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  1389، پائيز 77، شماره 20 سال

 

  

  

  رشت -مطالعه لغزش دشتگان و تحليل خطر آن بر روي بزرگراه قزوين

  

  

  

  *ن رضاييوفريد
  ، تهران، ايرانسازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور

 ينوچهرمرتضوي چمچالم

 شناسي، واحد الهيجان، دانشگاه آزاد اسالمي، الهيجان، ايران گروه زمين

  

  24/12/87 :پذيرش تاريخ                                            14/11/86 :دريافت تاريخ

  

  چكيده 
 منطقه،  با توجه به انجام عمليات صحرايي و اطالعات بدست آمده از نقشه هاي زمين شناسي              : مقدمه

  .  است، اتفاق افتادهزمين لغزش قديميبر روي يك  دشتگان  جديدمشخص شد كه زمين لغزش
  . مباشدرشت-ليل خطر آن بر روي بزرگراه قزوين مطالعه لغزش دشتگان و تح:هدف

از جمله عوامل محيطي محرک براي زمين لغزش قديمي محدوده مورد بررسي، رودخانه سفيد               :نتايج

، مهيـا   ...)شيب بستر، پيچ و خم ها، تنش ها، فرسايش و            (عالوه بر نقش رودخانه سفيد رود     . رود بوده است  

بافت مواد، جهت ناپيوستگي ها، آب، شيب، گـسل و شـكل دامنـه هـا،                بودن شرايط ذاتي زمين مانند جنس،       

 ا، ضـمن   .دخالت انساني و حفر ترانشه براي راهسازي، نقش غيرقابل انكاري در ناپايداری دامنه داشته اسـت               

  . كه برپديده لغزش موثر مي باشند، مورد بررسي قرار گرفتند زمين شناسي و زمين شناسي مهندسي عوامل

  

  
  ٠٢١-٦٦٠٧٠٥١١: ، فكس٠٢١-٦٤٥٩٢٤٠٤:  ، تلفنrezaie8@yahoo.fr: ار مكاتبات د عهده*
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 بـراي   يراهكارهـاي ، براي ارائه    همراه داده های آزمايشات مكانيك سنگ     اين مطالعات، به    :نتيجه گيري          

  .ندمورد استفاده قرار گرفتتثبيت زمين لغزش دشتگان، 

  

  ناپايداري دامنه، پارامترهاي ژئوتكنيك، زمين لغزش: كليديهاي  هواژ

  
  مقدمه

 اخباري كه مكررًا در مورد تأثير منفي فرآيندهاي فعال بر سـازه هـاي مهندسـي و                  هامروزه با توجه ب   

جهت مهار طرحهاي عمراني مي خوانيم، مسئله شناخت، تحقيق و دستيابي به راه حل ها و شيوه هاي مناسب           

هـاي   وكنترل و كاهش خطرات ناشي از اين حوادث، مورد توجه خاص محافل علمي و تحقيقاتي و دسـتگاه                 

بسياري از اين پديده هاي طبيعي در جهت مخالف بـا تمايـل           . اجرايي همچنين، مراجع و مجامع جهاني است      

هـا ناديـده گرفتـه       كه وجـود آن   بشر در گسترش روز افزون استفاده از زمين عمل نموده و در بسياري موارد               

از جملـة ايـن     . شده يا سيستم مديريتي صحيح حاكم نبوده است، به صورت بالياي طبيعي ظـاهر گـشته انـد                 

به طور ساده اين پديده ها      . هاي دامنه اي مي باشند     ها يا در اصطالح فراگيرتر، حركت      پديده ها، زمين لغزش   

هـاي   عوامل متعـددي ماننـد بـاران   . مت پايين دامنه مي باشندمواد تحت تأثير نيروي ثقل به س   حركت شامل،

  هـاي مـصنوعي در تحريـك ناپايـداري دامنـه هـا دخيـل         هاي ناشي از زلزلـه و خـاكبرداري   سيل آسا، تنش

هاي زمين شناسي، فيزيوگرافي، آب و هوا و بافت اجتماعي استان گيالن، خطـر               با توجه به ويژگي   . مي باشند 

   كـه شـاهد خـسارات عمـده اي از جانـب آن      .ي زمين شناسي مورد توجه مي باشـد  ه ها پديدرانش زمين، از    

هـا موجـب مـدفون شـدن       كه برخـي از آن . بزرگ در اين استان روي داده است   زمين لغزش هاي  . مي باشيم 

رودبـارازآن  ١٣٦٩فاجعه دفن شدن تمامي روستاي فتلـك درخـرداد مـاه    .  بخش يا تمامي روستاها شده است     

 نفـر كـشته و ويـران    ٦ در گـيالن بـا   ١٣٧١هاي سنگين سال   زمين لغزش هاي ناشي از بارندگي     . تجمله اس 

 )١(. در ايران به شمار مي آيندمخرب هاي  از جمله زمين لغزشنيز خانه مسكوني، ١٦شدن بيش از 
 

  مواد و روشها
    :است   به طور کلی چهار مرحله اصلی جهت به انجام رساندن اين پژوهش صورت گرفثه  

جمع آوری اطالعات پايه ای مشتمل برمطالعات و بررسی گزارشات ونقشه های   :  شامل ،مرحله اول             

 و  ١:٥٠٠٠٠زمين شناسی مرتبط با منطقه ومناطق پيرامون آن، تهيه ومطالعه عکـس هـای هـوايی بـه مقيـاس                     

 وتعيـين محـل     ١:٥٠٠٠٠ و ١:١٠٠٠٠٠،  ١:٢٥٠٠٠٠ ونقشه های توپوگرافی و زمين شناسی به مقياس          ١:١٠٠٠٠

 .آن هاها وباالخره تهيه و مطالعات رقومی و تصاوير ماهواه ای و پردازش مقدماتی  های پيمايش از روی آن

بازديد وانجام عمليات صحرايی، برداشت نمونه ها و اطالعات الزم از منطقه با اسـتفاده از                :  شامل ،مرحله دوم 

   ١:١٠٠٠٠٠اسی با مقياس های هوايی، نقشه های زمين شن عکس
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تفکيک وتفسير و خصوصيات ساختاري درزه ها، گسل هـا، انجـام آزمايـشات              :  شامل ،مرحله سوم             

  . ها به كمك نرم افزارها الزم براي نمونه هاي برداشت شده وترسيم آن

و همچنين بررسي ارتباط    تفسير اطالعات صحرايی و اطالعات آزمايشگاهی       :  شامل ،مرحله چهارم              

علت گستردگي منطقه   ه  ب( .دست آمده از داده هاي صحرايي وارائه نتايج حاصل از مطالعات          ه  ها با نتايج ب    آن

  )از واحد كيلومتر استفاده شده است

  
  نتايج وبحث

  موقعيت جغرافيائي 

رودبـار و رسـتم آبـاد          محدوده مورد مطالعه در استان گيالن در ساحل راسـت رودخانـه سـفيدرود بـين               

 ٠٣" تـا    ٤٩ ْ ١٨ '٥٧"هاي جغرافيـايي    كيلومتري جنوب شهرستان رشت در حد فاصل طول        ٣٩درفاصله تقريبي 

شـکل  (هاي عمارلو قـرار دارد        در شمال غربي كوه    ٣٦ ْ ٥٨ '٣٥" تا   ٣٦ ْ ٤٧ '٤٥"وعرض هاي جغرافيايي  ٤٩ ْ ٢٤'

مرطوب نيست و بيشتر متمايـل بـه           اما هواي آن     ،ردمحدوده مورد مطالعه هر چند در استان گيالن قرار دا          ).١

ـ         ميلي ٤٠٠  تا ٣٠٠ميزان متوسط بارندگي ساليانه آن بين     . مي باشد معتدل تا كمي خشك      ه متـر مـي باشـد و ب

بارنـدگي بيـشتر در      )٢(.ندرت مـي بـارد    ه  صورت باران است، برف ب    ه  كم، نزوالت بيشتر ب   " علت ارتفاع نسبتا  

  . وزد شديد می" رت مي گيرد و در همين مدت در بيشتر روزهاي غيرباراني باد نسبتازمستان و اوائل بهار صو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روستا و زمين لغزش دشتگان - قزوين –رشت  شکل ماهواره اي آزادراه -١ شکل
  

  

DASHTEGAN  LANDSLIDE 

DASHTEGAN   VILAGE
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  زمين ريخت شناسي منطقه 
رودخانه سفيدرود در محدوده مورد . هاي عمارلو قرار گرفته است راه در دامنه شمال غربي كوه     مسير آزاد

در بستر خود از جنوب )  درصد٥/٠كمتر از (هاي عمارلو را قطع كرده و با شيب خيلي ماليم  بررسي، كوه

شيب توپوگرافي زمين در اين فاصله بيشتر از سمت جنوب . غربي به سمت شمال شرقي در جريان است

 پيچ وخم هاي سفيدرود جهت شيب دامنه ها گاهي بطور ه در ک با قيد اين .طرف شمال غربي استه شرقي ب

  .به سمت غرب يا شمال غرب مي شود)يا شيب هاي ظاهري (محلي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آزادراه قبل از لغزش، ديد به سمت جنوب گـسل ٥٦/٢٩كيلومتر -٢شکل 
3F       درسـمت راسـت زمـين لغـزش قـديمي

 زير زمين لغزش رسـوبات مربـوط بـه پادگانـه قـديمي      شکلدر وسط . وجود آورده استه دشتگان كه دره گسلي را ب   

  .سفيدرود ديده می شوند
  

  چينه شناسي منطقه 
 بستر ياترانشه هاي ، حاكي ازاين است كه در اين قسمت،بررسي هاي زمين شناسي صورت گرفته       

عمده آن بر روي ولكانيك هاي ائوسن و هاي ژوراسيك و بخش  آزادراه كمي بر روي شيل و ماسه سنگ

 در چنين،   هم)٣(.قسمت قابل مالحظه اي نيز بر روي رسوبات پادگانه هاي آبرفتي پليوكواترنر قرار مي گيرد

 تا ٥٥/٢٩طور عمده در محدوده كيلـومـتر ه ، بigEKاين قسمت واحد ايگنمبريت و توفهاي ايگنمبريتي

ها قرمز قهوه اي و داراي اليه بندي هستند كه از نازك تا ضخيم اليه  رنگ آن. ديده مي شوند ٢/٢٩كيلومتر 

 ١٠اين توده هاي ايگنمبريتي با ضخامت . ها اليه هاي توف ماسه اي نيز وجود دارد تغيير مي كنند، در بين آن

ده سبز روشن سست  متر سخت و مقاوم هستند و در فاصله ياد شده با توف هاي اسيد دگرسان ش٥٠تا 
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)rtEK (از يك طرف به وضوح حالت چين خورده و موج دار آن هارخورد ب. صورت متناوب قرار دارنده ب 

هاي  و توف) igEK(توف هاي ايگنمبريتي . م ريخته است ه و بهیو در عين حال در بخش هايي گسل

 از سمت جنوب غرب در مجاور زمين لغزش ٠٢/٢٩ تا كيلومتر ٥٥/٢٩در فاصله كيلومتر ) rtEK(ريوليتي 

 از سمت اين توف ها.  با ساير واحدهاي آتشفشاني زيرينشان معلوم نيستآن هادشتگان قرار گرفته و ارتباط 

).(رسوبات پادگانه اي سفيدرود  زير،شمال شرق و شرق cQPL با آن هاگيرند و رابطه  قرار مي 

  )٤(.جوان تر از خودشان مشخص نيستي واحدهاي آتشفشان

  وارض ساختاريع
       3Fگسل

بـر اسـاس برداشـت هـاي زمـين شناسـي            .  اسـت  یحدوده مورد بررسي به شدت شكسته و گـسل        م

 برداشت همه گسل ها ميسر      ،حقيقت در درحدامكان گسل هاي قابل دسترسي در مسيرآزادراه برداشت شد اما         

 برخـي   و بر روي نقشه ممكن نبودآن هام و با مقياس نقشه بازتاب تمام  ه چون بعضي خيلي نزديك به  .نبود

 گسل ازشهرستان رودبار كيلـومتر      ١٦بدين ترتيب   .  صرف نظر شد   آن ها هم كوچك و كم اهميت بودند و از         

 اين گسل در واقع .است 3Fگسلدر منطقه،   گسل موثر. برداشت شد  ٢٠ به سمت شهر رستم آباد كيلومتر        ٣٣

.  در جنوب آزادراه قـرار گرفتـه و تـشكيل يـك دره گـسلي داده اسـت                 بوده،حد شرقي زمين لغزش دشتگان      

در مـسير دره و مجـاور گـسل در بعـضي            .  درجه اسـت   ٧٠/٢٠٣، امتداد و شيب گسل نزديك آزادراه        ٢شکل

) فـرا ديـواره   (روي صفحه گسل  .  سه متر توف اسيدی به شدت كائولينيتي شده ديده مي شد           قسمت ها اثر دو   

و )igEK( برجـاي ايگنمبريـت   سـنگ هاي  دره زمين لغزش دشتگان اسـت و زيـر صـفحه گـسل               سمت غرب 

  .قرار دارند) rtEK(توفهاي ريوليتي

  
  ي مورد مطالعهدرزه ها

ترانشه  اين منطقه  . درصد از مسير آزادراه، داراي ترانشه سنگي است، كه درزه دار هستند٣٠حدود    

  )rtEK(توفهاي ريوليتي )igEK(دربرگيرنده آن بيشتر تناوب ايگنمبريت سنگ هایطويل وجنس " نسبتا

شيب . رسان و تبديل به كائولينيت سست شده اندها به شدت دگ توفهاي ريوليتي در بعضي قسمت. است

 درجه به سمت شمال شرق ٥٠ درجه به سمت شمال غرب و جهت آزاد راه ٤٠كلي توپوگرافي زمين حدود 

طرف به  سنگ هاي اين ترانشه از يك.  درزه در ترانشه مورد نظر برداشت شده است٣٣٩تعداد   .مي باشد

عالوه ه  ب.است ديگر جنس و ضخامت اليه ها متغير بوده شدت خرد و درزه دارد هستند و از طرف

 ريختگي زياد شده، تا جائي كه فاصله داري و طول و به همانفجارهاي شديد و دستكاري با بلدوزر موجب 

، بدين ترتيب برداشت منظم و سيستماتيك درزه ها بطور  بازشدگي بيشتر درزه ها دست خورده بوده است

تمام درزه هاي برداشت شده، جدول ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي تهيه شده، براي  .مطلوب ميسر نشد

 آن ها، نقاط قطبي و منحني هاي هم تراكم نقاط قطبي ) ١نمودار(  بعالوه نمودار گل سرخي، استريوگرام
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ي محل تقاطع هيچ يك از اين دسته درزه ها با شيب توپوگرافي كم نسبت به شيب درزه ها نم  .رسم شده اند

چنين وضعيت فضائي اين دسته درزه ها با توجه به  هم. تواند، لغزش گوه اي و واژگوني را ايجاد نمايد

  )٣( . به گونه اي است كه لغزش صفحه اي را ايجاد نمي كندآن هاتوپوگرافي زمين و ميزان شيب 

  

  .اه آزادر٥/٢٩ تا كيلومتر ٢٩دسته درزه هاي كيلومتر في استريوگراشکل  -١نمودار 

  
  زمين لغزش

  زمين لغزش قديمي

آذر  سنگ های بسيار بزرگ است كه در ).O. l. S (ين زمين لغزش نيز يك زمين لغزش قديميا

هاي فرعي آن به مرور زمان فرسوده  پرتگاه اصلي و پرتگاه.  هاي ائوسن اتفاق افتاده استآتشفشانآواري و 

ديده مي  ٣ شکلطور كه در   باقي است، همان،لغزش و پاشنه زمين كاسهشده و از بين رفته، اما قسمت 

كاري مناسب بوده و به همين  سرزمين هاي تخت و همواري تشكيل داده كه براي باغاين زمين لغزش شود، 

تركيبي از قطعات خيلي بزرگ تا قطعه  اين زمين لغزش. بر روي آن پا گرفته است جهت روستاي دشتگان

باشد، جنس اين قطعات سنگي بيشتر ايگنمبريت، آگلومرا، توف كوچك همراه با خاك مي  سنگ های

بر روي زمين لغزش دشتگان شيب عمومي زمين ماليم و از . آندزيتي، توف ريوليتي و توف شيلي است

كم عمق، در همين راستاي جنوب به شمال تا جنوب " سه آبراهه نسبتا.  شمال استسمته سمت جنوب ب

غزش دشتگان تشكيل شده و باعث موجدار شدن سطح زمين لغزش در شرق به شمال غرب، روي زمين ل
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حد غربي زمين لغزش دشتگان با توده هاي ولكانيك برجا، يك ). ٣شکل (جهت شرق به غرب شده است 

آبراهه كم عمق است، كه در راستاي كلي جنوب به شمال كشيده شده و قدرمسلم پس از زمين لغزش تشكيل 

در كف اين آبراهه تا باالترين . ه درست در مرز زمين لغزش حركت مي كند پيچ و خم آبراه.شده است

كه مويد تثبيت بودن زمين لغزش در  قسمت زمين لغزش اثر حركت مجدد و شكاف جديد ديده نشده

حد شرقي زمين لغزش قديمي دشتگان با توده هاي ايگنمبريتي و توف هاي ريوليتي . قسمت غربي است

طرف شمال غرب است و بطور قطع پس از ه  كه جهت اين دره از جنوب شرق ببرجا، نيز يك دره است

كه با توجه به  قابل توجه اين. است سالم برجا و توده فروافتاده تشكيل شده سنگ هایزمين لغزش در مرز 

ساليان دراز معبر جريان آب باران بوده، نشاني ه گان انتظار مي رفت كف دره شرقي كقدمت زمين لغزش دشت

كه  ز رسوبات معمول اين نوع آبراهه ها يا حداقل اثري از صيقل كف بستر سنگي بوسيله آب ديده شودا

  . مشاهده نشد
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   آزادراه، ديد به سمت جنوب شرق، زمين لغزش قديمي دشتگان، خانه ها و باغ ها در منطقه٧٥/٢٩ كيلومتر  -٣شکل
  
  

. كه نشان از يك ناپايداري استد آبراهه، كف بستر را پوشانده بوديواره دو طرف  سنگ هایولي قطعاتي از 

. كه زمين لغزش دشتگان يك زمين لغزش دوراني است نظر مي رسده از بررسي هاي صورت گرفته چنين ب

   ٢٠ تا ٢در قاعده سطوح لغزش اغلب بين . در ترانشه آزادراه پديدار است اين سطوح لغزش دوراني

  پخته شده شبيه سفال ديده مي شود، كه به احتمال مربوط به تغيير حالت " بتامتر گل قرمز نس سانتي

مسير آزادراه، .علت باالرفتن حرارت حاصل از اصطكاك استه هاي مرطوب موجود در سطح لغزش، ب خاك

، از پاشنه زمين لغزش دشتگان با يك ترانشه يكطرفه، عبور كرده ٥٥/٢٩ تا كيلومتر ٤٢/٣٠از حدود كيلومتر 

 متر كه تماما مخلوطي از قطعات درشت و كوچك مخلوط با خاك ٤٠بيشترين ارتفاع ترانشه حدود . است
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صورت،  در اين.  متر است٥٠٠در راستاي جنوب به شمال، درازاي زمين لغزش دشتگان، حدود . مي باشد

 متر گرفته ٢٠ هزار متر مربع و اگر، متوسط ضخامت توده لغزشي ٤٣٥مساحت زمين لغزش دشتگان حدود 

   )٣و٥(.  ميليون مترمكعب برآورد مي شود٨شود، حجم توده زمين لغزش دشتگان حدود 
  
  

  

 آزادراه، ديد به سمت جنوب، برخورد توده زمين لغزش قديمي دشتگان بر روي رسوبات ٧٥/٢٩ كيلومتر -٤شکل

  .پادگانه اي
  

رانشه، مرز بين توده زمين لغزش دشتگان و  آزادراه، درديواره ت٤٢/٣٠تا كيلومتر ٥٥/٢٩در فاصله كيلومتر 

).(رسوبات پادگانه اي سفيدرود  cQPL شكي وجود ندارد كه توده ). ٤ شکل( به وضوح ديده مي شود

اين رسوبات پادگانه . زمين لغزش دشتگان، بر روي پادگانه هاي قديمي رودخانه سفيدرود فرو ريخته است

 متر بلندتر است و چنانچه ميزان حفر بستر را براي سفيدرود ٢٠فيدرود حدود اي نسبت به بستر فعلي س

متر در سال در نظر بگيريم، بدين ترتيب بنظر مي رسد، زمين لغزش  بطور متوسط حدود يك دهم ميلي

  . هزار سال قبل اتفاق افتاده است٢٠٠دشتگان حدود 

  زمين لغزش جوان
ي مي باشد و از دوباره فعال شدن بخش شـرقي زمـين             جوان ترين زمين لغزش محدوده مورد بررس      

آتشفشاني ائوسن است كـه در زمـين    سنگ هایجنس توده، مخلوطي از   . وجود آمده است  ه  لغزش دشتگان ب  

  )٦،٣(.وجود آمده بودنده لغزش دشتگان قديمي، ب
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  : مشخص است ، مالحظه مي شود١شه شماره نقطور كه در  از برداشت هاي زمين شناسي، همان

ـ شكاف هاي جديد، كششي بودند و فقط در بخش شرقي زمين لغزش قديم گسترش چشم گيـر داشـته و                     ١

 گونـه شـكاف ديـده      كل توده زمين لغزش دشتگان و از جمله محدوده روستاي دشتگان هيچ           % ٧٥در  " تقريبا

اي دشـتگان،   ها احتمال رخداد زمين لغزش مجدد براي روسـت          به همين مناسبت از همان ابتداي بررسي       ،نشد

  . منتفي اعالم شد

هـاي قـديمي     هاي جديد ايجاد شده بود، اثر ناپايداري       ـ در محدوده شرقي زمين لغزش دشتگان كه شكاف        ٢

كه در قسمت غربي و مركزي آن چنين پديده اي مالحظه نمي شود و               در حالي . در سطح زمين ديده مي شود     

  .ان، قبل ازساخت آزادراه بوده استاين گواهي بر ناپايداري بخش شرقي زمين لغزش دشتگ

كه كنترل كننده مرز شرقي زمـين لغـزش قـديمي دشـتگان             ) ٢ شکل(3Fـ حركت دوباره در فراديواره گسل     ٣

  . احتماال در پديد آوردن سطح شكست موثر بوده استاست، 

و   كه كمي باالتر از بستر آزادراه قرار مـي گيـرد           . است در واقع يك سطح ناپيوستگي قوسي شكل      3Fـ گسل ٤

  . به همين دليل، در فعاليت دوباره خود، هيچ صدمه اي به بستر آزادراه، نزده است

شكاف هاي جديد در قسمت شرق زمين لغزش دشـتگان در مراحـل اوليـه داراي بازشـدگي و افتـادگي كـم                 

 روز بلـوك غربـي      ٧٠ پيشرفت مي كرد و ظرف حـدود         آن ها  تدريج بازشدگي و افتادگي   ه  اما روزانه ب  . بودند

ختگي كلـي در صـفحه لغـزش    يگـس اسـت و  3Fاين شكاف ها در واقع ادامه گسل .  متر فرو افتاد   ٢نزديك به   

در ظـرف كمتـر     ) قسمت شرقي زمين لغزش قديمي دشـتگان      ( بخش فرا ديواره گسل      ١٦ ساعت   ٢٠/٣/٨٤در

ميليـون مترمكعـب خـاك وسـنگ، موجـب مـسدود شـدن              ٥/١جائي حدود ه   وبا جاب  حاصل گرديد  ثانيه   ٣٠از

زمين لغزش دشتگان يك زمين لغزش دوراني است كه         ). ٥شکل  ( گرديد   ٨/٢٩ تا   ٥٥/٢٩آزادراه، بين كيلومتر    

مـرز غربـي زمـين    . هاي فرعي و همچنين بخش فرو نشست آن ديده مـي شـود      در آن پرتگاه اصلي و پرتگاه     

كـه   زش جديد، با توده زمين لغزش قديمي، در راستاي جنوب به شمال ايجاد يك ديواره پـر شـيب كـرده                    لغ

سطح اين ديواره در نتيجه حركت توده لغزشي صاف و صيقلي شـده و خطـوط ظريـف مـوازي روي آن بـه                        

  .طرف شمال استه كه از جنوب ب وضوح جهت حركت توده لغزشي را نشان مي دهد
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    آزادراه، ديد به سمت جنوب، زمين لغزش جديد دشتگان٨/٢٩ تاكيلومتر ٥٥/٢٩ركيلومت  -٥شکل

  

پـيش از زمـين     .  است كه دوبـاره فعـال شـده اسـت          3Fمرز شرقي زمين لغزه جديد دشتگان نيز همان گسل          

شه زمـين شناسـي   لغزش جديد دشتگان يك دكل برق فشار قوي در باالي كوه قرار داشت، كه محل آن در نق            

  اين دكل پـس از زمـين لغـزش        . ، در نزديك حاشيه سمت چپ نقشه نشان داده شده است          )١شه  نق (١:٢٠٠٠

 متر در جهت جنوب غرب نسبت به محل اوليه حركت كـرده اسـت، دكـل پـس از                    ٦٧جديد دشتگان حدود    

 زمـين لغـزش قـديمي       %٢٥زمين لغزش جديد دشتگان كمتر از     . واژگون نشده است  اما   زمين لغزش كج شده،   

  . دشتگان وسعت دارد و فقط در قسمت شرقي آن اتفاق افتاده است

  پايداري ترانشه ها و مسيرهاي كناري لغزش دشتگان
درمسير آزادراه، در منطقه مورد مطالعه، ضمن بررسي هاي زمين شناسي و زمين شناسي مهندسي، 

   )٢(.اي ناپايداري و لغزش، مشخص شده اندمسيرهاي جداگانه، براساس عوامل ذاتي و محيطي مساعد بر

   02/29 تا كيلومتر 98/28كيلومتر 
).(اين قطعه يك ترانشه يكطرفه بلند پلكاني است، كه در رسوبات پادگانه اي cQPL حفر شده 

 ١  قائم٨اين ترانشه درحال حاضر با شيب . ولكانيك است سنگ هایزير اين رسوبات پادگانه اي . است

 در غرب زمين لغزش گلورز تشكيل ٢٩افقي، پايدار است، اما تعدادي شكاف كششي در محدوده كيلومتر

عمل آيد، ه ها جلوگيري ب چه زمين لغزش گلورز به موقع تثبيت شود و از گسترش شكاف چنان. شده است

 خطر ريزش قرار در غير اين صورت بخش شمال شرقي ترانشه در. به ترانشه مورد نظر صدمه اي نمي رسد

  .دارد
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   55/29 تا كيلومتر 02/29كيلومتر 

) شمال شرق (طرفه پلكاني و خيلي مرتفع در سمت چپ  يك ترانشه سنگي يكدر اين فاصله    

ها، پله هاي ترانشه   ريختگي و اختالف جنس سنگبه همآزادراه پيش بيني شده بود، اما بعلت خردي و  

   .خود نگرفته انده شكل مطلوب ب

سنگ دربرگيرنده ترانشه، شامل دو واحد ايگنمبريت سخت و يك واحد توف ريوليتي دگرسان شده 

 آن هاخيلي سخت و مقاومي هستند و مقاومت فشاري تك محوري  سنگ هایايگنمبريت ها . سست است

 تاثير سه دسته درزه در ايگنمبريت ها.  مگاپاسكال برآورد شده است، اما به شدت خرد هستند١٣٠ تا ١٢٠

هاي ريوليتي،  توف.  درصد فراتر نمي رود٥٠ ازآن هااست و به همين مناسبت شاخص كيفي متوسط  گذارده

 مگاپاسكال پيش بيني شده و علي رغم نرمي و ٤٠تا٣٠مقاومتشان بين . علت دگرساني سست هستنده ب

  . خوب دارند" سستي، چسبندگي نسبتا

  
    85/29 تا كيلومتر 55/29كيلومتر 

 قطعه از آزادراه زير توده اي از خاك وسنگ مربوط به زمين لغزش دشتگان جديد مدفون شده اين  

كه  جا و از آن. حجم توده فرو ريخته حدود يك و نيم ميليون مترمكعب برآورد مي شود). ٥شکل (است 

 ولي با وضع به هر صورت توده ريخته شده مي بايست پاكسازي گردد. تغيير مسير براي آزادراه امكان ندارد

 در اين .موجود دست به تركيب آن نمي توان زد چون موجب دوباره فعال شدن قسمت باالئي مي شود

  در مرحله بعد . صورت تنها راه چاره تثبيت اين قسمت ريخته شده با شمع كوبي وسكوسازي است

امين ايمني و تثبيت مي بايست قسمت باالي زمين لغزش با طرح هاي پيچيده مهندسي تثبيت شود و پس از ت

  .كامل زمين لغزش، اقدام به پاكسازي آزادراه شود

  
  4/30 تا كيلومتر 85/29كيلومتر 

 پله حفر   ٤طرفه بلند با     يك ترانشه يك    دشتگان قديمي     در اين فاصله آزادراه، در پاشنه زمين لغزش           

  قطعـات كوچـك و بـزرگ       جنس توده سنگ در برگيرنـده ديـواره ترانـشه آميـزه درهمـي از                  ) ٤ شکل(كرده  

گونه سيمان قطعات را دربرنگرفته ولي چون خـاك و مـواد             سنگ هاي آتشفشاني مخلوط با خاك است هيچ       

 قائم ٨با شيب  "خوبي به اين آميزه درهم داده و فعال " تر را پر كرده چسبندگي نسبتا      ريزدانه بين قطعات بزرگ   

و در  . گونه شـكاف كشـشي ديـده نـشد         طح زمين نيز هيچ   در باالي ترانشه در س    .  افقي پايدار ايستاده است    ١

اما در دراز مـدت  ديـواره هـاي      . مجموع اين بخش از زمين لغزش دشتگان تثبيت شده و بدون حركت است            

راي ايمنـي دراز مـدت   لـذا  .  فعلی پايدارنمی ماند  و ريزش محلی در آن پديدار خواهـد شـد             ترانشه با شيب  

  .نظر مي رسده بترانشه اقدامات تحكيمي ضروري 
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  مطالعات ژئوتكنيكي

ناپايداري و لغزش شيرواني هاي خاكي و سنگي، از حـوادث ناخوشـايند ژئـوتكنيكي هـستند، كـه                    

ممكن است در اثر عوامل متعددي، نظير اشباع شدن اليه هاي خاك شيرواني، فرسايش پاي شيرواني در طول                  

  بوقـوع پيوسـته و خـسارات زيـادي را بـه دنبـال           ... زمان، گودبرداري و ايجاد ترانشه هاي بـا شـيب زيـاد و              

  .مي آورند

در بسياري از اوقات الزم مي شود، ايمني يك شيرواني طبيعي يا مـصنوعي توسـط مهنـدس كنتـرل                    

در اين كنترل، بايستي تنش هاي برشي ايجاد شده در امتداد بحراني ترين و محتمل ترين سطح لغـزش                   . گردد

  .به اين فرآيند تحليل پايداري شيرواني اطالق مي گردد. شي خاك مقايسه گرددمحاسبه شده و با مقاومت بر

، آن هـا  در مطالعات و بررسي هاي ژئوتكنيكي، و به منظور تعيين نوع و ضخامت اليـه هـا و تـشريح نظـري                       

   . گرديده است متر، بوسيله دستگاه روتاري از نوع دوراني در دشتگان حفر٥٣، به عمق 33BHگمانه 

ولي . ا توجه به روش حفاري، نمونه برداري در اليه هاي خاكي به صورت دست خورده صورت گرفته استب

هـاي انجـام يافتـه       نتـايج آزمـايش   . امكان نمونه گيري به صورت دست نخورده در محل وجود نداشته است           

  )٢و٣(. نشان داده اند٢و نمودار،٢و ١درگمانه، در جداول 

. رنگ خاكستري مايـل بـه سـبز اسـت         ه   آذرين ب  سنگ های گمانه حفرشده، شامل     یسنگ ها جنس  

 مـساوي   %RQD متـري، ٤٦مالحظه مي شود، در عمـق  . نشان مي دهد بت به عمقرا نس %RQD، ٢نمودار

زيرا با قرار گرفتن مته حفاري، بر روي سطح گسل و شسته شدن كامل نمونه توسط آب حفاري،                  . صفر است 

 نمونه گيري قطع ، زيرامساوي صفر است  %RQD متري،١٠در عمق   همچنين . شده استنمونه گيري قطع

  .شده است

ـ    انجـام  ه  براي تعيين زاويه اصطكاك داخلي، نيروي چسبندگي، فشار آب منفذي و ضريب االستيسيته، اقدام ب

اومت كششي  سه محوري، مق   مقاومت فشاری تك محوري، مقاومت فشاری     : آزمايشات آزمايشگاهي، از قبيل   

  )٢جدول (. برزيلي، شده است

هـاي الزم و مناسـب در هـر          الزم به ذكر است در اين بخش سعي شده است حتي المقدور آزمايش            

ـ ،تغيير اليه انجام گردد، تا بتوان پارامترهاي الزم جهت تحليل پايداري شيرواني را در هر اليه   . دسـت آورد ه  ب

، و ضـخامت آن اليـه  ) γ( مقادير وزن مخصوص  هـر اليـه خـاك          داشتنعلت ن ه  ب ،تحليل پايداري متاسفانه  

  .صورت نگرفته است

هـاي انجـام يافتـه در     با توجه به مشاهدات و بررسي هاي انجام يافته در محل، و همچنين آزمـايش     

بررسـي علـت    آزمايشگاه، برخي توصيه هاي فني و نكات مهم كه مـي توانـد در تحليـل پايـداري ترانـشه و                      

  : ناپايداري آن در تعدادي از نقاط مؤثرافتد، ارائه مي گردد

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  83                                                              1389 پائيز، 77شماره ، 20 سال، )JSIAU(جله علوم پايه دانشگاه آزاد اسالمي، م

 

ـ مشاهدات در محل نشان از وجود جريان آب زيرزميني و اشباع شدگي اليه هاي خـاك ترانـشه در زمـان                      ١

خصوص در اليه هاي خاك و سنگ، بدليل باال رفـتن فـشار آب منفـذي                ه  بارندگي دارند اشباع شدن خاك ب     

  )٣و٧(.ن فشار موثر دانه هاي خاك، سبب كاهش مقاومت برشي خاك در اين اليه ها مي گرددوپايين آمد

، شـاخص كيفيـت سـنگ و    )١٩٩٥ ( هـا در رده بنـدي ميلـر و دييـر      بر اساس توصـيف مقـاومتي سـنگ     -٢

  . حدودمقاومت فشاری تك محوري براي نمونه ها در اعماق مختلف، در حد كم يا متوسط قرار مي گيرند
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )روستاي دشتگان( آزادراه، ٦/٢٩كيلومتر 33BH و عمق از گمانه  RQD%-٢نمودار 

  
  

  33BHـ نتايج آزمايش مقاومت كشش برزيلي گمانه١جدول
    بار كششي  مشخصات نمونه

)2/(  )گسيختگي(  ارتفاع  قطر DHFt πσ = 

D H  F tσ  tσ 
m)   شماره نمونه ( عمق  

Cm Cm Kgf Kgf/cm2 Mpa 

 شكل گسيختگي

    ٩/٥  ٦/٦٠  ٢٥٠٠  ٧/٣  ١/٧  ٥/٣٩ ـ ٤٠  ٩٠٠٨٩

   ٤/٦  ٤/٦٥  ٢٧٠٠  ٧/٣  ١/٧  ٥/٣٩ ـ ٤٠  ٩٠٠٨٩

   ٤/٧  ١/٧٥  ٣١٠٠  ٧/٣  ١/٧  ٥/٣٩ ـ ٤٠  ٩٠٠٨٩

   ٩/٥  ٦/٦٠  ٢٥٠٠  ٧/٣  ١/٧  ٥/٣٩ ـ ٤٠  ٩٠٠٨٩
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   33BHهای انجام يافته گمانه   نتايج آزمايش- ٢جدول 

  

  

  

  

  

   

  عمق شماره نمونه
(m) 

RQD 
 )درصد(

مقاومت تك 

 محوري 

Kgf/cm2 

E 
 (MPa) 

U  
(MPa)  

مقاومت سه 

  محوري
C (Mpa) 

  Φ)درجه(

 سنگ برش مستقيم
C (Mpa)    

 Φ) درجه(

 ١٤/٣١=C        ٧٣  ٢/٣ـ ٥/٣  ٩٠٠٨٤

Φ=٥/٥٠ο 

  

      ٢٠/٠  ٤٤/٨  ١/٧٣٠  ٥٨  ٣٠/٦ ـ ٧٥/٦  ٩٠٠٨٥

٩٠٠٨٦  
  ٤/١٠ـ ٧٥/١٠

١٠٠          C=٠ 

Φ=٤٠ο 

٩٠٠٨٧  
  ١٣ ـ ٤/١٣

٤٦        C=٠٦/١٥  

Φ=٥/٥٠ο 

  

٩٠٠٨٨  
  ٥/١٧ ـ ٥٧/١٧

٧٠          C  ٠ = 

Φ=٤١ο 

            ١٠٠  ٢٠ ـ ٤/٢٠  ٩٠٠٨٩

            ١٠٠  ٢١ ـ ٤٦/٢١  ٩٠٠٩٠

٩٠٠٩١  
  ٢/٢٤ ـ ٦/٢٤

٩٠        C=٦١/١٠  

Φ=٢/٥٧ο 

  

      ١٦/٠  ٦٠/٧  ١٠٤٨  ٦٧  ٥/٢٧ ـ ٨٨/٢٧  ٩٠٠٩٢

            ٧٦  ٢/٢٨ ـ ٥٧/٢٨  ٩٠٠٩٣

            ١٠٠  ٤/٣٧ ـ ٨٣/٣١  ٩٠٠٩٤

            ٦٩  ٤٣/٣٢ ـ ٣٣  ٩٠٠٩٤

            ٨٠  ١/٣٥ ـ ٦/٣٥  ٩٠٠٩٥

            ٦٨  ٣٦ ـ ٤٣/٣٦  ٩٠٠٩٦

            ٨٣  ٨١/٣٩ ـ ١/٤٠  ٩٠٠٩٧

            ٨٩  ٤١ ـ ٤/٤١  ٩٠٠٩٨

            ٦٦  ١/٤٣ ـ ٥/٤٣  ٩٠٠٩٩

          ٩٠  ٥٣/٤٤ـ ٤٥  ٩٠٠١٠٠

  core wash. در اين مقطع نمونه توسط آب حفاري كامًال شسته شده  ٤٦ـ٤٨  ٦٥٦٢١
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   رودبار- رشت حد فاصل رستم آباد- بزرگراه قزوين-ش دشتگان نفشه زمين شناسي مهندسي خطر زمين لغز-١نقشه 
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  گيري نتيجه
هـا و    وجودآمده درمسير آزاد راه، با توجه بـه آزمايـشات، حفـاري           ه  ترين علل وقوع زمين لغزش ب            مهم

  :بررسی شده اند، که عبارتند از مطالعات انجام شده، به سه دسته کلی، گروه بندی و

  ؛)مرتبط بافعاليت های انسانی(  عوامل مصنوعی -   شرائط اقليمی-مين شناختی؛ عوامل ماهيتی وز-

  عوامل ماهيتي وزمين شناختي
 درجه توپوگرافی زمـين،     ٤٥ وشيب   وجود زمين لغزش قديمي   با توجه به    :  اثرات ساختاری وتکتونيکی   -الف

بـا  . ی وزمـين لغـزش داشـته اسـت    سزايی در ايجادناپايداره به سمت آزادراه، با توجه به سستی زمين، نقش ب 

  هـای  گـسل ( و به شدت شکسته بودن محدوده مورد بررسی، وجود گسل های شناخته شـده                یتوجه به گسل  

  . ، عامل تشديدکننده زمين لغزش و ناپايداري بوده اند)هرزويل، رودبار و گسل سفيدرود

جـنس  :  می باشد، تابع دو متغيير است      وزن توده ای، که بطور بالقوه، دارای استعداد لغزش        :  اثر وزن توده   -ب

وبدين سـبب، عامـل مـاهيتی،       . ومواد تشکيل دهنده، وديگری حجم توده گسيخته، يا درحال گسيختگی است          

هرچـه وزن   . ، وزن توده راکنترل می کننـد      آن ها خاطر تفاوت در وزن حجمی      ه  بشمار می رود  نوع سنگها، ب      

ولـی  .  آن را تسريع می کنـد برش توده، عمل کرده وگسيختگیتوده بيشتر باشد، نيروی وزن درجهت افزايش       

  .  زمين لغزش دشتگان چنين خصوصياتی داشته است. ی ودراز مدت دارد، نه آنیاثر بط

 زاويه شيب، وارتفاع ترانشه ها، عوامل موثر، بر مولفه هاي قائم و افقي وزن توده، نيروهای مـوثر ومقـاوم          -ج

 افقي، باعث گـسيختگي مـواد       ١ قائم به    ٨ متر ترانشه، و شيب ديواره،       ٣٠ش از   ارتفاع بي . باشند بر لغزش، می  

  . وجود آورده تشکيل دهنده دامنه شده و زمين لغزش دشتگان، را ب

  هـا در رده كـم يـا متوسـط قـرار             ها در رده بندي ميلـر و دييـر، سـنگ            بر اساس توصيف مقاومتي سنگ     -د

  .        وده مي باشدمي گيرند، كه اين عامل ديگري بر لغزش ت

  
                                                      ط اقليمي                            يشرا

که محدوده مورد نظر دارای آب وهوای معتدل تا کمی خشک می باشد،              با توجه به اين   :   نوع آب وهوا    -الف

گرم وبالعکس، آثار تخريبـی آب وهـوا، از سـاير نـواحی،     دليل تغييرات دائمی، هوا از سرد به ه چنين، ب  و هم 

  .بيشتر است ، وباعث تخريب زمين وآماده نمودن شيب ها، برای لغزش مي باشد

  . زمين لغزش هستند، از عوامل مستعد كننده وقوعباران و برف: هاي سطحي  آب-ب

  
  عوامل مصنوعي  

 وجود آمدن زمين لغزش هاي متعـدد و ناپايـداري   انفجار بدون مطالعه دقيق باعث به:   عوامل مصنوعي   -الف

در مسير آزادراه شده است، تغيير در شيب دامنه هـا بـا ايجـاد ترانـشه كـه در نتيجـه برداشـته شـدن مـصالح                

نگهدارنده پاي دامنه به وسيله بولدوزر به وجود مي آيد، باعث افزايش پتانسيل گـسيختگي در دامنـه شـده و                     
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اين امر موجب افزايش تنش در خاك و سنگ دامنه، گرديـده            . امنه شده است  همچنين موجب افزايش شيب د    

  .است

 در محدوده مورد بررسي، عامل محيطي، بسيار كارساز بـراي زمـين لغـزش قـديمي دشـتگان، رودخانـه                     -ب

اين رودخانه با حفر تدريجي و ايجاد دره سفيدرود، در شكل گيري مورفولوژي و شيب               . سفيدرود بوده است  

  )٨( .ها، تاثير فراوان داشته استدامنه 

  

  پيشنهادات 

 با توجه به حجم فرو ريخته زمين لغزش دشتگان، كه حدود يك ونيم ميليون متر مكعب برآورد شده است و                    

  : از آنجا كه دو راه براي آزاد راه امكان دارد

مي توان، دسـت بـه       به هر صورت توده ريخته شده، مي بايست پاكسازي گردد، ولي با وضع موجود، ن               -الف

در اين صـورت، بهتـرين گزينـه بـراي          . تركيب آن زد، چون موجب دو بار فعال شدن قسمت بااليي مي شود            

 عـدد شـمع، بـه       ٣٠ تا ٢٠ابتدا با نصب    . تثبيت دامنه روستاي دشتگان، استفاده از شمع هاي پايدار كننده است          

 تا بتـوانيم ، . مين باال دست آزاد راه، مي شويم رديف، باعث تثبيت، ز٥ متري در هر رديف، و در كل   ٢فاصله  

سپس، بايد در انتهاي اين شمع ها ديوارهاي حائل محكمي ساخته شـود و              . هاي زير ديوارها را برداريم     خاك

آنگـاه مـي بايـست،  زمينهـاي         .  ژئوتكستائل قرار دهند،  تا از لغزش هاي احتمالي جلوگيري شود           آن ها روي  

كـه    آن  و يـا  . كه طرح آن در دست تهيه اسـت       . هاي پيچيده مهندسي تثبيت شود     حباالي زمين لغزش، با طر    

  .مسير جديدي براي آزاد راه انتخاب شود
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