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 چکیده

ه اول گذاارد کذه در درجذ   یکي از عواملي است که بر ميزان انرژی دریافتي زمين از خورشيد اثر مي خورشيدی ارتفاع هیزاو

ورد . بذرای بذر   به عرض جغرافيایي، زمانِ روز و ماه و فصلِ سال در درجه بعد به مقذدار و جهذت شذيم زمذين بسذتگي دارد     

هذای  جذا بذا اسذتفاده از یکذي از فرمذول     . در ایناست شدههای متعددی ارائه دار فرمولخورشيد در سطوح شيم ارتفاع هیزاو

حذي   ه نویسذي در م خورشيدی( را مذد نرذر اذرار داده و برنامذ     ارتفاع هیزاوتجربي که فاکتورهای فوق )فاکتورهای مؤثر در 

c،  جهت اصلي و فرعذي  16در درجه(  90دار مختلف )از صفر تا خورشيد را در سطوح شيم ارتفاع هیزاومتوس  ساالنه 

وردی، درجه شمالي( بر ورد شده است. سپس با استفاده از اراام بذر   40تا  25های جغرافيایي ایران )از عرض تکتکو در 

هذای جغرافيذایي مختلذف ایذران در     خورشذيدی، در عذرض   ارتفذاع  هیذ زاورواب  بين زاویه شيم زمين بر حسم درجذه را بذا   

توان شيم سذطوحي  از جمله مي .های متعددی نمودتوان تحليلگونه رواب  ميده است. از اینهای مختلف، محاسبه شجهت

 ارتفذاع  هیذ زاورد و و یذا بيشذترین تمایذل را دارد، مشذخ  کذ      نیتذر کذ  هذا  خورشذيدی در  ن  ارتفذاع  هیذ زاواز زمين را کذه  

 خورشيدی را در هر شيم و جهتي بر ورد نمود.
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 مقدمه

یکي از انواع ناپایداری دامنه ای که هرسذاله خسذارام مذالي و جذاني فراوانذي را بذر       

زندگي انسان ها وارد مي کند پدیده زمذين لغذزا اسذت. وجذود عوامذل مسذتعد کننذده        

ناپایداری دامنه ها شيم ، زمين شناسي ، کاربری اراضي از جمله عوامل ایجاد خسذارم  

وني ، از ابيذل هذدر رفذت سذریع خذاخ ، تخریذم اراضذي        فراوان به منابع طبيعي و مسک

(.در 129: 1388کشاورزی ، مسکوني ، جنگل ، جاده ها مي باشد)رمضاني و ابراهيمذي،  

پدیده لغزا، ممکن است مواد به صورم توده عريمي از اسمت باالیي دامنذه بذه پذایين    

خواهد بذود کذه در    کشيده شده، سانحه ای ایجاد نماید، خطر اینگونه سوانح  واتي زیاد

محالم یا مراکز تجمع انساني روی زمين هایي که در حذال لغذزا هسذتند روی دهذد )     

( . طبق مطالعام انجام شده توس  مرکز مطالعام بالیای طبيعي 26: 1383ماکس دریو ، 

سازمان ملل متحد برای بسياری از کشور های در حال توسعه، ایذن خسذارام یذک و دو    

(. بذر اسذاآ  مذار اوليذه     15، 1376ملي  نها اسذت ) مهذدوی فذر ،     درصد توليد ناخال 

زمذين   2548خسذارام ناشذي از    1383بانک اطالعام زمين لغزا های کشذور در سذال  

( . از اینذرو  121: 1385ميليارد ریال بوده اسذت) گرایذي،    386کشته و  107لغزا بالغ بر 

تحليذل خطذوپ پذيی بينذي      استراتژی روبرو شدن با زمين لغزا شامل شناخت فر یند و

 Lan& Et 105:زمين لغزا برای کاهی پيشرفت و خسارام ناشذي از  ن مذي باشذد )   

,2004.) 

در مورد زمين لغزا تعاریف زیادی وجود دارد. در فرهنذ  لغذت  کسذفورد  کذر     

( لغت انگليسي landslip( لغت  مریکایي و معادل واژه )landslideشده است که واژه )

ین صورم تعریف شده است: لغزا رو به پایين یک توده بر یک کوه یا مي باشد و به ا

یک دامنه پرشيم. تعریف جامع تر را مي توان اینگونه گفت که، لغزا عبارم است از 

پایين افتادن یا حرکت یکپارچه و اغلم سریع حجمي از مواد رسوبي در امتداد دامنه هذا  
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د عبذارم از جابجذایي مذواد هذوا زده و     (. حرکت توده ای از موا38:  1386)محمودی ، 

سن  های روی دامنه تحت تاثير نيروی ثقل است، شناخت و تشذخي  انذواع حرکذام    

در (. Barbb , 1991: 52مذيالدی در چذين بذاز مذي گذردد )       186توده ای به سال هذای  

مورد حرکام توده ای مواد روی دامنه ها طبقه بندی متعذددی ارائذه شذده اسذت. وارنذز      

را بر اساآ نوع حرکت از جمله سقوپ  زاد، فرو ریختن، لغزا،  توده ای مواد حرکام

پخی، جریان، و نيز نوع مواد موجود تقسي  بندی مي کنذد، کذه یکذي از ایذن حرکذام      

علل حرکام توده ای مي تواند برا (. varnes , 1978: 13توده ای، زمين لغزا است )

 شرای   اتي و بنيادین نرير جنس مواد و داخلي و خارجي مي باشد . علل داخلي معموال

الیه هایي مانند رآ ها که با افزایی  ب مقاومت برشي  ن کذاهی مذي یابذد و نيذروی     

خارجي که موجم افزایی تنی برشي دامنه مي شذود، عوامذل زمذين لزشذها مذي توانذد       

يه سذنگين  طبيعي و یا حاصل کار انسان باشد مانند افزایی بار دامنه عبور دای  وسایل نقل

(. از چند دهه گاشته تذاکنون در مذورد موضذوع زمذين     55:  1387)مقيمي و همکاران ، 

لغزا، مطالعام گسترده ای در جهان و ایران صورم گرفته است که جهت اختصار در 

 . مده است 1جدول شماره 
 : خالصه پيشينه مطالعاتي  علل زمين لغزا1جدول شماره 

 علل زمین لغزش و نتایج عنوان اثر یا مقاله سال مؤلف

زمین لغزش در شمال منطقه لیسبون: تهویه و  1999 زئزیر

 تحریک عوامل

ساختار زمین شناسی، سنگ شناسی، کاربری اراضی و 

 فعالیتهای انسانی

 بافت سنگین خاک و شیب باالی دامنه ها  foreserviorمنطقه  پهنه بندی زمین لغزش 2001 وئو و همکاران

دینامیک حرکات  توده ای مجتمع موجب  2002 و همکاراناوداک اغلو 

شده توسط باران های شدید : مطالعه 

 ترکیه NWموردی 

 بارش سنگین باران

پهنه بندی و نقشه برداری خطر زمین لغزش  2002 اسپیزاو و بنگوچه

 در حوضه ریو گرانده 

سنگ شناسی، جهت شیب غالب، ذوب برفها و بارش 

 رگباری

 بارش های موسمی و شیب دامنه ها آستانه بارش زمین لغزش در هیمالیا ی نپال 2004 رانگابت و همکا

مدل استعداد زمین  لغزش با استفاده از  2006 کوماک و جرالد

روش تحلیل سلسله مراتبی و فرایند چند 

 statisticsim perialpineمتغیره 

 شیب، سنگ شناسی و نوع پوشش

ش لیتولوژی در زمین لغزش شمال شرق نق 1373 آدابی و موسوی حرمی

 ایران

 سنگ های غیر قابل نفوذ و تشکیل مواد رسوبی هوازده
 

شناخت و بررسی عوامل مؤثر در لغزش  1380 طالیی و غیومیان

 خیزی جنوب غربی خلخال

 حضور رس در سازندهای حساس و جذب آب

بررسی عوامل مؤثر در زمین لغزشها و پهنه  1381 کالرستانی

ی خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز بند

تأثیر کم  دامنه ، فاصله از گسل و فاصله از شبکه 

 هیدروگرافی در زمین لغزش 
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 شیرین رود ساری

بررسی مناطق زمین لغزش در حوضه آبخیز  1382 دومهری

 الکتراشان

شرایط زمین شناسی، وصعیت تپوگرافی، آب و هوا و 

 جهت دامنه

پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه  1384 الماس پور و همکاران

 قزلچه اهرچای

شیب، جهت شیب کاربری، پوشش اراضی، فاصله از 

 جاده و بارندگی

بررسی حرکت توده ای زمین به منظور  1385 گرایی

ارائه مدل منطقه ای پهنه بندی خطر در 

 حوضه آبخیز الجیم رود

شیب، جهت دامنه، فاصله از گسل،کابری اراضی و 

 بارندگی

ارزیابی و پهنه بندی عوامل مؤثر در وقوع  1387 مقیمی و همکاران

 زمین لغزش در دامنه های شمالی آالداغ

ساختار سازند زمین شناسی، الیه های آبدار، وزن 

درختان تنومند، و به صورت غیر مستقیم، ارتفاع، شیب و 

 مانگاری برف

تفاده از پهنه بندی خطر زمین لغزش با اس 1389 احمدی و همکاران

 حوضه آبخیز چالو آمل AHPروش 

زمین شناسی، خاک شناسی، عناصر خطی، شیب، بارش، 

 کاربری اراضی و ارتفاع

 1390مآخذ: بررسی های محققان در   

يقذام  با عنایت بر مروری که بر ادبيام مربوطه ارار گرفت مي تذوان گفذت کذه تحق   

هد کذه  دمطالعام فوق نشان مي  انجام شده به علل واوع زمين لغزا پرداخته و مجموع

 علل طبيعي از مهمترین عوامل واوع زمين لغزا به شمار مي رود.

هدف از این تحقيق نيز شناخت عوامل مه  و موثر در ایجاد و تشدید زمذين لغذزا    

محله طالفاني شهر گرمي و استفاده از مطالعام و تجربيام سایر محققين در این زمينه به 

ر های مدیریتي مناسم بذرای کذاهی  سذيم پذایری ناشذي از زمذين       منرور یافتن راهکا

لغزا در شهر گرمي مي باشد.در این راستا سوال تحقيق این است که، کدام عوامذل در  

واوع زمين لغزا گرمي موثر هستند؟ و چه راهکارهایي در جهت تثبيذت و کنتذرل ایذن    

رسذد کذه در ابتذدا نقذی     پدیده در محدوده مورد مطالعه وجود دارد؟ چنين به نرذر مذي   

عوامل طبيعذي) االذي ، ژئومورفولذوژی و توپذوگرافي( در واذوع و شذدم زمذين لغذزا         

شهرگرمي موثر است.اما از نقی عوامل انساني یا  نتروپيک)کاربری اراضي، سذاخت و  

ساز ( در واوع و شدم زمين لغزا نمي توان گاشذت. بنذابراین ایذن مسذاله نيذز مطذرح       

ي برای کنترل و تثبيت زمين لغزا شهرگرمي موثر است یا روا است که روشهای انسان

تحليلي اسذت، بذه    -های غير فيزیکي؟ روا تحقيق این مقاله، به صورم روا توصيفي

طوری که در مرحله ی توصيف، داده ها و اطالعام مذورد نيذاز بذا روشذهای اسذنادی و      

و مطالعه مواعيذت زمذين    کتابخانه ای بدست  مده. در این راستا، منابع داخلي و خارجي

لغزا، ساختار سن  شناسي، زمين شناسي، نوع کاربری اراضي محدوده مورد مطالعذه،  
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شيم، جهت دامنه، عناصر خطي)جاده، شبکه  براهه، گسل ها(، ارتفاع محدوده، شرای  

االيمي و هيدرولوژیکي محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است که در بخی کتابخانذه  

اند و  بخی ميداني مبتني بر تهيه و تکميل پرسشنامه از سوی کارشناسان و  ای تهيه شده

افراد صاحم نرر) از : شذورای اسذالمي شذهر، شذهرداری، اداره بنيذاد مسذکن شهرسذتان        

گرمي ، اداره نرام مهندسي شهرستان، فرمانداری شهرستان گرمي ، اساتيد و دانشجویان 

و دانشجویان رشته   گاه پيام نور گرمي، و اساتيدرشته جغرافيا و برنامه ریزی شهری دانش

معماری دانشکاه  زاد واحد گرمي( که اطالعام الزم را در خصوص زمين لغزا شذهر  

نفذر از  کارشناسذان و    150گرمي در اختيار داشتند، مي باشد. جامعذه  مذاری تحقيذق را    

 32راسذتا   صاحم نرران موضوع پژوهی در شهرستان گرمي تشکيل مي دهند و در این

نفر به عنوان نمونه به صورم تصذادفي سذاده انتخذاب شذدند. در روا تحليلي)تجزیذه و      

تحليل  ماری(به استنباپ نتایج و تحليل اطالعام پرداخته شده است. در ایذن تحقيذق، از   

گویان اسذتفاده شذده و ازنذرم    طيف ليکرم برای تهيه پرسشنامه و سنجی نرذرام پاسذخ  

داده های پرسشنامه اسذتفاده شذده کذه در چهذار مرحلذه تعریذف        برای تحليل  spssافزار

 فرضيه های  ماری، ماره  زمون، مقدار بحراني و تصمي  گيری ارائه شده است.
 محدوده مورد مطالعه:

شهرستان گرمي یکي از شهرستان های شمالي استان اردبيذل اسذت و دارای مواعيذت    

متذر از سذطح    850ارتفذاع متوسذ     عرض شمالي، 39.1´طول شراي و  48.5´جغرافيایي

نفذر   33200هکتذار و جمعيذت  ن    2/554دریای  زاد مي باشد. مساحت محذدوده شذهر   

محله مي باشد که یکي از  نهذا محلذه طالقذاني اسذت  ایذن محلذه در        7شامل دو ناحيه و 

نفر ارار  3510هکتار و جمعيتي در حدود  128شمال غرب شهر گرمي با مساحتي معادل

(. به دليذل شذرای  خذاص طبيعذي و     1: 1389ست )مهندسان مشاور نقی محي  ، گرفته ا

انساني در شهر و فراه  شدن شرای  برای واوع زمين لغزا خسارام فراوانذي بذر پيکذر    

شهر وارد شده است. بروز چنين خساراتي در محله طالقاني از ناحيذه یذک )معذروف بذه     

ه دليذل سذاختار محيطذي بذوده و در پذس      تماال بحن لغزا پشت بيمارستان طالقاني( ازمي
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در منطقه، فعاليت بخی جدیدی از زمين لغزا  غاز شذده   84بارندگي های شدید سال 

است. تخریم بيمارسذتان طالقذاني و دبيرسذتان بحرالعلذوم در ایذن محذدوده و نيذز سذایر         

ساختمان های مسکوني بيذان کننذده خسذارام حاصذل از  ن مذي باشذد . بنذابر گذزارا         

هکتار مي رسد و حدود  120ن شهرداری، محدوده تحت تاثير در حالت بالقوه  به مسولي

درصد از وسعت  ن را ساخت و سازهای شهری اشغال کرده اسذت. ولذي بذا در نرذر     60

گرفتن اینکه پهنه لغزا به رودخانه ی گرمي چذای مذي رسذد، سذطح لغذزا فعذال نيذز        

هکتذار تخمذين    60ین وسعت سطح فعذال  بایستي تا محل رودخانه ادامه داشته باشد بنابرا

 زده مي شود.

 

 
 : مواعيت شهر گرمي و محله طالقاني1شکل شماره 



36 

 
 

  1387بهار ، ومس، شماره دوماندیشه جغرافیایی، سال 
 

 عوامل زمین لغزش در محله طالقانی: 

ار هذای  بررسي عوامل موثر بر واوع یک زمين لغزا از موارد اساسي در ارائه راهکذ 

في، عذي)و توپذوگرا  تثبيت  ن بشمار مي رود. در ایذن تحقيذق عوامذل بذه گروههذای  طبي     

 االيمي( و انساني تقسي  مي شوند.
 عوامل طبیعی: 

تعداد شهر گرمي به دليل شرای  خاص زمين شناسي ، مورفولوژی و  ب و هوایي اس 

ه عي خود بذ زیادی برای واوع زمين لغزا و دیگر ناپایداری های دامنه دارد، عوامل طبي

مال شذ حوزه رسوبي دشت مغذان در   عوامل زیر تقسي  مي شود. عوامل ژئومورفولوژی :

يذدایی  باختری ایران ، بااي مانده ی حوزه بزرگ رسوبي اايذانوآ تيذتس مذي باشذد و پ    

غربذي   حوزه را پژوهشگران شوروی سابق به  غاز اليگوسن نسبت داده انذد . در اسذمت  

ي مذ ارآ ناميذده   –حوزه ، محدوده گرمي یخی جنوبي فرورفتگي است که بنام کذورا  

ار دارد ن بلندی های تالی در شرق و افقاز در شمال و اذره دا  در جنذوب اذر   شود و بي

 (.72:  1383)اسمعلي ، 

ناسي:به طور کلذي شذهر گرمذي در محذل برخذورد رونذد هذای        شسازند زمين  -الف 

جنذوبي، گسذل    -ساختاری مه ، گسل ها و خطواره های  ستارا و نور بذا جهذت شذمالي   

طواره ارآ که  خرین و شذمالي تذرین ارتفاعذام    خ غربي و -دشت مغان با روند شراي

مشذاور   نسبتا ً بلند مشرف بر جلگه مغان را بوجذود  ورده، شذکل گرفتذه است)مهندسذان    

 ( .7: 1388دریا خاخ پي،

سذذاختار زمذذين شناسذذي:  رسذذوبام منطقذذه عمذذدتاً مربذذوپ بذذه دوره اليگوميوسذذن  -ب

مذواد نذرم و فرسذایی پذایر و      )سازنده زیوه( بوده و جنس و ماهيذت رسذوبام اغلذم از   

دارای بافت نفو  پایر ) رآ و شيل ( مي باشد . وجود درزها و شکستگي های فراوان با 

سطوح صاف و مستقي  از ویژگي های مه  ساختاری منطقه مي باشد . )مهندسان مشاور 

(. خصوصيام فيزیکذي خذاخ تذرثير زیذادی در نفذو  پذایری       9: 1388دریا خاخ پي ، 

و منجر به جدا شدن دانه های خاخ و حمل و نقذل  ن مذي گذردد. معمذوال     خاخ دارد 
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توان جداشدگي خاخ با افزایی دانه های خاخ افزایی مي یابد و اابليت حمل خاخ 

با کاهی اندازه دانه ها، افزایی مي یابد، که در این خصوص، رآ در مقایسه با ماسه به 

(. به این Schwab,1993: 92)حمل است سختي اابليت انفصال دارد، ولي به راحتي اابل

ترتيم و بذا توجذه بذه وجذود شذيل هذا ، رآ هذا ، خاصذيت  مذاآ کذردن بافذت رآ و            

حساسيت شيل ها به  ب ، پدیده لغزا و سوليفوکسيون در دامنه های با شيم باال بسيار 

محتمل به نرر مي رسد . ناوریس گرمي نيز بذه همذراه چذين خذوردگي هذای الیذه هذای        

ماسه سنگي که به طور گسترده ای در محدوده گرمي رخنمون دارند ، مرفولوژی عموما 

منطقه را شدیدا تحت تاثير ارار داده و در برخي از دامنه ها امکان واوع زمذين لغذزا را   

 فراه   ورده است .

دیهي است تکان های ناشي از زلزله بذيی از هذر عامذل دیگذری در     بزمين لزره:  -ج

مذين  زقی دارد . شهر گرمي در نقشه پهنه بنذدی خطذر سذنجي نسذبي     تسهيل این پدیده ن

نسبي زیاد ارار  ( در پهنه با خطر3ایران)نقشه شماره 2800لرزه ی ارائه شده در  یين نامه 

 گرفته است . 
 عوامل توپوگرافی:

ارتفاع محدوده: شهر گرمي در منطقه کوهستاني و کوهپایه ای اذرار گرفتذه و    -الف

ز جنوب به سمت شمال کاسته مي شود. ارتفاعام جنوبي شهر موسذوم بذه   ارتفاع زمين ا

متر(اسمت شهر را تشکيل مي دهد که کليه مسذيل  1800گورگن دا ، مرتغعترین )حدود

ها و شبکه های  براهه که بسمت شهر روان هستند از این ارتفاعام سرچشمه مي گيرند 

ل دو اسذمت اسذت. ناحيذه    بطور کلي سيمای توپوگرافي در محذدوده شذهر گرمذي شذام    

هموار و مرتفع کوهستاني)ناحيه دو شذهری ( در جنذوب تنذ  گرمذي و ناحيذه ی نسذبتاً       

هموار و ک  ارتفاع کوهپایه ای و دره ای)ناحيه یک شهری( در شمال تن  گرمذي. در  

شمال تن  گرمي که محله طالقاني را در خود جای داده است همراه با کاهی ارتفذاع،  

شده و دره ی وسيع گرمي چای از گوشه شمال شراي  ن عبور مي کنذد،  زمين وسيع تر 
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متر مي باشد)مهندسين مشاور در یا خاخ پي، 850ارتفاع  محدوده لغزشي  بطور متوس 

1388 ،14. ) 

منذه  ه پر شيم تر باشد، بيشتر مساعد ناپایداری اسذت. دا هر ادر دامن شيم دامنه:  -ب

ع بذا سذن  بسذتر صذخره ای بيشذتر مسذتعد واذو        های پر شيم در نواحي دره های عميق

وع (.منطقه ای که در  ن زمين لغزا به واذ 229: 1377لغزا هستند)کوخ و دورکمپ،

( و 14 :1388درجه شيم دارد)مهندسين مشاور در یذا خذاخ پذي،    5/23پيوسته، بيشتر از 

تيجه در نه و این شيم زیاد به نوبه خود باعث مي شود که مقاومت برشي دامنه از بين رفت

 نيروی برشي کمتر شده، به واوع زمين لغزا منجر گردد.

نه: جهت شيم دامنه محدوده، شراي متمایل به شمال است به این جهت شيم دام -ج

وع زمذين  خاطر که ساعام  فتابي کمي را به خود مذي بينذد، ميتوانذد زمينذه را بذرای واذ      

 لغزا در محدوده شهر گرمي فراه  نماید.
 عوامل اقلیمی

اآ  مار ارائه شذده از اداره  ب و هذوا شناسذي شهرسذتان گرمذي      بارا: بر اس -الف

تذا   (1383درجه و بارا متوسذ  از سذال ترسذيس ایسذتگاه هذوا شناسذي)      14ميانگين دما 

زا بذا  ميلي متر بوده که از این حيث مي توان گفت که محدوده مسذتعد لغذ   333، 1390

ز و طریق در ل از بارا باران یا  وب برف ازدرجه نسبتاٌ باال و زیاد مي باشد،  ب حاص

 ر زیذر مذي  شکاف الیه های روی نفو  کرده و به الیه های غير اابل نفو  مارن و شذيل د 

ي  یند مرسند . الیه های سست مارن یا شيل با جاب  ب به حالت خميری و لغزنده در 

 و این امر موجم ناپایداری الیه های رویي مي شوند. 

ب و هوا  همچنين مي تواند بر ليتولوژی منطقذه نيذز مذوثر باشذد بذا      یخ زدگي:   -ب

روز در سال مي رسذد باعذث یذخ زدن    120توجه به اینکه تعداد روزهای یخبندان گرمي 

سن  ها و در نتيجه خرد شدگي سن  های منطقه مي باشد به عبارم دیگر نفو پایری 

. این عامل نيذز بذه نوبذه خذود       ن ها زیاد شده و در نتيجه مقاومت برشي کاهی مي یابد

مي تواند وضعيت رخداد یک لغزا را از درجه کذ  تذا زیذاد تغييذر دهذد . بذا توجذه بذه         
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خصوصيام  کر شده مي توان دریافت که به علت وجود بذارا نسذبتاً بذاال در منطقذه و     

 همچنين نوع ليتولوژی، اابليت لغزا در منطقه بسيار باال مي باشد.
 سانی(:عوامل آنتروپیک )ان

ساختن  ن: از بين رفتن تعادل طبيعي دامنه کوهها بر اثر حفر  تونل وتراشه خيابا -الف

، 1374،جاده از جمله عواملي هستند که موجم تشدید زمين لغزه ها  مي شذوند) معتمذد  

 (. چورلي ، شوم و سودن عنذوان نمذوده انذد کذه افذزابی شذيم، برشذه هذای تحذت         211

 ووی برشذي  یه های محافرت کننده دامنه، باعث افزایی نيذر االرضي و یا از بين بردن ال

وی دامنه (. در ر95: 1379در نتيجه، سبم لغزا در دامنه مي شوند) چورلي و همکاران،

ها ست که تنا لغزشي دو خيابان وجود دارد که یکي از این خيابانها، خيابان شهيد بهشتي 

سذت  القاني اطو خيابان دیگر، خيابان  خيابان اصلي شهر برای تردد وسایل نقليه مي باشد

 ه سذاخت و که از ساخت  ن چند سالي نميگارد. بنابرین، تغيير کاربری زمين از مرتع بذ 

 دیده هایساز مسکوني و سپس خيابان در دامنه با شيم تند و بدون توجه به عوارض و پ

غزا  زمين ل ملکه به عنوان تنگنا و تهدید کننده به شمار مي روند، یکي از مهمترین عوا

 محله طالقاني محسوب مي گردد. 

هشتي  بالي ناشي از عبور و مرور وسایل نقليه : از  نجایي که خيابان  تنشهای انتق -ب

 وژی شهر(اصلي ترین و حتي مي شود گفت که تنهاترین خيابان شهر) با توجه به مورفول

مکذرر   ر و مرور هذای بنابراین عبو  است که جنوب شهر را به شمال شهر متصل مي کند

ن لغذزا  مي تواند بر دامنه فشار  ورده و مقاومت  ن را کاهی دهد و باعث واذوع زمذي  

 گردد.  

ساخت و ساز شهری:  هر نوع ساخت و ساز در یک منطقه باعث بر ه  خذوردن   -ج

تعادل زهکشي  ن شده و نر  هيدرولوژیکي را به ه  مذي زدنذد، یعنذي موجذم تجمذع      

باری  نها به داخل توده لغزشي شده و سپس باعث تشدید فرسایی و هزر بها و نفود اج

ناپایداری توده مي شود. ترثير دیگر ساخت و سازها، تخریم پوشی گياهي منطقه است 

که سازگاری الزم را در منطقه داشتتند و از نفود  ب به داخل توده جلوگيری مي کرده 
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که باعث تزریق رطوبت به داخذل تذوده   اند، یا استفاده از چاه دفع  ب فاضالب ها است 

لغزشي و افزایی سرعت تحرخ  ن بر اثذر فشذار  ب منفذای خذاخ شذده کذه در ایذن        

منطقه به دليل وسيع بودن ساخت و سازها ترثير بسزایي دارد. اثر دیگذر سذاخت و سذازها    

در تغيير مورفولوژی منطقه به لحاظ تغيير دادن شيم و خاکبرداری های شيم مذي باشذد   

 این نيز باعث ناپایداری بيشتر توده مي شود. که

عدني: از جمله عوامل ایجاد زمين لغزا گرمذي مذي توانذد فعاليذت     مفعاليت های  -د

معذذدن سذذن  موجذذود در پشذذت دامنذذه لغزشذذي باشذذد،  بذذرای اسذذتخراج سذذن  از مذذواد  

تذاثير   منفجره)دیناميت( استفاده مي کنند به نرر مي رسذدکه ایذن امذر در لغذزا گرمذي     

 داشته باشد.

 

 ( یافته های تحقیق:4

 95/0اشاره شده است سواالم در سطح معني داری  2همانطور که در جدول شماره 

مذي   tاز جذدول توزیذع   =1.645t( و مقدارd.f= 1-32( 31(، درجه  زادی=a 05/0یا )

 tجدول توزیع  بدست  مده از tمحاسبه شده هر سوال)متغيير( با  tباشد. با مقایسه مقدار 

جه گرفته مي شود باشد، نتي 3باشد و یا ميانگين سوال باالتر از  1.645،چنانچه بزرگتر از 

 که متغيير مربوطه مورد تریيد نمونه مورد مطالعه ارار گرفته است.
 : علل زمين لغزا شهر گرمي از نرر کارشناسان به ترتيم اولویت2جدول شماره

 گرمي علل زمين لغزا شهر
ميانگين 
 نررام

 t sig فرضيه هرتب

 000. 16.627 * 1 4.50 سازند زمين شناسي)گسل، طاادیس و ناودیس(

 000. 9.680 * 2 4.43 ساختار زمين)رسوبام، رآ و شيل(

 000. 11.787 * 3 4.37 زمين لرزه با خطر نسبي باال

 000. 10.063 * 4 4.32 ميلي متر(350بارا و رطوبت نسبتا باالی منطقه)

 000. 6.506 ** 5 3.68 محدوده لغزشي عدم پوشی گياهي

 000. 5.463 * 6 5.59 روز در سال 120یخبندان با تعداد متوس  

 000. 4.443 ** 6 3.59 فاظالب شهری  و چاه های مربوطه

 000. 4.013 * 6 3.59 درجه(دامنه لغزشي23.5شيم زیاد)

 000. 4.190 ** 9 3.56 )عناصر خطي روی دامنه)خيابان

 027. 2.329 ** 10 3.28 یناميت در استخراج سن  معدن پشت دامنه لغزشيانفجار د

 083. 1.179 ** 11 3.18 تغيير شيم بر اثر ساخت وساز در محدوده

 000. 4.209- * 12 2.50 جهت شيم دامنه لغزشي)شمال شراي(

 000. 5.282- * 13 2.25 متر(1000ارتفاع نسبتا باالی محدوده)حدود

 عوامل محيطي             *= نسانياعوامل          ** =     = a=  31 = 1-32d.f=         1.645 tهای ميداني محقق       / مآخا: یافته 05
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 tودن بذ بذه دليذل پذایين     13و  12نشان مي دهد که غيذر از متغييرهذای رتبذه     2جدول 

از  tين بذودن  پذای بذه دليذل    11و  متغيير رتبذه  3و همچنين پایين بودن ميانگين از  1.645از

 /95ح (، مابقي متغيير ها در سذط 05. < 083.از سطح خطا ) sigو برزگ بودن  1.645

 مورد تریيد نمونه مورد بررسي ارار گرفته اند.

یکي از فرضيه های مطرح شده در خصوص علل واذوع زمذين لغذزا شذهر گرمذي،      

فرض اول مربوپ به عوامل محيطي است. در ادعای مفروضذام دو فذرض مطذرح اسذت.    

(است و فذرض دوم عذدم تریيذد،یا رد    تایيد تاثير عوامل محيطي بر واوع زمين لغزا)

( خواهد بود. در مورد اثرام عوامل انساني نيزاثبام تاثير عوامل انساني بر زمين ادعا )

 ته خواهد شد. ( پایرف( و در صورتي که مؤثر نباشد )لغزا )
 : مرور سواالم تحقيق در خصوص علل زمين لغزا3جدول شماره

 نتيجه D.F t Sig رتبه ميانگين متغييرها عوامل فرضيه

 محیطی 1

 شیبو جهت آن، –یخبندان)اقلیم(  -بارش

زمین شناسی،زمینلرزه       –ارتفاع)توپوگرافی( 

 )ژئومورفولوژی(

3.69 1 255 7.028 .0 
 

 انسانی 2
 –تغییر شیب -ضالب شهریفا

 انفجار معدن –کاهش پوشش گیاهی 
3.54 2 159 8.364 .0 

 

      = a=            1.645t/  05مآخا: یافته های ميداني محقق                

عوامذذل محيطذذي در االذذم سذذه گذذروه االي ،توپذذوگرافي و    3بنذذا بذذر جذذدول شذذماره  

مي دهذد عوامذل ژئومورفولذوژیکي) بذا     زئومرفولوژی پرسی شده است وپاسخ ها نشان 

( در رتبذه نخسذت و عوامذل      = 95d.f،  19.487محاسذبه شذده     t، مقدار 4.43ميانگين

( در سذطح     = 63d.f،   10.568محاسبه شده برابر با  t، مقدار  3.98االيمي )با ميانگين 

وامل توپوگرافي در مرتبه دوم مورد تریيد ارار گرفته اند ولي زیر مجموعه سوم یا ع  /95
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 > -2.222( به دليل  نکذه    = 95d.f،  -2.222محاسبه شده  t، مقدار  2.78)با ميانگين 

است مورد تریيد ارار نگرفتذه اسذت. امذا در کذل عوامذل محيطذي بذا         3 > 2.78و 1.645

جذذدول توزیذذع  t( بزرگتذذر از 7.028محاسذذبه شذذده)  t( بزرگتذذر از سذذه و 3.69ميذذانگين)

 ،  /95( در سذذطح معنذذي داری 255 = 1- 256 =  32 8)  = 255d.f( و 1.645)

 ارار گرفته است. مورد ابول و تریيد نمونه مورد بررسي

د. ه مطرح شدر باره عوامل انساني موثر در زمين لغزا پنج سوال)متغيير( در پرسشنام

در رتبذه   بعذد از عوامذل محيطذي   است این عوامذل   3.54با توجه به اینکه ميانگين نررام 

مين ر واوع زدبعدی)رتبه دوم( ارار مي گيرد و این بدین معنا است که عوامل انساني نيز 

( 3 < 3.54اسذت)  3لغزا موثر بوده است. این فرضيه به دليل اینکه ميذانگين بزرگتذر از   

ه رجذ ( در سذطح د 1.645 < 8.364اسذت)   tجدول توزیذع   tمحاسبه شده بزرگتر از   tو

مذورد ابذول و     /95(  و در سذطح معنذا داری   5 32 = 160 -1 = 159) 159 زادی 

 ارار گرفته است. تریيد نمونه مورد بررسي
 

 روش های تثبیت و کنترل زمین لغزش

يرو نروا های تثبيت زمين لغزا معموال منجر به کاهی نيرو های محرخ، افزایی 

 ناحيذه ای  هر دو مي شود . این روا ها متعدد است و از ناحيذه ای بذه  های مقاومت و یا 

مذين  ( . اهذداف اصذلي از تثبيذت ز   135: 1488دیگر متفاوم است)رمضذاني و ابراهيمذي   

در  لغزا، حفظ جذان انسذان هذا، امذوال و سذرمایه هذا و همچنذين پيشذگيری از اخذتالل         

ام و باشذد .بنذا بذر تجربيذ    خدمام حياتي جامعه شهری و روسذتایي و ااتصذاد  نذان مذي     

ز بارتنذد ا مطالعام، دو روا کلي که برای نيل به این اهداف به کار برده مذي شذوند ، ع  

یي روا های غير فيزیکي و فيزیکي که نرر مي رسد مذي تواننذد در شذهر گرمذي کذارا     

 ( . 5و  4داشته باشند)رجوع شود به جدول شماره 
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 سيم پایری در برابر زمين لغزا: خالصه روا های فيزیکي کاهی  4جدول 

  زیرمجموعه روش اصلی

 زهکشی

 زهکشی

 سطحی

(ditch)راه آب 

(regarding) رگالژ 

(surface sealing) حفاظت سطحی 

 زهکشی

 زیر سطحی

(horizontal drains)  زهکش های
 افقی

(vertical drain\well)  زهکشی قائم
 یا چاه

(trench drain) ه ایزهکش ترانش 

(drainage galleries\tunnels) 
 گالری های زهکش یا تونل ها

 خاکبرداری

 یا اصالح شیب

(total removal of slide mass) برداشت کل توده لغزیده 
(regarding of the slopes) اصالح شیب 

 خاکبرداری به منظور باربرداری از بخش باالی لغزش

(excavation to unload the upper part of the slide) 
(excavation and replacement of the toe) خاکبرداری و جایگزینی جنس

 پاشنه
 

 سازه های نگهدارنده
(retaining wall)دیوار نگهبان 

(pile) شمع 
 تثبیت پوشش گیاهی

 مآخا: مطالعام کتابخانه ای محقق

 برابر زمين لغزا : خالصه روا های غير فيزیکي کاهی  سيم پایری در5جدول

 روش اصلی زیرمجموعه

  معرفی نقاط حادثه خیز
 قانون گذاری

 
 

 جانمایی سامانه های آبرسانی و دفع فاضالب و تعیین استاندارد آنها

 تغییر کاربری نواحی مستعد لغزش

 مقررات توسعه شهر در پای دامنه ها

 کم کردن نواحی مسکونی در مناطق خطرناک

 کار بری اراضی گزارش های زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکالزام تهیه 

 پهنه بندی خطرات زمین شناسی جهت محدود کردن کاربری اراضی

 تعیین پوشش گیاهی دامنه ها )با توجه به فرسایش خاک و آبیاری آن ها(

 محدود کردن کاربری های ناسازگار

 تعیین محدوده توسعه شهری

  ر مورد زمین لغزشاطالع رسانی عمومی د
 سایر روش ها

 
 

 تهیه نقشه های حاوی نواحی مستعد، نوع لغزش، وسعت آن و...

 ثبت مخاطرات و اعالن آن

 سیاست های مالی

 تعریف جرم مدنی برای فعالیت های خطر ساز
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 مآخا: یافته های کتابخانه ای محقق

ين لغزا پایدار سازی زم ، برای تثبيت و5و4عالوه بر روشهای مطرح شده در جدول 

ر ند.دروا های گوناگوني وجود دارد که هر یک به فراخور شرای  استفاده مي شو

 استفاده از این روشها عواملي و شرایطي وجود دارد که عبارتند از: 

 -2باشد  که از عوامل مه  تعيين کننده در انتخاب روا های تثبيت مي زمان و هزینه-1

ی رسایبه نوع لغزا ، سازگاری روا ها ، درجه شيم ، ف محدودیت های فني مربوپ

محلي در  محدودیت های -3خاخ ، تداوم و امکان سازه و مواعيت  بهای زیرزميني.  

با  ناطقتثبيت زمين لغزا مربوپ به اوانين موجود و مالکيت اراضي مي باشد در م

د ده، شایمحدودیت شدید فضا، ميخ کوبي خاخ و استفاده از سازه های مهار ش

ین انار کمناسبترین روا ها باشد چرا که فضای کمتری نياز دارند و الزم است در 

زیست  محدودیت های -4روا به عواملي همچون امکانام و هزینه توجه شود. 

و  ر طيدنرا  محيطي ، که باید در انتخاب روا تثبيت باید اثرام بالقوه زیست محيطي 

باید نسبت به  محدودیت های برنامه ریزی که – 5داد . بعد از احداث سازه مد نرر ارار

خاص ،  يزامتغييراتي از ابيل نحوه عمل امکانام موجود ، زمان انجام کار ها و تجه

نجام ای  هوا شرا برنامه ریزی داشت، مثل: برنامه ریزی عمليام تثبيتي که باید مطابق با

و  لغزشي، وجود تجهيزام الزمجود مواد مناسم، امکان دسترسي به منطقه و -6گيرد. 

و  رشناسانا کامالحرام مربوپ به نيروی انساني و ایمني کار.در شهر گرمي این روشها ب

 ت.ارائه گردیده اس 6پاسخ دهندگان پرسی نامه مطرح شد که در جدول شماره 

 : روشها و راهکارهای تثبيت زمين و کنترل زمين لغزا6جدول شماره 
 T Sig روا رتبه ميانگين ايت زمين و کنترل زمين لغزروشها و راهکارهای تثب

 000. 11.811 * 1 4.50 برداشت از راآ دامنه لغزا

 000. 12.938 * 2 4.40 زهکشي کانال یا تونل

 000. 12.771 ** 3 4.37 ایجاد پوشی گياهي 

 000. 12.636 * 4 4.34 زهکشي
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 000. 11.428 ** 5 4.28 وضع اوانين ساخت و ساز در محدوده لغزشي

 000. 9.043 ** 6 4.15 تغيير کاربری محدوده لغزشي

 000. 8.127 ** 7 3.87 ایجاد سيست  فاظالب شهری استاندارد

 000. 4.981 * 8 3.65 زهکشي سطحي

 000. 5.805 ** 9 3.63 عدم استفاده از مواد منفجره در استخراج از معدن

 000. 4.756 * 10 3.56 تعدیل شيم محدوده لغزشي اصالح و

 000. 4.187 * 11 3.53 دیواره های نگهدارنده

 000. 4.187 * 11 3.53 حفاظت خاخ در محدوده لغزشي

تعریف جرم مدني برای فعاليتهای خطر  فرین در 

 محدوده

3.40 13 ** 2.881 .007 

 083. 1.791 ** 14 3.28 اسکان مجدد ساکنين محدوده

 839. 0.205 ** 15 3.03 ميخ کوبي محدوده

 000. 5.28- * 16 2.25 حاف کامل محدوده

 000. 5.910- * 17 2.15 برداشت کامل خاخ محدوده

 000. 13.94- * 18 1.46 برداشت کامل و جایگایني خاخ سبک

 روا فيزیکي           *= روا غير فيزیکي         ** =     = a=       31 = 1-32d.f=         1.645 t/05مآخا: یافته های ميداني                            

به دليل پایين  18و 17، 16نشان مي دهد که غير از متغييرهای با رتبه   6جدول شماره 

به دليل  15و  14و  متغييرهای با رتبه 3و همچنين پایين بودن ميانگين از  1.645از tبودن 

 < 839) ( و)05. < 083.از سطح خطا ) sigو بزرگ بودن  1.645از  tپایين بودن 

 مورد تریيد نمونه مورد بررسي ارار گرفته اند. /95، مابقي متغيير ها در سطح 05.

 که، فرضيه مطرح شده در خصوص راهکارهای تثبيت زمين لغزا شهر گرمي این است

غزا لروشهای غير فيزیکي مناسبتر از روشهای فيزیکي در کنترل و تثبيت زمين 

( ما را شکل مي دهد، در صورم عدم تریيد، ادعا ی فرض ) شهرگرمي مي باشند. که

 (  پایرفته خواهد شد.رد ادعا )
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 :  مرور فرضيه در خصوص راهکارهای زمين لغزا شهر گرمي 7جدول 

 نتیجه d.f T Sig رتبه میانگین متغییر ها راهکار

 فیزیکی

 -سطحی  زهکشی –زهکشی گالری  –زهکشی افقی 

 –برداشت کامل خاک  –اصالح شیب  –برداشت از راس 

 –دیواره های نگهدارنده  –میخ کوبی  –جایگذینی خاک 

 حفاظت خاک

3.41 2 319 4.997 .0 
 

 غیر فیزیکی

 –سیستم فاضالب شهری  –پوشش گیاهی  –وضع قوانین 

نی تعریف جرم مد –عدم استفاده از مواد منفجره در معدن 

 تغییر کاربری –حذف کامل  –د اسکان مجد –

3.56 1 255 7.829 .0 
 

 =a=               1.645 t/  05مآخا: یافته های ميداني محقق                                   

اشد. بمي  یکي از راهکارها در کنترل و تثبيت زمين لغزا شهر گرمي روشهای فيزیکي

مي توان  7ره مطرح شد و مطابق با جدول شما درباره این روا ده متغير به عنوان سوال

ه ربارگفت که روشهای فيزیکي برای کاهی  ثار مخرب زمين لغزا موثر است.اما د

ل یا متغير سوا 8تاثير روشهای غير فيزیکي و سنجی  ن نسبت به روشهای فيزیکي نيز 

ي کيزیمطرح گردیده است. این فرض)اهميت روشهای غير فيزیکي نسيت به روشهای ا

محاسبه   t( و3 < 3.54است) 3در کنترل زمين لغزا( به دليل اینکه ميانگين بزرگتر از 

 159ی ( در سطح درجه  زاد1.645 < 8.364است)  tجدول توزیع  tشده بزرگتر از 

( مورد ابول و تریيد  ادعا) /95(  و در سطح معنا داری 5 32 = 160 -1 = 159)

ي روا فيزیک ارار گرفته است. و چون ميانگين این روا از ميانگين مورد بررسي نمونه

ي ز روا فيزیک( لاا، در اولویت ارار مي گيرد و مناسبتر ا 3.56 > 3.41بزرگتر است )

 مي باشد. 

 (بحث و نتیجه گیری:5

در ابتدا وجود  ب در توده خاخ زیر سطحي یا رطوبت حاصل از بارندگي شدید و 

حاصل از فاظالب های خانگي دو منبع اصلي تغایه توده لغزا گرمي مي باشد. رطوبت 

بدیهي است برنامه ریزی برای جلوگيری از ورود  ب به مناطق حساآ و یا خارج 
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نمودن  ب اضافي توده در معرض لغزا مي تواند اثر این عامل کنترل کننده را کاهی 

ن روا های زهکشي که به طور داده و موجم تثبيت حرکام توده ای گردد. از بي

عمده به دو روا زهکشي سطحي و زیرزميني تقسي  مي شود ، کاربرد روا زهکشي 

زیرزميني در این منطقه اابل ابول است.زیرا با در نرر گرفتن انواع زهکی ها، زهکی 

افقي و تونل های زهکشي)گالری ها( برای زمين لغزا گرمي مناسم بنرر مي رسد.در 

رطوبت گيری توده یکي از گونه های که نقی موثری در جاب رطوبت کاهی ميزان 

خاخ و خشک نگه داشتن  ن دارد درخت بيد مي باشد. این درخت به مقدار زیادی در 

باغام اطراف منطقه و نيز در حاشيه رودخانه ها دیده مي شود و این بيانگر سازگاری 

تهای نزدیک به راآ و پنجه  ن با محي  است. بنابراین کشت اینگونه درخت در اسم

 لغزا مورد نرر مناسم مي باشد.

رای باز  ن  ده ودر روشهای مي توان با در نرر گرفتن شرای ، کاربری زمين را تغيير دا 

ه توج مستحدثام ک  اهميت تر استفاده کرد.وضع اوانين و مقررام ساخت وساز با

اهکاری ان رز مي تواند بعنوویژه به خطر احتمالي باشد، تعيين مرز ساخت وسازها ني

ستخراج ای امناسم منرور شود. تواف فعاليت معدن سن  یا استفاده از دیگر روشها بر

تاً ور، عمدماک از معدن،نيز مي تواند در پایداری توده مفيد وااع شود.بطور کلي مباحث

 رد.مدیریتي بوده و به نحوی به مدیریت و برنامه های توسعه شهری بستگي دا

ه ای که بر روی عوامل محيطي و انساني مؤثر واوع زمين لغزا درشهر گرمي مطالع

صورم گرفت، نشان دهنده این است که عوامل محيطي از اصلي ترین علل واوع این 

پدیده در شهر گرمي مي باشد وعامل ژئومورفولوژی اصلي ترین عامل واوع این پدیده 

در رابطه با  3.54روپيک( با ميانگين است. عالوه بر عوامل محيطي، عوامل انساني) نت

عوامل محيطي، در اولویت بعدی اراردارد، عوامل انساني از ابيل ساخت و ساز بيی از 

حد در روی توده باعث کاهی پوشی گياهي گشته و  مقدمام گسترا فرسایی در 

ه و منطقه مي شود که در نهایت به ناپایداری دامنه ها در منطقه مي انجامد. ترانشه جاد

تنشهای انتقالي ناشي از عبور و مرور وسایل نقليه درخيابان اصلي شهر  در مجموع سبم 
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تغيير در شيم و فشار بر توده و کاهی مقاومت برشي دامنه شده و در نتيجه نيروی 

برشي افزایی یافته و زمين لغزا را موجم مي شود.در خصوص راهکارهای تثبيت و یا 

که مي تواند از طریق روشهای فيزیکي و غير فيزیکي کنترل زمين لغزا شهر گرمي 

و روشهای  3.56تعریف شود، مسایلي مطرح است. روشهای غير فيزیکي با ميانگين

، هر دو روا مورد تریيد نمونه تحقيق ارار 3.41فيزیکي در رتبه بعدی با ميانگين 

است. بنا بر  گرفتند ولي با توجه به ميانکين نررام، اولویت در روشهای غير فيزیکي

مجموعه این مباحث پيشنهادام زیر در جهت کاهی خسارام زمين لغزا یا تثبيت 

 خاخ در محدوده مورد بررسي به نرر مي رسد:

حمل  خانهزهکشي  بهای زیر زميني که مي توان بنا به صالحدید ، یا به درون رود 

ون ری همچشوند یا اینکه با مشخ  کردن محل خاصي برای  نها ، از  ب در امو

ود . ه نم بياری فضای سبز شهر ، شست و شو ، مصرف  تی نشاني و نيز غيره استفاد

 از نرر د کهپوشی گياهي با توجه به مسکوني بودن منطقه باید گونه هایي انتخاب شون

شتر ا بيچش  اندازی و منرره ای مناسم باشند و همچنين هرچه طول دوره رشد  ن ه

خت و شنا ه پدیده زمين لغزا در سطح شهر که با توجه بهباشد. اطالع رساني دربار

ری ، هردا گاهي اندخ مردم منطقه از پدیده زمين لغزا مي بایست ااداماتي توس  ش

دیده ، ین پافرمانداری ، بنياد مسکن و یا سازمان مسکن و شهرسازی در زمينه معرفي 

ي در انونتصویم مفاد اعلل و پيامدها و چگونگي تثبيت  ن ، صورم بگيرد. تنري  و 

 مناطقي که مستعد لغزا هستند برای ایجاد موانع اانوني ساخت و ساز .

 

 منابع و ماخذ

دابي، محمد حسين و موسوی حرمي، سيد رضا، نقی ليتولوژی در رانی زمين در شمال شرق   -1

 444ایران، فصلنامه تحقيقام جغرافيایي، شماره مقالعه

، انتشذارام دانشذگاه   1 بذي، جلذد   مورفولوژی کاربردی: فرسایی(، ژیو1374احمدی، حسن،)  -2

 تهران
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 جعفری حسندار ایران/ غالمطوح شیبسارتفاع خورشیدی در  سی ساالنه زاویهبرر 



 

 داده GIS(، پهنه بندی خطر زمذين لغذزا بذا اسذتفاده از     1384لماآ پور ، فرهاد و همکاران،)ا -3

ي ين المللذ بذ های ماهواره ای )منطقه مورد مطالعه : حوضه ازلچه اهر چای( مجموعه مقاالم کنفذرانس  

 154-149طبيعي و راهکار های مقابله با  نها ، ص   مخاطرام زمين ، بالیای

(، روشذذهای کنتذذرول زمذذين لغذذزا در منطقذذه گرمذذي، سذذمينار دکتذذری 1383سذذمعلي، ابذذا ر ،)ا -4

  بخيزداری، دانشگاه تهران

مين (، پهنه بندی خطر  ز1389مير احمدی، ابوالقاس ، کامراني دلير، حميد و صاداي، محسن ،)ا -5

نجمذن  امطالعذه مذوردی چذاالو  مذل، فصذل نامذه        AHPز روا تحليل ساساه مراتبيلغزا با استفاده ا

 203-180، ص 27جغرافيای ایران،دوره جدید، سال هشت ، شماره 

(، ژیومورفولوژی،) فر ینذدهای  1379ورلي، ریچارد جي و همکاران، ترجمه احمد معتمد، )چ  -6

 رام سمتدامنه ای،  براهه ای، ساحلي و بادی(، جلد سوم، انتشا

فصذلنامه   (، زمذين لغذزا و راهکارهذای تثبيذت  ن،    1388رمضاني، بهمن و ابراهيمي، هذدی ،)  - 7

 .139-129،ص 7جغرافيای  مایی،شماره

ومهری، رضا، بررسي مناطق زمين لغزا در حوزه  بخيز الکتراشان ، نشذریه علمذي ترویجذي    د - 8

 13-21، ص   1حفاظت  ب و خاخ ، سال اول ، شماره 

غذزا خيذزی   (، شناخت و بررسي عوامل موثر در ل1380الیي دولق، رضا و غيوميان، جعفر ،)ط -9

ن، جنوب غرب خلخال، مجموعه مقاالم دومين کنفرانس زمين شناسي مهندسي و محي  زیسذت ایذرا  

 140-129دانشگاه تربيت مدرآ، ص 

بنذدی خطذر زمذين     ( ، برسي عوامل موثر بر زمذين لغذزا هذا و پهنذه    1381، علي،) کالرستااي -10

 ده منذابع لغزا در حوزه  بخيز شيرین رود ساری ، پایذان نامذه کارشناسذي ارشذد  بخيذزداری ، دانشذک      

 طبيعي ، دانشگاه تهران

طقه (، برسي حرکت توده ای زمين )زمين لغزا( به منرور ارائه مدل من1385رایي ، پرویز ،) گ-11

عذي  نذابع طبي یان نامه کارشناسذي ارشذد، دانشذکده م   ای پهنه بندی خطر در حوضه  بخيز الجي  رود ، پا

 ساری، دانشگاه مازندران 

 (، ترجمه مسعود خيام، مباني ژئومورفولوؤی)اشکال ناهمواریهای زمين(،1383اکس دریو ،)م -12

 انتشارام مبنا

 ان(، ژئومورفولوژی دیناميک ، انتشارام دانشگاه پيام نور ، تهر1386حمودی ، فرج اله،) م -13

 (، زمين شناسي عمومي، انتشارام دانشگاه تهران1374د،)معتمد، احم  -14
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  1387بهار ، ومس، شماره دوماندیشه جغرافیایی، سال 
 

واوع  قيمي، ابراهي ،علوی پناه ،کاظ  و جعفری، تيمور، ارزیابي و پهنه بندی عوامل موثر درم -15

  75-53، ص 64زمين لغزا دامنه های شمالي  الدا ، پژوهی های جغرافيای، شماره

ا مطالعذام ژیوتکنيذک و خذدمام    (، خالصذه گذزار  1388)مهندسان مشاور دریا خاخ پذي،  -16

 اردبيل مهندسي جهت پهنه بندی پتانسيل واوع حرکام دامنه ای، سازمان مسکن و شهر سازی استان

(، خالصه گزارا طرح تفريلي شهرستان گرمي، سازمان 1389هندسان مشاور نقی محي ، )م -17

 مسکن و شهر سازی استان اردبيل

خذورا رسذت  )جنذوب     (، پهنه بندی خطر زمين لغزا منطقه1376حمد رضا ،)مهدوی فر ، م -18

 يت مدرآ غربي شهرستان خلخال( ، پایان نامه کارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي ، دانشگاه ترب
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