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 چکيده

مخاطرات  ایجاد در  مهم عوامل از یکی بعنوان همواره لغزش زمين یدهپد 
  زیادی خسارات ایجاد سبب نآ بروز عمدتا بطوریکه است عمرانی و طبيعی

  معادن، گاز، و نيرو انتقال خطوط کشاورزی، زمينهای ، یجنگل مناطق به
  اقتصادی دیدگاه از و ميگردد نآ نظایر و ساختمانها ، مهندسی های سازه

 .نماید می ایجاد را ای عدیده مشکالت و مسائل
 طبيعی بالیای مهمترین از یکی عنوان به لغزش، زمين اساس، این بر  

  پس .است شده معرفی متحد ملل سازمان طرف از ،لحا و اخير هده چندین
  امکان ها، لغزه زمين توسعة و ایجاد شرایط و ها مشخصه عوامل، شناخت با

  آنها گسترش از ناشی خسارات و خطرات از جلوگيری روشهای به دستيابی
   .ميشود فراهم

 



 مقدمه

سریع اغلب و یکپارچه حرکت یا افتادن پایين از که است طبيعی ای پدیده لغزش زمين 
 امتداد در سنگی مواد سقوط و جدایش همچنين و (رسی عمدتا) خاکی مواد از حجمی

  اکثرا و تامل قابل های پدیده اغلب آن وسعت و عملکرد سرعت .ميدهد رخ ها دامنه
 سنگ مترمکعب هزار صدها و دهها است ممکن  بطوریکه ، ميآورد وجود به باری فاجعه

 طبيعی های پدیده ین متداولتر جمله از لغزه زمين .دهد قرار تأثير تحت یکجا را خاک و
 وقوع به شناسی زمين دورانهای تمامی در که است زمين سطح دهندة تغييرشکل

 علت به آن اهميت و است توجه مورد امروز طبيعی بالیای از یکی عنوان به و پيوسته
  آن، از ناشی خطرات کاهش و طبيعی بالیای با مقابله دهة به حاضر دهة شدن مطرح

  .است شده دوچندان



طرف به شهرها گسترش و گذشته های دهه طی در جمعيت سریع رشد  
 بشر تر بيش هرچه دخالت و سو یک از کوهستانی و بيشتر شيب با نواحی

  شکلی به عامل دو این که است شده باعث دیگر، سوی از طبيعت در
 ميزان رفتن باال و لغزشها زمين وقوع تعداد افزایش سبب نگران کننده،

  دانش افزایش وجود با .شوند اخير سالهای در پدیده این تلفات و خسارات
  تالش سایة در که آنها کنترل کنندة عوامل و لغزشها وقوع مکانيسم از بشری

  است، آمده حاصل مختلف کشورهای در مندان عالقه و محققان از بسياری
  و طبيعت در انسان تغييرات فزایندة ادامة علت به که ميشود بينی پيش

  خسارات و ها لغزه زمين وقوع لغزش، مستعد و کوهستانی نواحی از استفاده
 .کند پيدا تری گسترده و وسيعتر ابعاد آنها از حاصل

 







 
  

:(Landslide )زمین لغزشتعريف    

 مؤثّر، عوامل ساير و جاذبه نیروی تأثیر تحت كه خاک يا سنگ از ای توده حركت به
 .گويند می لغزش زمین میشود، انجام دار شیب های دامنه در

 .علّت اصلی ايجاد زمین لغزش، نیروی وزن بخش شیب دار يک ناحیه است
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  توده های سنگی و خاكی عوامل مؤثّر بر حركت 
 گذارد، ولی فقط تحت شرايط سطح زمین تأثیر میها و خاک های هر چند نیروی جاذبه به طور دايم بر روی تمام سنگ 

:خاصّی قادر است آنها را حركت دهد، كه به مهمترين آنها اشاره می شود  

 وجود يك سطح شیب دار -۱  

 آب -2  

 عوامل هوازدگی -3  

 زمین لرزه -4  

 ها جنس سنگ -5  

 شناسی ساختمان های زمین -6  
 وضعیت اليه بندی -7  
 عوامل مصنوعی -8  
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  :وجود يك سطح شیب دار -۱

گیرد و در در سطوح شیب دار بخشی از شتاب نیروی جاذبه زمین در جهت شیب زمین قرار می
نتیجه هر ذرّه مايل است در جهت شیب زمین  به طرف پايین حركت نمايد، ولی ذرّه زمانی  

و  (Friction)كند كه مقدار نیروی موازی شیب زمین از مقدار نیروی اصطكاکحركت می
بنابر اين  هر چه  شیب زمین   .     دهنده سنگ بیشتر باشدذرّات تشكیل  (Cohesion)چسبندگی

 . بیشتر باشد، امكان حركت مواد  بر اثر  نیروی جاذبه بیشتر خواهد بود
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 زمین لغزش ناشی از زير شويی دامنه
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  :آب -2

 آب از جمله عواملی است كه حركت خاک و سنگ ها را بر اثر نیروی جاذبه زمین آسان
شود كه ضمن افزايش وزن توده، آب با نفوذ خود به داخل سنگ و خاک موجب می. كندمی

ها و  قطعات سنگ يا به عبارتی مقاومت آنها در نیروی اصطكاک و چسبندگی داخلی دانه
.مقابل حركت كاهش يابد  

كانی های رسی و سنگ هايی مانند شیل و مارن با جذب آب ضمن انبساط، حالت صابونی پیدا     
.نموده و موجب لغزش اليه های فوقانی در جهت شیب اليه بندی می شوند  
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  :عوامل هوازدگی -3

 شود و آنها سبب خردشدن سنگ های متراكم زمین می...( آب، باد، حرارت و )عوامل هوازدگی 
تغییرات آب و هوا نیز به ناپايداری توده های  . كندرا برای حركت بر اثر نیروی ثقل آماده می

.سنگی كمک می نمايد  
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  :زمین لرزه -4

 های بزرگ سنگ، محرّک اوّلیّه زلزله است،    به طوری كه در نواحی معموالً در حركت توده
.كوهستانی، زمین لرزه باعث بوجود آمدن  زمین لغزش های بسیار بزرگ می گردد  
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  :ها جنس سنگ -5

 سنگ های مختلف با توجّه به ويژگی هايی كه دارند، پايداری متفاوتی در برابر زمین لغزش
بندی تقريباً موازی شیب سطح مثالً در سنگ های رسوبی، اگر سطح اليه. نشان می دهند

. گرددهای فوقانی اين سطوح تسريع میزمین باشد، حركت توده  

 اليه های رسی به علّت تخلخل زياد در اثر بارندگی مقدار قابل توجّهی آب جذب می كنند و
. همچنین مرطوب شدن رس، سبب لغزندگی می شود. وزن آنها بیشتر می شود  
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  :شناسی ساختمان های زمین -6

 در  -به ويژه اگر  به موازات شیب سطح زمین باشند  -وجود شكستگی ها، درزه ها و گسل ها 
وجود اين ساختمان ها موجب تجمّع آب در توده سنگ، . حركت توده های سنگی مؤثّر است

.افزايش وزن توده، كاهش مقاومت سنگ و ايجاد زمینه برای زمین لغزش می شود  
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:وضعیت اليه بندی -7  

 مثالً اگر شیب .  جهت شیب و امتداد اليه ها نیز از جمله عوامل مؤثّر بر حركت سنگ است
.اليه ها به طرف جادّه باشد، موجب ناپايداری سنگ می گردد  
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  :عوامل مصنوعی -8

 انجام عملیات ساختمانی، آبگیری  و تخلیه سريع مخازن : ای از عوامل مصنوعی مانندپاره
سدها، انفجار، غرّش هواپیما و حتّی صدای كامیون ها ممكن است محرّكی برای حركت 

. های سنگی باشدتوده  
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زمین لغزشمبنای تقسیم بندی   

 : زمین لغزه ها را می توان بر مبنای  
ـ نوع حركت1  

ـ  سرعت حركت2  

ـ میزان فعّالیّت3  

ـ شكل سطح لغزش4  

ـ  سن توده لغزشی 5  

ـ نوع موادّ تشكیل دهنده6  

  عمق سطح لغزش-7

.كه ساير عوامل عمدتا در اين عامل مستتر است .است« نوع حركت»بندی نمود كه مهم ترين آن تقسیم     
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:زمین لغزش بر اساس نوع حركتانواع   

 گیرد كه مهمترين آنها زمین لغزش در سطح زمین به صورت های مختلف صورت می
:عبارتست از  

1-  سنگ سقوط يا ريزش(Rock fall) 

2-  سنگی بهمن(Rock avalanche)   

3- سنگ  لغزش(Rock slide) 

4- واژگون شدن سنگ (Toppling)  

5- خاک  لغزش(Soil slump) 

6-  جريان خاک(Soil flow) 

7-  جريان گل(mud flow) 
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 (Rock fall)سنگسقوط يا ريزش  -1
 

افتندمی پايین طرف به ها پرتگاه و تند هایشیب امتداد در سنگ قطعات و ذرّات ريزش، در.  
 ولی كند،می سقوط سرعت به مادر سنگ از شدن جدا از پس سنگ قطعه يا ذرّه هر گرچه
                             .گیرد صورت آهستگی به و تدريج به كوه دامنه در ذرّات  شدن انباشته است ممكن

 هايیتوده شوند،می جمع پرتگاه يا صخره پايین در ترتیب اين به كه هايی سنگ خرده و ذرّات
   .گويندمی (talus) «تالوس » آنها به كنندكهمی ايجاد
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 (Rock fall)سقوط يا ريزش سنگ 
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 (Rock avalanche)سنگی بهمن  -2
 

دامنه پايین سمت به زياد سرعت با كه را آنها های خرده و سنگ عظیم هایتوده حركت 
 .گويندمی سنگی بهمن گیرد، می صورت

 ريزش  های صورت به  مواد  حركت  است  ممكن سنگی بهمن  در (falling) ، لغزش(sliding) و 
   .شود ديده  (flow)جريان
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  .است گرفته قرار كوه قائم تقريباً و مرتفع ديوارهای دامنه در و عمیق نسبتاً درّه در ماكو شهر
.دهد می تشكیل زياد های شكستگی دارای آهک را درّه بااليی های قسمت های سنگ  

 ريزش .كنند سقوط بزرگ و كوچک قطعات صورت به ها آهک كه شده باعث شرايطی چنین   

   .است ماكو شهر مردم برای دايمی تهديدی ها سنگ اين
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 (Rock Slide)سنگ لغزش -3

 

 بندی يا سطح ای از سنگ  در امتداد  يک سطح  لغزنده  مانند  سطح اليهحركت توده يا  قطعه
. سنگ می گويند شكستگی و به طرف پايین شیب را لغزش  

 معموالً سنگ لغزش هنگامی اتفاق می افتد كه اليه های سنگی در امتداد شیب دارای درزها و
وقتی قسمتی از سنگ های پايین دامنه از جا كنده شود، سنگ . شكستگی های فراوانی باشند

. های فوقانی تكیه گاه خود را از دست داده و به پايین شیب می لغزد  
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ديگر های سنگ زير در رسی اليه يک وجود لغزش زمین ايجاد برای مناسب شرايط از يكی- 
 خمیری حالت آب، نفوذ اثر بر رسی های اليه . است - سنگ ماسه يا آهكی های سنگ مانند
 كاهش آن باالی  های سنگ توده  پايداری  و  اصطكاک نیروی  نتیجه در كنند،می پیدا
 .شود پايین طرف به آنها لغزش باعث است ممكن سرانجام و يابدمی
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 (Toppling)واژگون شدن سنگ  -4

در باشد،  شكستگی يا  بندی اليه دارای سنگ كه  دهد می رخ زمانی  سنگ شدن واژگون 
  تعادل جسم شود، خارج آن قاعده از جسم، ثقل مركز از عبوری خط كه هنگامی صورت اين
 های ستون صورت به سنگ قطعات حالت اين در .گردد می واژگون و  داده دست از را خود

 .كنند می سقوط و  شده جدا اصلی توده  از كوچكی
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 واژگونی در بلوک های سنگی درزه دار
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 انواع واژگونی در بلوک های سنگی درزه دار
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 (Soil slump)لغزش خاک -5

 لغزش سطح آن به كه است همراه گسیختگی سطح يک با  لغزش زمین  نوع اين ( (Slide 

surfaceاست دورانی لغزش  نوع و شكل منحنی يا   قوسی لغزش سطح .گويند می. 

  Pore water pressure)) منفذی آب فشار افزايش خاک، در رويداده های لغزش زمین از بسیاری در   

 .دارد اساسی نقش
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 (Soil flow)جريان خاک -6

 
  سراشیبی در مانند خمیر حالت به آب فراوان جذب علّت به خاک ذرّات از ایتوده حالت اين در

                        .شوندمی جا به جا هم به نسبت حركت حین در ذرّات تمام و يابندمی جريان
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 (Mud flow)جريان گل  -7

با و نموده عمل سیّال يک مانند شوند، اشباع آب از چنانچه سیلت و رس مانند ريز ذرّات 
 .آورند می  بوجود را گلی جريانات خود، سريع حركت
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حركت به شروع هادرّه و شیارها امتداد در شديد بارندگی از بعد معموالً گل های جريان 
 و ترشده غلیظ زمین سست بستر كندن و  فرسايش اثر بر تدريج به يافته جريان موادّ .كنندمی

 و مسطّح نواحی به رسیدن از پس ها جريان اين .شوندمی زياد بسیار تخريبی قدرت دارای
 می جای بر زمین سطح در  نازكی اليه شدن، خشک از پس و ايستندمی باز حركت از هادشت

   .گذارند
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  در .شودمی ها سنگ خرده و ذرّات از بزرگی هایتوده جايی به جا باعث گاهی ها لغزش زمین
  .يابدمی ادامه جريان شكل به و شودمی شروع لغزش يک صورت به ابتدا حركت موارد بعضی
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جاذبه نیروی تأثیر تحت معموالً اند،پوشانده را زمین سطح كه ایهوازده سست مواد و ها خاک 
  حركت سرعت اما كنند،می حركت زمین شیب جهت در مداوم تقريباً  و آهسته طور به زمین
  مداوم  هایگیریاندازه با فقط  و نیست  مشاهده قابل  راحتی  به كه است كم آنقدر خاک

   .است تشخیص قابل

 

 

67   



 

68   



 
 :لغزش های شاخص در ایرانموقعيت زمين 

استانهای از شلغز زمين (90 دهه تا مورد هزار 5 تا 4حدود روایتی به) هزاران از بيش ایران کشور در 
  زلزلة از حاصل لغزشهای زمين به مربوط موارد ترین شاخص و  بيشترین که رسيده ثبت به کشور مختلف

 جهان، دیگر نقاط از بسياری و ایران در که است گفتنی .است بوده رودبار -منجيل 1369 ماه خرداد 31
   .ميشوند شدید،آغاز های زلزله با لغزشها زمين ودلخراشترین آميزترین فاجعه

ساختن وارد طریق از مستقيم، خسارات و تلفات ایجاد بر عالوه زلزله، با تحریک شده لغزشهای زمين 
  انندميتو امدادرسانی، در تأخير ایجاد و برق خطوط و ارتباطی راههای ویژه به حياتی شریانهای به خسارت

   .دهند افزایش شدت به نيز را زلزله از ناشی خسارات و تلفات

برای را شرایط منطقه، یک در درازمدت در زلزله از ناشی خوردگی گسل و ساختی زمين فعاليتهای وجود 
 شيبها ناپایداری ایجاد موجب خود، که آب، مقدار افزایش و مقاومت کاهش و عمومی شکستگيهای ایجاد

 تحریک همزمان طور به را زیادی لغزشهای زمين تنها نه شدید، زلزلة یک وقوع .آورد می فراهم ميشود،
 .ميگذارد جای بر منطقه در لغزشها زمين تعداد افزایش صورت به را خود اثر نيز بعد سالها تا بلکه می کند،

 





















 موقعيت زمين لغزشهاي ايران

هیز وار و تخریبی رسوبات سنگی، بيرونزدگيهای روی و ایران ای ماهوره تپه و کوهستانی کمربندهای رد  
 رسوبات ایران، درشرایط .اند یافته تشکيل وار سنگریزه سيليتی، و رسی تا ها ماسه و رسی مواد از ییها

 و نامتراکم آهکی مارنهای سنگی، ماسه آهکی، های رخنمون روی بيشتر ناهمگون، ای واریزه و تخریبی
 و فيزیکی عوامل به مربوط تشکيالت این سطحی شکستگيهای و درزها .اند یافته تشکيل کنگلومرا

 .دارند سيزموتکتونيکی و تکتونيکی منشأ دارند، گسترش نيز عمق در که بزرگتری شکستگيهای
 لغزه زمين مکانيزمهایی تشدید ایجاد سبب شدید، بریدگيهای علت به فوق شناسی زمين ساختارهای

 و هيدرواستاتيکی نيروهای طبيعی رطوبت ميزان افزایش اثر در تر بيش عمقی لغزشهای .ميشوند
 و آیند می وجود به عوامل ایر س و زلزله ثقل، نيروی سنگ، و خاک واحدهای در هيدرودیناميکی

  مادر سنگی و خاکی واحدهای با ها لغزه زمين در آن ی تخریب مواد ژئوتکتونيکی و ی فيزیک مشخصات
 تکتونيکی آرام مناطق کمربندهای در تدریجی، فشردگی و تنش با همراه که کند لغزشهای .اند متفاوت
 کم ماهوری تپه مناطق در اند، شده گسترده عمق و سطح در که ها لغزه زمين از گروه این .می یابند تکوین
 .ميشوند مشاهده رسی و مارنی  صورت به ایران شيب

 





 
 عوامل عمده زمين لغزش

سه   و سایر نقاط جهان عمدتا ایرانزمين لغزش، در ایجاد  زمينه های بهتوجه  با
 :شامل نوع عامل زمين لغزش وجود دارد که 

عوامل طبيعی 

 غيرطبيعیعوامل 

لغزشهای قدیمی 

 



 
 عوامل طبيعي

 

 

 
های تکتونيکی و فرایند آن است از جمله مهمترین عوامل ناپایداری شيبهای طبيعی در ایران، فعاليت  .

رودخانه را برای به دست آوردن سطح اساس خود و  معموال تعادل فرایند ،فعاليت تکتونيکی به صورت 
از زمين  % 15حدود . هم ميزند و باعث ناپایداری شيب ميشودبر خاک روی سطح شيبدار مجاور ، تودة 

شده در ایران، که در این گروه قرار دارند، به  به تعدادی از موارد مشاهده .لغزشها در این گروه قرار دارند
 .اختصار اشاره ميشود

 احداث جادة سرویس، لغزشی به هنگام  (تونلروی )بروجن ـ لردگان جادة خط لولة دوم گاز  487کيلومتر
خردشدة زونهای ی ژليتولو . متر اتفاق افتاد 7متر و عمق بيش از  75و طول متر  30عرض حدود 

 .بوده استسنگ آهک و رسوبات تبخيری  شاملتکتونيکی 

 اول لولهلغزشی با ابعاد وسيع در امتداد مسير خط ،  لردگانخط لولة دوم گاز جادة بروجن ـ  443کيلومتر  
 .نموددو خط سراسری اول و دوم را دچار مشکل اتفاق هر حادث شدکه این 

 



  68خفيف در سال ای  زلزلهدنبال  به ،بروجن ـ لردگان جادة  907کيلومتر  
و به  هدادخاک حاوی مواد آلی روی سطح شيبدار حرکت مختصری انجام 

 .نمودخط لوله صدمه وارد 
  دست، خط لوله دچار   خط لولة کازرون ـ شيراز، قسمت پایين 52کيلومتر

و تحت تاثير این حادثه واقع شد   رانش شد و جادة سرویس خط لوله درگير 
شروی داشته  پيقسمت فوقانی لغزش تا دومتری کانال خط لوله  به طوریکه

   .است 
 آسفالتة سميرم  جادة  حسنیخط لولة گاز تلمبه خانة  14کيلومتر لغزشهای

 .استبوده  لغزشهای طبيعی نوعنيز از این  نآو لغزشهای متاثر از  یاسوجـ 
 



 عوامل غيرطبيعي

 :طور مثال شامل در ایران در این گروه قرار دارند که به لغزشها % 15حدود  

 به  عمليات اجراییحين  در که بروجن ـ لردگان جادة خط لولة دوم گاز  491کيلومتر
واقع در  سنگ توده لغزش در زمين علت گود برداری غير اصولی در کارگاه سبب بروز 

و مسئله  رسيدهسطح لغزش به کف کانال خط لوله که ه که این امرباعث گردید شدمسير
 . گرددساز 

  که در این محل  جهت ایجاد سازه های  ،( داخل محدوده شهری)  تبریزکوی وليعصر
سبب ایجاد   های خردشده مارنخاکبرداری های غيراصولی در  تجاری به دليل -مسکونی

زمين لغزش در داخل محدودة شهری وقوع بدیهی است که . گردیده است زمين رانش 
حادثه خيز  ، خطرآفرینبا وجود تأسيسات شهری مثل گاز، برق فشار قوی، ميتواند بسيار 

 .باشد و خسارت بار بوده
 



 لغزشهاي قديمي

در سنی نظر از که است هایی لغزش زمين از دسته نآ ، قدیمی یلغزشها زمين از منظور 
 های فعاليت از ناشی عمدتا که ستهپيو  وقوع به شناسی زمين پيشين دوران یا ها دوره

 لرستان ناحيه در سيمره بزرگ گسله مثال برای . است بوده سيزموتکتونيکی و تکتونيکی
 های الیه برونزد و طبقات در جابجایی و شکستگی کيلومتر صدها تا دهها که ایران

  .است گردیده سبب را منطقه شناسی زمين ساختارهای در رانش همچنين و سنگی
 شده ناپذیری جبران مالی و جانی تلفات باعث و بوده ایران لغزشهای خطرناکترین تاکنون

   .است
این در ساز مسئله و شده مشاهده لغزشهای زمين %70 تا 60% حدود متوسط طور به  

 .گيرند قرار طبيعی دسته در توانند می عمدتا ماهيت نظر از البته که .ميگيرند قرار گروه
آمده وجود به منطقه بزرگ های زلزله با قدیمی بزرگ لغزشهای زیاد بسيار احتمال به 

 وقوع زمان نظر از آنها مقایسة و قدیمی بزرگ لغزشهای سن تعيين که طوری به اند
   .بنماید زلزله بازگشت های دوره تعيين در شایانی کمک ميتواند



یک امتداد در دامنه مواد از بخشی جابجایی و حرکت شد اشاره که همانگونه  
 ای دامنه لغزشهای در .ناميم می «لغزش» را مشخص گسيختگی سطح
 هر در و داشته مختلف انواع لغزش .است «ساده برش» نوع از شکل تغيير

  سطح شکل و متحرک توده ویژگيهای .شود ایجاد تواند می مصالحی نوع
   .شوند می گرفته بکار لغزشها بندی طبقه عوامل عنوان به معموال گسيختگی

 



 انواع لغزشها 

   

لغزش انتقالي يا ساده 

بيش و کم سطح یک روی به مواد از ای توده ، انتقالی لغزش در  
  شرایط .لغزند می دامنه پایين سمت به  یکسان و هموار ، حمسط
  دارای یارساخت ناپيوستگيهای وجود آن راس در و شناسی زمين
  .است انتقالی لغزش یک ایجاد عوامل جمله از ، مناسب یابی جهت

 



 لغزش دايره اي يا چرخشي  

 

سنگی خرده و خاکی های دامنه در عمدتا چرخشی یا ای دایره لغزش  
  یا شده خرد سنگ از که هایی دامنه در کمتر مقدار به و مصنوعی و طبيعی
  در گسيختگی حالت این در .شود می دیده اند، شده ساخته هوازده و ضعيف
 تحمل را برشی تنش حداکثر که ، شکل قاشقی و منحنی سطوحی راستای

 به نياز معموال ای دایره لغزش یک ایجاد برای .گيرد می صورت کنند، می
  .نيست یارساخت های گسستگی و ویژه شناسی زمين شرایط

 



 در سنگ   مسطحلغزش 

 

از آن جمله است لغزش یک یا چند واحد  . این نوع لغزش انواع مختلفی دارد
، سر خوردن یک قطعه کوچک یا  هموارسنگی در امتداد یک یا چند سطح 

ورقه ای از سنگ به روی دامنه ، لغزش توده عظيمی از سنگ و سرانجام  
 .  لغزش گوه ای در امتداد فصل مشترک دو صفحه متقاطع

 



  ح و يکسانمسطشرايط مناسب براي لغزش 
 

 آن مقدار و دامنه خارج سمت به شان شيب که رسوبی الیه الیه های سنگ•
  . است دامنه شيب از کمتر یا مساوی

  سطح و ساخته را ممتدی ضعيف سطوح که فولياسيونهایی و ها هدرز ، ها گسل•
   .کنند می قطع را دامنه

   .سازند می را ای گوه های گسيختگی که متقاطع های هدرز•

  . دارد همراه به را سنگ قطعات خوردن ليز که دار هدرز و سخت سنگ•

 را سنگ از هایی ورقه خوردن ليز که گرانيتی های توده در شدن پوسته پوسته•
   .شود می باعث

 



 لغزش چرخشي در سنگ    

 

گسيخته ، ای استوانه سطحی امتداد در لغزش اثر بر ، سنگ از شکل قاشقی ای توده ، لغزش نوع این در 
 حرکات های نشانه آن پاشنه در هایی برآمدگی و ناپایدار بخش راس در هایی ترک و ها درزه ایجاد .شود می

 متساعد آن پایين در هایی ریختگی هم به و دامنه باالی در پرتگاهی معموال نيز گسيختگی از پس .اند آغازین
   .لغزشند نوع این اصلی دالیل از نشستی آب نيروهای و هوازدگی ، دامنه شيب افزایش .شود می

سنگهای دیگر و دریایی های رس مقابل در .شود نمی دیده یکپارچه سخت سنگهای در چرخشی لغزش 
 می ایجاد فراوان ، ضعيف های الیه دارای و دار هدرز شدت به الیه الیه رسوبی سنگهای در همچنين ، نرم

 مشکل معموال آنها پایدارسازی و کم ، دار ترک شدت به و شونده متورم دریایی شيلهای طبيعی شيب .شود
  .اند وسيع و پيشرونده معموال ها گسيختگی نوع این .است

 



:در وقوع زمين لغزش  برشي  موثرعوامل عمده   

و توپوگرافی وضعيت هيدروژئولوژی، و هيدرولوژی شرایط شناسی، زمين شرایط مانند، متعددی عوامل 
  برشی لغزش باعث توانند می و گذارند تاثيرمی شيب یک پایداری بر هوازدگی و هوا و آب مورفولوژی،

  .باشد  لغزش زمين نوع این  علت تواند می بندرت تنهایی به منفرد عامل یک .شوند

تقسيم درونی و بيرونی عوامل دسته دو به توان می  را لغزش زمين یا ای توده حرکات کننده ایجاد عوامل  
   .نمود بندی

یا بالقوه گسيختگی سطوح طول در برشی تنش متوسط افزایش باعث که عواملی از عبارتند بيرونی عوامل 
 . .گردند می خاک و سنگ در موجود ضعف سطوح

شوند می برشی مقاومت متوسط کاهش باعث که هستند عواملی درونی عوامل.   

بيرونی و درونی های علت نوع دو هر از ترکيبی با حدواسط گروه یک است ممکن گروه، دو این بر عالوه 
   . باشند داشته وجود نيز

 



 :و یا به عبارتی بصورت تيتروار این عوامل تاثير گذار برشی لغزشی شامل موارد زیر است        

• ساختاریتغييرات  

•حرکات تکتونيکی  

•  زلزله ولرزش  


 :  اثر باران و برف• 

• تأثيرات اثرات فصلی : 

• افت سریع سطح آب  

•تراوش از چشمه ها یا منابع صنعتی آب 



 در شيب دامنهتغيير  


  تغيير در ارتفاع سطوح شيبدار 

 پوشش گياهیتاثير  

 تودهوزن : 


 : زمينکاربری تغيير  

 هوازدگیشدت : 

 ژئوتکنيکی و ليتولوژیکیشرایط 



هاتصاوير انواع لغزش   

 

 

  









 

Soil Creep -  

 



Slumps  

 



Flows  

 



Types of Flows 

Torrent 

 



Falls  

 



Topple - 









 روش های تثبیت دامنه های پر شیب                                                                             
 و پايدار سازی توده های لغزنده        

برای اقدام ترين مناسب مستعد، هایپهنه در سازیساختمان های فعّالیّت از اجتناب چند هر 
  ها،محدوديت ديگر و جمعیّت افزايش امّا است، لغزش زمین از ناشی هایازخسارت جلوگیری

 پايدار منظور به لذا .كندمی ناگزير را لغزش زمین با توأم مناطق در ساختمان احداث اغلب
 .نمود استفاده پايدارسازی های روش از بايد لغزنده های توده سازی
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1-  كنترل  زهكشی  آب  به  منظور كاهش  فشار  آب  منفذی  و نیز زهكشی مناسب  آب های سطحی
 در روی دامنه ها

2-  كاهش زاويه شیب و پلكانی كردن شیب 

3-  كاهش وزن توده های مستعد برای لغزش 

4-  پوشاندن درزها و شكستگی ها  و جلوگیری  از نفوذ  آب به درون سنگ و خاک با پخش ماسه های
 آغشته به قیر يا بتن پاشی

5- لئاستفاده از ديوار حا 

6- درختكاری 

7- استفاده از شمع 

8- چفت و پیچ كردن سنگ ها، نصب تور سیمی و میل مهار 
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لئاستفاده از ديوار حا  
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 درختکاری
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 زهکشی
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 نصب تور سیمی و میل مهار
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 كاهش زاويه شیب
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 لغزشخطر زمين مديريت كالن در  پيشنهاديبرنامة 
   

سه گزینه مطرح اغلب درکشوردیده پدر مدیریت کالن این لغزش زمين برای مقابله با 
 :ميشود

 آنهااز مناطق لغزشی و عدم هرگونه فعاليت در فرار 

ج بخشی و امدادرسانی بعد پذیرش خطر و در نظر گرفتن هزینه هایی برای اقدامات عال
 از وقوع

 وقوعنگری با اعمال پيشگيری و کنترل قبل از درون 

 



 

 

قبل جعال به عالقه و توجه عدم و لغزشی مناطق شناسایی برای الزم فن و دانش فقدان 
  در این و گيرد قرار توجه مورد دوم گزینة که است شده موجب موارد بسياری در وقوع از

  این در گيران تصميم و  انمجری برای تصميمی چنين بعدی عواقب که است حالی
 به بعضا اول گزینه به توجه عدم که است حالی در این .نيست مشخص وضوح به ارتباط
   .است ناممکن بعضا ساز و ساخت یرپذنا اجتناب ضرورت دليل

 هدر از ميتوان تنها نه سوم گزینة به رجوع با که است شده ایجاد نگرش این امروزه  
 بلکه کرد، جلوگيری بازسازی و ترميم عمليات برای مادی هنگفت های سرمایه رفتن

 منابع و ها سرمایه حفظ در لغزشها زمين وقوع از  ممکن حد در گيری پيش با ميتوان
  و زیانها کاهش آن هدف که لغزش زمين خطر مدیریت برای لذا گماشت، همت ملی

  .شود تنظيم خطر کاهش های برنامه باید است، لغزش زمين پدیدة از ناشی خطرات



 :نهاد و راهکارها پش
  :موفقيتهای برنامه های مذکور به چند نکتة اساسی بستگی دارد پشتوانة  

 

لغزش زمين پدیدة مورد در پایه عاتالاط داشتن  

لغزش پدیدة مورد در گيران تصميم و اجرایی کارشناسان علمی توان و کارایی افزایش 

؛مربوطه اجرایی مسئوالن  سوی از لغزش زمين پدیدة اهميت علمی و کامل درک 

لغزش زمين خطر کاهش های برنامه با ارتباط در آنها همکاری نتيجه در و مردم عالقه و آگاهی افزایش  

خطرپر مناطق اولویت با ، کشور در لغزش زمين بندی پهنه نقشة تهية 

لغزش زمين با طتبمر افزارهای نرم بستن بکار و گرفتن کمک  

  جغرافيایی مطالعات سيستم از گيری بهره (G.I.S )  

لغزش زمين با درارتباط مطلوب نتایج به دستيابی منظور به هپدید این های داده تمامی تلفيق و افزایی هم  

 وقوع از يشپ  خسارتها از بسياری کاهش  یا و بروز عدم راستای در      
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