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چکیده: 
ــی ارزیـابی  پدیده رانش زمین بعنوان دومین پدیده پر هزینه از نظر خسارات کشوری بعنوان بالیای طبیع
شده است. وقوع این پدیده در شهرها، روستاها، راههای اصلی و فرعی، دکلهای انتقال نیرو اثر تخریبی خویش را 
بجا گذاشته و اکثرا دستگاههای اجرایی کشور به نوعی با آن دست به گریبانند.  معموال" پس از بروز اولین نشــانه 
های رانش زمین  مسئـله مهم تعیین سطح، جهت،  سرعت و شتاب  رانش میباشد و تعیین ایــن پارامترهـا نقـش 
بسزایی را در بررسی اثرات تخریبی سازه های مناثر از رانش  و همچنین اقدامــات الزم جـهت تثبیـت و کـاهش 

خطرات آن دارد.  
معموال" شناخت   مکانیزیم   دقیق  وقوع زمین لغزش و عوامل  موثر بر حرکت توده ای آن بدون انجام 
مشاهدات مربوط به حرکات سطحی و عمقی امکان پذیر نیست. مانیتورینگ (رفتارســنجی) رانـش زمیـن امکـان 
ــی را جـهت تعییـن  مطالعه میزان حرکات در نقاط مختلف منطقه تحت رانش، سرعت، محل سطح آبهای زیرزمین
ــر  موقعیت هندسی دقیق مناطق دارای لغزش اراۀـه داده و ازاین طریق میتوان تاحدودی فرایند و مکانیزیم حاکم ب

این پدیده را بررسی کرد.       
ــه هـای سـنگین دارد، اسـتفاده از  نظر به اینکه مطالعات رفتارسنجی عمقی غالبا" نیاز به حفر گمانه و صرف هزین
ــر ابـن ایـن  روش   رفتارسنجی سطحی به منظور ثبت پدیده رانش میتواند اقتصادی، سریع و کارامد باشد. عالوه ب
ــای نقشـه بـرداری ،  نیازی به ابزارهای پیچیده و اجرای عملیات گمانه زنی ندارد. در این میان استفاده از شبکه ه
عالوه بر تخمین برآورد سطحی مناسب از پارامترهای فوق، امکان ارزیابی اثر اقدامات تثبیتی  را در  فرآیند رانـش 

زمین خواهد داشت.  
هدف از این تحقیق تعیین جایگاه و ارزش این روش در مجموعــه مطالعـات رانـش زمیـن  و همچنیـن 
تعیین دستورالعمل مناسب جهت کنترل این پدیده با روشــها و ابزارهـای نقشـه بـرداری موجـود در دسـتگاههای 
ــهای ژئــودتیکی در کنـترل  اجرایی کشور میباشد. فرض اولیه این تحقیق تعیین کارایی و پتانسیل استفاده از روش
رانش زمین میباشد. هدف از اجرای طرح ارائـه دستورالعمل اجرایی جهت استفاده از این روش در جــهت پیـش 
ــه بـه آمـار تعـدد  بینی و کنترل خسارات ناشی از  این پدیده میباشد.ضرورت اجرای این طرح را میتوان با مراجع
ــی از آن کـه مرتبـا" از طریـق رسـانه هـای  وقوع این پدیده در کشور و خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی ناش

جمعی و دستگاههای اجرایی متولی این  این پدیده در کشور  اراۀـه میشود بخوبی بیان کرد. 
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    در اجرای این طرح ابتدا" تعریف رانش زمین، علل و عوامــل وقـوع آن و همچنیـن آمـار رانشـهای جـهانی و 
کشوری و همچنین رانشهای فعال استان زنجان مورد توجه قرار گرفته و سپس مبــانی نظـری ایجـاد شـبکه هـای 
ــبکه هـای نقشـه بـرداری  نقشه برداری مورد استفاده در رانش زمین و دستور العمل مشاهداتی و اجرایی ایجاد ش
ــک نمونـه  مانیتورینگ رانش   و هچنین برنامه های کامپیوتری برای آنالیز مشاهدات نوع این شبکه ها به همراه  ی

عملی در روستای قلقاطی استان زنجان اراۀـه شده است.   
 
 
 
 

 


