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 موضوعات
 طرز تشخيص زمين لغزش روی عکس هوايی۱.
 عوامل مؤثر بر زمين لغزش از طريق عکس هوايی۲.
چگونگی وضعيت فعاليت زمين لغزش با توجه به شواهد ۳.

 موجود در عکس هوايی



طرز تشخيص زمين لغزش بر روی عکس 
 های هوايی



شواهدی که بر اساس آن می توان زمين لغزش را بر •
 :روی عکس هوايی تشخيص داد به شرح زير می باشد

  وجود به هم ريختگی بر روی دامنه ای ۱.

  تغيير مسير آبراهه ۲.

وجود پرتگاهی در باالدست منطقه حرکتی و پرتگاه های ۳.
 جانبی

 وجود ترک های موجود در دامنه حرکتی۴.

 هالل روشن در باالی منطقه لغزشی۵.

وجود گودی قاشقی شکل که درقاعده تجمع مواد مشاهده ۶.
 .می شود

اليه ها از بين رفته  در مناطقی که اليه بندی موجود است۷.
 .و در دو طرف اين منطقه اليه ها وجود دارند



 
 

درياچه ای که در اثر وجود مصالحی که آبراهه و يا   .۸
رودخانه را در مقطع عرضی مسدود کرده است وپايين 

 .توده لغزشی بوجود آمده است
 در ريزش ها گودشدگی داخل منطقه پرتگاهی.   ۹

 وجود حالت سايشی در پائين دست منطقه ريزشی. ۱۰
تجمع بلوک های سنگی در پائين دست دامنه در هم . ۱۱

 ريخته
  پراکندگی بلوک های سنگی در دامنه مورد بررسی. ۱۲

عارضه از عوارض  ۲بايد در نظر داشت که معموالً بيش از 
فوق بايد در يک  منطقه وجود داشته باشد تا حرکت توده 

 . ای به آن اطالق شود





 درياچه حاصل از زمين لغزش



 نوع حرکت

 .حرکت به دو نوع منفرد و پهنه تقسيم می شود
 به توجه با را آن بتوان که است حرکتی :منفرد حرکت •

 محدودۀ و کرد بررسی راحتی به عکس در موجود شواهد
 .نمود مشخص را آن

 به آنها مرز تقريباً  که باشد هم کنار حرکت چند اگر :پهنه•
 روی بر که طوری به باشد نزديک خيلی يا و متصل هم

 که هايی ريختگی هم به يا و کرد تفکيک را آن نتوان نقشه
 صورت به و گرفت نظر در آنها برای مشخصی مرز نتوان

 نظر در پهنه عنوان به شود می مشخص مرز حدودی
 .شود می گرفته

  









 تشخيص ريزش از روی عکس هوايی

 مخالف دامنه با پرتگاهی منطقه يک داخل گودشدگی•
   ريزشی منطقه دست پايين در سايش حالت وجود•
 ريخته درهم دامنه دست پايين در سنگی های بلوک تجمع•
 .نظر مورد دامنه در سنگی های بلوک پراکندگی•
 که دارد وجود ها ريزش با ارتباط در ديگری شواهد•

  .باشد می ديگر حرکات با مشترک



 نمونه اي از ريزش



 تشخيص لغزش از روی عکس هوايی
 دامنه روی ريختگی هم به•
 حرکت اثر در آبراهه مسير تغيير•
 های پرتگاه همچنين و حرکت باالدست در پرتگاه وجود•

 جانبی
 حرکتی دامنه در موجود های ترک وجود•
 می ديده مواد تجمع قاعده در که شکل قاشقی گودی وجود•

 شود
 که دارد وجود شواهدی نيز ها لغزش تشخيص با ارتباط در•

  است مشترک ديگر حرکات با



 نمونه اي از لغزش با مصالح سنگ و خاك





 نمونه اي از لغزش سنگي



 تشخيص جريان از روی عکس هوايی

 بزرگتر بسيار طولشان که دامنه روی های ريختگی بهم۱.
 )برابر ۵/۲ از بيش تقريباً  (.باشد شان عرض از

 باشد شديد ريختگی هم به دارای که حرکاتی۲.

  .آيند درمی حرکت به آبراهه ميان در معموالً  ۳.

 حرکتی منطقه يک سپس و جدايش منطقه يک باال در۴.
 .شود می مشاهده مواد تجمع منطقه پايين در و باريک



 نمونه اي از جريان



 خزش در عکس هوايی

  .در خزش ها فقط مواج بودن دامنه قابل تشخيص است•



   حرکات مرکب

 در و باشد غالب حرکت نوع يک خاص شواهد به توجه با•
 ديگری حرکات يا حرکت آن، از بعد يا و حرکت آن دل

      يک از حاکی شواهد همه که طوری به افتاده اتفاق
 .باشد لغزش زمين





  جهت غالب حرکت

 .شود می آورده جغرافيايی جهت ۸ در حرکت غالب جهت•
 پهنه يا بزرگ منفرد حرکت که مواقعی برای غالب جهت

 يک حرکات بقيه در و شود می گرفته نظر در باشد، ای
 .باشد می خاص جهت



  شواهد نشان دهنده فعاليت يک زمين لغزش

 در لغزش زمين شدگی کنده و ای رودخانه کنار فرسايش•
 رودخانه کنار

 دامنه روی مصالح شديد ريختگی هم به•
 دامنه روی بر طولی و هاللی های ترک وجود•
 دامنه روی بر سنگی های بلوک ريزش از حاصل سايش•
 وجود آن محدب قسمت در که رودخانه کنار های لغزش•

 مصالح از شده خالی صورت به است ممکن حتی و دارند
 .شود ديده



  عوامل مؤثر در زمين لغزش

 و طبيعی عوامل .شوند می تقسيم قسمت دو به عوامل اين•
 .)دارد دخالت آن در انسان که (مصنوعی عوامل



 مؤثر در زمين لغزش ها عوامل طبيعی



  عامل فرسايش و زيرشويی

 تماس در رودخانه با مستقيماً  توده عکس روی بر وقتی•
 شدگی گود يا و شود رودخانه جهت تغيير باعث يا باشد

 و فرسايش تأثير دهندۀ نشان رودخانه محدب قسمت
  .باشد می زيرشويی





  عامل اليه بندی

 شود می ديده وضوح به بندی اليه که مناطقی در عامل اين•
 يک عنوان به است توپوگرافی شيب مخالف دامنه وشيب
 .کند می عمل ناپيوستگی سطح

 توپوگرافی، و بندی اليه همسان شيب با مناطق در همچنين•
 سطح يک عنوان به يکی .کند می عمل حالت دو به

 روی خاک که حالتی در دوم سنگی، حرکات در ناپيوستگی
 .نمايد حرکت بندی اليه شيب جهت در سنگی اليه





   عامل گسل

 آبراهه، روند در تغيير باعث ای خطواره صورت به گسل•
 خردشدگی همچنين و اليه تکرار يا و اليه حذف ها، اليه

 .شود می منطقه
 يا و لغزش خطواره اين امتداد در اکثرموارد  در معموالً •

 .شود می مشاهده ريزش





  عامل شکستگی ها

اين عامل در ريزش يا لغزش های سنگی ديده و يا بطور •
 .تجربی در نظر گرفته می شود





 ساير عوامل مؤثر در زمين لغزش ها

 مشاهده قابل هوايی عکس در نيز ديگری طبيعی عوامل•
 و کرده انتخاب را موارد ساير گزينه صورت اين در باشد،
 .شود آورده مالحظات پنجره در مزبور عامل

 زهکشهای ،)چشمه (زمينی زير آب :از عبارتند عوامل اين•
 .....و ها گالی و سطحی



 مؤثر در زمين لغزش ها عوامل مصنوعی

عواملی که به دست انسان و در طيعت اعمال می شود و •
باعث ايجاد زمين لغزش  می گردد، عوامل مصنوعی نام 

 .دارند



  عامل کشاورزی

 در که کرد مشاهده مناطقی در توان می را عامل اين•
 در و )مرتع يا جنگل (منطقه طبيعی حالت حرکت، اطراف

 لغزش زمين شده انجام کشاورزی آن در که مزبور دامنه
 .باشد افتاده اتفاق



  عامل از بين بردن تکيه گاه

حرکاتی که در پاشنه آنها جاده يا ترانشه و يا منطقه معدنی •
 .ديده شود اين عامل مصنوعی می باشد



 عامل تأثير سازه های آبی

به خصوص کانال های ( سازه هايی از قبيل کانال های آبياری•
که باعث نشت آب از کانال به اراضی اطراف و اشباعيت ) سنتی

 .خاک در پايين دست شده ودر نهايت موجب حرکت دامنه می شود
سازه های ديگری از قبيل سدها و استخرهای آبياری نيز در حرکت •

 .توده ها نقش دارند



  عناصر مورد تهديد

 لغزشی تودۀ طرف از تهديد معرض در که مستحدثاتی•
 منازل مثال طور به .گيرد می قرار بررسی مورد باشند،

 ....و ها جاده و باغات مسکونی،
 دست پايين و پاشنه توده، روی بر که مستحدثاتی معموالً •

 باشند می تهديد مورد لغزش زمين توسط و دارند قرار توده
  .شود می گرفته نظر در









شناسايي زمين لغزش ها از طريق         
google earth 



 
با توجه به پيشرفت نرم افزارهاي كامپيوتري در عصرحاضر و 
ايجاد سايت هاي مختلف اينترنتي مي توان از طريق سايت 
.  گوگل نيز زمين لغزش ها را در سطح زمين شناسايي نمود

البته بايد متذكر شد در ايران در مناطقي كه تصاوير 
ايكنوس با قدرت تفكيك خوب وجود دارندمي توان از 

 .اين نرم افزار استفاده كرد
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