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چکیده
حرکت تودهاي از مواد روي دامنههاي شيبدار تحت تأثير ثقل و عوامل محرکي مانند
زمينلرزه ،سيل و بارانهاي سيلآسا زمينلغزش ناميده ميشود .امروزه در کشورهاي
درگير با زمينلغزش ،تمايل فزايندهاي جهت ارزيابي خطر و خسارات اين پديده وجود
دارد .لذا در پژوهش حاضر به کمک هندسهي فرکتال اثر کاربري ،زمينشناسي و
ژئومورفولوژي بر الگوي پهنههاي لغزشي در حوضهي تويه-دروار استان سمنان مورد
ارزيابي قرار گرفت .نتايج بررسي بعد فرکتالي  411پهنه لغزشي به روش شمارش جعبه،
متوسطي برابر با  4/381را نشان داد .بررسي ويژگيهاي مکاني پهنههاي لغزشي شامل
کاربري اراضي ،جهت دامنه ،کالس فرسايش خاک ،واحد زمينشناسي ،تيپ ژئومورفولوژي،
کالس شيب و ارتفاع ،فاصله از جاده ،فاصله از گسل و فاصله از آبراهه نشان داد که تنها اثر
تيپ ژئومورفولوژي بر بعد هندسي پهنههاي لغزشي معنادار است و اين معناداري ناشي از
اختالف باالي ( )sig.= /777تيپ کوهها با تيپ فالتها و تراسهاي فوقاني است .نهايتاً
 -4استاديار گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه تربت حيدريه ،خراسان رضوي ،ايران
E-mail:m.bashiri@torbath.ac
(نويسنده مسئول).
 -2کارشناسي ارشد آبخيزداري ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه تربت حيدريه ،خراسان رضوي ،ايران.
 -9کارشناس گروه آموزشي مديريت مناطق بياباني ،مرکز تحقيقات بينالمللي بيابان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
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نيز نسبت تراکمي نقاط و پهنه هاي لغزشي در هر يک از طبقات مربوط به ويژگيهاي
مکاني وقوع زمينلغزش محاسبه و اثر اين متغيرها بر شدت وقوع زمينلغزش ارايه و
تحليل گرديد .در پهنهبندي حساسيت زمينلغزش حدود  51درصد لغزشها در کالس
خطر باال و خيلي باال واقع شدند که بيانگر پتانسيل باالي منطقه براي وقوع زمينلغزش
است.
کلمات کلیدی :پهنهبندي خطر ،تئوري فرکتال ،شمارش جعبه ،نسبت تراکمي.

مقدمه
رشد جمعيت و پيشرفت علم اين امکان را به بشر داده تا منابع طبيعي را بيش از
پيش بهرهبرداري کند و نتيجهي اين تعدي ،افزايش بالياي طبيعي است .زمين
لغزشها از پرخسارتترين بالياست که همگام با دستکاري بشر در سيستمهاي
طبيعي شتاب فزايندهاي يافته است (ايالنلو و همکاران .)85 :4988 ،زمينلغزش
ناشي از عوامل متعدد زمينشناسي ،ژئومورفولوژيکي ،هيدرولوژيکي ،بيولوژيکي و
انساني است .با وجود اين ،نقش اساسي در شروع زمينلغزش را عمدتاً عاملي
محرک ايفا ميکند و بارندگي ،متداولترين عامل معرفيشده است (طالبي و
همکاران .)15 :4988 ،مشخص شده که ليتولوژي ،ويژگيهاي خاک ،پوشش زمين
و برجستگيهاي توپوگرافيک به آساني ميتوانند سبب زمينلغزش گردند (روستايي
و همکاران .)2 :4931 ،شناسايي عوامل مؤثر بر زمينلغزش ،پهنهبندي و تشخيص
مناطق پرخطر ،ابزار اساسي برنامهريزان است .اما در ايران مطالعات مدلسازي و
پهنهبندي خطر زمينلغزش از اوايل  4917آغاز شد (حسينزاده و همکاران)2 :31 ،
که نياز به توسعه آن را نشان ميدهد .شناسايي نواحي مستعد حرکات تودهاي و
پهنهبندي خطر آن گامي مهم در ارزيابي خطرات محيطي براي برنامهريزي کنترل
بالياي طبيعي است و نقش غيرقابل انکاري در مديريت آبخيز دارد.

...
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مطالعات تئوري فرکتالي در علوم زمين نشانگر آن است که برخي از فرآيندهاي
زمينشناسي مثل کانيسازي ،رسوبگذاري ،تهنشست و ريختشناسي ويژگيهاي
خودهمانندي دارند .آناليز سريهاي زماني بسياري از پديدههاي هواشناسي و
هيدرولوژيکي با هندسه فراکتالي نيز آن را به عنوان يک ابزار قدرتمند آماري نشان
دادهاست (حکمتزاده و طالببيدختي .)4 :4981 ،بنابراين از اين موارد ميتوان
شواهدي بر وجود ويژگيهاي فرکتالي يافت (چنگ .)415 :4333 ،4فرکتالها
ساختارهاي هندسي هستند و علم فرکتال در بررسي اين ساختارها ،در  4315ابداع
شد .هندسهي فرکتال حرکت اشکال در فﻀا را ثبت ميکند ،يا نـاهمواري دنيـا و
انـرژي و تغييرات ديناميک آنرا نشان ميدهد (الي و همکاران .)549 :2771 ،2اگر
بعد خط برابر يک ،صفحه برابر دو و فﻀا برابر سه معرفي شود ،وقتي بعد يک
فرکتال  4/2باشد يعني از خط پيچيدهتر و از صفحه سادهتر است .محاسبهي اين
بعد از يک سري فرمولهاي لگاريتمي بهدست ميآيد .سيستمهاي طبيعي و
ژئومورفيک خودسازمانده بوده و حالت فرکتال دارند ،يعني بين فرم (بعد فرکتال) و
فرايند (خودسازماندهي) اين سيستمها رابطه وجود دارد .رفتار فرکتالي در پديدههاي
طبيعي که تمايل به تعادل دارند ،وجود دارد .لذا منظور از رفتار فرکتالي ،تغيير
رفتار در رسيدن به تعادل کلي است .پديدههاي فرکتال خودهمانند هستند ،يعني
در مقياسهاي متفاوت ،جزيياتي مشابه بروز ميدهند .برخي ويژگيهاي ژئومورفيک
جدا از مقياس فﻀايي خود ،شبيه بههم هستند ،چون درون سيستمهاي غيرخطي
ژئومورفيک ،تغييرات ذاتي ديناميکي بدون دخالت نيروهاي خارجي رخ ميدهد که
سعي دارد سيستم را در حالت توازن نگهدارد (کرم.)87 :4983 ،

1- Cheng
2- Li et al.,
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در بررسي زمينلغزش ،خصوصيات و روشهاي کنترل آن ،در داخل و خارج
کشور مطالعات متعددي صورت گرفته است .ابراهيمي و همکاران ( )4931در پهنه
بندي خطر زمينلغزش با روش  SMCEو  AHPدر آبخيز هفشجان ،فاصله از جاده،
گسل و آبراهه را بهعنوان مهمترين عوامل در ايجاد زمينلغزش معرفي نمودند.
همچنين مدل ارائه شده ،روند شاخص زمينلغزش را از پهنه خطر خيلي کم به
خيلي زياد صعودي نشانداد .فتاحي و طالبزاده ( )4931ارتباط ضريب فشردگي
حوضه با ويژگي هاي فرکتال آن را بررسي نمودند .نتايج نشان داد هرچه ضريب
فشردگي حوضه به  4/5نزديکتر شود ،عملکرد روش ارايه شده هيدروگراف
فرکتالي بهتر است .طوالبي و عابديني ( )4935از روشهاي همپوشاني فازي و
 AHPبراي پهنهبندي و ارزيابي خطر زمينلغزش حوضهي نوژيان استفاده کردند.
نتايج نشان داد که روش گاماي فازي با النداي  7/1مطلوبيت بهتري دارد .پورهاشمي
و همکاران ( )4939در پهنهبندي زمينلغزش حوضهي بقيع از روش ارزش اطالعات
و گوپتا و جوشي استفاده کردند که روش ارزش اطالعاتي بهلحاظ انطباق بيشتر
زمينلغزشها با پهنهي خطر باال و توانايي در تفکيک طبقههاي خطر ،کارايي
بـهتري داشـت و شيب مهمترين عامل بـود .هاديان امري ( )4939در مدلسازي
حساسيت زمينلغزش آبخيز تجن با هندسهي فرکتال ،شاخصهاي نسبت تراکم و
جمع مطلوبيت را محاسبه کرد .مشخص شد که نتايجِ فرکتال در جوامع لغزشي
تفاوت دارد .همچنين زونهاي حساس ،توسط بارندگي حداکثر  21ساعته و ساالنه،
فاصله از آبراهه هاي اصلي ،تراکم آبراهه ،تراکم بزرگي گسل ،تراکم طولي گسل،
فاصله از جاده و تراکم جاده مشخص شدند .زو و کارنزا )2741( 4به اندازهگيري بعد
فرکتالي و ارتباط عوامل محيطي با زمينلغزش در جنوب چين پرداختند .بررسي
متغيرهاي گسل ،رودخانهها ،زمينشناسي و جاده نشان داد که بين تراکم زمين
1- Zuo and Carrenza
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لغزشها و فاصله با عوامل محيطي رابطهي فرکتالي وجود دارد و با افزايش بعد
فرکتالي ،قدرت رابطه بيشتر ميشود .پاپاداکيس و کاريماليس )2741( 4در تـحليل
حساسيت زمـينلغزش با روش  AHPدر يـونان ،شـيب و لـيتولوژي را مهمترين
عـوامل وقوع زمينلغزش معرفي کردنـد و مدل  AHPبا قـدرت  13/15درصد
پهنه هاي با خطر باال و خيلي باال را تخمين زد .الي و همکاران ( )2742به تهيهي
نقشهي حساسيت زمينلغزش با هندسهي فرکتال در چين پرداختند .نتايج نشان
داد که نقشهي حساسيت زمين لغزش ايجادشده قابل اعتماد است .مطالعهي
حرکات تودهاي توسط ديموند 2و همکاران ( )2771در نيوزيلند نشان داد که بين
افزايش شيب و ميزان حرکات تودهاي در شيبهاي  5تا  97درجه ارتباط خطي
وجود دارد .همچنين اطراف خطوط زهکشي و مناطق جنگلي تخريب يافته ،حرکات
تودهاي افزايش يافته است.
باتوجهبه ويژگي خودهمانندي بسياري عوامل طبيعي و کارآمدي هندسهي
فرکتال ،در اين پژوهش اثر کاربري ،زمينشناسي و ژئومورفولوژي بر الگوي لغزشها
با هندسهي فرکتال در آبخيز تويه-دروار با توجه به نيازمنديهاي اوليه اطالعاتي
بررسي شد .همچنين تشخيص مناطق پرخطر و نيز اثر عوامل مهم بر الگوي پراکنش
پهنهها از اهداف ديگر اين پژوهش به منظور کاهش خسارات اين پديده است.
مواد و روشها
معرفی منطقهی مورد پژوهش

حوضهي تويه-دروار با وسعت  15333هکتار و مختصات جغرافيايي طول ´59°51
تا´ 51°2شرقي و عرض ´ 91°49تا ´ 95°51شمالي در  15کيلومتري جنوب
1- Papadakis and Karimalis
2- Dymond
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غربي دامغان واقع شده است (شکل  .)4سازندهاي زمينشناسي منطقه از قديم به
جديد شامل سازندهاي سلطانيه ،باروت ،زاگون ،اللون ،ميال ،جيرود ،اليکا ،شمشک،
الر ،واحد  ،K2l1فجن Qt1 ،Qplc ،Plm ،Plc ،di ، Emt ،Ek ،و  Qt2هستند .از نظر
ژئومورفولوژي حوضه در واحدهاي کوهستان ،تپهماهور و دشت قرار دارد .در اين
حوضه ميزان زمينلغزش در جادههاي ارتباطي بيشتر از ساير مناطق بوده و پس از
آن بهترتيب مناطق مسکوني و زمينهاي زراعي در معرض خطر هستند .طبق
بازديدهاي ميداني 44 ،جاده ارتباطي 1 ،منطقهي مسکوني و  9منطقهي زراعي از
عناصر اصلي مورد تهديد توسط زمينلغزشهاي حوضه هستند.
روش پژوهش
ابتدا با تفسير عکسهاي هوايي ،پيمايش ميداني و ثبت موقعيت زمينلغزشها،
نقشهي پراکنش زمينلغزش تهيه شد .زمينلغزشهاي شناسايي شده در حوضه
شامل  411پهنهي لغزشي و  91نقطه لغزشي بودند .در ادامهي اليههاي اطالعاتي
حوضه شامل عوامل شيب ،جهت ،ارتفاع ،زمينشناسي ،واحدهاي ژئومورفولوژي،
فاصله از گسل ،فاصله از جاده و کاربري اراضي در محيط نرمافزاري  ArcGISتهيه
گرديد .مبناي تهيهي اين اليهها مدل رقومي ارتفاع ( )DEM4منطقه با دقت
پيکسل  27متر بود که اليههاي وکتوري نيز تبديل به رستر با اين دقت شدند.
سپس اليههاي مختلف رويهماندازي و جدول خصوصيات ترکيبي اليه ادغام شده
استخراج شد.
پس از ايجاد بانک داده ،براي تحليل آماري ،از نرمافزار  SPSS23استفاده شد.
ابتدا نرمال بودن توزيع دادههاي بعد فرکتال  411پهنه لغزشي ،با آزمون کولموگروف-

1- Digital Elevation Model

...
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اسميرنوف 4با اطمينان  5درصد بررسي شد (گيسن و همکاران .)81 :2773 ، 2در
ادامه با توجه به نرمال نبودن توزيع دادهها ،آزمونهاي ناپارامتري براي مقايسه
استفاده شد .به اينصورت که ابتدا آزمون ناپارامتري کروسکال واليس 9براي
مقايسهي کلي بعد فرکتال در طبقات مختلف هر اليهي اطالعاتي انجام و سپس در
صورت معناداري اختالف کلي ،مقايسهي زوجي با آزمون من-ويتني يو 1انجام
گرفت تا تفاوت هندسي پهنههاي لغزشي در ويژگيهاي مختلف محيطي بررسي شود.

شکل ( )1نمایی از حوضهی مورد مطالعه و موقعیت زمینلغزشها

محاسبهی بعد فرکتال
پهنههاي لغزشي حوضه به صورت پليگون استخراج و تصوير حاصله جهت
محاسبهي بعد فرکتال به نرمافزار  Fractalyseمنتقل و با روش شمارش جعبه 5بعد
1- Kolmogorov-Smirnov
2- Geissen et al.,
3- Kruskal Wallis
4- Mann-Whitney U
5- Box Counting
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فرکتال آن محاسبه گرديد (سارپ .)418 :2741 ،4از اين روش براي محاسبه بعد
فرکتالي تمامي عناصر ،ابعاد و اشکال ميتوان استفاده کرد ،چون سرعت محاسبات
باالتري دارد و الگوريتم آن قابليت استخراج نتايج با بيشترين اطمينان را ميدهد.

در اين روش پديدهي مورد بررسي با مجموعهاي از مربعات با طول ضلع برابر 

پوشانده ميشود .يعني کل پديده با مجموعهي جعبهها شبکهبندي ميشود و تعداد
مربعاتي که هر قسمت را پوشش ميدهد ( )Nمحاسبه ميشود .اينکار با مربعات با
طول ضلع مختلف تکرار ميشود تا به سمت صفر ميل کند .سپس با رابطهي ()4
بعد فرکتال محاسبه ميشود (فتاحي و طالبزاده.)431 :4931 ،
رابطهي ()4

) log N (
1
log

D  lim  



بهمنظور پهنهبندي حساسيت زمينلغزش با روشهاي آماري دومتغيره ارزش
9
2
اطالعاتي و تراکم سطح  ،هريک از عوامل مؤثر بر وقوع زمينلغزش در محيط GIS
رقومي و کالسبندي گرديد .سپس طبق روابط  2و  9وزن کالسهاي هر عامل
تعيين شد .نهايتاً نقشههاي وزني عوامل باهم جمع جبري شد و با روش شکستگيهاي
طبيعي ،1نقشههاي بهدست آمده در  5کالس خطر طبقهبندي گرديد.
رابطهي ()2
= Ln

رابطهي ()9

Wi = Ln
Wi=1000

1- Sarp
2- Information Value
3- Density Area
4- Natural Breaks

...
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در روابط فوق Wi ،وزن هر کالس :Densclass ،تراکم لغزشهاي موجود در هر
کالس :Densmap ،تراکم کل لغزشهاي منطقه :NpixSi ،تعداد پيکسل لغزشها
در هر کالس :NpixNi ،تعداد پيکسلهاي هر کالس :∑NpixSi ،مجموع کل
پيکسل لغزشهاي منطقه و  :∑NpixNiمجموع کل پيکسلهاي منطقه ميباشند.
براي اين که بتوان مدل اجرا شـده در منطقه را ارزيابي نـمود 17 ،درصد نـقاط و
پهنههاي لغزشي براي مدلسازي و  97درصد براي ارزيابي مدل استفاده شد.
بحث و نتایج
نقشههاي خروجي نرمافزار  ArcGISشامل شيب جهت و ارتفاع ،کالس فرسايش
خاک (طبق روش ،)MPSIAC4تيپ ژئومورفولوژي ،زمينشناسي ،کاربري اراضي،
فاصله از آبراهه ،فاصله از جاده و فاصله از گسل در اشکال  2تا  1ارايه شده است.
مقایسه بعد هندسی در ویژگیهای مختلف محیطی

در اين مرحله نرمال بودن توزيع دادهها با آزمون کولموگروف-اسميرنوف بررسي شد.
با توجه به عدم تبعيت دادهها از توزيع نرمال ( ،)Sig.=7/777آزمونهاي ناپارامتري
براي مقايسهي اختالف بين گروهها استفاده گرديد .نتايج مقايسهي اختالف بعد
فرکتال پهنههاي لغزشي با آزمون کروسکال واليس در جدول( )4آمده است .با
توجه به معناداري اختالف کلي ابعاد هندسي در تيپهاي ژئومورفولوژي ،مقايسهي
زوجي با آزمون من-ويتنييو انجام گرفت که نتايج در جدول ( )2ارايه شده است.

1- Modified Pacific Southwest Inter Agency
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االف

ب

شکل ( )2نقشه عوامل ارتفاع (الف) و شیب (ب) در حوضه
الف

شکل ( )3نقشهی عوامل فاصله ازجاده (الف) و فاصله از گسل (ب) در حوضه

ب

ب

...

الف

861

ب

ب

شکل ( )4نقشهی عوامل کاربری اراضی (الف) و تیپ ژئومورفولوژی (ب) در حوضه

الف

شکل ( )5نقشهی عوامل جهت دامنه (الف) و فاصله از آبراهه (ب) در حوضه

ب

ب
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ب

الف

ب

شکل ( )6نقشهی عوامل زمینشناسی (الف) و فرسایش خاک (ب) در حوضه
جدول ( )1نتایج بررسی اختالف ابعاد هندسی پهنههای لغزشی در پارامترهای مورد بررسی
متغیر

آماره مربع کای

کاربري اراضي
جهت دامنه
کالس فرسايشي
واحد زمينشناسي
تيپ ژئومورفولوژي
فاصله از گسل
فاصله از آبراهه
کالس شيب
کالس ارتفاع
فاصله از جاده

1/94
3/47
2/41
47/15
1/85
9/91
1/88
1/28
3/93
1/57

1

درجه آزادی

معناداری

9
1
2
47
9
1
1
1
5
9

7/73
7/21
7/99
7/91
7/71
7/13
7/41
7/42
7/73
7/21
1- Chi-Square

...
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جدول ( )2نتایج بررسی اختالف ابعاد هندسی پهنههای لغزشی در تیپهای ژئوموروفولوژی

تیپ 1
کوهها
فالتها و تراسهاي
فوقاني
فالتها و تراسهاي
فوقاني

میانگین

تیپ 2

بعد فرکتال
4/381
4/314

واريزههاي بادبزني شکل
سنگريزهدار
واريزههاي بادبزني شکل
سنگريزهدار

4/314

تپهها

4/381

تپهها

4/381

تپهها

4/381

کوهها
واريزههاي بادبزني شکل
سنگريزهدار
کوهها
فالتها و تراسهاي
فوقاني

میانگین من-ویتنی

معناداری

بعد فرکتال

یو

4/388

55/77

7/38

4/388

7/77

7/48

4/381

8/57

7/77

4/388

41/57

7/34

4/381

4171/77

7/31

4/314

1/77

7/74

پهنهبندی حساسیت زمینلغزش
با توجه به طبقات عوامل ،مساحت طبقات و تعداد لغزشهاي بهوقوع پيوسته در هر
طبقه محاسبه شد و با استفاده از مدلها ،وزن طبقات بهدست آمد که جدول 9
نتايج عامل ژئومورفولوژي را نشان ميدهد .جهت ارزيابي و مقايسهي  dمدلها،
نقشهي پراکنش زمينلغزشها با نقشه پهنهبندي خطر زمينلغزش در  ،GISقطع
داده شدند که نتايج در جدول  1و شکل  1آمده است .در ارزيابي دقت پهنهبندي،
اليههاي اطالعاتي حوضه بر اساس وزن بهدست آمده از طبقات هر اليه بر مبناي
 17درصد زمينلغزش تهيه شد ،سپس اين اليهها با هم ادغام و نقشهي حاصل در
پنج پهنه خطر خيلي کم ،کم ،متوسط ،زياد و خيلي زياد با فواصل مساوي تهيه شد.
بهاين ترتيب نقشهي پهنهبندي خطر زمينلغزش با دو مدل ارزش اطالعات و تراکم

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  81بهار 8931

811

سطح تهيه گرديد .نهايتاً نقشهي تهيهشده با نقشهي پراکنش زمينلغزشها (97
درصد باقيمانده) مقايسه و درصد لغزشهاي هر طبقه خطر (جدول  )1مشخص شد.
جدول ( )3وزن عامل تیپ ژئومورفولوژی به روش ارزش اطالعات و تراکم سطح
مساحت تعداد

تیپ ژئومورفولوژی

81 92552
کوهها
99 27111/3
تپهها
7 8959/1
فالتها و تراسهاي فوقاني
7 2224/1
دشتهاي دامنهاي
واريزههاي بادبزني شکل سنگريزهدار 2 2431/3

تراکم در

وزن (ارزش وزن (تراکم

واحد سطح

اطالعات)

سطح)

7/7721
7/7741
7
7
7/7773

7/95
-7/41
7
7
-7/11

7/8
-7/9
-4/3
-4/3
-4

جدول ( )4درصد طبقات پهنهبندی حساسیت باروش ارزش اطالعاتی و تراکم سطح

کالس حساسيت
خطر خيلي کم
خطر کم
خطر متوسط
خطر زياد
خطر خيلي زياد

تراکم سطح

ارزش اطالعات
طبقه (درصد)

لغزش (درصد)

طبقه (درصد)

لغزش (درصد)

47/98
22/55
28/14
29/41
45/57

9/91
27
48/99
17
48/99

45/12
25/17
21/87
24/15
47/29

9/99
27
27
17
41/11

نتیجهگیری
از اقدامات اساسي در مديريت زمينلغزش ،شناسايي عوامل مؤثر در وقوع آن است.
لذا تحقيق حاضر با هدف شناسايي عوامل مؤثر بر زمينلغزش در حوضهي تويه-دروار
استان سمنان صورت گرفت .طبق نتايج ،در روش ارزش اطالعات و تراکم سطح به
ترتيب حدود  58و  51درصد لغزشها در کالس خطر باال و خيلي باال 48 ،و 27
درصد لغزشها در کالس خطر متوسط و  29درصد لغزشها در کالس خطر کم و

...

818

خيلي کم واقع شدهاند .در مجموع حدود  51درصد لغزشها در کالس خطر باال و
خيلي باال قرار دارند که نشان از پتانسيل باالي منطقه جهت وقوع زمينلغزش است.
بررسي بعد فرکتالي  411پهنه لغزشي به روش شمارش جعبه نيز متوسطي برابر
 4/381را نشان داد .بررسي ويژگيهاي مکاني پهنههاي لغزشي نشان داد که تنها
اثر تيپ ژئومورفولوژي بر بعد هندسي پهنههاي لغزشي معنادار بود و اين معناداري
ناشي از اختالف باالي تيپ کوهها با تيپ فالت و تراسهاي فوقاني است.

شکل ( )7پهنهبندی حساسیت وقوع زمینلغزش بهروش ارزش اطالعات (الف) و تراکم سطح (ب)

نتايج محاسبهي نسبت تراکمي لغزشها در هر طبقه از ويژگيهاي مکاني وقوع
زمينلغزش نشان داد که در کاربري اراضي ،بيشترين تراکم در مرتع با تاج پوشش
متوسط است که همسو با نتايج اسفندياريدرآباد و همکاران ( )4939در پهنهبندي
وقوع زمينلغزش حوضهي سياهرود است .بين کالسهاي فرسايش خاک ،بيشترين
تراکم پهنهها و نقاط لغزشي بهترتيب در کالسهاي کم و زياد وجود داشت .در بين
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واحدهاي زمينشناسي ،واحد  K2l1بيشترين تراکم پهنهها و واحد  Ekgyبيشترين
تراکم نقاط لغزشي را داشت .واحد  K2l1آهک روديستدار با بين اليههاي مارن
بوده و واحد  Ekgyسازند کرج شامل توف داسيتي سبز تا کرم رنگ و شيل سياه
است که علت را ميتوان حساسيت باالي اين سازند دانست.
در بين طبقات ارتفاعي نيز بيشترين تراکم در واحد سطح لغزشها در ارتفاع
 4843تا  2723متر مشاهده گرديد و با افزايش ارتفاع ميزان حساسيت به خطر
زمين لغزش به مرور کم شد .طبق نظر پاچوري و پنت )4332( 4هرچه ارتفاع
بيشتر شود ،حساسيت به زمينلغزش بيشتر ميشود اما در پژوهش حاضر کاهش
فراواني و وقوع زمينلغزش در ارتفاع باالتر را ميتوان به عواملي همچون ليتولوژي
مقاوم و در امان بودن از دخالتهاي انساني نسبت داد .در مورد جهت دامنهي
بيشترين تراکم پهنههاي لغزشي در جهت شمالشرقي مشاهده شد و نقاط لغزشي
نيز بيشتر در جهت شمالغربي تراکم داشتند که اين دامنهها به دليل زاويه و مدت
کمتر تابش خورشيدي در نيمکرهي شمالي داراي بيشترين رطوبت خواهند بود که
نتايج اين بخش با نتايج پژوهش صابرچناري و همکاران ( )4931و شيراني و سيف
( )4937مطابقت دارد .در زمينهي عامل شيب نيز بيشترين تراکم پهنهها و نقاط
لغزشي بهترتيب در کالسهاي شيب  47/2تا  27/1و  27/1تا  97/1مشاهده
گرديد .در شيبهاي کم معموالً نيروهاي مقاوم مانند اصطکاک خاک و ديگر مواد
دامنهاي بيشتر از نيروهاي محرک مانند نيروي ثقل است .در شيبهاي خيلي زياد
نيز خاک در حدي تجمع نمييابد که منجر به زمينلغزش گردد ،در نتيجه در
شيبهاي متوسط بيشترين مقدار زمينلغزش مشاهده شده است که با نتايج
فيضنيا و همکاران ( )4989مطابقت دارد.

1- Pachauri and Pant

...
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نهايتاً سه شاخص فاصله از جاده ،گسل و آبراهه نيز در  5کالس صفر تا ،477
 477تا  277 ،277تا  977 ،977تا  177و باالي  177متر بافربندي گرديد .بررسي
تراکم در واحد سطح زمينلغزشها نشان داد که در شاخص فاصله از جاده ،بيشترين
تراکم پهنههاي لغزشي در کالس باالي  177متر و نقاط لغزشي در کالس کمتر از
 477متر رخ داده است .احداث غـيراصولي جاده باعث ناپايـداري و گسيختگي
دامنهها ميگردد .نتيجه اين بخش از پژوهش همسو با نتايج تحقيقات کردي و
همکاران ( ،)4934آيالو و ياماگيشي )2771( 4و کمپ 2و همکاران ( )2778مبني
بر تأثير مثبت جاده بر لغزش ميباشد .در شاخص فاصله از آبراهه بيشترين تراکم
پهنهها در کمتر از  477متر و بيشترين تراکم نقاط لغزشي در بيش از  177متر
مشاهده شد .در مورد فاصله از گسل ،بيشترين تراکم پهنههاي لغزشي در حريم
کمتر از  477متر و نقاط لغزشي در حريم  977تا  177متر واقع گرديدند.
يافتـهها نشان ميدهد که فرسايش سـطحي اثري بر وقوع زمينلغزشهاي
وسيع ندارد ولي نقاط لغزشي را تحت اثـر قرار داده است .از نـظر ژئومورفولوژي نيز
تيپ هاي کوه و تپه مؤثر بوده که ناشي از شيب باالي اين تيپها است .در مورد
وقوع زمينلغزشها در حريم جاده ،گسل و آبراهه ،نتيجه ميشود که جاده بر
زمينلغزشهاي محدود اثرگذار بوده ولي بر وقوع پهنههاي لغزشي وسيع اثري
نداشته است .اما وجود گسل در منطقه و مجاورت با گسل باعث وقوع زمينلغزشهاي
وسيع گرديده است .نهايتاً وجود آبراهه در محدوده نيز بر ايجاد زمينلغزشهاي
وسيع مؤثر بوده است ،اما نقاط لغزشي از وجود آبراهه در محدودهي خود اثر
نپذيرفتهاند .در مرحلهي ارزيابي ،با رويهم گذاشتن اليه پهنهبندي خطر وقوع
زمينلغزش با اليهي پراکنش زمينلغزشها مشخص شد که هر دو روش دقت
1- Ayalew and Yamagishi
2- Kamp
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مناسبي دارند .اما روش ارزش اطالعات به لحاظ داشتن انطباق بيشتر زمينلغزشها
با پهنهي خطر خيلي باال کارايي بهتري نسبت به تراکم سطح دارد .نتايج اين بخش
در ارجحيت روش ارزش اطالعات همسو با نتايج صابرچناري و همکاران (،)4931
پورهاشمي و همکاران ( )4939و فيضنيا و همکاران ( )4989ميباشد .همچنين
باتوجه به اينکه حدود  51درصد لغزشها در کالس خطر باال و خيلي باال هستند
ميتوان گفت منطقهي پتانسيل زيادي براي وقوع زمينلغزش دارد .اين امر بيانگر
در خطر بودن تأسيسات منطقه ،اراضي کشاورزي ،سازهها و ساختمانها است.
به طور کلي زمينلغزش در مقايسه با انواع عوامل هدررفت خاک ،از عوامل مهم
تهديدکنندهي منابعطبيعي و از رخدادهاي مؤثر در تغيير منظر زمين ،از دست
رفتن اراضي و منابع آب است .توسعه لغزشها منجر به از دست رفتن خاک شده و
از علل اصلي تخريب محيطزيست بهشمار مـيآيد .طبق نتايج بررسي حوضهي
تويهدروار ،کنترل مراتع در حال تخريب و واحدهاي مارني ،مديريت دامنههاي
مرطوب ،اجراي برنامههاي مديريتي بهخصوص در شيبهاي با متوسط  27درصد و
احياى پوشش گياهى از جمله اقدامات مؤثر در جهت کنترل زمين لغزشهاست.
نهايتاً در مديريت پيشگيري نيز بايد در مناطق حساس به زمينلغزش از صدور هر
گونه مجوز بهرهبرداري و چراي بيرويه جلوگيري نمود و از جادهسازي بهعنوان
مهمترين تأسيسات در معرض خطر ،در مناطق مستعد به زمينلغزش خودداري
کرد.

...

815

منابع
 ابراهيمي ،پيام؛ اصالح ،مهدي و مريم آذرخشي ( ،)4931پهنهبندی خطر زمینلغزش بااستفاده از روش  SMCEو فن  AHPدر حوضهی آبخیز هفشجان در استان

چهارمحال و بختیاری ،منابع طبيعي ايران ،مرتع و آبخيزداري ،شمارهي  ،4صص -4
.48
 اسفندياري درآباد ،فريبا؛ بهشتي جاويد ،ابراهيم و محمدحسين فتحي ( ،)4939پهنهبندی حساسیت وقوع زمینلغزش با استفاده از تئوری بیزین (مطالعهی موردی:

حوضهی آبخیز سیاهرود) ،جغرافيا و مخاطرات طبيعي ،شمارهي  ،42صص .48-4
 ايالنلو ،مريم؛ مقيمي ،ابراهيم و محمدرضا ثروتي ( ،)4988پهنهبندی خطر حرکات تودهایبا استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (( )AHPمطالعهی موردی :حوضهی آبریز

سدکرج) ،جغرافياي طبيعي ،شمارهي  ،5صص .35-85
 پورهاشمي ،سيما؛ اميراحمدي ،ابوالقاسم و الهه اکبري ( ،)4939انتخاب مدل مناسب ازبین روشهای آماری دومتغیره جهت پهنهبندی خطر زمینلغزش در محیط ()GIS

(مطالعه موردی :حوضهی آبخیز بقیع) ،مطالعات جغرافيايي مناطق خشک ،شمارهي
 ،45صص .83-14
 حسينزاده ،سيدرضا؛ قربانيشورستاني ،علي؛ نورمحمدي ،عليمحمد و محسن رضاييعارفي ( ،)4931بررسی عوامل موثر بر وقوع زمینلغزش با استفاده از  GISو RS
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