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                   چکيده

 يساخت نيو زم)  سستيسازندها (يشناخت ني، زم)بارش فراوان (يميط اقليشرا استان مازندران با توجه به يها نيزم
ار توانمند ي، بس)ها بي شيداريع و ناپاي سريري فراوان، فرازگيها ها و لرزش  گسلهيي فراوان، جنبايها داشتن گسله(

و ) ارهوازدهي بسيومرامارن و کنگل( سست يل گسترش سازندهاي مازندران به دلي سدهايها درگستره. باشند يلغزش م
دستاورد . ده استي به رخداد لغزش انجام و ر نمودهيدتر تأثي شديشي فرسايندهاي، فرا) سازندهايخردشدگ(ها  بودن گسله

ت يها اهم ت سازندها و گسلهيها در پهنه استان به نقش و اهم  ساختگاهيابي نهي در گزيستيبا يها آن است که م يبررس
 . داده شودياريبس
 ادهي سد ش-جراني سد م- سد برنجستانک-ييد رجاي سد شه-لغزش نيزم: يدي کليها هواژ
 

  مقدمه-١

 وارده، در يها اني و حجم زيعي ناگوار طبيد رخدادهاي هكتار، از د٢،٤٠٩،١٣٠ برابر  يا استان مازندران با گستره
 يساخت ني، زميشناخت عيت زمينشرايط آب و هوايي و اقليمي، وض. شود هاي نخست كشور محسوب مي شمار استان

ن رخدادها ياز جمله ا. اند دهيخيزي اين استان انجام  هستند که به حادثهيهاي ترين عامل و توپوگرافي، مهم) يکيتکتون(
، صاعقه، گردباد، بهمن، ريزش لرزه نيم، گرمازدگي، طوفان، ز هاسوزي جنگل  خشكسالي، آتشتوان سيل، رانش زمين، مي

هاي مالي، ناشي از سيل، خشكسالي، طوفان و رانش زمين بوده  انيترين ز ها بيش در ميان آن كهنام برد  راسنگ و تگرگ 
  .ز ناشي از سيل، ريزش سنگ و بهمن بوده استيو بيشترين تلفات جاني ن

 يها توان به جنبش ي ميعي طبيها از عامل. ل هستندي دخي و انسانيعي طبيها عامل، لغزش ني زمدهيپددر 
 يبند هي و اليت توپوگرافي، وضعيشناخت ني زمي، گونه سازندها)Uplifting (يريلرزه، فرازگ ني همچون، زميساخت نيزم

ن ي و همچنيزان و شدت بارندگي رودخانه، مييرشويا زيش ي فرسايب دامنه در پير شيي، تغينسبت به هم، شدت هوازدگ
ب ير شيي، تغيبردار توان به ترانشه يز مي ني انسانيها از عامل. د و وزن توده، اشاره نموينير زميذوب برف، مخازن آب ز

، کشت يالگور ييتغ، يعي طبي زهکشامانهر سيتغ گوناگون، يها  ساخت سازهي براي و بارگذارين، باربرداري زميعيطب
 بداريش يها نيزمار در يش شخم وها،  نيزم ير کاربرييتغ، بداريش يها  از دامنهياهيپوشش گ زدودن درختان ودن يبر
 .اشاره داشت) يرسنگيغ( يرسوب يها گسترهمخزن سدها در  جاديو ا) ني ترواش آب به درون زمييش توانايافزا(
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سات ي به تأسي و دسترسي همچون، قطع راه ارتباطييها به شکل ها در گستره سدها لغزش ني از زمي ناشيها انيز
ر ي، به زي خروجيها  کانالي، گرفتگيراموني پيها گر سازهي و دزي، شکست سرري و اداري مسکوني واحدهايرانيسد، و

 .گردند ينمودار م... د مخزن، شکست سد و يش مفير،کاهش گنجايخاک رفتن برج آبگ

 از ييها اده به عنوان نمونهيجران، برنجستانک و شي، مييد رجاي شهيت لغزش در سدهاي وضعير به بررسيدر ز
م يها اشاره خواه  آنيبخش  چارهيرفته براي انجام پذيم پرداخت و سپس به کارهايهده در استان خواين پديت اياهم

 . داشت

 ييد رجايلغزش در گستره سد شه ني زم-٢

ن يا .ست ايبردار بهره دست  دراکنون  و همديرسان يپابه  ٧٧سال  درآغاز و  ٧٣ درسال ييرجا ديسد شهساخت 
 ساخته ) داردي جنوب-ي شمالي که راستاييجا (رودخانه تجن يرو بر ،ي جنوب شهر ساريلومتري ک٤٥ حدود  درسد

 ،رودخانه .باشد يه گاه راست ميدرجه در تک ٣٥  تا٣٠ گاه چپ و هيدرجه درتک ٢٥  تا٢٠ان يمها  گاه هيب تکيش .شده است
متفاوت گذر  يريپذ شيفرسا  ويخت س هبا درجمختلف  يختشنا  سنگيواحدهادو از ، )ساختگاه سد(مان يتنگه سل در
ل يدره به دل سد، ساختگاه در که يا گونه  به،نمودهر يثأ دره ت)يمورفولوژ (يختشنا ختير بر ،د و تفاوت سازندينما يم

 ي پهنا،ييکنگلومرا  وي سست مارنيل واحدهايدست تنگه به دل نييدر پا  و»شکل V«، يگذشتن از طبقات سخت آهک
ه يان تا ستبرالي ميها  نهشتهيو بر رومان يس تنگه سليال تاقدي دراچه، يدرراست واره ي دو سد .ابدي يش ميدره افزا
Peسازند  (ي نازک مارنيها هي، گهگاه همراه با اليا آهک ماسه آهک و سنگ سنگ

 ها  هيال. اند  گرفتهيستوسن جايپل) 1
 و گستره از گذرد ي محورميلومتريک يكک به  ينزداز ، گسل شمال البرز .هستند شمال ي به سويا درجه ٧٠ب يش يدارا
OM1«ن سازند، سازند ي اي در همبر.)١نگاره (است يار پوي بسيساخت نيد زميد

m,g «ب مارن، کنگلومرا، مارن يبا ترک
ه نازک رخنمون يک الي است که به صورت يتي آندزيها  بازالتي داراي محليا گونه ، بهيا  آهک ماسه پس، سنگي، ژيلتيس
 .   دست سد در آن رخ داده است نيي پايها افته و رانشي

  ييد رجايداد لغزش در گستره سد شهي رويها گاهي جا-٢-١ 

 يکيدر نزد( به تاج ي همچون جاده دسترسييها در جاها ن رانشيا: دست سد نييپاگاه راست  هي تکيها رانش) الف
 رخ ، دارنديک گستره جايک به هم و در ي که نزديبردار  بهرهيها گاه ساختماني و جاها ي به گالريراه دسترس ،تاج سد

 ).٢  نگاره(اند  داده

ز ين و ٤٢٠ رقوم ي به گالريراه دسترس ي سراسريرانيو به ن رانشيا :گاه چپ هين تکيرانش در رقوم پائ) ب
 ).٣نگاره (ده است يگستره انجامآن  شده در  حفريزومتري پيها گمانه

اچه ي مشرف به دريها  دامنهيا زهيتر در مواد وار شي بوده، بيها موضع شن رانيا: اچه سدي دريها وارهيد  رانش در)پ
 ).٤نگاره (اند  د آمدهيپد

  ييد رجايلغزش در گستره سد شه ني زميها  علت-٢-٢

ن دست ساختگاه سد، جنس سازند به ناگهان از آهک به مارن ييدهند که درست در پا يها نشان م يبررس .) الف
 يده لغزش در واحدهايپد. اند  گرفتهي جاين سازندي چنيدست سد بر رو نيي راست و چپ پاياه افته، کرانهير ييتغ

ب يش ه وگسترن يل دهنده ايسست بودن مصالح تشک  فراوان،ير بارندگيثأت با و داده است ي رويمارن  سستيها نهشته
 در .مي باشد (circular)گرد    ،يده شده ساختاريد درتمام موارد يسطوح لغزش. استرفته ي دامنه، انجام پذيعيطب
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واره يد و هده شديد رس يلت همراه با مقداريس ابعاد ماسه تا در جدا از هم، يها ، نهشته)(Crown لغزش يشانيبخش پ
 .ده است بومتر ٥٠تا ٣٠از لغزش گستره  يپهنا .ه استبودب يز پرشي نيسطح لغزش

 با روند يا در دست هستند که بودن گسله)  جنس سازندير ناگهانييلغز گسله و تغ همچون خش (ييها گواه) ب
 .ندينما يد مييها کمک نموده، تأ ش مارنيرا که به فرسا) همراستا با محور سد (ي باختر-يخاور

د ي تشديدارياند ناپا  بودهيامدنيکار ن  و بهي مصالح فزونيگاه دپويز، که جايگاه راست ن هي از نقاط تکيدر برخ) پ
 .ده استيگرد

ن دست سد به لغزش يي دره در پايها وارهيدار بودن د  سد و همواره رطوبتيانيچه مي آب از دريشگيفوران هم) ت
 .کمک نموده است

ز يد که افت وخينما ين مياند، چن  دادهيها رو زهيتر در وار شيز که بياچه سد ني دريها وارهي ديها در لغزش) ث
  . تن عامل بوده اسياپه سد، کاراتريسطح آب در

 ييد رجايدر گستره سد شه  لغزش ني زميبخش  چاره-٢-٣ 

اکنون در دست   به تاج، همي جاده دسترسي، استوارسازيزير در کنار تاج سد با شمع: واره راست درهيدر د) الف
د، با  دارنيک به هم جايک گستره و نزدي که در يبردار  بهرهيها ها و ساختمان ي به گالريدر جاده دسترس. انجام است
 .   در دست انجام استيدارسازي، پاي و زهکشيبند روش تراس

 . رفته استي انجام پذيدارسازي، پايبا خاکبردار: واره چپ درهيدر د) ب

 جرانيلغزش در گستره سد م ني زم-٣

 تاج يدرازا. باشد ي مي آسفاتي با هسته بتنيا زهي رامسر و از گونه سنگري جنوب خاوريلومتري ک٢٠جران در يسد م
گاه يجا.  است متر٥/٩٨  متر و رقوم بستر، ٥/٥٨ آن از پي، ي، بلندا متر٥/٥٤ سد  از بستر رودخانه، ي، بلندا متر١٨٦ سد،

TR3J2« سازند ي بر رويشناخت نيد زميسد، از د
s,sh «از تناوب يبيک و ترکي ژوراس-اسي با سن تريکه سازند 

 ). ٥نگاره (باشد  يگ هستند، منس  از زغالييها هيها و ال يبا عدس همراه يسنگ و کنگلومرا ل، ماسهيسنگ، ش لتيس

 جرانيداد لغزش در گستره سد مي رويها گاهي جا-٣-١

 انيپاتا   باال آمد و متر ١٢٣ تا رقوم سطح آب، )١٣٨٢اسفند ماه سال ل يدر اوا( سد يريآبگ روز از آغاز ٢٣پس از 
که  يزمان (٨٣ن سال يفرورد ١٥ تا ١٣ ي بارش باران در روزها وه سديل همزمان با تخ. ماندياسفند در همان سطح باق

 ).  ٦نگاره (رخ داد ر ي برج آبگي مشرف به باالوارهي، در درانش، )بود يمتر ١١٥ک به ي رقوم نزداچه دريدر سطح آب

 جرانيلغزش در گستره سد م ني زميها  علت-٣-٢

TR3J2« سازند ين عامل خردشدگيتر  گسله مهمد کهينما ين ميلغزش، چن ني زمي مورفولوژياز رو
s,sh « ،بوده، پس از آن

 کنار سد يها وارهي در ديفشار منفذ) بند وار آبيق و ديژه، با نبود پرده تزريو به(رامون خود ي و تراوش آب از سد به پيبا  بارندگ
 . ده استيلغزش انجام نيافته و به رخداد زميش يافزا
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  جرانيره سد م در گست يبخش  چاره-٣-٣

ک يدن الستي چيعني، ري برج آبگر خاک رفتنيبه ز و يزش احتمالي از ريريجلوگ يه براي اوليکارها ،از رانشپس 
 يزشي ريها خاکهمه م گرفته شد که ي تصم،ديانجامدرازا  هماه ب ٥ مطالعات که تاآغاز  با . آن انجام گرفتيون در جلويکام

با . ردي انجام پذيآسان توانست به ي لغزش نميکي نزددرآالت  نيماش ييجا جابهرا يزآمد،  يموار ار دشين امر بسي ا.دنبرداشته شو
خاک  ي شستشويبرا .گردد يريگ بهرهآالت  نير از ماشيدست برج آبگ نيي آمد که در پاديپدن امکان ي ا،ه کامل سديتخل
 خاک و يپس از شستشو. ت نمودين هدايي مصالح را به پا،توان با فشار آبکمک گرفته شد تا ب يشانن آتشيخودروهااز ، يرانش

 انجام يدارسازيپا ،يگذار بلتو  شنه رانشدر پا يونيواره گابي با ساخت دوده شد يپوشانت يکرتبا شاگاه رانش ي، جايپاکساز
 ).٧نگاره (رفت يپذ

 لغزش در گستره سد برنجستانک ني زم-٤

گاه سد، يجا. باشد ي مي با هسته رسيخاک ي دارد و سديشهر جا وب قائم جنيلومتري ک١٥ک به يسد برنجستانک، در نزد
دار،  لتي از تناوب کنگلومرا، مارن سيبيوسن و ترکي با سن پليکه سازند» PLQc,m,s« سازند ي بر رويشناخت نيد زمياز د

  ).٨نگاره (باشد  يسنگ هست، م لتيسنگ و س ماسه

 داد لغزش در سد برنجستانکي رويها گاهي جا-٤-١

 ) ٩ در نگاره ٢ و ١ يها  شمارهيها لغزش نيزم(اچه يدرچپ کرانه در تپه ) الف

 ر ي راست مخزن جنب برج آبگکرانهدر ) ب

 )١٠ در نگاره ٣لغزش شماره  نيزم (زيسررواره چپ کنار يد در )پ

   آبيدست کانال خروج نييدر تپه پا ) ب

 لغزش ني زميها  علت-٤-٢

 ، حفر شدهيها  گمانه،نيو همچن ٢ و ١ يها  شمارهيها  از لغزشي ناشيها رخنمون: يشناخت نيط زمياشر) الف
 شن و در لغزش شماره يها دانه با ماسه وهمراه » SC «و» CL«  از گونه ٣ و ١ يها  شمارهيها  در لغزشخاک راجنس 

٢ ،»SC «و» SP «ساختگاه يکيها در نزد  از گسلهيز انباشتيگاه ني جانيدر ا .باشند يز ميار سست نياند که بس نشان داده 
 .اند دهي رانش انجامي سازند و آساني، سستيش خردشدگيبه افزا

 ، آب درخاک تپه ي محلين فصلي سنگي هاي محل اجرا پروژه و بارندگيميط اقليبا توجه به شرا: آب وهوا) ب
  .ده که موجب لغزش شده استي گرديمت برشجه کاهش مقاوي و در نتيافته و باعث نقصان چسبندگيش يافزا

 يدب  حجم مخزن واچه،ي درآبرقوم سطح  ،زيبا توجه به رقوم تاج سرر: )Rapid Drawdown(ع آب يافت سر) پ
چند سال  يها ي خشکسال.استر سطح آب يدر ز ٢رانش شماره ب ي ش،وقاتتر ا شيبگردد که  يمروشن  ،ساالنه رودخانه

 .ده استي انجام٢ده رانش شماره يبه پدع آب يافت سر به ي کشاورزيبرااز آب مخزن يو نگذشته 

  .مؤثر بوده است ٣ش لغزش شماره يدايپ در ،تراوش آب از تپهرفته، يانجام پذ يها يبررسه يپابر ) ت
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  در،بين شيو ا باشد ي م١:٦,٢٥ نه، يشي بو١:٣تر از  مي تپه در تاج لغزش ماليعيب طبيش، ١در لغزش شماره ) ث
 جاده در يخاکبردارسان،  نيدب. استده ي گرد )داريناپا( قائم ها  از بخشيرخ در ب، جادهياکبردارل خيه دلب دست نيپائ

ه ديدکه گونه  همان، ٢در لغزش شماره  .انست د١ مهم لغزش شماره يها  از عامليکيتوان  يسد را مساخت زمان 
که روشن نمود توان  ينمنانه يزبي ريا گونه هبالبته  .باشد يم ١:٣برابر ، نهيشيب و ١:٢تر از  مي مال،دست نيب پائي ش،شود يم
 يول. ريا خي  آن تندتر شده استيعيب طبي ش،ي با خاکبردار،سدساخت ا در زمان ي ه بوده وي اوليعيب طبين شيا ايآ

ب يبا توجه به ش، ٣ماره  در لغزش ش.باشد يب مي شيداريپا  بر،ر جاده باالدست لغزش شماره دوي تأث،استروشن آنچه 
به  تواند يرفته است که مي پذ انجام ي خاکبردار،دست لغزش نيدر پائ، زي در زمان ساخت سررد کهينما ين مي، چنيکنون

سد و چه ساخت  چه در زمان  از آن را،ي ناشلرزش هايها و  نيحرکت ماشگر، ي ديي از سو.باشدده يانجام ٣غزش شماره ل
 .دانستب ين شيلغزش اد يتشد در يمل مهماتوان ع ي، ماز آنپس 

   لغزش در گستره سد برنجستانک ني زميبخش  چاره-٤-٣

د ي پدي چنداني از آن دشواريبردار  بوده، در بهرهي گستره سد برنجستانک، موضعيها لغزش ني که زمياز ان رو
 .اند دهي نگرديا ژهي ويبخش اند، تا کنون چاره اوردهين

 ادهيتره سد شلغزش در گس ني زم-٥ 

. باشد ي ناهمگن مي شهر بابل ساخته شده است و سد خاکي جنوب باختريلومتري ک٣٠ک به ياده، در نزديسد ش
گاه سد، يجا. باشد يون متر مکعب ميلي م٥ش مخزن ي گنجاي متر  و دارا٣٣، ي سد از پي متر، بلندا٤٥٠ تاج سد يدرازا
دار،  لتي از تناوب کنگلومرا، مارن سيبيوسن و ترکي با سن پلي که سازند»PLQc,m,s« سازند ي بر رويشناخت نيد زمياز د

 ). ١١نگاره (باشد  يسنگ هست، م لتيسنگ و س ماسه

 موضعي يلغزش، پالن سد ازرون يبگاه چپ  تكيه دست يني درپا،ساخت دوران در مشاور طرح، يها گزارش به توجه با

 تست و شياده مورد سد، ١٣٧٨ر سال د برداري بهرهآغاز  با .دستايباز ا ياز مدت پس آمد كه ديوسته پديپ از بارندگي پس
 ٢٠٠ش از يبار به تراز بن ينخستراي بكه  آن تاد ي گرديريگيپ نيز ١٣٧٩در سال  آبگيري عمليات. فتقرار گر آزمايش

گاه چپ سد به  همخزن سد، اولين نشست خاك در تپه تكي متر ٢٠٠,٤٦تراز  در، ١٢/١٢/١٣٧٩ در تاريخ. رسيدمتر 
دست   از تپه پائين،يك متر ي با ژرفا٣٠*٢٠ به ابعاد يوده خاك و با تداوم ترک، تيپس از مدت. ده شديدترك ک يصورت 

اي و مشاور  آب منطقهشرکت ن مسئوال با آگاهي .نمودين حركت يپا يوبه صورت رانشي به س گاه چپ جدا شده تكيه
در سال  آبگيريسان،  نيدب. ش گرددي آن آزمارفتار تا قرار گرفته نه يشيبذاري ارگر بيز سدکه  تصميم گرفته شد ،طرح

كه ست يادآوريان يشا. رسيد)  متر٢٠٤,٧٠ (به تراز سرريز ١٨/٢/١٣٨١ در تاريخ،سطح آب سد. دي گرديريگي پنيز ١٣٨٠
 سد و از سرريز پس .ه بودشد كننده نگران ه کيا گونه هب است داشته زماني ادامه بازه چپ در اين گاه تكيه در رانش

  .دي گردابالغ چپر به شركت  ٢٥/٤/١٣٨٢ و در تاريخ فراهم  توسط مشاور بخشي چارهطرح رفته، يپذ انجام يها کنکاش

 ادهيداد لغزش در سد شي رويها گاهي جا-٥-١

 ) ١٢نگاره  (لغزش در تکيه گاه چپ) الف

 رون درياچه سدلغزش درساحل چپ د) ب
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 ادهيلغزش در سد ش نيزم يها  علت-٥-٢

, ک ساختگاهي که با کارکرد گسله نزدي سستيبودن سازندها,  همچونيشناخت ني زميها ز علتين سد نيدر ا
 از نشت آب باران يا (آب افزون بر آن، بودن . ندينما يار پررنگ ميبس, اند دهيتر و مستعد لغزش گرد فرسوده, تر سست

 ديوار و ايجاد زهكشي عمليات كه با صميم گرفته شدت سان، نيبد.آورده استد ي، لغزش را پدچپکرانه  تپه در)سد
 . )١٣نگاره  (گردددار يپا لغزش، حفاظتي

 اده يلغزش در گستره سد ش ني زميبخش  چاره-٥-٣

تپه  سخت اليه به كه ييژرفااصلي به  هاي فرعي و كانال :ياصلفرعي و  هاي ايجاد زهكش  با،زهكشي تپه) الف
 بندي مناسب دانه  بايزي فيلترر، سپس، باگذاشته درآن کار مشبك هاي زهكش  لوله،شده مايد خاكبرداريبرخورد ن

  .بريزد گيري حوضچه اندازهون درها به  آب درون آنتا  شدهوند داده يپاصلي  زهكش فرعي به هاي زهكش اين .شد پوشانده
  

 هاي بتني ريشه ،تر تپه بيش يدارسازي پايبرا: شده زهكشيگستره  دست ينيپا دار در ريشه ديوار بتنيساخت ) ب
ک ينزد(د نخاك برخورد نماي سخت اليه به كه ييژرفامتر و  يك  قطراب ييها چاه ها، شهين ري ساخت ايبرا. ساخته شدند

مسلح  بتني الد يكبوده، با سه متر ک به يگر، نزديکدي ها از چاه اين يدور. دندي گردبتن پر و با آرماتورو حفر )  متر٣به 
  .اند وند داده شدهيپبه هم 

هر گونه زهآب موجود  آوريگرد زهكشي براي اين شبكه: ديوار بتني دست ينيپا در زهكشي ديگر شبكهساخت ) پ
  .باشد مي مورد اول مانند آن اجراي جزئيات. ساخته شدگيري  حوضچه اندازه و انتقال آن به بتني دست دال پائين در

ممكن  كه سد چپ بدنهکرانه تخليه زهآب موجود در  يبرا: چپ سدکرانه دست  ينيپا در شزهك گالريساخت  ) ت
 و برسند مورد نظر ترازهاي به آن زده شدند تا عمودي  هاي ه ابتدا چاهد کي حفر گردي قنات،باشد تپه يا مخزن از است
ازکول  ،حفر گالري هنگام در  ديوارهعلت ريزشي بودنه ب .وند داده شدنديپهم  اب ها چاه  اين،حفر گالريا  ب،سپس

 .بتن گرفته شد اها نيز ب رز كالفد. گرديد يريگ بهره) يهاي بتن كالف(

هاي  سنگا ديوار سنگي بگفته،  شي پيها بخش هر گونه حركت در براي جلوگيري از: ديوار سنگي ساخت  ) ث
 ،در پي يوار ديپهنا. پذيرفتانجام   گابيونبا مهار آن و دست با چيني  سنگ،بدين منظور. شدساخته اي  رودخانه كوهي و

 .باشد مي متر ٥ ک بهي، نزدپي ديوار از ي بلندا.درس يم متر يك طبقه به باالترين در متر و ٦ک به ينزد

يك  هرش گفته شد، يپ در گالري كه زهكشي و شبكه: گيري چه اندازهضحو شده به هاي زهكشي آب ييجا جابه ) ج
 .ندشو و ثبت گيري اندازه با تا گيري ختم شده هحوضچه انداز به جداگانه

 شنهادهاي دستاوردها و پ-٦

 . روست لغزش روبه نيدر گستره مازندران با چالش زم) ژه سدهايو به (ي آبيها ساخت سازه 

لرزه  نيهمچون، زم (يساخت ني زميها توان به جنبش يلغزش در گستره مازندران م ني زميعيل طبياز جمله دال 
ش يها بر افزا ر آنيها و تأث ها، انباشت گسله  و گسترش آنيشناخت ني زمي سازندهاي، سست)عي سريريو فرازگ

 يب دامنه در پير شيي، تغي نسبت به هم، شدت هوازدگيبند هي و اليت توپوگرافي، وضعي و هوازدگيخردشدگ
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 و وزن توده، ينير زميزن ذوب برف، مخازن آب ي و همچنيزان و شدت بارندگي رودخانه، مييرشويا زيش يفرسا
 .اشاره نمود

اچه سد کمک نموده، روند يبه نشت آب از در) هر چند کوچک(بند در سدها  وار آبيا ديق و ينداشتن پرده تزر 
 . دينما يلغزش را آسان م

) رامون ساختگاهي پيلومتري ک٣٠شعاع (ک طرح يدر گستره نزد) ها ژه گسلهيو به (يشناخت عناصر ساختار 
 . گردديريگي پي جديا گونه ست بهيبا ي هر طرح مي بررسيها ن گاميت است و در نخستياهمار با يبس

 کهن يها افتن لغزشي ي، شامل جستجو و کاوش برايي صحرايها يست بررسيبا ين، مي نويها درمطالعات طرح 
 .رنديرامون آن انجام پذي سد و پيها بر رو  آني اثرات احتماليابيا بالقوه و ارزيو 

 . گرددينيب شي موشکافانه پيستيبا ي گستره سد ميشناخت ني مخزن بر عوارض زميرير آبگيتأث 

 . گرددينيب شي طرح پيها نهي در هزي لغزشيها  تودهيدارسازي از پاي ناشي اقتصاديامدهايپ 

 -رشناسي کشو  سازمان زمين١٠٠،٠٠٠/١برگرفته از نقشه (شناختي گستره سد شهيد رجايي  نقشه زمين: ١نگاره 
دست سد، در همبري اين سازند،  هاي پالئوسن جاي گرفته است و در پايين ساختگاه سد بر روي آهک). سفيد برگه پل

OM1«سازند 
m,g «هاي  اي محلي داراي بازالت گونه اي، به  آهک ماسه با ترکيب مارن، کنگلومرا، مارن سيلتي، ژيپس، سنگ

 .دست سد در آن رخ داده است هاي پايين يافته و رانشآندزيتي است که به صورت نواري باريک رخنمون 

 


