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حلقـه چـاه در    30در تاقدیس کنگان با بـیش از  ي تأسیسات استخراج و انتقال گازشناسی در مسیر توسعه بینی و جلوگیري از وقوع خطرات زمین پیش

استان بوشهر از اهمیي شـیب،  به کمک عواملی ماننـد لیتولـوژي، درجـه    هاخطر ناپایداري دامنهبندي  در این تحقیق پهنه .هی برخوردار استت قابل توج

عنوان خطـر   چهار پهنه با. مطابق روش آنباالگان صورت گرفتها، هیدروژئولوژي، کاربري و پوشش گیاهی زمین  هاي ساختاري، ارتفاع دامنه ناپیوستگی

هاي با خطر متوسط و خطـر   ي مورد مطالعه در پهنهبیشتر سطح منطقه. شناسایی شدند در قسمت میانی تاقدیس کنگاننسبی کم، متوسط، باال و بسیار باال 

ي مورد مطالعه را پوشش درصد از سطح منطقه 5/6و  5/2و خطر بسیار باال فقط هاي با خطر کم  پهنه. گیرد درصد قرار می 49و  42باال با پوشش سطحی 

  .از پوشش سطحی منطقه، جزء مناطق با بیشترین خطر ناپایداري هستند% 47حاضر با  هاي عهد پابده، گورپی و نیز نهشته سازندهاي. دهد می
  

  کنگان، روش آنباالگان تاقدیس ،هاناپایداري دامنه ،بندي پهنه

 
 

شناسی، توپوگرافی و آب و هـوایی   زمین یران به دلیل شرایط خاصا

هـاي   سـاالنه خسـارت   آید و به شمار میخیز  زهغل مهم جمله مناطقاز 

اثرات مخرب و . شود لغزش گزارش می هی بر اثر وقوع زمینقابل توج

يي این پدیـده جد  ـ    زمـین  مهـم ال تکتـونیکی،  شناسـی، در منـاطق فع

ـ  و  هاي رسوبی خیز و داراي سازند خیز، سیل لرزه اس بـه  تبخیـري حس

دي در تحریـک و  عوامل متعد. وضوح قابل مشاهده استه فرسایش ب

تـوان از   گذارند که به عنوان مثال مـی  اي تأثیر می ت حرکات دامنهفعالی

ات شرایط زمین شناسـی، جـنس سـنگ، خصوصـی     تغییرعواملی مانند 

هـا و   ، گسترش مناطق مسکونی، احـداث راه زمینکاربري مورفولوژي، 

هـاي   زمـین پوشش گیاهی و ، هاي مهندسی تخریب سازه .نام برد غیره

ها  رسوبات به پشت سد يکشاورزي، تسریع فرسایش و انتقال گسترده

با ایـن  . طبیعی است ياز جمله خسارات و خطرات مستقیم این پدیده

ـ   بـا   تواننـد  می هاي اجرائی دستگاهوجود  اس بـه  شـناخت منـاطق حس

اجتناب  مناطق  نآامکان از  در حد ها سازه يجهت توسعه، لغزش زمین

ـ    کرده و ی الزم را بـا دقـت   یا در صورت اجبار تمهیـدات و نکـات فنّ

دهند  نظر قرار بیشتري مد.  

دامنـه  ،و شدیدناگهانی هاي  بارندگی، التکتونیک فع    د بـا  هـاي متعـد

سـی  أویژه در نواحی رگسلش به، دهاي متعد داري دامنهیناپا ،شیب تند

نبود  فرسایش،اس به هاي مارنی و تبخیري حس سازند، حضور تاقدیس

هـا بـه دلیـل وجـود       افـزایش خطـر ناپایـداري دامنـه    ، پوشش گیـاهی 

سیسـات برخـی از   أتکمیل تف ها و توقّ راههاي فراوان در مسیر   ترانشه

ـ او نبـود مطالعـات   مشـکالت ناشـی از   ها به دلیل  چاه ناپایـداري   يهلی

ین منطقه فراهم را در ا هاخطر ناپایداري دامنهبندي  ، نیاز به پهنهها  دامنه

  .نموده است

هاي ي نقشهو ارائه هادامنههاي گوناگونی براي ارزیابی پایداري شیوه

به عنوان مثـال  . شودبندي توسط محقّقین مختلف به کار گرفته میپهنه

بنـدي  هاي مختلف پهنهمبانی کاربردي روش (Varnes 1984)وارنس 

خطر  (Glade et al. 2005)را مورد برّرسی قرارداد، گالد و همکاران 

-پذیري و آسیب پذیري زمین لغزش را تحلیل و ارزیابی نمود، ارومیه

بنـدي خطـر   پهنه (Uromeihy & Mahdavifar 2000) و مهدویفر اي

رسـتم  ي خـورش زمین لغزش با به کارگیري روش فازي را در منطقـه 

 .Saha et al)استان اردبیل مورد برّرسی قرار دادند، ساها و همکـاران 
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