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 خالصه

محدوده مورد مطالعه به عنوان یکی از زیر سيستم های ژئوموروفيک دامنه های خاوری 
داغ، که در تقسم بندی جغرافيایی گياهی، ناحيه هير کانين ناميده می  ارتفاعات باغرو

شود، به دليل برخورداری از ویژگی های آب و هوایی مرطوب خزری، شرایط یکدست کوهستانی و 
پوشش گياهی جنگلی متراکم، از دیرباز به عنوان یکی از کانون های عمده حرکات توده ای 

. رفتار سنجی و پهنه بندی خطر زمين لغزش این محدوده، به ویژه زمين لغزش ها بوده است
هدف اصلی پژوهش حاضر می باشد. برای این کار از یک روش کمی، یعنی روش مربع کای 

 1:50000نقشه های توپوگرافی  1:20000استفاده شده است. ابتدا با استفاده از عکسهای هوایی 
نقشه پراکنش زمين لغزش ها در قالب  موجود و مطالعات ميدانی، 1:100000و زمين شناسی 

نقشه فهرستی تهيه گردیدند. به منظور باال بردن دقت و سهولت تجزیه و تحليل، تمامی 
اطالعات مکانی و توصيفی از قبيل: الیه های سنگی، عالئم ساختاری، شيب، پوشش گياهی، و... 

استفاده شده  spss16 رقومی گردید. برای تحليل آماری داده های تهيه شده از نرم افزار
است. سپس نسبت به وزن دهی عوامل موثر پرداخته و در نهایت نقشه ی حساسيت پذیری به 
وقوع لغزش تهيه شده است. پس از رسم نمودار فراوانی الیه های مختلف اطالعاتی، نقشه 
 نهایی ترسيم شده و در مرحله نهایی بر اساس برداشت های ميدانی و مدل تهيه شده، نقشه
پهنه بندی مورد ارزیابی قرار گرفته و راهکارای مناسب برای مقابله با آن ارائه شده 

 است.

زمین لغزش، پهنه بندی خطر زمین لغزش، منطقه حیران، روش مربع :  کلمات کلیدي 

 کای

 

 

  مقدمه .1
 

زمين لغزش ها به گروهی از فرایندهای ژئومورفولوژیکی تحت عنوان حرکات توده ای 

حرکات توده ای شامل جابجایی رو به بيرون یا پایين رونده ی  .[1رند]تعلق دا

توده ای از مواد تشکيل دهنده ی دامنه تحت تاثير نيروی گرانش می باشد. زمين 

لغزش ها از اشکال حرکات توده ای گسسته هستند که با وجود مرزهای متمایز از 

های حرکت، نسبت به تمامی دیگر اشکال حرکات توده ای قابل تشخيص هستند و آهنگ 

 [.1حرکاتی که در دامنه های مجاور اتفاق افتاده به طور محسوسی بيش تر است]

در رویداد زمين لغزش عوامل متعددی از قبيل شرایط سنگ شناختی و زمين ساختی، 

عوامل هيدرو اقليمی در قالب افزایش فشار آب منفذی و سطح آب زیرزمينی، افزایش 

ویی و از بين رفتن تکيه گاه های جانبی نقش آفرین هستندعالوه بار دامنه، زیرش

بر عوامل طبيعی، انسان نيز با دخالت ها و فعاليت های بی رویه همانند، 

راهسازی در سطح دامنه ها بدون توجه به آستانه ی تحمل آن ها ، تخریب پوشش 

طریق ایجاد گياهی و تبدیل آن ها را به دیم زارهای کم بازده،  بارگذاری  از 

سکونتگاه ها و ... باعث تحریک و تشدید حرکات دامنه ای می گردد. متاسفانه 

تمامی نقش های یاد شده در سطح محدوده ی مورد مطالعه با شدت و ضعف های مختلف 

 .]2 [مالحظه می شود
از آنجایی که رویداد پدیده های طبيعی از جمله زمين لغزش ها، امری اجتناب 

د، اما می توان با پهنه بندی توان خطر این رویداد، گستره های ناپذیر می باش
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حساس و دارای توان باالی لغزش را شناسایی نموده و با ارائه راه حل ها، شيوه 

های کنترل و مدیریت مناسب، تا حدی از رویداد لغزش ها کاست و یا از خسارات 

 .[ 3]ناشی از این حرکت ها جلوگيری کرد

 

 

 مطالعهمنطقه مورد  .2

 
جمهوری آذربایجان و  منطقه مورد مطالعه در شمال غربی ایران، مابين مرز

کيلومتر از آن واقع شده  30شهرستان اردبيل در شرق شهرستان اردبيل به فاصلله 

و محدوده  38° 28'تا   38° 18'(، که در محدوده عرض جغرافيایی شمالی1)شکل است 

 می باشد. 48° 50'تا  48° 30'طول جغرافيایی شرقی 

 

 
نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه حیران  -1شکل  

 

محدوده مورد مطالعه به عنوان بخشی از زیر حوضه آق چای آستارا  كه یکی از زیر 

سيستم های ژئومورفيک دامنه هاي  خاوري ارتفاعات باغرو داغ محسوب می گردد، به 

پوگرافی یکدست کوهستانی، دليل  برخورداری از شرایط آب و هوایی مرطوب خزری، تو

پوشش گياهی جنگلی  متراکم درحوضه پایين دست و درختچه اي و مرتعی متراکم در 

مناطق مرتفع تر، برتری شرایط بيوستازی و به دنبال آن وجود خاک های نرم به 

همراه عناصر ریز بافت و سست در سطح دامنه ها و همچين ویژگی های خاص زمين 

های مستعد وقوع حرکات توده ای به ویژه زمين لغزش ها ساختی یکی از دامنه 

هستند. عالوه بر موارد یاد شده برتري فعاليت هاي انساني به ویژه تغيير کاربری 

داري ها های مرتعی به مسکونی، جاده سازی، درتحریك حركات توده اي وتشدید ناپای

تصادی اجتماعی که این پدیده در ورای مشکالت اق. [ 4] ،نقش  موثرتري داشته است

براي ساكنين منطقه به دنبال دارد، چهره ناخوشایندی از طبيعت را در پيش روي 

انسان ظاهر می سازد. به موازات خط القعر این حوضه که کانال جریانی آق چای را 

آستارا احداث گردیده است. این جاده عالوه  -تشکيل می دهد، جاده ارتباطی اردبيل

اهرگ های ارتباطی عمده فالت آذربایجان با کرانه های جنوبی بر این که یکی از ش

دریای خزر محسوب مي گردد، از مسيرهای پر ترددی است که همه ساله حجم عظيمی از 

مسافران و ایرانگردان را به ویژه در طول فصول گرم سال از نواحی مختلف کشور 

ین حوضه که نواحی به سمت استان اردبيل و شهر سرعين هدایت می کند. در سطح ا

مرتفع آن از دیرباز به عنوان یكي از کانون های تفرجگاهی و خوش آب و هوای 

استان های اردبيل و گيالن محسوب می شود، به ویژه دامنه های منتهی به جاده 

اصلی، انواع حرکات توده ای از پدیده های غالب ژئومورفيک محسوب می گردد که 

است. یكي از مهمترین این رویدادها مربوط به زمين لغزش ها رایج ترین آن ه
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جوي بيش ازحد متعارف )حدود  مي باشد كه درآن ميزان ریزش هاي 1372مهروآبان

روز در چند 2. براثر این بارش در طول مدت [ 5]ميلي متر تنها در یك روز( بود200

منطقه از استان گيالن رانش اتفاق افتاد كه یكي از این مناطق قسمت هاي 

هستاني شهرستان آستارا بود، كه بخشي از محدوده مورد مطالعه را تشكيل مي كو

 الف و ب و ج(. 2دهد )شکل 

 

 
زمین لغزش پیچ جاده حیران  -الف–2شکل  

 
 3،400،000واحد مسكوني به ارزش  300روستا  5بر اساس گزارش استانداري گيالن در  

به حال آمار دقيقی از تعداد و  . تراكم زمين لغزش ) تا[ 5]هزار لاير آسيب دیدند

تراکم لغزش در سطح زیر پوشش آن ها وجود ندارد (  در سطح  دامنه های خاوري 

باغرو داغ به اندازه اي است كه باعث گردیده تا به عنوان یكي از سيستم هاي 

ژئومورفيك ناپایدار و آسيب پذیر قلمداد گردند. لذا رفتار سنجی الیه های زمين 

ای ناپایدار، تاثير زمين لغزش ها بر روی جوامع انسانی، شبکه های در دامنه ه

 پژوهشارتباطی و مناطق مسکونی در مقياس محلی مستلزم پژوهش هاي علمي  است. 

و محدوده مورد مطالعه  شناخت و بررسي عوامل موثر در زمين لغزش هاي حاضردر صدد

بيل توسعه ساخت و ساز ها، ق استفاده از نتایج آن در برنامه ریزي هاي مختلف از

 مي باشد.كشاورزي، مسائل زیست محيطي و غيره 
 

                                                                                                                                           
                                                      نزمین لغزش روستای حیرا -ب-2شکل                  

 زمین لغزش روستای حاج امیر باال -ج-2شکل
 

 قروش تحقی .3

(، 3، از نقشه های زمين شناسی )شکلGISبه منظور آماده سازی اطالعات در محيط 

توپوگرافی، پوشش گياهی و اطالعات مربوط به بارش منطقه استفاده گردیده است. 
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ضمنا شایان ذکر است، اساس این پژوهش بر پایه مشاهدات و مطالعات ميدانی بوده 

 و اجرای آن شامل موارد زیر خواهد بود :

 1:20000ن گام مطالعه عكس های هوایی با توجه به شناخت کامل از محدوده، نخستي •

زمين لغزش ها و در نهایت تهيه نقشه فهرستی اوليه زمين لغزش  محدوده و استخراج

 های منطقه است.

 

 
 نقشه زمین شناسی منطقه حیران -3شکل

 

منطقه به منظور تعيين جایگاه  1:50000انتقال نقشه فهرستی به نقشه توپو گرافی  •

یابی  ی سطوح مختلف توپوگرافيک و ژئومورفيک و همچنين مکانزمين لغزش ها بر رو

هایی که امکان دسترسی به دليل نبود جاده ارتباطی دشوار  آنها به ویژه در محل

 .(4)شکل  است
 

 
نقشه پراکنش زمین لغزش در منطقه حیران  -4شکل  

 

ان دست انجام بازدید ميدانی برای تعيين مختصات تمامی زمين لغزش هایی که امک •

و تکميل فرم  GPS یابی به آنها از طریق جاده وجود دارد با استفاده از دستگاه 

 اطالعات ميدانی زمين لغزش ها.
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شناسایی و تهيه نقشه عناصر در معرض خطر و ارزیابی آسبيب پذیری آن ها در  •

 مقابل انواع متفاوت زمين لغزشها بر پایه مطالعات ميدانی.

 سپس خطر کل زمين لغزش. برآورد خطر ویژه و  •

 پهنه بندی خطر زمين لغزش محدوده مورد مطالعه. •
 
 ابزار گردآوری داده ها .4

 
جهت گرد آوری داده ها و استخراج اطالعات به منظور انجام پژوهش در منطقه موورد 

 نظر از نقشه های زیر استفاده گردیده است:

 منطقه 1:100.000و تصویر ماهواره اي 1:20.000های هوایی  عکس( 1

 منطقه حيران و اردبيل1:50.000نقشه های توپوگرافی ( 2

 آستارا و اردبيل  1:100.000 زمين شناسي نقشه های( 3

 

 روش نمونه گیري و شیوه تجزیه وتحلیل داده ها حجم نمونه، جامعه آماري، .5

 
وجوود لغوزش بندی مناطق مختلف از نظر حساسيت به زموينهای متعددی برای پهنهروش

 .شده استدارد. در این مجموعه از روش مربع کای)کمی( استفاده 

مده از مطالعات دفتری و آ)کمی( تمام اطالعات به دست  روش مربع کای( بر اساس 1

، هم لرزه ای ،همباران نقشه هاي در قالب الیه های اطالعاتی : ميدانيبازدیدهای 

ها، چشمه ها، ه نه ها وآبراهها، رود خا ، گسل های مهم وفرعی، چينسنگ شناسي

ها  محل سازه خاکی و شوسه، ،درجه شيب، نقاط ارتفاعی، مسير جاده های آسفالته

در نهایت  سن وقوع آنها و در آبادی ها وشهرها، پراکنش لغزشها براساس نوع و

 .تهيه می شودصورت واحد شبکه ای ه نقشه واحد کای ب

سلول )واحد شبکه ای (و بر اساس متغير تهيه جدول خروجی از نقشه ها برای هر ( 2

صورت متغير مسوتقل تعيوين ه ( دارای لغزش، که در آن مساحت هر عامل بyوابسته )

 ( نشان داده می شود.0( و عدم وقوع آن )1که وقوع لغزش، ) شود و یا این می

داده های موجود در قالب یک فایل اطالعاتی ذخيره شده و توسط نرم افزار هوای ( 3

 :( مورد تجزیه وتحليل قرار می گيرد16spssری )آ ما

الف( جهت بررسی عوامل موثر با انجام مقایسات  آماری از طریوق آموار توصويفی  

 ترین علل وقوع لغزش در منطقه می شود. وجداول متقاطع اقدام به بررسی مهم

ل ب( به منظور تعيين درجه حساسيت واحد های شبکه ای به وقوع لغزش بر اساس فرمو

نسبت به وزن دهی عوامل موثر پرداخته ودر نهایت نقشه حساسيت پذیری، نسوبت  زیر

که در آن تراكم سطح  رده به توراكم سوطح  نقشوه  به وقوع لغزش تهيه خواهد شد.

 تقسيم می شود:

 

]
)(

)(
/[




NiNpix

SiNpix
Ln

Npixl(Ni)

Npix(Si)
 Ln(wi)

  (1) 

 

ه وزن داده شده به یك رده عامل ویژه )مثال یك نوع سنگ یا یك رد Wi =كه 

 شيب(

N pix (Si) = اي كه در یك رده از عامل ویژه داراي زمين تعداد واحدهاي شبكه

 اند.لغزه

N pix (Ni) = هاي عامل ویژه.اي در ردهتعداد كل واحدهاي شبكه 

بر اساس روش وزن دهی فوق مقادیر به دست آمده برای هر سولول ) واحودکاری (  (4

ی رده های مختلف خطر تهيه و نقشه نهوایی از نقشه تهيه و با رسم نمودار فراوان

 ترسيم ميشود.

موورد ( 5)شوکل و مدل تهيه شده نقشه پهنه بندی  ميدانيبر اساس برداشت های ( 5

و نسبت به ارائه راهکارها در مدیریت بحران، درمسيرگردنه  ارزیابی قرار گرفته 

 .ه استحيران اقدام شد
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حیران پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه -5شکل  

 

 اینتیجه گیری و راهکارهای پیشنهاد شده برای کاهش حرکات دامنه .6

 

های منطقه، داشتن برخی اطالعات با توجه به موارد فوق، جهت کنترل و تثبيت لغزش

های مورد نياز طبق اهداف این پژوهش بطور کالن باشد. بخشی از دادهضروری می

ها و اطالعات جزئی ضریب اطمينان لغزش برآورد شده، و برخی دیگر از جمله تعيين

های زیر باید اطالعات تر است. جهت عملی کردن روشهای دقيقتر دیگر نيازمند بررسی

تر، برای هر لغزش تکميل گردد. برآورد مورد های جزئیکالن به دست آمده با داده

از تعيين باشد با وجود این مطلب، پس اخير نيازمند تعریف طرح تحقيقاتی جدید می

راهها و سایر نقشه پهنه بندی  خطر  ميزان تاثير زمين لغزش بر ابنيه ها ،

تاسيسات  مورد ارزیابي قرار گرفته و با توجه به نوع عوامل موثر در وقوع لغزش 

هاي منطقه و خسارت هاي وارده بر مناطق طبيعي و مصنوعي راهكار های عملي مناسب 

نامه ریزي محيطي جهت كاهش خسارات پيشنهاد می به دستگاه هاي اجرایي مسئول بر

  شود:

باشوند موی ( گسترش و احياء جنگل ها در نقاطی که دارای پوشش جنگلي ضوعيف موی1

تواند تا حد زیادی از بروز فرسایش خاک  و انواع حرکات توده ای جلووگيری کنود 

  (.6)شکل 

 
 

از لغزش در منطقه حیران نقشه مکان های پیشنهادی کاشت درخت برای جلوگیری -6شکل  



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليقق اردبدانشگاه مح یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

( زهکشی آب های سطحی در مناطق مستعد به ویژه دارای خاک رسی و در کنار 2

 تواند بسيار مؤثر باشد.ها و همچنين زهکشی آب های زیرزمينی میجاده

( ایجاد دیوار بتونی )حایل( کنار جاده ای برای جلوگيری از بروز زمين لغزش 3

 (.7ل در دامنه های مستعد لغزش )شک
 

 

 نقشه مکان های پیشنهادی جهت اجرای دیوار حایل بتنی -7شکل

 

های طوالنی مودت ( مدیریت صحيح در زراعت و آبياری منطقه و اجتناب از آبياری4

 کند.از نرم شدن بيش تر خاک جلوگيری می

 ( رعایت اصول مهندسی زمين شناسی در ساخت و سازها.5

طر باال و بسيار باال قرار دارند لذا امکوان ( كليه لغزشهای منطقه در معرض خ6

فعاليت دوباره آنها نيز باالسوت. باتوجوه بوه قورار گيوری منواطق روسوتایی،  

پيشنهاد ميشود که  مکان یابی صحيح مناطق مذکور مورد توجه برنامه ریزان جهت  

 اقدامات مورد نياز برای کاهش خسارات و مدیریت خطر قرار گيرد.
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