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خالصه

توده هاى لغزشى به دلیل خرد شدگى و . روستاى باال زرین آباد و بخشى از زمین هاى پیرامون آن بر روى یک توده لغزشى کهن قرار گرفته اند

مصالح درگیر لغزش در روستاى باال زرین آباد . ن، مقاومت برشى کمى داشته در نتیجه از استعداد لغزش زیادى برخوردار هستندسطوح برشى فراوا

این گونه نهشته ها در صورت آبگیرى جزو . مى باشند که بیشتر از دانه هاى سیلت و رس تشکیل شده است) رسوبات بادى( بطور عمده شامل لس

توسعه غیر اصولى روستا در سالهاى . متر نیز مى رسد 10ضخامت لس ها متغیر بوده و در این منطقه به بیش از . بشمار مى آیندخاك هاى مسئله دار 

در این . اخیر از طریق ساخت و ساز بر روى شیب، دستکارى در هندسه شیب، تغییر الگوى زهکشی  سبب بر هم خوردن تعادل شیب گردیده است

  .داشته از این زمین لغزه مورد آنالیز و بررسی قرار گرفته است مقاله اطالعات در دست

.توده هاي لغزشی، لس، زمین لغزش، نشست خاك: کلمات کلیدي

  

  مقدمه  .1

این ریخت تپه ماهورى حاصل تشکیل نهشته هاى لسى با . روستاى باال زرین آباد در جنوب شهر سارى و در منطقه اى تپه ماهورى واقع شده است

، به دنبال دو روز بارندگى شدید و در اثر رویداد پدیده زمین لغزه، 1383در هفتم دى ماه سال . مت هاى متغیر بر روى رخنمون هاى سنگى مى باشدضخا

ان ها گسترش ترك ها به تخریب کامل برخى از ساختم. ترك هایى در زمین هاى روستا ایجاد شده و تعداد زیادى از ساختمان ها دچار آسیب شده اند

بررسى ها نشان مى دهد که روستا و بخشى از زمین هاى پیرامون . منجر شده و در نتیجه شرایط بسیار دشوار و خطرناکى براى ساکنین پدید آمده است

ن لغزه در نظر آن، در توده لغزشى ناشى از یک زمین لغزه کهن جاى دارند و چنین شرایطى را مى توان به عنوان عاملى بسیار مهم براى رویداد زمی

این توده به سبب خرد شدگى و . افراز این زمین لغزه و توده لغزشى ناشى از آن را مى توان در زمین هاى باال دست روستا مشاهده و بررسى نمود. گرفت

استعداد زیاد لس ها براى  بارش شدید،. وجود سطوح برشى فراوان، از مقاومت کمى برخوردار بوده و در آستانه ناپایدارى و حرکت قرار داشته است

ناپایدارى در شرایط پرآب، بر هم خوردن طبیعى یا مصنوعى زهکش هاى زمین و تزریق آب به درون آن توسط چاه هاى فاضالب، نابودى پوشش 

لغزش هاى صورت گرفته . تگیاهى، رویداد زمین لرزه در ماه هاى اخیر و توسعه روستا را مى توان به عنوان عوامل دیگر این ناپایدارى در نظر گرف

براى شناخت ویژگى هاى توده لغزیده و ارائه هر . پیشرونده بوده و بویژه با توجه به ادامه بارش ها و توسعه گسیختگى ها احتمال ادامه حرکت وجود دارد

د دارد، اما تا آن هنگام زهکشى آب هاى گونه طرح پایدار سازى نیاز به تهیه نقشه توپوگرافى دقیق و انجام عملیات ژئوفیزیکى و ژئوتکنیکى وجو

در این مقاله به برخی  .سطحى و آزاد نمودن حوضچه هاى بسته، به عنوان روشى ساده مى تواند تا حدودى در پیشگیرى از توسعه ناپایدارى ها موثر باشد

  .از نتایج مطالعه شده اشاره می شود

                                               
. ، ایرانقائمشهر ، گروه عمران،قائمشهردانشگاه آزاد اسالمی، واحد ١
  . ، ایرانسمناندانشجوي کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ٢
.عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان تهران، تهران، ایران3
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  زمین شناسى و زمین ساخت  .2

شواهد گوناگون و . باال زرین آباد را در بر مى گیرد در بخش شمالى کوه هاى البرز و در مجاورت گسله خزر واقع شده استمحدوده اى که روستاى 

از مهم ترین این شواهد مى توان به گسلش در نهشته هاى جوان، وجود تراس ها یا . زمین ساخت فعال و جوان در این ناحیه وجود داردمتعددى از 

اگرچه در . و نیز رویداد زمین لرزه هایى که در منابع تاریخى گزارش شده اند اشاره نمود) Geomorphic Surfaces(ناسىسطوح زمین ریخت ش

ها،  عکس هاى هوایى و ماهواره اى این منطقه به سبب پوشش گیاهى، عوارض زمین شناسى خود را بخوبى نشان نمى دهند، اما شبکه متراکمى از گسله

بعالوه تاقدیس ها و ناودیس هاى کوچک و بزرگى در بررسى هاى صحرایى شناسایى . ها را مى توان شناسایى و ترسیم نمود شکستگى ها و خطواره

بررسى عکس هوایى . شده اند که همگى این شواهد نشان دهنده آنست که منطقه تحت تاثیر تنش هاى زمین ساختى، تغییر شکل یافته و خرد شده است

د گسله و یا پهنه گسله در حاشیه جنوبى روستاى باال زرین آباد مى باشد که به احتمال بسیار در شکل گیرى زمین لغزه در این منطقه نشان دهنده وجو

با سن کواترنرى زیرین است که از مارن و ماسه ) Apsheron(کهن ترین واحد زمین شناسى در این محدوده سازند آپشرون . مکان موثر بوده است

این سازند سنگ کف روستا محسوب شده . با فسیل فراوان تشکیل شده و در بخش جنوبى روستا در مجاورت رودخانه برو نزد داردسنگ آهکى، گاهى 

اصلى ترین و گسترده ترین ) Loess(لس ها  نهشته هاى بادى یا. و در برخى نقاط روستا در حین حفر چاه هاى آب به سنگ هاى آن برخورد نموده اند

بطور خالصه لس ها نهشته هاى ریز دانه اى هستند که توسط باد حمل شده و با ضخامت هاى متغیر در . سى در محدوده بشمار مى آیندواحد زمین شنا

در این بخش . دارند این نهشته ها در رویداد زمین لغزه هاى روستاى باال زرین آباد نقش اساسى و تعیین کننده. یک منطقه بر جاى گذاشته مى شوند

  .هاى زمین شناسى و مکانیکى لس ها بطور دقیق مورد بررسى قرار گرفته است ویژگى

 در تعریف عمومى لس به عنوان نهشته اى ریز دانه، همگن، بطور معمول فاقد چینه بندى و جور شدگى، متخلخل، شکننده و کلسیتى شده

دانه بندى بطور عمده از سیلت تشکیل شده که به صورت موردى  از نظر. مطرح است که حاصل رسوب گذارى غبارهاى حمل شده توسط باد مى باشد

  ).1شکل(رنگ لس بطور معمول زرد نخودى تا زرد روشن یا قهوه اى مایل به زرد است. با دانه هاى در حد رس تا ماسه ریز دانه همراه مى شود  
  

  
  .برونزد لس در افراز زمین لغزش کهن. 1شکل

  

تقریبا تمامى نهشته ها و رخنمون هاى سنگى را در منطقه کوهستانى  "پتو مانند"تا گرگان گسترش زیادى داشته و نهشته هاى لسى بین منطقه سارى 

ضخامت این نهشته ها در منطقه متغیر است و با افزایش ارتفاع و ). 1نگاره ( را پدید آورده اند ) Loess Topography(پوشانده و توپوگرافى مالیمى 
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رسوب گذارى لس ها از شیب نهشته هاى زیرین پیروى مى کند، به . مى یابد، بنابر این در مناطق پر شیب گسترش زیادى ندارندشیب توپوگرافى کاهش 

لس ها به دو دسته لس هاى گرم و سرد تقسیم مى شوند که لس هاى موجود در منطقه مورد بررسى از . عبارت دیگر لس ها داراى شیب نهشتى هستند

در نتیجه . ساختار لس به گونه اى است که یک پوشش رسى دانه هاى سیلت و ماسه ریز دانه را به هم پیوند مى دهد. مار مى آیندنوع لس هاى گرم بش

بنابر این بیشتر مقاومت لس، بویژه در حالت خشک، مربوط به . دارند) بویژه در شرایط فشارهاى همه جانبه پایین( این دانه ها تماس اندکى با یکدیگر

در حضور مقادیر کم آب، فشار منفذى منفى در چنین پیوندى شکل مى گیرد که سبب افزایش تاب برشى مى گردد، در . وند دهنده آن استرس پی

  . [1,2]نتیجه تا هنگامى که لس غیر اشباع باقى بماند از مقاومت خوبى برخوردار خواهد بود

در بر گرفته شده اند که به نوبه خود تاب ) Hair Cracks(چک و باریک از سوى دیگر لس ها توسط شبکه اى از ترك ها یا مجراهاى کو

اما با افزایش آب، فشار . به همین دالیل است که لس ها توانایى پایدار ماندن در شیب هاى تند و دیواره هاى قائم را دارند. فشارى را افزایش مى دهد

از دیگر عواملى که مى تواند به ناپایدارى لس ها منجر . در نتیجه مقاومت کاهش مى یابدمنفذى منفى از بین رفته، از میزان تنش موثر کاسته شده و 

در اثر این جذب آب و با کاهش تاب برشى، ذرات خاك اجازه . ناگهانى در اثر جذب آب زیاد توسط لس مى باشد  ) Settlement(گردد، نشست

، بویژه در شرایطى که روى آن [3]تر ایجاد مى شود که مى تواند نشست زیادى داشته باشدجهت یافتگى دوباره یافته و خاکى متراکم تر و با تخلخل کم

مشکالت مربوط به ناپایدارى در لس ها کامال معمول بوده و بصورت زمین لغزه هاى بزرگ و ). نظیر ساختمان سازى( بار گذارى صورت گیرد 

  .و یا جریان یافتن مصالح خود را نمایان مى سازد کوچک

  

  نتایج بررسی  .3

  

برخى از این عوامل درونى و مربوط به ویژگى هاى زمین و شرایط موجود در هر محل . عوامل متعددى را مى توان در رویداد زمین لغزه ها موثر دانست

ده و مى توانند بصورت برخى دیگر به عنوان عوامل محرك ناپایدارى مطرح بو. هستند، نظیر ویژگى هاى سنگ شناسى یا ریخت شناسى یا شیب زمین

  .اتفاقى یا دوره اى روى دهند، نظیر زمین لرزه یا بارش هاى شدید

شده اند به شرح پاره اى از عوامل درونى و تحریک کننده، که تا این مرحله از بررسى ها، در رویداد زمین لغزه هاى روستاى باال زرین آباد موثر شناخته 

  :زیر مى باشند

توده هاى لغزشى به دلیل خرد شدگى و . آباد و بخشى از زمین هاى پیرامون آن، بر روى یک توده لغزشى کهن قرار گرفته اندروستاى باال زرین  -1

در نتیجه رویداد یک زمین لغزه، حجم توده و . سطوح برشى فراوان، مقاومت برشى کمى داشته و در نتیجه از استعداد لغزش زیادى برخوردار هستند

بعالوه زهکشى طبیعى زمین بر هم خورده که سبب انباشته شدن . مى یابد که به نوبه خود منجر به افزایش آب جذب شده مى گردد تخلخل آن افزایش

  .بنابر این وجود زمین لغزه کهن زمینه مساعدى را براى ناپایدارى هاى بعدى در روستا فراهم ساخته است. آب در توده مى شود

مى باشند که بیشتر از دانه هاى سیلت و رس ) رسوبات بادى کواترنرى پسین( ى باال زرین آباد بطور عمده شامل لسمصالح درگیر لغزش در روستا -2

ضخامت لس ها متغیر بوده و در این منطقه به بیش . این گونه نهشته ها در صورت آبگیرى جزو خاك هاى مسئله دار بشمار مى آیند. تشکیل شده است

نیز از جمله عواملى هستند که بر رفتار لس ها ) Critical Water Content(اکتور هایى نظیر درصد رس و میزان آب بحرانىف. متر نیز مى رسد 10از 

  .[4]از دیدگاه ناپایدارى موثرند

  . استوجود گسله یا پهنه گسله در حاشیه جنوبى روستا، در خرد شدگى و آماده ساختن مصالح براى بروز ناپایدارى نقش مهمى داشته  -3

آق قال و دیگر خرد لرزه ها در این منطقه، با ایجاد گسیختگى بین پوشش   1383بلده و نیز مهر ماه  -کجور 1383رویداد زمین لرزه هاى خرداد ماه -4

وثر بوده لسى و سنگ کف زیرین و توسعه درزه هاى موجود و یا پدید آوردن درزه هاى جدید، در تضعیف نهشته ها و تحریک توده لغزش کهن م

  .است

به سبب عواملى نظیر نفوذ پذیرى اندك نهشته هاى سطحى، مسدود شدن چشمه ها و به هم خوردن زهکش طبیعى در اثر رویداد زمین لغزه کهن،  -5

ر اصولى مسدود نمودن برخى از چشمه هاى روستا به صورت مصنوعى، تزریق آب به درون زمین توسط چاه هاى جذبى فاضالب ها و نیز آبیارى غی

. آمده اندزمین هاى کشاورزى و تغذیه سفره هاى زیر زمینى توسط آبراهه هاى جارى در روستا، نهشته هاى این منطقه به حالت اشباع یا نیمه اشباع در

  .چنانکه در بخش ویژگى هاى مهندسى لس ها بیان گردید، جذب آب توسط لس، به شدت مقاومت آن را کاهش مى دهد
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درختان . کى از عوامل اساسى حفاظت از خاك در مقابل فرسایش بوده و نقشى اساسى در ایجاد تعادل دینامیکى محیط بر عهده داردپوشش گیاهى ی -6

از سوى . جلوگیرى به عمل مى آورند) Run off(با جذب قطره هاى باران، از افتادن این قطره ها بر روى زمین و فرسایش خاك و نیز ایجاد روان آب

از بین رفتن پوشش گیاهى در . د میان اجزا و ذرات خاك توسط ریشه گیاهان تامین مى شود که بیانگر نقش مهم گیاه در مقابل فرسایش استدیگر پیون

ایج جمله نت سال هاى اخیر، بویژه در مناطق جنگلى که حجم بسیار زیادى از درختان را در بر مى گیرد، آسیبى بسیار جدى بر این نقش وارد آورده که از

مخرب آن افزایش حجم روا ناب و فرسایش خاك و شستشوى دیواره هاى کنار رودخانه و آبراهه ها است که مى تواند منجر به آغاز یا تشدید 

  .ناپایدارى هاى دامنه اى گردد

میلیمتر بوده است که در  112در حدود ) 1383دى ماه  8تا  6از ( روز  3بنابر آمار اداره هواشناسى استان مازندران، میزان بارش در منطقه تنها طى -7

این مسئله با توجه به نقش محرك و تشدید کننده بارش بر روى توده هاى در آستانه حرکت قابل . درصد بارش متوسط سالیانه منطقه مى باشد 15حدود 

  .دمراجعه شو 3و2هاى شکل براى آگاهى بیشتر در مورد نقش و وضعیت بارش در منطقه به . توجه است

  

  
  .طى پانزده روز فراوانى تجمعى بارش در ایستگاه سارى. 2شکل
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  .فراوانى بارش سالیانه در ایستگاه ساري. 3شکل

  

، )خاکبردارى و خاکریزى( ، دستکارى در هندسه شیب )ساخت و ساز( توسعه غیر اصولى روستا در سالهاى اخیر از طریق بار گذارى بر روى شیب  -8

  .، سبب بر هم خوردن تعادل شیب گردیده است)با منحرف کردن زهکش هاى سطحى و کور کردن چشمه ها( ییر الگوى زهکشى تزریق فاضالب، تغ

وده عملکرد فرسایشى رودخانه زرین آباد و آبراهه هاى موجود در روستا، در فرسایش پاشنه لغزش کهن و پاى دامنه هاى مستعد ناپایدارى موثر ب -9

  .است

کاهش تاب فشارى آن در استعداد زیاد نشست لس که از. آسیب هاى ساختمانى را در روستا نمى توان رویداد زمین لغزه دانست عامل تمامى -10

چنین آسیب هایى حتى در زمین هاى هموار و بدون زمین لغزه هاى . شرایط اشباع ناشى مى شود نیز مى تواند به سازه هاى روى آن آسیب وارد نماید

    . قابل انتظار هستندفعال نیز کامال

  

  

  گیرينتیجه  .4

  

  .روستاى باال زرین آباد و بخشى از زمین هاى پیرامون آن، بر روى یک توده لغزیده کهن قرار گرفته اند   -1

  .این توده از گذشته بطور پیوسته آثار حرکتى را بصورت خزش یا ناپایدارى نشان مى دهد   -2

در منطقه بوده است، به این ترتیب با توجه به آنکه بارش ها در منطقه همچنان ادامه خواهد داشت، تشدید لغزش آغاز حرکت همزمان با بارش شدید   -3

  .زمین بسیار محتمل است

  . نفوذ آب در نهشته هاى لسى به سبب ویژگى هاى مهندسى خاص لس ها نقش اساسى در رویداد ناپایدارى داشته است  -4

ز شدگى شکاف هاى موجود در زمین و ساختمان ها و حرکت مصالح بسوى پایین دست شیب در بلوك هاى مجزا مى مشاهدات حاکى از ادامه با  -5

  .باشد

لغزش هاى صورت گرفته از نوع پیشرونده مى باشند، به عبارت دیگر زمین در حال حاضر هنوز به گسیختگى کامل نرسیده و امکان ادامه حرکت  -6

  .وجود دارد

یادآور مى شود که . توده لغزیده بطور نسبى به آرامى صورت گرفته، اما با توسعه گسیختگى، احتمال تشدید سرعت وجود دارد تاکنون حرکت در -7

گسیختگى هاى سریع در شیب هاى تند مشرف به آبراهه ها حتى در وضعیت کنونى نیز قابل انتظار است که در چنین مواردى احتیاط و هوشیارى 

  .بیشترى را مى طلبد
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