
 453- 450صفحه  ،  1399  آبان دهمین کنفرانس ژئوفیزيك ايران،  نوز مجموعه مقاالت  

 ی کي مقاومت الکتر   ی توسط توموگراف   عکل ي با   ی لغزش روستا  ن یزم   ی بررس 

   ،1اصغر عظیمی آهنگری

 
  azimiasen@yahoo.com  مازندران، ايران. ،شرکت چشمه ساران،کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی 1

 ..... 
 

 چکیده  

 هاینیمنطقه در زم  ن يواقع در استان مازنداران رخ داده است. ساخت و ساز در ا  عکليبا   یلغزش در محدوده روستا  نیزم

  ی اديز  هایبیروبه رو هستند و آس  نزمی  لغزش  مشکل  با  هاسازه  نينسبتا تند اجرا شده است. اکثر ا  بیو با ش  ایهيکوهپا

جاده به وجود آورده است. با   رمسی  و  هاساختماندر    یمتعدد  هایشکستگی  و  هالغزش، ترک  نزمی.  اندمتحمل شده  زین

  یابيرا داشته است مورد ارز  يیو جابه جا  بيتخر  نيشتریکه ب  يیرهایتردد روستا مس  ریسازه ها و مس  تیتوجه به اهم

انجام شد. دو    یدوقطب  -ی دوقطب  شيبا آرا  یدو بعد  ی به روش توموگراف  یکيالکتر  ژهيمقاومت و   های قرار گرفت. برداشت

 ی رسطحيز  هيکه در ال  دهدینشان م  یتوموگراف  هایداده   جيروستا برداشت شده است. نتا  یان یو م  يیدرقسمت باال  لیوفپر

لغزش شده است.    جاديو ا  هاهيال  ف یو اشباع از آب وجود دارد، که موجب تضع  ی سطح لغزش  ك ي  یمتر  6  ی ال  4و در عمق  

 کرد. تیلغزش را تثب نیزم یاديتا حدود ز توانیآب م  انيجر تيو هدا ی با زهکش

 یشناس  نیزم عکل، يبا یروستا ،یرسطحيز انيلغزش ، جر نیزم ،یکي الکتر یتوموگرافهای کلیدی: واژه 
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Abstract 

The landslide occurred in the vicinity of Beaikola village in Mazandaran province. Construction 

in this area is carried out on relatively steep slopes. Most of these structures face the problem of 

landslides and have suffered a lot of damage. The landslide has caused numerous cracks and 

fractures in buildings and on the road. Due to the importance of the structures and the route of the 

village traffic, the most demolished and relocated routes were evaluated. Specific electrical 

resistivity impressions were performed by two-dimensional tomography with bipolar 

arrangement. Two profiles were taken in the upper and middle part of the village. The results of 

tomographic data show that there is a slippery and water saturated surface in the subsurface layer 

at a depth of 4 to 6 meters, which weakens the layers and causes slip. Draining and directing water 

flow can greatly stabilize the landslide. 
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 مقدمه      1

مناطق است،    نيرسان ا  بیمخاطرات آس نياز عمده تر  یکيلغزش    نیکشور زم  یمحدوده شمال  یشناس  نیبا توجه به زم

مناسب    هایروش  یرکارگیبا به  د ي منظور با  نی. به همشودمی  ها آن  بيو موجب تخر  دهدیقرار م  رتاثی  تحت  را  هاکه سازه

 نیزم  یسطح  ريز یدر بررس  عیبطور وس  یکيالکتر  ژهيمقاومت و  یفپرداخت. روش توموگرا  ده ي پد نيا  لیو تحل  یبه بررس

  یو ساختارها  هاهيال  راتییاز تغ  یدوبعد  یريروش تصاو  ناي  از  استفاده  با(.  2007  جومارد،  و  جنگمن)  دارد  کاربرد  هالغزش

  و  هاسنگ  یاشباع، هوازدگ  طیدر مح  یکيالکتر  ژهيمقاومت و   ريبودن مقاد  ری. با توجه به متغدآيیلغزش بدست م  نیزم

  جياز حاالت، نتا  یار یاز سطح لغزش و عوامل به وجود آورنده لغزش بدست آورد. در بس  براوردی  توانیمتفاوت م   هایهالي

مناطق با درصد اشباع آب منجر   نییطرح سطح لغزش و تع  ده، يروش به ساخت هندسه توده لغز  ن يبدست آمده از ا

تفک  یکيالکتر  ريتصو  یف(. روش توموگرا2003ن،ی)دمول  شودیم از ساختار ز  كیبا قدرت    یسطح  ريباال در دو جهت 

م بارکر،    دآي یبدست  و  لوک  تفس1996)  بعد  ری(.  ب  ج ينتامعموال    یتوموگراف  هایبرداشت  یدو  بدست    یا  نانهیواقع 

 (. 1388 ن،يو تد  ی)قرباننددهیم
 

 روش تحقیق      2

 "25'04°37   و   "30'04°37  يیایجغراف  هایطول  نی) استان مازندران ( و ب  عکليبا  یمنطقه مورد مطالعه در روستا

به منطقه مورد مطالعه از   ی واقع شده است. دسترس شمالی  "45'23°55 و "00'24°55 يیایجغراف هایو عرض شرقی

مورد مطالعه در رشته کوه البرز واقع شده است. اکثر    هاست. منطق  ريامکان پذ  دیپل سف  ریمس  يیروستا  یجاده ها  قيطر

منطقه مربوط به سنگ آهك و    ن يا  یشناس  نیزم  لتتشکی  و   هاسنگ  شتریبنا شده است. ب  بیپر ش ای  دامنه  در  ها سازه

 یريپذ   شيفرسا  نیمنطقه و همچن  یرطوبت باال  لی به دل  یهوازدگ  یباال  زانی(. م1385  ،یباشد)آقانبات یماسه سنگ م

برداشت   دمانیچ  تی را بپوشاند. موقع  نیسطح زم  یو مارن  یرس  زدانهير  هایهيباال دست موجب شده است تا ال  هایخاک

دو   یلغزش از توموگراف نیزم نيا كي(. در مطالعات ژئوالکتر1مشخص شده است. )شکل  ایهدر تصور ماهوار یتوموگراف

  متر و امتداد شمال  120برابر    یاول با طول  لیشد. پروف  یبررس  لیوفو در دو پر  یدوقطب- یدوقطب  هيبا آرا  یکيالکتر  یبعد

  ل یپروف  ری(. مس1استفاده شد)شکل     یجنوب-یمتر و در جهت شمال  154برابر    یدوم با طول  لیو پروف  شرقی  جنوب-غربی

  ته متر در نظر گرف  8پوشش را نسبت به محدوده لغزش داشته باشد. فاصله الکترودها    نيشتریانتخاب شد که ب  یطور

   شده است.

 

 
 ی توده لغزش یو مرزها یزرد رنگ شکل هندس  یمنحن ،یکيالکتر یتوموگراف  لیپروف تیموقع P-1. 1شکل 

 

  ی کيوات، کابل الکتر  2000با قدرت    PTANCUMER-SP7  كيدستگاه ژئوالکتر  كيمورد استفاده شامل    زاتیتجه

 Res2Dinvمربعات خطا در نرم افزار    نيداده ها، از روش کمتر  ریتفس  ی.براباشدیم  ی فلز  یاز الکترودها  یو مجموعه ا

 بهره گرفته شد. 
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 سطح و مسیر توده های لغزشی   -الف

 
 
 ی شناسايی شده در توموگرام شکستگی ها-ب

 

  يی قابل شناسا  لیپروف   طولدر   یسطح لغزش  يكنسبتا تند برداشت شد.   یبیروستا و در ش  میانی در قسمت    ل یپروف  نيا

سنگی با خردشدگی    هاییال  یلغزش در انتها  ني. اکندی م  تیتبع  مشخصی  سازوکار  كياز    باتقري  اين لغزشاست که  

تخلخل باال و    لیبه دل  یاست. رسوبات سطح  دهاتفاق افتا   یمتر  4.5  ی ال  3.5اشباع از آب و در عمق حدود  بسیار باال و  

و تخلخل    خردايش و هوازدگی باال  لی. به دلابديتجمع    هاهيال  نيدر ا  یسطح  یها-تا آب  شودیموجب م اديز  یرينفوذپذ

عامل     ني. اکندیم  جاديا  هيال  ود  نيا  نیرا در مرز ب  ایحالت لغزنده  هيال  نيا  ريموجود در ز  یرس  های  هيکم ال  اریبس

در نظر گرفته نشده است   یمناسب  یمحدوده زهکش  ني. در اشودیلغزش م  نیزم  جاديا  یموجب مستعد بودن محدوده برا

قسمت در   نيا  یاحتمال لغزش برا  یرس  هایهيباشد. با توجه به وجود ال  زین  یبعد  هایلغزش  یبرا  یلیپتانس  تواندیکه م

منطقه نفوذ    ك ي  جادي( باعث ا  ب  ري)تصو  لیپروف  ریموجود در مس  ی اصل  یها  یباشد. شکستگیم  اديز  اریطول زمان بس

عبور آب به    یبرا  یرسطح يز  یریمس  هایشکستگ  نيدر جهت شمال شده است. ا  لی پروف  و میانی  در سمت چپ  ريپذ

قابل مشاهده است.    رنرم افزا  یخروج  یکيالکتر  ژهيمقاومت و   ی در مدل معکوس توموگراف  ریمس  ن يوجود آورده است. ا

  ی و ماسه سنگ  یلیش  یآهک  هایشامل سنگ هيال نيمتر متر ضخامت دارد. جنس ا  -اهم 120 ی ال 80اول مقاومت  هيال

تا   ی انیدر قسمت م لیمتراکم با توجه به شکل پروف ی ها هيخشك است.  ال  بايتقر هيال  نياست. ا ی لیش هایهيال انیبا م

  ر يو سطح لغزش را با توجه به تفاوت در مقاد  رهایمس  ل یپروف  يی و انتها  يیابتدا  متاست. در دو قس  ده یرس  نیسطح زم

  یبخش در قسمت  ني وجود دارد. ا  یگل   ان يجر  كي  لیپروف   میانی کرد. در محدوه    يی توان شناسا  ی م  یکيالکتر  ژه يمقاومت و

شده و    ت يمحدوده هدا  نيبه ا  ی حاصل از بارندگ  یسطح  ی ها  انيکه تمام جر  یو دره مانند قرار دارد. به طور  یگسل

 آورد.  ی حالت گلروانه به وجود م

 
 تحلیل و بررسی پروفیل دوم 

 

  

 
 

 شناسايی شده در مدل توموگرافی   سطح لغزش-ب

 
 

 شکستگی های مسیر پروفیل -ج       
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کوچك عبور کرده و به طور    باغ  كيکه از ساختمان ها و    یروستا برداشت شد. به گونه ا  بااليیدر قسمت    لیپروف  نيا

شده در    يی مورد نظر شناسا  ی و ساختارها  ی شناس  نیزم  ی ها  هي. الکند یم   ی روستا را طمسیر باالی  تمام بافت    یعرض

اول   ه يشده است. در ال يی محدده شناسا نيدر ا یشناس نیه زميباال کامل مشخص شده است. حدود چهار ال یرهايتصو

در بخش    هيال  نيدارد. جنس ا  لیدر طول پروف  یریمتغ  های که ضخامت  باشدیمتر م -اهم  220تا    100  نیب  ژهيمقاومت و

در   ینیرزميخشك بوده و سطح آب ز هيال  نياست که شامل شن، ماسه است. ا یو در ادامه آبرفت یسنگ  لیپروف  يیابتدا

 ی متر دارد و از عمق-اهم   40تا    50  نیب  ایژهيدوم مقاومت و  هيجستجو کرد. ال  د يبا  یتر  نيیمنطقه را در عمق پا  نيا

شده است. از نظر   لی تشک شدت خردشده سنگ های به قسمت از  ن ي. بخش عمده اشودیشروع م یمتر 5 ی ال 4حدود 

مقاومت   یو دارا  افتهي   کاهش  هاسوم مقاومت  هيگرفت. در ال  نظردر حد اشباع در    توانیرا م  هيال  نيا  ینیرزميز  هایآب

 زدانهياز مواد ر  هي ال  نيمتر را به خود اختصاص داده است. ا  7حدود    یمتر و ضخامت- اهم  30تا    10در حدود    ایژهيو

  ش يافزا  اب  هيال  نيمشخص شده در ا  یشناس  نیزم  هيال  نیشده است. چهارم  لیدارد تشک  یکم  اریبس  یريوذپذکه نف  یرس

سنگ بستر محدوده    د يرا با   هيال   نيباال شروع ا  یکيالکتر  ژهيهمراه است. با توجه به مقاومت و  یکيالکتر  ژه يمقاومت و  یباال

 مورد مطالعه در نظر گرفت. 

 

 گیری نتیجه      3

  ن يوجود دارد. جنس ا ل یپروف  میانی ت یدر موقع یمتر  5 ی ال 4در عمق  یسطح ريز انيجر ك يکه   دهدینشان م   جينتا

  ه يدارد. وجود ال  يیباال  یريمحدوده وجود دارد که نفوذپذ  ن يهم در ا  گسلی   ریمس  كي و    باشد یم  یماسه ا  - یشن  هيال

. در قسمت باال  دهدیم  شيشده و احتمال لغزش مجدد را افزا  یفشار آب منفذ  شيموجب افزا  هيال  نيا  ريدر ز  یرس

از مسیر اين شکستگی ها   یسطح هایپر باران نفوذ آب هایوجود ندارد.  در فصل یمشخص یسطح لغزش لیدست پروف

. در محدوده مورد مطالعه کانال  آوردیمحدوده را به حالت اشباع در م  یرسطحيز  یها  هيو ال  ابديیم   شيافزا  و گسل ها

  های و فاضلب روستا را انتقال دهد وجود ندارد. ابعاد کانال  ی حاصل از بارندگ  یسطح  یها   انيکه جر  یزهکش مناسب  یها

مسیر شکستگی ها محل  داشته باشد.    دباي   را  هاکانال   نيدر ا  یعبور آب و زهکش  لیپتانس  لبیمواقع س  یبرابايد    یزهکش

 ك يلغزش  تیبه منظور تثبهای مناسب جهت نفوذ آب به اليه های زيرسطحی و باال بردن فشار آب منفذی شده است. 

 محدوده اجرا شود.   نيدر ا دي زهکش مناسب با
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