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وقوع زمین لغزش و تحمیل خ سارت جانی و مالی فراوان ،شنا سایی و اولویت بندی مناطق ح ساس و
بخ شیده ا ست .در این را سرا هدف از پژوهش حا تر پهنهبندی خطر زمینلغزش در شهر سران نور با
ا سرفاده از مدل تحلیل شبکه میبا شد .پژوهش حا تر بر ا ساس هدف ،کاربردی و بر ا ساس ماهیت،
توصیفی -تحلیلی میباشد .واحد تحلیل شهرسران نور میباشد و دادههای مورد اسرفاده با اسرفاده
از روش کرابخانهای-میدانی جمعآوری شاادهاند .جهت تجزیهوتحلیل دادهها نیز از روش  ANPفازی
جهت وزندهی مایارهای پژوهش و از نرمافزار  ArcGisبرای شناسایی مناطق با خطر باال از نظر خطر
زمین لغزش اسرفاده گردیده است .یافرههای پژوهش نشان میدهد که مناطقی که در شمالی ،شمال
غرب و شمال شرق قرار گرفرند بیش تر زمین لغزش دارا میبا شد که  14/94در صد از کل م ساحت
شهرسران میباشد .همچنین حواشی شهر نور نیز براساس زمین لغزش در طبقه احرمال کم و احرمال
خیلی کم قرار گرفره است که علت آن را می توان بارش کم ،ارتفاعات و شیبهای کم و  ...عنوان کرد.
کلید واژهها :پهنهبندی ،زمین لغزش ،مدل تحلیل شبکه ( ،)ANPشهرسران نور.
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مقدمه
تو سعهی شهری از نیاز به تطبیق جمعیت در حال ر شد و تو سعهی اقت صادی نا شی می شود ( Chotchaiwong et

 )al,2019: 1و بهطور مداوم در حال رشد است ( .)Ramachandra et al, 2015: 67; Zhang,2016: 241بهگونهای
که انتظارمیرود در آینده جمعیت مناطق شهری از  ۶.6میلیارد نفر در سال  2100به  6.۶میلیارد نفر ار سال 2151
افزایش یابد ( .)Poot& Pawar, 2013: 6به عبارتی پیشبینی میشووود تا سووال  2151حدود  60درصوود جمعیت
کشورهای درحالتوسعه و  ۶6درصد جمعیت کشورهای توسعهیافته در مناطق شهری زندگی خواهند کرد (Geng et
)al, 2019: 3؛ بنابراین به دنبال این افزایش جمعیت در شووهرها ،تغییرات کاربری زمین ( ;Wang et al, 2019: 1
 )Etemadi et al, 2018و رشووود کالبدی بدون رعایت اصوووول برنامهریزی شوووهری در پهنههای در معرض خطر،
آ سیبپذیری و خ سارتها را در محدودههای موردنظر ت شدید میکند (فنی ،ق شمی .)7۶:0۶87 ،در این رابطه ،یکی از
مخاطراتی که پس از زلزله و سیل (امیر احمدی و همکاران .)056:0۶80 ،باعث خ سارات گ سترده اقت صادی به مناطق
مسکونی ،زیرساختها و تلفات انسانی درسراسرجهان میگردد ،زمینلغزش میباشد (.)Arabameri et al, 2019:48
بهطوریکه ساالنه میلیاردها تن خاك و سنگ ( .)Abolfathi et al, 2020:61براثر این پدیده جابهجا می شود (امیر
احمدی و همکاران)056:0۶80 ،؛ و بروز آن ناشوووی از عوامل متعدد زمینشوووناسوووی ،ژئومورفولوژی ،هیدرولوژیکی،
بیولوژیکی و انسووانی میباشوود (شوویرزادی )26:0۶86 ،و بهتنهایی  07درصوود از بالیای طبیعی جهان را نیز به خود
اختصاص داده است (بیرانوند و همکاران.)۶2:0۶85 ،
ک شور ایران بهعنوان یکی از  01ک شور در معرض مخاطرات طبیعی ( ،)Hejazi et al, 2020:52م ستعد وقوع این
پدیده اسووت (قشووالقی و همکاران .)05:0۶86 ،بهطوریکه سووالیانه حدود  511میلیارد ریال خسووارت مالی از طریق
زمینلغزش بر کشور تحمیل میشود (قنبری و همکاران)2:0۶86 ،؛ بنابراین با توجه به اینکه زمینلغزش نسبت به سایر
بالیای طبیعی مدیریتپذیرتر میباشد لذا شناخت این پدیده در جهت جلوگیری از خسارات ناشووووی از آن از اهمیت
زیادی برخوردارا ست (رم ضانی و ابراهیمی .)0۶1:0۶۶۶ ،مطالعات و سیعی در زمینه شناخت عوامل مؤثر ،طبقهبندی،
پهنهبندی و مدلسازی این فرآیند صورت گرفتهشده است که در ادامه به چند نمونه از آنها اشارهشده است:
ایمانی و همکاران ( )0۶8۶در مقاله خود به ارزیابی ژئومرفولوژیکی پتان سیل حرکات دامنهای تاقدیس سیاه کوه در
غرب ایران با مدل آنتروپی به پهنهبندی خطر زمینلغزش پرداختند و دریافتند که  20.76درصد از منطقه در پهنههای
کم خط رو  7۶.2۶در صد در پهنهای باخطرمتو سط و باال قرار دارند که این عامل پتان سیل باالی منطقه را در رخداد
زمینلغزش نشان میدهد .صفاری و هاشمی ( )0۶85در مقالهای به پهنهبندی حساسیت وقوع زمینلغزش در شهرستان
کرمان شاه پرداختهاند .یافتههای پژوهش ن شان میدهد که پارامترهای لیتولوژی ،فا صله از گ سل ،فا صله از جاده ،شیب،
جهت شیب ،ارتفاع ،کاربری اراضی و بارش بهعنوان مهمترین پارامترهای احتمالی مؤثر در وقوع زمینلغزشهای منطقه
شناسایی شدهاند .شاه زیدی و حیانی زاده ( )0۶8۶در مقالهی خود تحت عنوان بررسی زمینلغزشهای منطقهی پشت
کوه فریدون شهر دریافتندکه  ۶0درصد از دامنه در پهنههای کمخطر ۶۶ ،درصد در منطقه با خطر متوسط و  ۶6درصد
از منطقه در محدوده پرخطر قرار دارند .همچنین میتوان به تحقیقات دیگری ازجمله ریاحی و پاشووا زاده (،)0۶۶7
شیروان یوسف ( ،)0۶80قنبری و همکاران ( ،)0۶8۶صفاری و همکاران ( ،)0۶80بهاروند و سوری ( ،)0۶80صفایی پور
و همکاران ( ،)0۶85بیرانوند و همکاران ( ،)0۶85فنی و قشمی ( )0۶87اشاره کرد.
بنابراین ،با توجه به آنچه ذکرشوووده و مطالعات صوووورت گرفته ،پهنهبندی مناطق و شوووناسوووایی پهنههای مختلف
زمینلغزش اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا مخاطرات در مراکز شهری جهان سوم به دلیل شهرنشینی بدون برنامه ،توسعهی
شهر در مناطق مخاطرهآمیز ،اقدامات مدیریتی نار سا در شهر و ساختو سازهای نامنا سب ،افزایش چ شمگیری دا شته
است ( .)Lewis and Mioch, 2005:52این امر زمانی که جهت گسترش شهرها در محدوده مخاطرات طبیعی ازجمله
زمینلغزش با شد ،بحرانیتر به نظر میر سد .به همین دلیل باید شرایطی را فراهم کرد که بتوان با مکانیابی منا سب
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سکونتگاهها و توسعه منطقی و اصولی آن در محدودههای کمخطر ،شهر را به نحوی ساماندهی کرد که موجب کاهش
آ سیبپذیری و خ سارات نا شی از زمینلغزش در شهر شود .چراکه عدم سازگاری تو سعه شهر با محیط طبیعی ،زمینه
ایجاد مخاطرات گوناگون طبیعی و انسانی را فراهم میآورد و بیتوجهی به این روند نیز هزینههای ساختوساز را به نحو
چشوومگیری افزایش میدهد .در این راسووتا این پژوهش سووعی دارد با شووناخت پهنههای پرخطر با ارائه راهکارهایی به
برنامهریزان و مدیران شووهری جهت پیشگیری و کنترل این پدیده کمک کند زیرا پهنهبندی زمینلغزش برای مناطق
شمالی ک شور بهخ صوص ا ستان مازندران و شهر ستان نور با توجه به اهمیت ویژه آن ،درگرو سازوکارهای منا سب
برنامهریزی با تکیهبر مطالعات تخصوووصوووی در این زمینه می باشووود؛ بنابراین این پژوهش میتواند کمک شوووایانی به
سیاستگذاران و برنامهریزان و مدیران شهری در جهت تدوین سیاستهایی بهمنظور بهبود شرایط توسعه شهرها نماید.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مخاطرات براثر فرایند رابطه انسووان با محیط تعریف میشووود .در غیر این صووورت پدیدههایی که خطر مینامیم جزء
رفتار معمولی و رایج طبیعت است (علیخانی .)2:0۶8۶ ،بر این اساس مخاطرات طبیعی ،پدیدهای طبیعی هستند که در
محدوده ی سووکونت بشوور اتفاا افتاده ،زندگی او را مورد تهدید قرار میدهند و ممکن اسووت باعث وقوع بالیایی گردند
(آزاده و زارعی .)0۶۶:0۶85،در این رابطه ،سوووابقه رویکردهای متعدد به سووووانی طبیعی ،به عمر این مفهوم یا واقعیت
اجتماعی در زندگی ان سان برمیگردد؛ اما سابقه رویکردهای علمی و تخ ص صی به سانحه ،به دهههای  0851و 0861
برمیگردد .در این دوره فجایع و سوووانی عمدتاع عامل به تعویق انداختن جریان رشوود و توسووعه تلقی شوودهاند (نوجوان و
همکاران .)0:0۶85 ،تا اوا سط دهه  0871مکتب غالب در زمینه مخاطرات و سوانی ،مکتب رفتاری بود که در آمریکا به
وجود آمد .این مکتب بر اساس نظریهی بوم شناسی پایهریزی شد بر سازگاری با مخاطرات تأکید داشت و بهاینعلت که
به نقش عاملهای سازمانیافته و نهادینه شده و عاملهای جهانی در افزایش مخاطرات و آ سیبپذیری بیشتر ،ا شارهای
نکرده بود؛ موردانتقاد قرار گرفت ( .)Emel and Peet:1989به دنبال این انتقادات مکتب سوواختارگرایی به وجود آمد
دیدگاه ساختارگرایی از طریق رابطه بین مخاطرات محیطی و تو سعهنیافتگی و واب ستگی اقت صادی جهان سوم القا شده
بود .از اواسوووط د هه  08۶1تالش ها برای یافتن نظر یه های مت عادل برای برقراری ت عادل بین نگرش های رف تاری و
سووواختاری آغاز گردید ( .)Adger, 2006: 269در دهههای  08۶1و  ،0881پژوهشهای مخاطرات ،بهویژه مخاطرات
زلزله ،بیشتر به معانی جدید در زمینههای علوم اجتماعی توجه کرد و بر پا سخ اجتماعی به مخاطرات تأکید دا شت .در
این دوره زمانی ،پژوهشها بر جنبههای اجتماعی مخاطرات متمرکز هستند و به اهمیت زمینههای محلی برای اولین بار
توجه دارند .یکی دیگر از پارادایم های مرتبط با مخاطرات محیطی ،پارادایم فن محوری می باشووود که در قرن بسوووتم
ارائهشووده اسووت و مبتنی بر پایه نظراتی چون هدفگرایی ،مادیگرایی ،اثباتگرایی ،جبرگرایی و تقلیلگرایی میباشوود.
این دیدگاه بر طبیعت خطر فیزیکی ،شیوه ا ستقرار جوامع در معرض آن و درنتیجه پیامدهای آن برای واحد در معرض
خطر برحسب درجه آسیب محتمل ایدههای زیان فیزیکی تمرکز میکند؛ یعنی بیشتر به مخاطرات طبیعی ،زوال محیط
زیستی  -فیزیکی و آثار و زیانهای مالی و جانی آنها برای ساکنان توجه دارد (ایمانی و پور خسروانی.)000:0۶87 ،

روش پژوهش
روش پژوهش حاضووور ازلحاظ اجرا تحقیقی 0اسوووت چون با توجه به داده ها و روش های تجزیهوتحلیل به یافته های
جدیدی دست مییابد و در این راستا روال تحقیق به دلیل ارتباط متقابل فضاها و توسعهی شهری ،با دیدگاه سیستمی
پیش میرود و از بُ عد هدف ،کاربردی اسووووت .در این پژوهش ،برای جمعآوری داده ها و اطال عات الزم رویکردی
کتابخانهای ،اسوونادی و میدانی -پیمایشووی مدنظر اسووت که از ابزارهای مناسووب اسووتفاده می شووود .برای تهیه الیه های
1- Investigative
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اطالعاتی ،از معیارهای مؤثر مخاطره را که با بازدیدهای میدانی و مطالعات کتابخانهای به دسوووت آمد (از قبیل شووویب،
مقادیر ارتفاعی ،کاربری اراضی و  )...از نقشههای توپوگرافی  0/25111و  ،0/51111نقشههای زمینشناسی 0/011111
ا ستفاده شد .در مرحله بعد ،الیههای اطالعاتی موثّر که با نظر کار شنا سان و برر سیهای میدانی و کتابخانهای به د ست
آمدند ،در قالب مدل تحلیل شوووبکه موردبررسوووی قرار گرفت .در این پژوهش از روش تحلیل شوووبکه 0و نرمافزار
سوپردسیژن 2جهت وزن دهی معیارهای کاربری اراضی ،فاصله از شبکههای ارتباطی ،ارتفاع ،شیب ،جهت شیب ،فاصله
از رودخانه ،بارندگی ،ردهبندی خاك ،زمینلغزشهای موجود ،فا صله از گ سل ،لیتولوژی ا ستفاده شده ا ست .از نرمافزار
 Arc Gisجهت تلفیق الیهها و شووناسووایی مناطق با خطر باال ازنظر خطر زمینلغزش اسووتفاده میگردد .روش تحلیل
شبکه شامل یک سری از تکنیکها (ازجمله جمع وزنها یا تحلیلهای همگرایی) ا ست که اجازه میدهد ،طیفی از
معیارهای وابسته به یک مبحث امتیازدهی و وزن دهی شده و سپس بهوسیله کارشناسان و گروههای ذینفع رتبهبندی
شوند ( .)Higgs, 2006فرایند تحلیل شبکهای روش جامع و قدرتمندی برای تصمیمگیری دقیق با استفاده از اطالعات
تجربی و یا ق ضاوتهای شخ صی هر ت صمیمگیرنده در اختیار نهاده و با فراهم نمودن یک ساختار برای سازماندهی
معیارهای متفاوت و ارزیابی اهمیت و ارجحیت هر یک از آن ها نسوووبت به گزینه ها ،فرآیند تصووومیمگیری را آسوووان
مینمایند.
روش  ANPاز چهار مرحله ا صلی ت شکیل شده ا ست :گام اول :ایجاد مدل و تدوین م سئله /مو ضوع به یک ساختار
شبکهای؛ گام دوم :تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین بردارهای اولویت؛ گام سوم :تشکیل سوپر ماتریس و تبدیل
آن به تشکیل سوپر ماتریس حد؛ گام چهارم :انتخاب گزینه برتر (زبردست:)0۶۶8 ،

محدودهی موردمطالاه
منطقهی موردمطالعه ( شهرستان نور) در استان مازندران و مرکز آن شهر نور است ،مساحت شهرستان نور 870/2
کیلومترمربع است که حدود  00/۶درصد از کل مساحت استان را پوشش میدهد ( شکل  .)0بلندترین کوه ،قله «آزاد
کوه» با ارتفاع  0720متر و مهمترین رودها« ،رود نور و الویج رود» ا ست .میانگین بارندگی در این شهر ستان ۶15/۶
میلیمتر میبا شد و میانگین بی شینه دما در این شهر ستان  06/2درجه سانتیگراد و میانگین کمینه دما  2/7درجه
سانتیگراد میبا شد .این شهر ستان دارای سه بخش مرکزی ،بلده و چم ستان ا ست و جمعیت آن بر ا ساس اطالعات

سرشماری سال  0۶85نزدیک به  0205۶0نفر میباشد.

1- ANP
2- Super Decision
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شکل  .0موقعیت محدودهی موردمطالعه
مأخذ :یافتههای پژوهش0011 ،

یافتهها و بحث
با توجه به دادهها و اطالعات موجود و نیز بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در زمینلغزش در منطقهی موردمطالعه ،هر
یک از معیارهای موردنظر مورد ارزیابی رتبهبندی بر اسوواس مطالعات پیشووین قرار گرفت .در این بخش برای ارزیابی و
رتبهبندی معیارها از فرایند تحلیل شبکهای استفادهشده است .برای بررسی احتمالی خطر زمینلغزش ،شناسایی صحیی
مناطق لغزشی امری بسیار ضروری به شمار میرود .لذا ابتدا معیارها و زیر معیارهای مؤثر در زمینلغزش انتخاب گردید.
در گام اول پس از تعیین شاخصها با ا ستفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه در محیط نرمافزار سوپرد سیژن به ارزیابی
شاخصها پرداخته شد .در این را ستا برای ارزیابی و تعیین وزن ن سبی از پر سشنامه کار شنا سان و از مطالعات میدانی
ا ستفاده شد .جدول ( )0وزن معیارها و زیرمعیارهای حا صل از مدل  ANPرا ن شات میدهد که د ر آن زیر معیارهای
لیتولوژی ،شوویب و ارتفاع به ترتیب دارای بیش ترین ضووریب اهمیت بوده و نیز ردهبندی خاك ،فاصووله از شووبکههای
ارتباطی و کاربری ارا ضی از اهمیت کم تری در پهنهبندی زمینلغزش منطقه برخوردار ا ست .همچنین نرخ نا سازگاری
کوچکتر از  1/0میباشد و این نشاندهنده سازگار بودن مقایسات دودویی معیارها و زیرمعیارها میباشد (جدول .)0
جدول  .0وزن معیارها و زیرمعیارهای پهنهبندی زمینلغزش
مایارها

وزن مایارها

انسانی

1/0۶۶66

توپوگرافی

1/۶۶80۶

هیدرولوژی

1/2۶0۶6

زمینشناسی

1/0۶7۶

زیر مایارها

وزن زیر مایارها

کاربری اراضی

1/1280

فاصله از شبکههای ارتباطی

1/12106

ارتفاع

1/05۶26

شیب

1/06576

جهت شیب

1/028۶7

فاصله از رودخانه

1/17055

بارندگی

1/1۶602

ردهبندی خاك

1/10150

زمینلغزشهای موجود

1/01706

فاصله از گسل

1/10750

لیتولوژی

1/07۶۶6

مأخذ :یافتههای پژوهش0011 ،
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پهنهبندی زمینلغزش
برای بررسی احتمالی خطر زمینلغزش ،شناسایی صحیی مناطق لغزشی امری بسیار ضروری به شمار میرود .لذا ابتدا
معیارها و زیر معیارهای مؤثر در زمینلغزش انتخاب گردید سپس هریک از الیهها بر ا ساس میزان اهمیت در  5کالس
(احتمال خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،پایین و بسیار پایین) طبقهبندی گردید (جدول .)2
جدول شماره  :2میزان احتمال زیرمعیارهای مؤثر در پهنهبندی زمینلغزش در شهرستان نور
میزان آسیبپذیری

1

2

3

4

2

زیر مایار

احتمال خیلی
زیاد

احتمال زیاد

احتمال متوسط

احتمال کم

احتمال خیلی کم

لیرولوژی

مارن ،رسوبات
باتالا و مرداب و
...

کنگلومرا،
ماسهسنگ،
شیل و ...

سنگآهکهای
ضخیم ،دولومیت و
...

توفهای آتشفشانی
بازالتی ،آندزیت و...

سنگآهک عظیم،
سنگبستر و ...

فاصله از گسل

511-1

2111-511

5111-2111

۶111-5111

<۶111

شیب (درصد)

<01

۶1-01

21-۶1

05-21

1-05

جهت شیب

SE-S

SW

W-E

NW-NE

N

بارندگی

<۶۶1

۶۶1-۶21

۶21-۶01

۶01-۶11

۶11-281

توپوگرافی

<2111

01-211

2111-0111

-۶2-01

0111-211

251-1

511-251

۶11-511

0511-۶11

<0511

ردهبندی خاک

Coastal Sands

Mollisols

Inceptisols

Rock
Outcrops/Entisols

Alfisols

فاصله از رودخانه

251-1

051-251

۶11-051

0511-۶11

<0511

۶11-1

511-۶11

751-511

0511-751

<0511

مراتع

جنگل تنک

اراضی زراعی

اراضی جنگلی نیمه
انبوه

اراضی ساختهشده
(مسکونی)

فاصله از شبکههای
ارتباطی (مرر)

زمینلغزشهای موجود
(مرر)
کاربری اراتی

بر اساس وزنهای محاسبهشده در  ANPبرای هر معیار ،اقدام به رستری کردن دادهها میشود ،لذا جهت پهنهبندی
زمینلغزش ابتدا باید همهی الیههای موردنظر استانداردسازی شوند .بهعبارتیدیگر استانداردسازی یا طبقهبندی مجدد
الیهها ،بر ا ساس حرایم ،ضوابط ،مقررات و مطالعات پی شین ،به الیهها ارزشهای جدید تخ صیصیافته می شود و در
قالب طبقاتی گروهبندی میشوووند و درنهایت عملیات مبتنی بر هم پوشووانی الیهها با توجه ضوورایب اهمیت زیرمعیارها
صورت میپذیرد .برای استانداردسازی نقشهها از دستور  reclassifyدر محیط  Arc Gisدر  5کالس (احتمال بسیار
باال ،باال ،متوسط ،پایین و بسیار پایین) طبقهبندی گردید است که در جدول ( )2اشاره گردید.
لیتولوژی :لیتولوژی و نوع سازندها محدودهی موردمطالعه اهمیت ب سیاری در ایجاد لغزش دارند .سازندهای مارنی و
شیلی به دلیل مقاومت کم در برابر رطوبت دارای استعداد زمینلغزش باال میباشند و بعدازآن سازندهای که میان الیه
شوویل و مارن میباشوود ،ازنظر اسووتعداد لغزش متوسووط و سووازندهای آهکی و توفهای آتشفشووانی بهویژه بازالتی و
سنگآهکها بدون درز و شکاف دارای کمترین ا ستعداد زمینلغزش میبا شند .برای تهیه این الیه اطالعاتی از نق شه
 0:011111سازمان زمین شنا سی تهیه و در محیط  Arc Gisرقومی سازی گردید و سپس در  5کالس طبقهبندی
گردید که سازندهای مارنی ،باتالقی بیشترین احتمال را در پهنهبندی زمینلغزش دارا میباشند (شکل .)2
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شکل  .2نقشهی لیتولوژی محدودهی موردمطالعه
مأخذ :یافتههای پژوهش0011 ،

فا صله از گ سل :یکی از عوامل ذاتی زمینلغزش ،ساختار زمین شنا سی موجود در منطقه میبا شد که گ سل یکی از
آنهاسووت .گسوولها از دو نظر میتوانند در ایجاد زمینلغزش مؤثر باشووند ،اول اینکه منشوواء زلزله محسوووب شووده و در
صووورت وقوع آن دامنههای نزدیک انرژی را دریافت نموده و درنتیجه شووانس وقوع بیش تری جهت گسوویختگی و خرد
شدن دارند .دوم اینکه م سیری که گ سل از آن میگذرد ،دارای سنگهای ضعیفتری ن سبت به سایر مناطق ا ست که
خود عاملی جهت وقوع ناپایداری دامنهها وقوع زمینلغزش اسوووت .برای تهیه این الیه اطّالعانی از نقشوووه 0:011111
سازمان زمین شناسی تهیه و در محیط  Arc Gisرقومی سازی و در  5کالس طبقهبندی گردید که بیشترین ناپایداری
ازنظر گسل در طبقه  1-511متر میباشد (شکل .)۶

شکل  .۶نقشهی فاصله از گسل محدودهی
موردمطالعه مأخذ :یافتههای پژوهش0011 ،
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شیب :شیب ازجمله عوامل مهم در فر سایش ،میزان رواناب ،شدت زمینلغزش میبا شد .افزایش شیب باعث افزایش
سوورعت حرکت آب و درنتیجه افزایش میزان فرسووایش حوضووه میگردد .برای تهیه نقشووه شوویب از مدل رقومی ارتفاع
مستخرج از سنجندهاستر  ۶1متری استفاده گردید .سپس در محیط  Arc Gisبا استفاده از دستور  slopeدر  5کالس
طبقه بندی گردید که شیبهای باالتر از  21درصد بیشترین احتمال زمین لغزش را شامل میشوند (شکل .)0

شکل  .0نقشهی شیب محدودهی مورد مطالعه
ماخذ :یافتههای پژوهش0011 ،

جهت شیب :جهت شیب دامنه به عنوان یک عامل موثر در ایجاد زمین لغزشها مدنظر قرار گرفته است .شیبهای
جنوبی و جنوب غربی نسبت به شیبهای شمالی و شرقی از تابش بیشتری برخوردارند و در نتیجه ذوب برف سریعتر
بوده و فرسایش عمدتا به صورت شیاری و خندقی صورت میگیرد .برای تعیین تاثیر جهت شیب ،نقشه جهت شیب با
اسووتفاده از دسووتور  Aspectاز مدل رقومی ارتفاعی  ۶1متری در محیط  Arc Gisدر  5کالس طبقهبندی گردید که
جهت شیب جنوبی بیشترین احتمال زمین لغزش را دارا میباشد (شکل .)5

شکل  .5نقشهی جهت شیب محدودهی مورد مطالعه
ماخذ :یافتههای پژوهش0011 ،
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بارندگی :برای تهیه الیه بارندگی از منحنی همباران ا ستفاده گردید .بدین صورت که از اطالعات فرمول همب ستگی
آمار بارندگی ایسووتگاه های هواشووناسووی محدوده مورد مطالعه و ایسووتگاه های هواشووناسووی مجاور و درونیابی بر روی
توپوگرافی  ۶1متری وارد شده و در محیط  Arc Gisاستخراج گردید .معموال هر چه بارندگی زیادتر باشد ،میزان لغزش
هم بیش تر اسووت .در محدوده مورد مطالعه الیه بارندگی در  5کالس طبقهبندی گردید که بارندگی بیشووتر از  ۶۶1به
عنوان بیش ترین احتمال لغزش را شامل میشود (شکل .)6

شکل  .6نقشهی بارندگی محدودهی مورد مطالعه
ماخذ :یافتههای پژوهش0011 ،

توپوگرافی یا طبقات ارتفاعی :تغییرات ارتفاعی هر منطقه به عنوان عامل موثر در ایجاد حرکات تودهای محسووووب
میشووود .این عامل جهت رواناب و میزان تراکم شووبکه زهکشووی را کنترل میکند .برای ایجاد نقشووه طبقات ارتفاعی از
 ۶1 DEMمتری سنجندهاستر در  5کالس در محیط  Arc Gisطبقهبندی شد که ارتفاع بیشتر از  2111بیشترین
احتمال زمین لغزش را شامل میشود (شکل .)7

شکل  .7نقشهی طبقات ارتفاعی محدودهی مورد مطالعه
ماخذ :یافتههای پژوهش0011 ،

49

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي اﻗﺘﺼﺎدي

پهنهبندی خطر زمین لغزش …  /شریفی و همکاران

فاصله از شبکههای ارتباطی :شبکههای ارتباطی از عوامل موثر در ناپایداری است که توسط انسان ایجاد میگردد
بهعبارتی احداث جاده در صورت غیر استاندارد بودن میتواند در وقوع زمین لغزش بسیار موثر باشد .در این پژوهش نیز
فاصله از شبکههای ارتباطی از نقشههای توپوگرافی  0:51111در محیط  Arc Gisبا استفاده از دستور  distanceدر 5
کالس طبقهبندی گردید که بیشترین احتمال لغزش در کالس  1-251قرار دارد (شکل .)۶

نقشه  .۶نقشهی فاصله از شبکههای ارتباطی محدودهی مورد مطالعه
ماخذ :یافتههای پژوهش0011 ،

ردهبندی خاک :یکی دیگر از عومل موثر در ایجاد زمین لغزش ،خاکمیباشووود .در این پژوهش نیز از ردهبندیهای
خاك برای تعیین خاك محدوده مورد مطالعه اسووتفاده شوود که در  5کالس در محیط  Arc Gisطبقهبندی شوود که
خاكهای  Coastal Sandsاهمیت باالتری در احتمال زمین لغزش نقش ایفا میکنند (شکل .)8

شکل  :8نقشهی ردهبندی خاك محدوده مورد مطالعه
ماخذ :یافتههای پژوهش0011 ،

فاصله از رودخانه :آبراههها به دلیل وجود زهکشی آب و دیوارهای پرشیب معموال دارای لغزش بیشتری هستند.
به عبارتی دیگر وجود آب باعث ناپایدار شدن سازندهای س ست و ح ساسپذیر در برابر نفوذ می شوند و از طرفی وجود
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جریان آب و نفوذ آن به مناطق خرد شووده امکان لغزش را افزایش میدهند .با فاصووله گرفتن از رودخانه مقدار نفوذ آب
کمتر و در نتیجه میزان لغزش نیز کاهش می یاید .برای تهیه الیه فاصوووله از آبراهه ها از  ۶1 DEMمتری اسوووتر و
اکستنش  arc hydroو دستور  distanceدر محیط  gisاستفاده گردید .سپس نقشه مورد نظر در  5کالس طبقهبندی

شد که کالس  1-25متر بیشترین احتمال زمین لغزش را دارا میباشد (شکل .)01

شکل  .01نقشهی فاصله از رودخانه محدودهی مورد مطالعه
ماخذ :یافتههای پژوهش0011 ،

فا صله از زمین لغزشهای موجود :برای تهیه نق شهی فا صله از رمینلغزشهای موجود از د ستور  distanceدر
محیط  Arc Gisاستفاده گردید .سپس برای تعیین میزان احتمال زمین لغزش نقشه مورد نظر به  5کالس طبقهبندی
شوود که طبقه  1-۶11متری از مرکز زمین لغزشهای رخ داده بیش ترین احتمال زمینلغزش را دارا میباشووند (شووکل
.)00

شکل  .00نقشهی فاصله از زمینلغزشهای موجود در محدودهی مورد مطالعه
ماخذ :یافتههای پژوهش0011 ،
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کاربری ارا ضی :کاربری ارا ضی یکی از شاخصهای ا صلی در مطالعه پایداری دامنهها و پهنهبندی خطر آنها در
یک ناحیه اسووت .کاربری زمین ویژگیهای سووطحی زمین را تحت تاثیر قرار میدهد و سووبب تغییر رفتار آن در مقابل
فرایندهای زمین شنا سی حاکم بر منطقه از جمله هوازدگی و فر سایش می شود و در نتیجه ویژگیهای ذاتی زمین از
نظر خواص مهند سی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد .در مواردی تغییر ناآگاهانهی کاربری ارا ضی سبب آ سیبپذیری
محیط در برابر انواع زمین لغزش میشود .میزان و شدت آسیبپذیری به طور مستقیم با نوع و چگونگی تغییرات انجام
شده در رابط است .در این پژوهش الیه کابری اراضی محدوده مورد نظر از روی تصایور ماهوارهای استخراج شد .سپس
در محیط  Arc Gisبر اساس اهمیت به  5کالس (مراتع ،اراضی جنگلی تنک ،اراضی زراعی ،اراضی جنگلی نیمه انبوه
و اراضووی سوواخته شووده) طبقهبندی شوود که کاربری مراتع و اراضووی جنگلی تنگ بیش ترین میزان زمین لغزش را دارا
میباشد (شکل .)02

شکل  .02نقشهی کاربری اراضی محدودهی مورد مطالعه
ماخذ :یافتههای پژوهش0011 ،

نقشووه نهایی (پهنهبندی زمین لغزش) در  5کالس احتمال خیلی زیاد ،زیاد ،احتمال متوسووط ،احتمال کم و احتمال
خیلی کم طبقهبندی شد .در این نقشه ،کالس احتمال خیلی زیاد با  00/80درصد مساحت در مناطقی که دارای نسبتا
زیاد ،طبقات ارتفاعی باال و در ارا ضی جنگلی تنک و مراتع فقیره ستند شامل می شود .همچنین کالس احتمال زیاد با
 2/55درصد ،کالس احتمال متوسط با  00/27درصد ،کالس احتمال کم با  ۶6/77درصد و کالس احتمال خیلی کم با
 ۶0/07در صد از م ساحت کل منطقه را شامل می شود .مناطقی که در شمالی ،شمال غرب و شمال شرا قرار گرفتند
بیش تر زمین لغزش دارا میبا شد .همچنین حوا شی شهر نور نیز برا ساس زمین لغزش در طبقه احتمال کم و احتمال
خیلی کم قرار گرفته است که علت آن را میتوان بارش کم ،ارتفاعات و شیبهای کم و  ...عنوان کرد (شکل .)0۶
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شکل  .0۶نقشه پتانسیل احتمال زمین لغزش به روش ANP
ماخذ :یافتههای پژوهش0011 ،
جدول  :۶مساحت و درصد مساحت کالسهای پهنهبندی زمین لغزش در روش ANP

ردیف

پرانسیل احرمال زمین لغزش

1

احتمال خیلی زیاد

2

احتمال زیاد

3

احتمال متوسط

4

احتمال کم

2

حتمال خیلی کم

مساحت ()km2

درصد مساحت
018/25

00/80

68/76

2/55

۶81/76

00/27

0117/0۶

۶6/77

۶62/16

۶0/07

ماخذ :یافتههای پژوهش0011 ،

نریجهگیری
برر سی موقعیت و ارزش محیطهای ان سانی آ سیبپذیر در برابر انواع مخاطرات طبیعی ب سیار مهم و ضروری به نظر
میر سد .در واقع مخاطرات طبیعی خ سارات مالی و جانی ب سیاری را به همراه دا شته و دارد .بر این ا ساس مخاطرات
طبیعی به عنوان یکی از مطالعات پایه قرار گرفت تا بتوان به کنترل و کاهش مخاطرات طبیعی دسوووت یافت .تحلیل و
پهنهبندی مخاطرات طبیعی برای برنامهریزی و ارزیابی بیشووتر فعالیتهای توسووعهای برای هر منطقه در حال توسووعه
ضروری به نظر میر سد .در این پژوهش ،به ارائه الگوی پهنهبندی مخاطرات ژئومورفیک در شهر ستان نور با ا ستفاده از
مدل  ANPدر محیط نرمافزار  GisArcپرداخته شووود .ابتدا با مطالعه کتابخانهای در زمینه پهنهبندی مخاطرات
ژئومورفیک ،شاخصهای تأثیرگذار شناسایی شده است.
همانطور که گفته شووود با اسوووتفاده از مدل  ANPبه پهنهبندی زمین لغزش در منطقهی مورد مطالعه پرداخته
شدزمینلغزشهایکی از مخاطرات طبیعی ا ست کهپس از زلزله و سیل ،بیشترین خ سارات را به ان سان واردمیکنند به
طوری که سوواالنه میلیاردها تن خاك وسوونگ بر اثر اینپدیدهجابهجامیشووود در واقع خسووارتهای وسوویعی که زمین
لغزشها بر منابع طبیعی ،ساختمانها ،جادهها و غیره میگذارند گاهی مواقع جبران ناپذیر است در این رابطه استانهای
شوومالی به ویژه مازندران و شووهرسووتان نور ،با توجه به شوورایط خاص زمین شووناسووی ،ژئومورفولوژی ،اقلیمی ،آبهای
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زیرزمینی و سوورعت تغییرات کاربری اراضووی شوواهد وقوع رانشهای متنوع و فراوان همراه با خسووارات مالی ،جانی و
فر سایش شدید خاك میبا شند بنابراین دوری ج ستن از تبعات مخاطرات طبیعی زمانی می سر خواهد بود کووووه درك
صووحیحی از این مخاطرات صووورت پذیرد بهترین عمل ممکن در این امر تهیه نقشووه پهنهبندی خطر زمین لغزش در
مقیاسهای ملی ،منطقهای و محلی ا ست تا با بهرهگیری از آن بتوان مناطق ح ساس را شنا سایی و جلوی ب سیاری از
خسووارات را قبل از وقوع هر گونه حادثه گرفت در این رابطه نتایج نشووان میدهد که زیر معیارهای لیتولوژی ،شوویب و
ارتفاع به ترتیب دارای بیشترین ضریب اهمیت و ردهبندی خاك ،فاصله از شبکههای ارتباطی و کاربری اراضی از اهمیت
کم تری در پهنهبندی زمین لغزش در منطقه برخوردار هسووتند در ادامه با بهرهگیری از عوامل مؤثر در پهنهبندی زمین
لغزش به نمایش آنها بر روی نقشه با استفاده از نرمافزار  ArcGisپرداخته است .نتایج نشاندهنده این مسئله میباشد
که در منطقه مورد مطالعه ،سازندهایمارنی و باتالقی و ماسه سنگ دارای بیشترین پتانسیل زمین لغزش میباشند عالوه
بر این وجود مراتع وسووویع در ارتفاعات و شووویبهای تند و تبدیل زمینهای بایر به زراعی آبی و دیم ،ایجاد کانالهای
آبیاری در دامنههای شیبدار و آبیاری بیش از حد سبب نفوذ آب به داخل تودههای آواری و تجمع آن بر روی الیههای
نفوذناپذیر شده و لغزش را تسهیل کرده است .همچنین اگرچه میزان بارندگی در منطقه خیلی زیاد نیست (۶52-281
میلی متر در سال) ولی بارندگیهای شدید در ف صول پر باران یکی از عوامل مهم در ایجاد زمین لغزش این شهر ستان
میبا شد .از سوی دیگر وجود آبراههها در ارتفاعات باال و شیبهای تند و در دامنههای جنوبی ،جنوب شرقی و جنوب
غربی به افزایش زمین لغزش را در منطقه دامن زده اسووت .نقشووه نهایی حاصوول از تلفیق معیارهای مختلف پهنهبندی
زمین لغزش در منطقه نشووان میدهد که حدود  00/08درصوود از منطقه در رده زمین لغزش با احتمال زیاد قرار دارند
که در شمالی ،شمال غرب و شمال شرا قرار گرفتند بیشتر زمین لغزش دارا میبا شد .همچنین حوا شی شهر نور نیز
براسووواس زمین لغزش در طبقه احتمال کم و احتمال خیلی کم قرار گرفته اسوووت که علت آن را میتوان بارش کم،
ارتفاعات و شیبهای کم و  ...عنوان کرد.
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