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 چکیده 

واقع است، که تحت مطالعات سازوکار    یعرب رخ داده است که در استان خراسان شمال  یلغزش در روستا  نیزم  نيا

پا  یبهار  یآسا  لیس  یها  یروستا و بارندگ   اديز  بیش  لیلغزش قرار گرفت. به دل  نیزم  جاديا روستا دچار    ینيیبخش 

توموگراف  نيلغزش شد. در ا  ص یتشخ   نیلغزش و همچن  نیهندسه زم  یبررس  ی برا  یکيالکتر  ژهيمقاومت و   یپژوهش 

در جهت عمود بر محور  لیدو پروف یروش رو نيو سنگ بستر متراکم استفاده شد. ا ی توده لغزش نیب ی وستگیسطح ناپ 

  ها یبررس  ج نتاي.  شد  حفر  ها داده   قیبه منظور تطب  زین   یکیلغزش و عمود بر محور روستا انجام شد. دو گمانه ژئوتکن  نیزم

و نفوذ فاضالب ها به صورت اشباع کامل    ی که در اثر بارندگ   ی و مارن  یرس  ی ها  هيلغزش وجود ال  ی اصل  لدلی  دهد ی نشان م

فعال    یرهایو مس  ها یزون، شکستگ  نيقرار داده است. در ا  ریاز روستا را تحت تاث  یع یکه بخش وس  باشدیدر آمده، م

امر به   ني. اکندیجاده و منازل منتقل م   یپ   ريکرده و به ز  یآب را از باالدست زهکش  انيوجود دارد که تمام جر  یاديز

 .شودیامر م  نيا د يموجب تشد ی مارن هایهيال  انی. وجود مگرددیم یفشار آب منفذ  شينوبه خود باعث افزا
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Abstract 

The landslide occurred in the Arab village, located in North Khorasan province, which has been 

studied by a landslide mechanism. The lower part of the village was slipped due to high slope of 

the village and spring floods. In this study, electrical resistivity tomography was used to 

investigate the geometry of the landslide and also to detect the discontinuity between the landslide 

and the dense bedrock. This method was performed on two profiles perpendicular to the landslide 

axis and perpendicular to the axis of the village. Two geotechnical boreholes were also drilled to 

fit the data. The results show that the main reason for landslides in the clay and marl layers, which 

is completely saturated by rainfall and sewage infiltration, has affected a large part of the village. 

In this zone, there are many active fractures and paths that drain the entire stream of water from 

the upstream and transport it under roads and homes. This in turn increases the pore water 

pressure. The presence of marl layers exacerbates this. 
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 مقدمه      1

کاربرد دارد. هدف    یرسطحيز  یشناس  نیزم  یساختارها  یدر بررس  عیبطور وس  یکيالکتر  ژهيمقاومت و  یروش توموگراف

با ثابت    ،یتوموگراف  ی. در برداشت ها[1است ]  نیدر زم  یظاهر  ژهيمقاومت و  یجانب  راتییتغ  نییروش تع  نيا  یاصل

آرا پارامترها  هيماندن  و  استفاده  آرا  یمورد  مرکز  جا  هيآن،  برداشت  خط  طول  مبهدر  ا[2]شودیجا  در  پژوهش،    ن ي. 

قرار    یلغزش مورد بررس  نیزم  ریتحت تاث  یمحدوده روستا و بخش ها  یسطح  ريز  یکيالکتر  ژهيمقاومت و   یتوموگراف

  ها،سنگ  یرس، هوازدگ  یمحتو  ها، هيبه اشباع، درز و شکاف، مرز ال  یکيالکتر  ژه يمقاومت و  ی گرفت. با توجه به وابستگ

  و  هاحفرات، سنگ بستر، گسلش ها، ی شکستگ ها،هيمشخص کردن نوع سنگ، ضخامت ال یبرا  ،یفلز ریو غ  یفلز اصرعن

 . [3]کاربرد دارد رهغی

 روش تحقیق      2

  4151459و    4152058  يیایگلستان و در مختصات جغراف-بجنوردبزرگراه    یلومتریک  30منطقه مورد مطالعه در فاصله  

عرب    ی دار روستا  ب یو ش ینيیلغزش در بخش پا   ریقرار دارد. مس ی عرض شمال  509572و    509417و در    یطول شرق
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کپه داغ و   یشناس نیعرب در زون زم  ی. روستاتبرداشت شده اس  باشد،یم  شناسینی زم  دهیچیپ   یساختارها  یکه دارا

سازند سرچشمه   یواحدها  یعرب بر رو  یروستا  یشناس  نیبه لحاظ زم.  [4]رشته کوه کپه داغ قرار دارد  یدر دامنه جنوب

  ی خاک ها   یکواترنر گسترده است. در محدوده مورد مطالعه به صورت سطح  ی و سنگانه به سن کرتاسه و آبرفت ها

  ی وجود ترک ها  ل یبرونزد دارد. به دل  لیماسه سنگ و ش  ،یآبرفت  های، نهشته  هيال  میضخ  یرس  یو خاک ها  یکشاورز

آبها   یرهایمس  اديز  یکشش زم  یسطح  ینفوذ  م  نیبه داخل  به چشم  پراکنده  به دلخوردیبه صورت    یندهايفرا  لی. 

و    یبرداشت توموگراف  تیموقع  .[ 5]ددر منطقه مورد مطالعه وجود دار  ی فراوان  های یخوردگ   نچی  و   ها گسل  یکیتکتون

 (  1مشخص شده است. )شکل  ایدر تصور ماهواره ی اکتشاف هایمحل گمانه

 
 دست جاده  نيی پا لیپروف ت یموقع P-2کنار جاده،  لیپروف تیموقع P-1. 1شکل  

زون    ك يلغزش به طور خالصه شامل    نیکننده زم  جاد يعوامل ا  ، یبر اساس مطالعات صورت گرفته در محدوده لغزش

  یشناس  نیمتعلق به دوره زم  ی مارن  هایهيال  انیوجود م  نیزون و  همچن  ن يدر ا   یسطح  هایخرد شده و نفوذ آب  یگسل

- یدوقطب هيبا آرا ی کيالکتر یدو بعد یتوموگراف لیپروف ولغزش از د نیزم نيا كي. در مطالعات ژئوالکترباشدیم وسنیم

  یدوم در طول  لیو پروف  یجنوب شرق-یمتر در امتداد شمال غرب   385برابر    یاول در طول  لیبرداشت شد. پروف  یدوقطب

  و متر  5اول  لی(.  فاصله الکترودها در پروف1برداشت شد )شکل  ی جنوب غرب-یشمال شرق یمتر و در راستا 410برابر 

پروف تجه  10دوم    لیدر  است.  شده  گرفته  نظر  در  شامل  مورد    زاتیمتر  ژئوالکتر  كياستفاده   كيدستگاه 

PTANCUMER-SP7    ریتفس  ی. براباشد یم   یفلز  یاز الکترودها  یو مجموعه ا  یکيوات، کابل الکتر  2000با قدرت 

 .  شدبهره گرفته  Res2Dinvمربعات خطا در نرم افزار  نيداده ها، از روش کمتر

 اول:   ل ی پروف   ی داده ها   ی و بررس   ر ی تفس 

  
 سطح لغزشی -ب مدل توموگرافی پروفیل-الف

  
 محدوده مورد مطالعه   سنگ بستر  سطح  -د های شناسايی شده در مسیر پروفیلشکستگی  -ج

  ،یرسطحيز  ی ها  هي مانند جنس و ضخامت ال  یتوان موارد  ی باشد م   یشده نرم افزار م   میباال که مدل ترس  ر يدر تصاو



437 
 

 

قرار داد.    ی ابيو ارز  ل یمورد تحل  توانیاشباع را م   یسنگ بستر و زون ها  نیو همچن  ها و گسلش  ی سطح لغزش، شکستگ

  - اهم  80  یال  50  نی ب  ی اول مقاومت  هياست. ال  يی قابل شناسا  تمتفاو  یکيالکتر  ژهيبا مقاومت و  هيالف چهار ال  ريدر تصو

چهار متر ضخامت دارد و رطوبت    ی و حدود دو ال  باشدیم  ی و مصالح آبرفت  ایماسه  -ی شن  ه يکه ال  دهد یمتر را نشان م

  ها هيال  نيمتر قرار دارد. بخش عمده جنس خاک در ا-اهم   40  ی ال  15  نیمقاومت ب  هيال   نی. دومباشدیاشباع م  مهین

به   هيال  نيا  ینیرزميز  یمتر است. از نظر رطوبت و آب ها  6  یال  5  نیب  هيال  نيباشد. ضخامت ایم  ایماسه  یو رس  یرس

  2  یهمراه است و در بازه عدد یکيالکتر ژهيسوم با کاهش مقاومت و هياشباع تا اشباع کامل است. شروع ال مهی صورت ن

بوده و اشباع از   یرس  هيال   ني. جنس اابديیادامه م  نيیمتر به پا  19حدود    مقو تا ع   دهدیمتر را نشان م-اهم   10  یال

توان آن را سنگ بستر محدوده مورد   یهمراه است و م   یکيالکتر  ژه يمقاومت و  شيچهارم با افزا  هيآب است. شروع ال

 یلغزش در عمق  نیزم  ا،داده ه  ریمشخص شده است. با توجه به تفس  نی)د( با خط چ  ريمطالعه در نظر گرفت که در تصو

  تواند ی. که مشودیشروع م   یچهار متر  یاز سه ال  هاهيال   نيسطح اشباع در ا  متر رخ داده است.  عمق  9  یال  7حدود  

 ی)ج( مشخص شده است حدود چهار شکستگ  ريباشد. همان گونه که در تصو  یرسطحيآب ز  انيهمان محدوده نفوذ و جر

حتما   شودیلغزش م تیکه منجر به تثب  یساختار یمشخص شده و طراح یسطح ريشده است. در مطالعات ز يی شناسا

 در نظر گرفته شود. یموجود به طور جد یها  یاعماق مورد نظر و شکستگ د يبا

 دوم   ل ی توموگرام پروف   ی و بررس   ر ی تفس 

  
 سطح لغزشی شناسايی شده -ب مدل تموگرافی ترسیم شده پروفیل  -الف

در نظر   توانیرا م  هيچهار ال   یقبل   لیشده توسط نرم افزار مانند پروف  میترس  یو مدل توموگراف   P-2  لیپروف  ریدر تفس

.  شودیم   اد يتر درصد رس ز نيی. در اعماق پاباشدیروستا م  یرسازيجزو ساختار و ز  یسطح  ه يتفاوت که ال  نيگرفت. با ا

حدود    ی . ضخامتباشدیم  ایماسه یدوم جنس خاک رس  هيدارد. در ال   ی نيینسبتا خشك بوده و درصد رطوبت پا  هيال  نيا

سوم با توجه به   هي مقدار را دارد. جنس ال  نيشتریلغزش ب  نیزم  یان یضخامت در بخش م  نيهفت متر دارد. ا  یپنج ال

  ه يباشد. شروع ال  ی در حد اشباع بوده و مستعد لغزش م  هيال  ن ي. اباشدیم  یرس  یکي الکتر  ژهيمقاومت و  د يکاهش شد 

  لیسنگ بستر محدوده مورد مطالعه را تشک  هيال  نيهمراه است. ا   یکيالکتر  ژهيمقاومت و  ريمقاد   ی ناگهان  شيچهارم با افزا

 است  )ب( مشخص ريدر توموگرام همان گونه که در تصو یکيالکتر ژهيمقاومت و  ري مقاد راتییدهد. با توجه به تغ یم

 گیری نتیجه      3

را مستعد  هیناح نيا یمتر 8در عمق حدود  وسنیمتعلق به دوران م ی مارن یرس هيال كيکه   دهدیپژوهش نشان م نيا

و    ی مارن  هيحدود پنج متر قرار دارد موجب اشباع شدن ال  ی در عمق  ی ستابيسطح ا  نکهيلغزش کرده است. با توجه به ا

  دارد  نقش  هالغزش  نيکه در تکرار ا  ی . مورد بعددهدیآن لغزش رخ م   جهی. که در نتشودیم   یفشار آب منفذ  شيافزا

  یسطح  ی ها  یآورد. شکستگ  ی را به حالت اشباع در م  یرسطحيز  ی ها  هيباشد که ال  یم   يی روستا  ی خانه ها  های   فاضالب

وجود   یموارد كيزیمسلما در مطالعات ژئوف  .شودیم  ی مارن-یرس های هيبه سمت ال  یسطح  هایآب ی موجب زهکش زین

 یکیژئوتکن  ی و گمانه ها  یباشد. با انجام حفاریمبهم م  ریدارد و از نظر تفس  یشتریب  ریو تفس  لیبه تحل  ازیدارد که ن

مناسب به منظور به صفر   زهکش   كي  ینمود. طراح  یو بررس  لیمورد نظر را تحل  یمحدوده ها   یتوان با دقت باالتریم

 یبرا  یعالج  تواندیدست جاده م  نيیپا  یرسازيده متر در ز  یتا عمق هشت ال  یو شمع کوب  یآب منفذ  فشاررساندن  

 لغزش به طور دائم باشد نیزم تیتثب
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