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طول ژئوتکنیکی در محدوده ای به–های زمین شناختیمشاهده انواع ناپایداری
(بخش داخل عراق؟؟)جنوب شرقی -کیلومتر با روند شمال غربی150



لغزش ها

باشییقوچلغزشزمینآنهامعروفترینکهانددادهرویزمینلرزهایندربسیاریلغزشهای
جدیخطرمعرضدرراروستادو(هکتار461)مربعکیلومتر4.61وسعتباکبودمله–

:استذکرقابلزیرموارداهمیتحائزلغزشهایدیگراز.استدادهقرار

جادهبهعمدهخسارات)مربعکیلومتر25وسعتباداالهوشمالریزشی-لغزشیپهنه•
(کودکیکفوتوعلیاپاالنروستایدرمسکونیواحد6تخریبارتباطی،های

(ربازسدوشدیدجراحتوپاسگاهساختمانتهدیدوتخریب)دارزنگنهلغزشسنگ•

ایالماستانسرابلهشهردرلغزشسنگ•

اثردرقدیمیهایلغزشدوبارهشدنفعالحاصلاشارهموردلغزشهایزمینازبسیاری
درآنهابهتوجهوقدیمیهایلغزشزمینشناختلزومامراینکههستند،اخیرزمینلرزه
دهدمینشانراعمرانیهایطرحومسکونیمناطقگسترش



ت  لغزش های عمده و بزرگ در پیرامون ناودیس معلق ریجاب و شمال ارتفاعا
ین  ویژگی هر دوی این مناطق قرار داشتن بر روی زم. داالهو بوقوع پیوسته اند

. لغزشهای بسیار بزرگ قدیمی است



100کیلومتر مربع عمق بیش از 4.6وسعت )مله کبود –زمین لغزش قوچی باشی 
(متر



یمی  این زمین لغزش بخشی فعال شده از یک زمین لغزش بسیار بزرگ قد
فعالیت  است که احتماالً در اثر یک زمینلززه بسیار بزرگ رویداده است و آثار

مجدد در طول زمان گذشته در آن دیده می شود



مله کبود–زمین لغزش قوچی باشی 



مله کبود–زمین لغزش قوچی باشی 



مله کبود –زمین لغزش قوچی باشی 
(فعال بعد از زلزله)



پهنه لغزشی شمال ارتفاعات داالهو
ش پاالن در مسیر جاده ثالت از بزمیرآباد تا پاالن علیا، لغزوجود ترکهای متعدد

علیا و چند زمین لغزش دیگر و شکاف در تاج



پهنه لغزشی شمال ارتفاعات داالهو
ش پاالن در مسیر جاده ثالت از بزمیرآباد تا پاالن علیا، لغزوجود ترکهای متعدد

علیا و چند زمین لغزش دیگر و شکاف در تاج



پهنه لغزشی شمال ارتفاعات داالهو



(لغزش پاالن علیا)پهنه لغزشی شمال ارتفاعات داالهو 



(لغزش پاالن علیا)پهنه لغزشی شمال ارتفاعات داالهو 



(لغزش پاالن علیا)پهنه لغزشی شمال ارتفاعات داالهو 



(کیلومتری رومرکز150فاصله )لغزش صفحه ای سنگی سرابله 

داهایصشدنشنیدهسرابلهشهرآبادبدرمحلههایخانهدرترکیکسریایجادوذهابسرپلآبان21زلزلهازپس
داردادامههنوزکهاستکردهایجادروانیناامنیشدتبهشهرایندرانفجارشبه



(کیلومتری رومرکز150فاصله )لغزش صفحه ای سنگی سرابله 

آبادبدرمحلهباالدستدرسنگیایصفحهنوعازقدیمیلغزشیکآثار



(کیلومتری رومرکز150فاصله )لغزش صفحه ای سنگی سرابله 
اخیرزلزلهازبعدجدیدترکهای



(کیلومتری رومرکز150فاصله )لغزش صفحه ای سنگی سرابله 

(لغزشوفروچالههمزمان،پدیدهدوبودنوقوعحالدراحتمال)نگاریلرزهاولیهبرداشتهاینتایج



ریزش ها و بهمن های سنگی
.ددارنوسیعریزشیپهنهیکتابلوکچندازحجمیکهاستدادهرویدرمنطقه(نقطه200ازبیش)بسیاریسنگیریزشهای

.دارندقرارداالهوهایکوهوریجابناودیساطرافدرریزشیمهمهایپهنههالغزشبامطابق
تکتونیکیگیخردشدقدیمی،هایلغزشمنفصلمصالحازشدهپوشیدهمناطقوجود)مناطقاینذاتیپتانسیلمسئلهاینعلت

همراههب(،...وزیریننرمترهایالیهوروییسختهایالیهبینفرسایششدتتفاوتعلتبههادامنهتندشیبشدید،
توپوگرافیازناشیزمینشتابافزایش



دره بابایادگار-1: مهمترین پهنه های ریزشی
ثباعدرهورودیدهانهکردنمسدودضمنکهشدهسنگیهایریزشدرگیرمربعکلیومتر2.6وسعتبهایپهنهدرهایندر
تخریبومنطقههایاهزیارتگبهدسترسیجاده)زیربناییتسهیالتبهبیشمارخساراتونقیلهوسیلهدستگاهیکرفتنبیناز

مجددیزشهایرامکاناینکهبویژهبودخواهدباالبسیارهزینهمستلزممنطقهپاکسازی.استشدهتلفنوبرقانتقالخطوط
داردوجودشدهایجادهایشکستگیبخاطر



دره بابایادگار-1: مهمترین پهنه های ریزشی



دره بابایادگار-1: مهمترین پهنه های ریزشی



ریزش ها و بهمن های سنگی دره و -2: مهمترین پهنه های ریزشی
آبشار پیران

تسهیالتانهدامموجبوشدهسنگبهمنوریزشدرگیرمربعکیلومتر1.5وسعتبهایپهنهمنطقهایندر
.استتهدیدمعرضدرنیزروستااینکهضمناستشدهمنطقهدرروستاییانباغاتوگردشگری



ریزش ها و بهمن های سنگی دره و -2: مهمترین پهنه های ریزشی
آبشار پیران



ریزش ها و بهمن های سنگی دره و -2: مهمترین پهنه های ریزشی
آبشار پیران



ریزش ها و بهمن های سنگی دره و -2: مهمترین پهنه های ریزشی
آبشار پیران



ریزش ها و بهمن های سنگی دره و -2: مهمترین پهنه های ریزشی
آبشار پیران



پهنه های ریزشی شمال داالهو-3: مهمترین پهنه های ریزشی



پهنه های ریزشی شمال داالهو-3: مهمترین پهنه های ریزشی



جریان واریزه ای پیران



جریان واریزه ای پیران



گلروانه چوار ایالم 
پتانسیلازنشانکهاست(کیلومتر150ازبیش)زلزلهرومرکزباآنزیادفاصلهگلروانهاینعجیبنکته

خاکیادزبسیارضخامتخاطربهچوارشهرغربیرودخانهبهمجاورمناطقدرزمینباالیبسیارناپایداری
داردرسیضعیفبسیاز



گلروانه چوار ایالم 
پتانسیلازنشانکهاست(کیلومتر150ازبیش)زلزلهرومرکزباآنزیادفاصلهگلروانهاینعجیبنکته

خاکیادزبسیارضخامتخاطربهچوارشهرغربیرودخانهبهمجاورمناطقدرزمینباالیبسیارناپایداری
داردرسیضعیفبسیاز



گلروانه چوار ایالم 



گلروانه چوار ایالم 



گسیختگی تاج تپه ها
شدههمشاهددیگرهایزمینلرزهدرکمترکهزمینلرزهایندرشدهمشاهدهشناختیزمیندیگرپدیده
دربویژههپدیداین.استمختلفجهاتدرپوشانندهخاکیالیهحرکتوهاتپهتاجدرگسیختگیاست،
وبودهنمنطقهاینبهمحدوداماشودمیدیدهازگلهجنوبدردارزنگنهپاسگاهمجاورماهوری-تپهمنطقه

تپهمواردینااغلبدر.شددیدهنیزثالثجادهدرپاالنبهبزمیرآبادمسیرنیزوباویسیمرزیروستایدر
ازاردیموهمچنین.هستندتوجهقابلبرجایخاکپوششباوشیلی-مارنیضعیفهایسنگجنسازها

.شدمشاهدههاتپهایندرسنگقائمپرتاب



گسیختگی تاج تپه ها



گسیختگی تاج تپه ها



گسیختگی تاج تپه ها



روانگرایی و گسترش جانبی ؟؟؟



روانگرایی و گسترش جانبی ؟؟؟



روانگرایی و گسترش جانبی ؟؟؟




