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  ي راهكار جهت تثبيت زمين لغزش ارزيابي عوامل و ارائه
  منطقه پادناي سميرمدر 

  

  2و كورش شيراني 1، همايون صفايي1، اكبر قاضي فرد1*مقدم عليرضا عنايتي
 enayati1385@yahoo.comگروه زمين شناسي دانشكده علوم دانشگاه اصفهان، ) 1

   گروه جغرافيا دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان) 2

   دار مكاتبات   عهده) *
         

  25/5/90 :؛    قابل دسترس در تارنما 14/12/89: تاريخ پذيرش     ؛ 11/12/89:  تاريخ دريافت اصالح شده     ؛ 5/3/89: تاريخ دريافت
  

  

  چكيده
هاي فراواني در منطقه رخ  هر ساله زمين لغزش .كيلومتر مربع در جنوب استان اصفهان قرار گرفته است 70 حدود با وسعت تقريبيمنطقه پادناي سميرم 

در اين مقاله پس از شناسايي عوامل مؤثر در وقوع زمين . ه استدشتبال شد –ي مواصالتي بين روستاهاي سرباز  كه باعث تخريب تنها جاده داده
 ILWIS- The Integrated Land and Water Information)افزاري الويس ه توسط سيستم اطالعات جغرافيايي و محيط نرمهاي منطق لغزش

System) هاي منطقه شامل  لغزش ها، عوامل مؤثر در وقوع زمين پس از تهيه نقشه پراكندگي زمين لغزش. راهكارهاي مناسبي جهت تثبيت آنها ارائه شد
بندي خطر  آبراهه ها، شيب، ميزان بارش ساليانه، فاصله از جاده، پوشش گياهي و فاصله از گسل شناسايي و در نهايت نقشه پهنهليتولوژي، فاصله از 

 20خطر نسبي باال،  درصد 26خطر نسبي بسيار باال،  درصد 40طرح، چيزي در حدود  بر اساس نتايج حاصل در كل گستره. لغزش حاصل گرديد زمين
در نهايت راهكارهايي از قبيل استفاده از گابيون و يا قطعات سنگي بزرگ در . دادندخطر نسبي پايين را نشان  درصد 14خطر نسبي متوسط و  درصد

انه، ايجاد دري رودخئانهاي انحرافي با توجه به شكل م هاي تند با توجه به ليتولوژي مارني، استفاده از كانال ها با رودخانه، كاهش شيب محل تماس دامنه
  .پوشش گياهي، پيشنهاد گرديد هاي سطحي و بهبود شبكه زهكشي سطحي به شكل دندريتي جهت خروج آب

  .منطقه پادناي سميرمافزار ايل ويس،  بندي خطر زمين لغزش، سيستم اطالعات جغرافيايي، نرم پهنه :هاي كليدي واژه
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