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چكيده
تعامل پایداري محيط و سيستمهاي سطحي زمين ،از مهمترین مولفهها در مدیریت محيطهاي
ژئومورفولوژیک ،به شمار ميرود .در عصر كنوني ،ضرورت اجتناب ناپذیر توسعه سيستمهاي انساني مانند
توسعه شهرها ،حمل و نقل و ...از یکسو و تاكيد بر كاهش مخاطرات از سوي دیگر ،مسير دانش
ژئومورفولوژي را به سمت ارزیابي و تفسير واكنش ژئوسيستمها به تغييرات آنتروپوژنيک رهنمون ساخته
است .این نوشتار با این هدف ،به كمک دو نوع روششناسي اثباتي (پهنهبندي كمّي درجات خطر
ریزشسنگ به كمک فرایند تحليل شبكه) و تفسير تاویلي ،كوشش دارد ،نتایج كمّي حاصل از
روششناسي اثباتي را از طریق تفسير نقشه در سطوح مختلف تاویل ،به سمت ميانرشتهاي و كاربرديتر
شدن سوق دهد .در این پژوهش ابتدا در بخش كمّي -اثباتي با استفاده از فرایند تحليل شبكه و تعيين
معيارهاي پيشنهادي در وقوع ریزشسنگ ،این معيارها در دو خوشه اصلي مخاطرات طبيعي و زیست
محيطي شامل ميزان شيب ،جهت شيب ،كاربري اراضي ،بارش ساليانه ،فاصله از گسل ،شبكه ارتباطي،
آبراهه و ليتولوژي دسته بندي شد .در مرحله بعد با تهيه الیههاي اطالعاتي از عناصر فوق و ارزشگذاري
آنها در قالب مدل تحليل شبكه در محيط  GISمورد تحليل قرار گرفت و نقشه نهایي مخاطرات ریزش با
درجات كم ،متوسط و باال تعيين شد و در ادامه به منظور كنترل و تطبيق نتایج بر روي زمين ،از بازدید
ميداني و تعيين نقاط پرخطر ،بهره برده شد .نتایج نشان داد مستعدترین مناطق از نظر وقوع ریزش
منطبق بر ميزان شيب باال ،فاصله كم از آبراهه ،حساسيت باالي سنگهاي آتشفشاني تودهاي و كاربري
اراضي بایر هستند .در گام پایاني به كمک روششناسي تاویلي به منظور كاربردي شدن و فهم یافتهها،
نقشه خروجي ریزش سنگ ،در سطوح تاویل متن و ذهن فعال و غيرفعال مورد تفسير قرار گرفت .همچنين
نمونهاي تفسير از عينک دیگر كارشناسان علوم جغرافيایي با هدف ميانرشتهاي شدن ،طي مصاحبه مورد
بررسي قرار گرفت .تا بتوان تصميمگيري واقع بينانهتري با تبدیل نمودن متنها و نقشههاي غيرفعال به
فعال در زمينه پایداري محيط در برابر فرمها و فرایندهاي سطح زمين به دست آورد.

واژگان كليدي :مخاطراتژئومورفولوژیک ،روششناسي اثباتي ،تاویل ،ریزشسنگ،
مدیریتمحيط.
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مقدمه

ژئومورفولوژی دانشــی دوســویه اســتک از ی ســو به شــناســایی ،توتــیل و تتلی ســیســتمی نتوه عملکرد فرایندهای
شک زایی (نا شی از اقلیم ،تکتونی و ان سان) پرداخته و از سوی دیگر ،واکنشِ فرمها یا ژئو سی ستمها ( ساحلی ،بیابانی،
دامنهای ،و )...را به عملکرد فرایندها ،مورد ارزیابی قرار میدهد .تا بتواند رفتار متیط های ژئومورفولوژی را پیشبینی و
به منظور پایداری متیط ،مدیریت کند .در این چارچوب در تـــورد عدم شـــناســـایی رفتار متیط یا عدم رعایت حریم
فرایندها ،واکنش متیط به تــورد مخاهره جلوه میکند (مانند عملکرد نادرســت انســان و انترا در واکنش فرمها به
عملکرد فرایندهای دامنهای است که منجر به مخاهراد ژئومورفولوژی میشود (رحیمیهرآبادی .)1398 ،بنابراین فهم و
تف سیر واکنش ژئو سی ستمها و روند تغییراد آن به فرایندها از مهمترین مولفههای این دانش به شمار میرود( .گایترز 1و
دیگران .)19 :2001 ،ا سا سا هد از کاهش خطر میتواند تالش بی شتر به منظور ایجاد روندی پایدار در کاهش یافتن یا
حذ نمودن دورههای بلند مدد مخاهراد بر روی سی ستمهای ان سانی و نیز ر سیدن به توانایی بی شتر برای پیشگیری
معقوالنه مخاهراد تــورد گیرد (رحیمیهرآبادی .)1390،در عصــر حاضــر ،فعالیتهای اجتنابناپذیر انســانی به ویژه در
زمینه ظهور حم و نق و ضــرورد گســترش آن در نواحی مختلل ،به شــکلی اســت که در حد قاب توجهی میتواند با
واکنشهای ژئومورفولوژی متیطها به شــک مخاهره همراه شــود و موجباد خســاراد متعددی شــود (روســتایی و
احمدزاده .)48 :1391،به هور کلی هر اقدامی برای کاهش خطر ،کم هزینهتر از اقداماتی است که برای بهبود وضعیت بعد
از خطر ،تــورد میگیرد .این بینش هم اکنون در کشــورهای توســعه یافته به کار گرفته میشــود .چرا که پیش بینی و
پیشگیری ،نتایج مطلوبتری را به همراه دارد .مقاوم سازی و پایداری ساختاری کاهش مخاهراد بر این نکته تاکید دارد
که این اقداماد از ابتدا باید در راســتای پایداری متیط باشــد تا آسار ســور مخاهراد کاهش یابد و هزینهها کمتر شــود
(مقیمی.)1393 ،
در این ارتباط کوهســـتانهای نیمه خشـــ به لتاا دارا بودن شـــرایط توپوگرافی ،اقلیمی و نوع پوشـــش گیاهی ،از
ح ساسترین مناهق در برابر تغییراد غیرمعمول نا شی از دخالتهای ان سان ه ستند (بیاتی خطیبی .)51 :1385 ،دامنه این
نواحی بیسباد و نسبت به برش مفات تودههای سنگی ،بسیار حساس هستند (دیپریس 2و دیگران .)91 :2007 ،به هور
کلی افزایش دینامی فرایندهای دامنهای میتواند به جابه جایی غیرعادی مواد و بروز مخاهراد متیطی منجر شــود که
فر سایش خاک ،پر شدگی رودخانهها ،افزایش جریانهای سطتی در پائیند ست از نمونههای آن ا ست .غالبا این پیامدها
ب سته به فعالیتهای ان سانی و نوع کاربریهای زمین نیز این فرایندها میتوانند تتری شوند و هرحهای تو سعه ان سانی
(شهری ،حم و نق و )...را به سمت مخاهره سوق میدهد (جباری .)157 :1396 ،اساسا هرجا که سازههای انسانی روی
زمین ناپایدار ،احداث شود ،بررسی دقیق شرایط زمین ،ارزیابی و تفسیر خطرپذیریهای نسبی آنها ضروری است (روستایی و
جباری.)89 :1386 ،
در قالب این مطالعه ،برای بســیاری از اندیشــمندان این پرســش مطرح میشــود که تعدد و گاه تدــاد در برداشــتها و
بینشهای ب شری از کجا سرچ شمه میگیرد .زیرا اگر ماهیت پدیدهها از ی واقعیت و حقیقت برخوردار ا ست ،چرا باید ما
از آن چیز واحد ،تعبیرهای گوناگون و گاه متدــاد ارائه دهیم .متفکران معرفتشــناســی معتقدند که آبشــخور بســیاری از
اختالفاد تفکری بشر از شرایط متیط فیزیکی که در آن زندگی میکنیم ،سرچشمه میگیرد (رامشت .)216 :1391،یکی
از تفاود در این تفســـیرها ،چالش های مربوط به نگرش ها و دیدگاه های مختلفی اســـت که در عرتـــه مخاهراد
ژئومورفولوژی از جمله در سیستمهای دامنهای مالحظه میشود .در ی دیدگاه ،فرایند ریزشسنگ یکی از سریعترین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Gutierrez
Deparis

1
2

54

پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال نهم ،شماره  ،1تابستان 1399

نوع از فرایندهای دامنهای به ویژه در نواحی مرتفع کوهســـتانی اســـت (حســـینزاده و همکاران )1391 ،و (کیتس 1و
دیگران .)2 :2010،به هور کلی این پدیده در سه مرحله انجام میگیرد :ابتدا شکا هایی در سطح دامنه ایجاد می شود
( )1و در ادامه آن قطعه سنگ می شکند ( .)2در نهایت این شکا ها و سیعتر می شود و به دلی منهدم شدن قدرد نگه
دارنده قاعده آن ،ریزش انجام میگیرد (( )3کوک و دورکمپ.)207 :1377 ،
پیشـــینه این مطالعه به دلی دوگانه بودن موضـــوعی و همالنین تالش برای ایجاد تعام میان مطالعاد تاویلی و
هرمنوتیکی (که در علوم مختلفی مورد ا ستفاده قرار گرفته ا ست) و مدیریت واکنشهای سی ستمهای دامنهای به احداث
جادهها (که از موضوعاد کاربردی ژئومورفولوژی و مخاهراد است) ،به دو بخش اتلی تقسیم شده است (شک :)1-

شكل :1پيشينه مطالعاتي تاویل ،هرمنوتيک و مخاطرات دامنهاي

به هور کلی دانش مبتنی بر اسبادگرایی بر اهمیت روش در مقاب ماهیت نتیجهگیریها و دســتاوردهای پژوهشــی تاکید
میکند .به این معنی که در این دیدگاه ،روش پژوهش مهمتر از نتیجه پژوهش ا ست .بنابراین ارتباط پژوهش با و ضعیت
واقعی پدیدهها و اسرپذیری آن ،مدنظر قرار نمیگیرد .به هوری که دقت علمی مهمتر از ربط موضوعاد تتقیق به وضعیت
زندگی ان سانی ا ست .به بیان دیگر تنها هد علم اسباتی دقت در تتت ق دایای مورد تتقیق ا ست و خواه آن ق دایا
فایدهای برای مدیریت متیط (فدای جغرافیایی) داشته باشد یا نه (بشیریه .)1396 ،در واقع تقسیم علوم به کیفی و کمّی
از ســوی پوزیتیویســمها ترفندی برای تتقیر روشهای تاویلی و هرمنوتیکی در برابر روشهای تجربی تــر بوده که
متاسفانه بسیاری از متققان نیز در دام این ترفند ندانسته ،گرفتار آمدهاند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
kats

1

تبيين جایگاه روششناسي اثباتي وفراثباتي (تاویلي) در...

55

در پژوهشهای علوم جغرافیایی و ژئومورفولوژی ،پدیدههای مورد مطالعه عمدتا ترکیبی از ذهنی و عینی ه ستند ،و ترفا
آماری و در قالب انواع مدلها نی ستند .اما متققان این عر ته ،به روش شنا سی اسباتی یا پوزیتیوی ستی تاکید دارند .البته
تتقیقاد علوم جغرافیایی ،چون نتیجهمتور هســـتند این انترا در روند کار ،خود را نشـــان نمیدهد و نتایج عددی و
مدلسازی تر  ،ظاهرا حس خوشایندی به متقق میدهد اما این نتایج در عم و کاربرد به دلی خطاهای روششناسی،
اعتماد ناپذیر و نامعتبر متسوب میشوند (افدلی .)1396 ،به عنوان مثال در موضوعاتی کمّی مانند ارزیابی و پهنهبندی و
رتبه بندی درجه مخاهراد دامنهای در ی منطقه یا کشـــور ،بیشـــترین موضـــوعی که اهمیت دارد ،دقت در نتایج و
پهنهبندی نســبتا دقیق براســاس معیارهای در نظر گرفته شــده اســت و انتخاب مدل یا روش مناســب ،نرمافزار ،تصــاویر
ماهوارهای و استفاده از نقشههای با مقیاس مناسب و در نهایت تجزیه و تتلی دادههای بدست آمده ،در الویت قرار دارند
و به جایگاه این موضــوع در زندگی عینی ســاکنان آن ،واکنش ســایر متغیرها و اسرگذاری مثبت یا منفی آنها کمتر توجه
می شود .بنابراین از دیدگاه روش شنا سی اسباتی ،گردآوری دادهها به همراه داده سازی ،م شاهده و آزمون به خودی خود و
توجه کمتر از فایده احتمالی آن ،ضروری و موجه ،تلقی می شود .این شیوه فاقد جهت و مقصود تجویزی و ترفا معطو
به اسباد یا رد علمی فر ضیهها ست و ا توال برای م صر در زندگی ساکنان ی متیط انجام نمی شود (ب شیریه.)1396 ،
در حالی که در روشهای فرااسباتی به تفهیم و ارتباط آن با سایر مو ضوعاد به ویژه مطالعاد میان ر شتهای ،اولویت داده
می شود .در این روش به جای ج ستار در قوانین کلی ،به دنبال فهم رفتارها و ترکیب عوام ذهنی و عینی مربوط به آن
ه ستیم (مرادی و اف دلی .)1392 ،در فرایند تف سیر نوعی رابطه دیالکتی بین مف سر و متن وجود دارد (احمدی.)1380 ،
منظور از متن تنها متون کتبی نیســت .متن عبارد اســت از هر نوع گفتمانی که در قالب نوشــته ،به نتو متمایزی تثبیت
شــده اســت (معینیعلمداری .)1385 ،به عنوان مثال متن جغرافیایی 1چشــماندازهای جغرافیایی متون نانوشــته جغرافیایی
هســـتند و هر ی از واحدهای آن را میتوان متنی مکانی در نظر گرفت ،بنابراین با توجه به تنوعی که در هبیعت وجود
دارد ،با متون جغرافیایی متعددی روبرو هستیم که بهنوعی میتوانند با یکدیگر پیوستگی داشته و علیرغم افتراقهایی که
در آنها وجود دارد ،وجوه مشترکی در فدای آنها ،شاهد بود (نعمت الهی .)1393 ،اعتقاد به قلمرو معانی به مثابه ساخته
ذهن ب شر در قالب روابط اجتماعی را فهمپذیر میکند (مرداک)1392 ،ک بنابراین تالشهایی که در چارچوب رویکرد تاوی
(تف سیری) می شود ،معموال تتلی های کیفی ،قیا سی و ک گرایانه مبتنی بر فهم پدیدهها ا ست (ل شگری .)1397 ،تف سیر
متن نمیتواند به نیت مولل ،یا شیوه اندی شه مولل متدود شود .به هور کلی متن ،بیانگر ذهنیت ی مولل نی ست ،حتی
خود مولل در تف سیر متن ،تتت تاسیر گفتمانی خاص قرار دارد (مرادی و اف دلی .)1392 ،در بتث ا تلی روش فراسباتی
در این نوشتار این سه سطح در موضوع مورد مطالعه بررسی میشود .براساس مطالعاد به دست آمده میتوان معیارهای
کلی روشهای اسباتی و فرااسباتی در علوم مختلل را مطابق با تصاویر زیر ،اینگونه بازگو کرد:
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شكل  :2مهمترین شاخصهاي روششناسي اثباتي در علوم انساني و جغرافيایي (منبع :افضلي و كياني)1389 ،

شكل  :3مهمترین شاخصهاي روش فرااثباتي در علوم انساني و علوم جغرافيایي (منبع :افضلي و كياني)1389 ،

در این راستا آگاهی از شیوههای شناخت و انواع روش شناسی در ژئومورفولوژی ،متقق را به تفکر پیرامون موضوعاد،
هبقهبندی پدیدهها ،استنتاج و نظریهپردازی رهنمون می سازد و نسبت به آنها حساس میکند .بنابراین ،توجه به روش و
شیوههای شناخت نه تنها منطق و ا ستمرار کار ی متقق را افزایش میدهد بلکه به مجموعه پژوهشها و مطالعاتی
که پژوه شگران مخاهراد ژئومورفولوژی انجام میدهند ،ان سجام درونی و قابلیت انبا شتی میبخ شد .هرمنوتی به
عنوان یکی از شــیوههای شــناختی تتت عنوان روش فهم متن از واژه یونانی هرمس 1خدای پیامآور یونانی گرفته شــده
است .در نظر یونانیان شان هرمس این بود که آناله را که فینفسه ورای فهم انسانی است ،تغییر تورد دهد و با توضیح
و ت شریح خود آن را به وجهی بیان کند که عق ان سانی بتواند آن را درک کند .هرمس برای ابالغ پیام خدایان میباید به
به دقایق زبان ابنار بشر آشنا میبود (ریخته گران .)1378 ،علم هرمنوتی همواره با نوعی رمزگشایی توأم است که ،در
هی آن ،سطوح داللتهای ضمنی را به داللتهای تتتاللفظی تبدی کند .در این نو شتار ،وقوع مخاهراد سنگریزه
احتمالی در آزادراه رودبار -ر ستم آباد در قالب دو روش شنا سی اسباتی و فرااسباتی مورد ارزیابی ،پهنهبندی و تف سیر قرار
گرفته اســت .به هور کلی هد از چنین مطالعه ،پهنهبندی مناهق پایدار و ناپایدار منطقه رودبار -رســتمآباد اســت که در
برنامهریزیهای آن نســبت به کاهش مخاهراد ،جذب توریســت و ...میتواند تأسیراد مطلوبی برجای بگذارد .اما آناله در
تکمی یافتههای این مطالعه ضــرورد یافته اســت ،فهم عمیق و تفســیر تاویلی (تعام روش اسباتی و فرااسباتی) در این
مطالعه است تا بتوان شرایط مناسب برای فهم بیشتر مدل های مورد استفاده فراهم ساخت .از این رو ،این نوشتار تالش
دارد با بهرهگیری از تجزیه و تتلی عناتر مؤسر در وقوع مخاهراد دامنهای با استفاده از فرآیند تتلی شبکه ،2به تتلی
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کمّی از مناهق پایدار و ناپایدار و سپس به تفسیر کیفی پهنههای تعیین شده در راستای کاربردی نمودن عرته مخاهراد
ژئومورفولوژی در این متدوده همگام با پایداری متیطی بپردازد.
روش تحقيق
روشهاي اثباتي و فرااثباتي (تاویلي) در پهنه بندي و تفسير مخاطرات ریزش سنگ جادهاي

در بخش اسباتی به منظور ارزیابی و پهنه بندی مخاهراد ریزش سنگ در متدوده ارتباهی مورد مطالعه کوشش شد ابتدا
به کســب دادههای مورد نیاز از دادههای مختلل برای تهیه الیههای مورد نظر شــیب ،مقادیر ارتفاعی ،کاربری اراضــی...
شام نق شه توپوگرافی 1:25000و ،1:50000نق شههای زمین شنا سی ،1:100000ت صاویر ماهواره ای  TM-5سنجنده
لند ست به منظور تهیه نق شه کاربری ارا ضی بهره برده شد و از مدل  ANPبه عنوان رو شی برای وزندهی ،مقای ساد
زوجی و تتلی درجهبندی فرایندهای وقوع سنگریزه در منطقه مورد مطالعه .بهره برده شده ا ست .در نهایت به منظور
سبت موقعیت نقاط ناپایدار در مســیر مورد نظر به عنوان عام مکم و تطبیق یافتهها با مشــاهداد مســتقیم ،از مطالعاد
میدانی بهره برده شد .مطابق با روش تتلی شبکه به منظور ا ستفاده از این روش در تتلی وقوع سنگریزه در مدیریت
جادهای مراح زیر تورد گرفته است:
تعيين معيارها و مشخص كردن خوشهها؛ در این مرحله ابتدا عناتر مرتبط با موضوع فرایندهای ریزش سنگ از هریق
مطالعاد میدانی ،کارشناسان و استفاده از مطالعاد پیشین ،تعیین شد 8 .عنصر اتلی درگیر در موضوع بر هبق مشابهتهای
موضوعی در دو خوشه شام ویژگیهای زیستمتیطی (میزان و جهت شیب ،کاربری زمین ،فاتله از جاده و میانگین
بارش سالیانه) و مخاهراد هبیعی (فاتله از گس  ،دادههای لیتولوژی ،فاتله از آبراهه) جای گرفتند:
تعيين روابط و واب ستگيهاي بين عنا صر؛ در این مرحله تعیین شد که کدامی از عنا تر با عنا تر دیگر در ارتباط
بوده ،بر آنها اسر میگذارد و از آنها اسر میپذیرد .این روابط و واب ستگیها میتواند دو هرفه یا ی هرفه با شد .تعیین روابط
بین عنا تر البته از هریق مطالعاد پی شین و مطالعاد میدانی نیز امکانپذیر بود ولی برای م ستند کردن و افزایش اعتبار
پژوهش ،از پر سشنامه و فرایند دیمات  1ا ستفاده شد .تعداد 10پر س شنامه برای کار شنا سان و ا ساتید امر ارائه و از آنها
خوا سته شد که عنا تر را به تورد زوجی در ی ماتریس مقای سه و برح سب میزان اسرگذاری شان بر همدیگر از  1تا 5
ارزش گذاری کنند .نتایج پرســـش نامه پس از نرمال ســـازی در متیط  ،Excelدر نرم افزار  Matlabمورد پردازش قرار
گرفت و در متیط  Excelنتایج نهایی حات شد.
اعمال ارتباطات در خوشههههاک مراح مدل از این پس ،در نرم افزار خاص این فرایند ،یعنی Super Decisionsانجام
شد .نتایج ارتباهاد بد ست آمده از فرایند دیمات  ،بر این عنا تر اعمال گردیده و جهت وزندهی اولیه فراهم شد .مرحله
ا تلی مدل ،وزندهی و ارزشگذاری و مقای ساد زوجی بین عنا تر میبا شد .همانطور که گفته شد مقای ساد زوجی در
تتلی شبکه برا ساس معیار کنترلی تورد میگیرد .تنها زمانی ی عن صر میتواند معیار کنترلی در نظر گرفته شود که
اسرگذاری آن در فرایند دیمات تایید شده باشد .البته در این پژوهش باتوجه به اسرگذاریهایی که عناتر داخ ی خوشه
بر همدیگر دا شتند ،ارتباهاد همه عنا تر داخ دو خو شه به تورد دو هرفه در نظر گرفته شد و از دیمات برای تعیین
ارتباهاد بیرونی عناتر استفاده گردید.
وزندهي و مقایسههات زوجي عناصههرک بدین منظور از فرایند پرســشــنامه اســتفاده شــد و تعداد  25پرســشنامه بین
کار شنا سان توزیع و خوا سته شد که در هر بخش با توجه به معیار کنترلی ،عنا تر و خو شهها را بر ح سب میزان برتری
ن سبی از  1تا  9مقای سه کنند .نتایج پر س شنامه از هریق مدل کپ لند و از هریق برنامه  Copelandمتا سبه شد .مدل
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 1دیماتل فرایندی است که با استفاده از پرسشنامههای تکمیل شده ،میزان ارتباطات یکطرفه یا دوطرفه بودن بین عناصر را تعیین میکند.
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کپلند تعیین میکند که کدامی از دامنه ارز شی بین  1تا  9برای یکی از عنا تر ،به عنوان ارزش منتخب کار شنا سان
انتخاب شود .این مدل از هریق مقایسه تعداد پاسخهای داده شده برای هرگزینه و ارزش نسبت به سایر ارزشها ،ارزش
ن هایی را تعیین میک ند .پس از تعیین ارزش ن هایی ،وزن های بدســـت آمده از پرســـش نامه ها ،به نرم افزار Super
 Decisionsانتقال یافته و در نهایت با ا ستفاده از این وزنها ،ضریب و وزن نهایی پژوهش را از هریق فرایند ابرماتریس
و نرمال سازی آن توسط وزن خوشهها ،متاسبه کرد .این وزنها همان وزن نهایی عناتری ا ست که باید برای مکانیابی
نهایی در نرم افزار  ARC GISبه الیههای اهالعاتی وارد نمودیم.
طبقهبندي الیهها و تهيه نقشه نهایي؛ آخرین مرحله به نرم افزار  ARC GISمربوط می شود .در این مرحله الیههای
اهالعاتی هر عن صر با توجه به اهمیتی که برای مکانیابی ریزش سنگ دارند ،هبقهبندی می شوند .الیهها در این برنامه
هبقهبندی شد و در نهایت برای تهیه نق شه نهایی ،این الیهها تو سط ابزار  Raster Calculatorتلفیق شده و وزنهای
نهایی که در مدل  ANPبرای هر عنصـــر به دســـت آوردیم ،به الیههای مربوهه وارد نموده و در نهایت نقشـــه نهایی
مکانیابی خطر ریزش سنگ متاسبه و حات شد.
در ادامه ،نقشه بدستآمده براساس دیدگاه فرااسباتی (تاوی ) مورد بازنگری و تفسیر قرار گرفت .به این معنا که این یافتهها
جهت تتلی عمیقتر ،تفهیم بیشـــتر و در نهایت بین رشـــتهای نمودن یافتههای پهنه بندی مخاهراد ژئومورفولوژی
سنگریزه در مسیر ارتباهی رودبار -رستمآباد ،برای کاربردیتر شدن مورد استفاده قرار گرفت.

شكل  :4مراحل روش شناسي پژوهش

منطقه مورد مطالعه

این منطقه بخشهایی از آزاد راه رودبار -ر ستم آباد در دره سفیدرود در واحد ژئومورفولوژی البرز غربی قرار گرفته ا ست.
به هور کلی مجموعه کوههایی که در شمال ک شور با روند شرقی – غربی از آذربایجان تا خرا سان امتداد دارند .زون البرز
را ت شکی میدهد که ناحیهای با تغییر شک فعال ا ست و بخ شی از سل سله کوههای آلپ – هیمالیا در آ سیای غربی را
تشــکی داده و تا حد زیادی در زون برخورد ورقه عربی قرار گرفته اســت (مقیمی .)164 :1389 ،دره کنونی ســفید رود
حات عملکرد فرسایش رودخانهای در امتداد این گس قرار دارد و از نظر شرایط مورفولوژی در آغاز باری و عمیق و در
پایین د ست عریض و فراخ می شود (عالییهالقانی .)106 :1384 ،الزم به ذکر ا ست متدوده جاده مورد مطالعه به دلی
این که مابین بستر اتلی رودخانه سفیدرود و دامنههای شرقی متعلق به واحد البرز غربی قرار دارد ،بنابراین در این تتقیق
آزادراه مورد نظر از ی سمت با خطراد دامنهای در ارتباط است.
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شكل :5موقعيت منطقه مورد مطالعه در كشور و استان گيالن(شهرستان رودبار)

بحث و یافتهها
بخش اول :ارزیابي پهنه بندي مخاطرات سنگریزه در آزادراه رودبار -رستم آباد

با توجه به مراح انجام کار ،پس از تعیین روابط بین معیارها و تعیین ضرایب اولیه هر عن صر ،از هریق مقای ساد زوجی
که بر پایه پر س شنامه انجام شد ،ضرایب همه عنا تر در ی ابرماتریس گردآوری شده و در نهایت با ا ستفاده از عملیاد
ریاضــی ،ابتدا ابرماتریس غیروزنی (جدول )1-و ســپس وزنی (جدول )2-تشــکی شــد .در نهایت با اســتفاده از این دو،
ابرماتریس حدی (جدول )3-تشکی شد .این ابرماتریس ی ضریب یکسان برای عناتر نشان داده است.
جدول  :1ابرماتریس غيروزني عناصر مورد مطالعه در وقوع سنگریزه

جدول :2ابرماتریس وزني عناصر مورد مطالعه در وقوع سنگریزه
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جدول  :3ابرماتریس حدي عناصر مورد مطالعه در وقوع سنگریزه

در انتها برای به دست آوردن ضریب نهایی هر عنصر ،باید ضرایب به دست آمده از جدول ابرماتریس حدی را بر ضریب
خوشهها ،ضرب کرد تا ضریب نهایی هر عنصر به دست آورده شود (شک .)6-

شكل :6ضریب نهایي عناصر موثر در وقوع سنگریزه

پس از به د ستآوردن ضرایب نهایی حا ت شده هر عن صر با مدل  ،ANPاین ضرایب میبای ست بر الیه اهالعاتی هر
عن صر اعمال شده و نق شه نهایی آن در نرم افزار  ARC GISحا ت شود ،.این الیهها بر ح سب میزان و نوع تاسیرگذاری
آن در جدول شماره  4مبتنی بر مو ضوعاد تاسیرگذار و ویژگیهای جغرافیایی منطقه مورد مطالعه ،هبقهبندی شدند .در
نهایت با ترکیب همه الیههای مورد ا ستفاده و اعمال همه ضرایب بد ست آمده از مدل تتلی شبکه ،در بخش Raster
 Calculatorدر نرم افزار  ARC GISنقشــه نهایی خطر ریزشســنگ در متدوده مورد مطالعه در ســه هبقه خطرباال،
متوسط و کم خطر ،به تورد زیر حات شد (شک  .)7-چناناله در این نقشه مشاهده می شود ،نقاط سبت شده در مطالعه
میدانی ،نسبتا با مناهق با خطر باال مطابقت دارد.
جدول :4خصوصيات الیههاي مؤثر در وقوع خطر سنگریزه در آزادراه رودبار -رستمآباد (منبع :نگارندگان)
معيار الیهها
میزان شیب
جهت شیب
کاربری زمین
لیتولوژی
فاتله از راه
فاتله از گس

توضيحات
این الیه در  5هبقه قرار گرفت .در این الیه با افزایش شیب ،خطر ریزشسنگ افزایش مییابد.
مستعد ترین وضعیت ،شیب شمالی میباشد .این الیه در سه هبقه دسته بندی شد.
برح سب نوع ارزش هر کاربری هبقهبندی می شوند .زمینهای بایر بی شترین خطر ریزش سنگ را دارا میبا شند و پس از آن زمین
های زراعی و رودخانه در هبقاد بعدی قرار میگیرند.
در این الیه سنگهای آتشفشانی ،تودهای و لس ،مستعدترین مناهق خطر ،زمینهای آبرفتی ،رسوبی ،ماسه و کنگلومرا در دسته
بعدی و زمینهای زراعی کمترین خطر ریزش را دارا میباشد.
الیه حریم و فاتله از راههای ارتباهی و جاده اتلی نیز بر حسب میزان ارزش ،هبقهبندی شدند .هر چه فاتله از جاده کمتر باشد،
پتانسی بیشتری برای ریزشسنگ دارد.
در الیه فاتله از گس  ،هر چه فاتله از گس کمتر باشد ،امکان ریزشسنگ بیشتر است.
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در نقشه حریم آبراهه ،هر چه فاتله از آبراهه کمتر باشد ،برای ریزش سنگ مستعدتر است.
در این الیه بارش هر چه میزان بارش بیشتر باشد ،خطر ریزش افزایش مییابد.

شكل :7پهنهبندي مناطق مستعد مخاطرات ریزش سنگ در درجات خطر كم ،متوسط و زیاد

بخشدوم :سطوح تاویل در فهم پهنههاي مخاطرات ریزشسنگ آزادراه رودبار -رستمآباد

در به کارگیری تتلی های تاوی در دانش ژئومورفولوژی ،امور مربوط به پدیدههای ریزشســـنگ از دو نظر میتوانند به
عنوان ی متن ،بررسی و تفسیر شوندک یکی به تورد متنهای مکتوب که برگرفته از تتلی های آماری است و دوم در
قالب تف سیر نق شه به عنوان فهم رویدادهای حاکم بر سطوح خطر کم تا زیاد .امور مربوط به پدیدههای ریزش سنگ به
عنوان ی متن ،هیل گســتردهای از مفاهیم عددی و آماری را شــام میشــود که با ارجاعهای جدید ،معانی جدیدی از
واکنشهای ژئومورفی را میتوان اســتنباط نمود .زیرا معیارهایی نظیر شــیب ،پوشــش گیاهی ،میانگین بارش ســاالنه،
کاربری ارا ضی و  ...در زبان عددی مفاهیم کلی را در بر میگیرند که مولل میتواند معانی آن را ک شل و بازگو کند .این
مو ضوع در قالب نق شه تولید شده در پهنه بندی خطر ریزش سنگ نیز به همین منوال ا ست .روی همرفته سه سطح
مفهومی تمایزپذیر تاوی برای بازیابی مفاهیم و نظریههای مربوط به گرایشهای مختلل علوم جغرافیایی در راستای فهم
بیشتر پهنههای مخاهراد ریزشسنگ و اسرگذاری در آن توسعه مسیر ارتباهی رودبار به شرح زیر است:
تاویل سطح اول؛ متن فعال -ذهن غيرفعال

در این سطح متن علمی معنادار و مق صود نوی سنده از نق شه ،نمودار و متن به و ضوح تف سیر شده ا ست .به این معنا که
متقق غیرکارشناس (متخصص سایر گرایشهای علوم جغرافیایی) با ذهن همراه با دانش متدود از اتطالحاد تخصصی
مخاهراد و م سائ دامنهای ،معنا را از متن ک شل میکند (مجیدی راد .)1398 ،بنابراین در این سطح ،متن قاب مطالعه
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سرشار از معنا و راهنماست و به جای آن ،ذهن متقق از درک کمتری از معنا برخوردار است (جغرافیدان سیاسی ،شهری
و )...که باید معنای متن را فارغ از ظواهر م شاهده شدنی آن دریابد .به عنوان مثال متن مخاهراد فعال شده تو سط ی
ژئومورفولوژی ست ،دارای تف سیرها و کاربردهای م شخ صی ا ست که مطالعهکننده غیرمتخ صص ،به کو شش زیادی برای
فهم مقصود نویسنده نیاز ندارد .و میتواند به سهولت ،متن ارائه شده را در حوزه تخصصی رشته خود ،مورد استفاده قرار
دهد.
تاویل سطح دوم؛ متن غيرفعال -ذهن فعال

در این سطح ،ذهن مطالعهکننده فعال است (کارشناس ژئومورفولوژی و آشنا با اتطاحاد پایهای و تخصصی این دانش).
و به متن علمی معنا میدهد .اما در این سطح ،متن علمی شناسایی شدنی ،تفسیر نشده و معنای درونی آن به وضوح بیان
نشده و این نویسنده است که با ذهن سرشار از معنای خود مشتم بر ساختهای عینی ،واقعیتی را به متن منتق میکند.
این واقعیت بازتاب عینی ســاختهای حاکم بر ذهن فرد اســت (افدــلی .)1396 ،این ســطح میتواند در تفســیر نقشــه
پهنهبندی مخاهراد کاربرد گستردهای داشته باشد زیرا ذهن متقق میتواند از تفسیر سطوح خطراد متدودکننده از روی
نقشه ،واقعیاد پنهانی از نتایج پهنه بندی خطر بر روی فدای جغرافیایی و نمود آن را ،کشل و معنا کند.
تاویل سطح سوم؛ متن غيرفعال -ذهن غيرفعال

این سطح شاید ایدهآلترین سطح تاوی در تولید دانش مت سوب شود به هوری که در آن ،هم ذهن متقق و هم متن
علمی ،غیرفعال ه ستند .به این معنا که متقق غیرکار شناس میکو شد ،متن خروجی از مطالعاد پهنهبندی تف سیرن شده را
با مطالعادجانبی و تالشهای مکرر ،قاب فهم کند و معنا را از متن کشل کند .که این امر مستلزم تالشهایی در راستای
مطالعاد میان رشتهای خواهد بود.
از دید تاوی  ،نقشــه پهنهبندی تهیهشــده به کم مدلهای متنوع تصــمیم گیری و ،...به هور کام نمودهای شــفافی از
واقعیاد علمی را نمیتوانند نشــان دهند .نقشــه اســاســا ابزاری برای تفســیر واقعیاد علمی بوده و چکیدهای از واقعیت
ملموسی است که از وقایع و مسائ متیطی نشاد گرفته است .به بیان دیگر نقشه ،روشی برای بازنمایی متیط است.
این ابزار در مطالعاد ریزش سنگ میتواند وقایع جاری را برای تغییراد متیط و فهم م سائ نا شی از مخاهراد کنترل
کننده تو سعه راههای ارتباهی را ت سهی کند .این نق شهها ،پیش از آن که ت صویرگر متض عینیاد سطح زمین با شند،
معانی قاب کشــل گســتردهای را به هور پوشــیده در خود دارند و با تتلی تاوی در ظر زمان و مکان میتواند وقایع
جاری را در فدـــای جغرافیایی ایران نمایش دهند به هوری که پیشبینی آســـیبهای ناشـــی از وقوع ریزشســـنگ و
پهنهبندی آن استفاده از این روششناسی ،ممکن خواهد بود و بنابراین نمیتوان با نگاه ترفا اسباتی و مدلسازی الیههای
پو شیده ،آن را تف سیر نمود .بنابراین تتلی تاوی نق شه ن شان میدهد که نق شه پدیدهای به هور کام عینی نی ست ،بلکه
سرشار از معناست .معناهایی که فهم وقایع متیطی را تسهی میکند .بنابراین متقق مخاهراد ژئومورفولوژی  ،به جای
عینی پنداشتن این مفهوم ،آن را معناکاوی و ساختارهای معنابخشی به آن هویدا میکند .به همین منظور نقشه مربوط به
پهنهبندی مخاهراد ریزش سنگ آزادراه رودبار -ر ستمآباد ،مورد تف سیر قرار گرفت .مطابق با این ا شکال ،ابتدا تو سط
ســطوح ســهگانه تاوی  ،به عنوان متن فعال و غیرفعال مورد مطالعه قرارگرفته و در انتها با دیدگاه میانرشــتهای در علوم
جغرافیایی ،هبق م صاحبه با متخ ص صین سایرگرایشها ،تف سیر آنها از نق شهها و نمودارهای مذکور ،برر سی شده ا ست .تا
بتوان یافتههای بدست آمده را در مطالعاد سایر گرایشها مورد استفاده قرار داد تا جنبههای کاربردی آن ،توسعه پیدا کند.
تاویل و تفسير نقشه
تفسير نقشه پهنهبندي مخاطرات ریزشسنگ به صورت متن غيرفعال
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در این تفسیر ظواهر نقشه و برداشت سطتی از این نقشه ارائه میشود .مطابق با نقشه پهنهبندی ،این پهنههای خطر که
تجمیع معیارهای فوقالذکر را ارائه میدهد و سه سطح ا تلی با درجه خطر کم ،متو سط و زیاد م شاهده می شود .در پهنه
خطر زیاد ،که بیشــترین س ـهم را در متدوده مســلط به آزادراه اختصــاص داده اســت ،که احتمال تخریب راه و باالبودن
حساسیت آنها را نشان میدهد.
تفسير نقشه پهنهبندي مخاطرات مخاطرات ریزشسنگ به صورت متن فعال

هرکدام از درجاد خطر تعیین شده در پهنه مورد مطالعه ،مفاهیم عمدهای را از دیدگاه مخاهراد ژئومورفولوژی دامنهای
به همراه دارد .موضوعی که از بطن این نقشه مالحظه می شود حساسیت ژئوسیستمها به آزادراه ایجاد شده است .زیرا با
احداث این مسیر ،واکنش ژئوسیستمها به این تغییراد به تورد مخاهراد ژئومورفولوژی با درجه خطر باال جلوه نموده
اســت و متیط را با چالشهایی عمده مواجه ســاخته اســت .در این راســتا موضــوع کاهش مخاهراد احتمالی از هریق
اقداماتی سخت افزاری نظیر ایجاد تورهای سیمی ،کنترل و نظارد دقیقتر بر فعالیتهای معادن سنگ و دیگر راهکارهای
مقاومسازی جاده در الویت قرار خواهد گرفت.
جدول  :5نمونهاي از تفسير جغرافيدانان از نقشه پهنهبندي ریزشسنگ در آزاد راه رودبار -رستم آباد
معيار الیهها
متخصص ژئومورفولوژی

متخصص اقلیمشناسی

متخصص جغرافیای شهری
متخصص جغرافیای
روستایی
متخصص جغرافیای سیاسی

توضيحات
به دلی حســاســیت باالی ژئومورفی نواحی کوهســتانی ،اقداماد مربوط به احداث آزادراه رودبار -رســتم آباد ،تعادل
ژئومورفولوژی و آ ستانه بتران سی ستمهای دامنهای متدوده مورد مطالعه را مورد هد قرار داده ا ست .به هوری که
وزن زیاد حات از مسیر ارتباهی و حم و نق های روزانه خودروها با واکنش ژئوسیستمها به تورد تتمی خساراد
احتمالی سازه انسانی ،جلوه نموده است.
وقوع مخاهراد ریزش ســـنگ عمدتا تتت تاسیر تغییراد تناوبی دما ،فرین های دمایی ،یخبندان ها و وقوع هوازدگی
فیزیکی ،و همالنین توزیع بارش سنگین و نرمال ساالنه ،ماهانه و روزانه قرار دارد .براین اساس مطالعه الگوهای دمایی
و بارشی در کاهش مخاهراد ریزش بر جادهها موسر است.
توسعه سیستم حم و نق با توسعه شهرها همراه است و تخریب آزادراه و مخاهراد ریزش سنگ با پیامدهای منفی بر
ســاختار کالبدی و اقتصــادی شــهری رودبار و رســتم آباد همراه اســت .از دیگر ســو پایداری متیط در این متدوده با
گردشگری شهری آن در تعام قرار دارد.
د ستر سی به رو ستاها و تو سعه این سکونتگاهها در گرو پدیدار شدن سی ستم حم و نق پایدار ا ست و این آزادراه در
تــورد مخاهره پذیری باال ،میتواند عالوه بر آســیبهای گردشــگری به نواحی روســتایی ،منجر به تخلیه روســتاها،
مهاجرد و خساراد متعدد شود.
متدوده اداری و تقســیماد دهســتان و فرمانداری شــهرســتان رودبار در اســتان گیالن میتواند عالوه بر ســازماندهی
سیا سی -اداری ف دای هبیعی متدوده مورد مطالعه ،به مطالعه وظایل نهادهای اجرایی و اداری تق سیماد ک شوری در
کاهش خطرپذیری در برابر فرایند ریزش سنگ بپردازد و زمینههای اجرایی شدن اهدا پهنهبندی را فراهم سازد.

نتيجه گيري
چنانکه در این نو شتار در بخش روشهای اسباتی به آن ا شاره شد .در این پژوهش با تعیین عنا تر مؤسر در وقوع خطر ریزش سنگ
شام شیب ،جهت شیب ،لیتولوژی ،کاربری اراضی ،میانگین بارش ساالنه ،فاتله از گس  ،آبراهه و مراکز مسکونی ،با اعمال نظر
کار شنا سان ،پی شینۀ مطالعاتی و بازدیدهای میدانی و نیز ا ستفاده از روش فرآیند تتلی شبکه و وزندهی این عنا تر ن سبت به
یکدیگر ،هر عن صر بر مبنای نظر کار شنا سان ،ن سبت به عملکرد وقوع خطر ریزش سنگ بر آزادراه مورد مطالعه و پهنهبندی شدند.
به هور کلی موضـــوعاد کاربردی در دانش ژئومورفولوژی به ویژه مخاهراد ژئومورفولوژی به دلی گیرافتادن تـــر در چنبره
مدلهای کمّی پهنهبندی و تجزیه و تتلی آمار و ارقام ،روح نوآوری ،تخی و نظریهپردازی متققان را به شـــدد تتت تاسیر قرار
داده است .از این رو اتکای تر به روش و فنون آماری و مدلسازی ،موجباد تکراری شدن جایگاه این دانش ،پیرامون موضوعاتی
از قبی پهنهبندی و تتلی زمینلغزش ،سیالب ،فر سایش بادی و  ...با ا ستفاده از مدلهای ت صمیمگیری تتلی شبکه ،فازی و...
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شده ا ست .که ترفا تاکید بر پیوند دادن ارتباط متغیرهای بارش ،شیب ،پو شش گیاهی ،کاربری ارا ضی و ...با یکدیگر ا ست .به
همین دلی در حال حا ضر کمتر م شاهده می شود که متقق و متخصص مخاهراد ژئومورفولوژی به جای توس تر به آمار و
نرمافزار و تتلی خروجیهای بدســتآمده ،الگو و ایدهای نظاممند در عرتــه مدیریت و پایداری متیط برای کاهش و ســازگاری با
مخاهراد و  ...ارائه دهد .به نظر میر سد برخورد روش شنا سانه متض آن هم از نوع تر اسباتی نمیتواند منجر به شک گیری
دیدگاه و نظریههای فل سفی در ژئومورفولوژی و تتکیم این موارد شود .بنابراین الزم ا ست پژوه شگر ،عمده کو شش خود را بر پایه
ارائه نظریه خالقانه خود پس از تجزیه و تتلی دادههای بدسـت آمده ،مطرح نموده و مورد نقد علمی قرار دهد و نتایج کمّی خود را
با وقایع متیطی خود تطبیق دهد تا بتواند نتایجی منطقی و در عین حال کاربردی با قابلیت اجرایی ارائه دهد .از آنجا که در دانش
ژئومورفولوژی ،تف سیر مفاهیم و نق شهها در الویت قرار دارد و این عم در این دانش تو سط متققان در حال انجام ا ست .در این
مطالعه تالش شد تا با ارائه نمونههای موردی از انواع تفسیر و با پیادهسازی سطوح و رویکردهای تاوی روند سازمانیافتهتری برای
مطالعاد مدیریتی مخاهراد ژئومورفولوژی ایجاد شود تا به نتایج ا تولیتری د ست پیدا کند .چرا که در برر سی سطوح مختلل
تاوی  ،هنر ی ژئومورفولوژیست تبدی نمودن متنهای غیرفعال به فعال برای استفاده و تفهیم کاربردی پدیدههای ژئومورفی در
ســایر رشــتهها و گرایشهای علوم جغرافیایی نظیر مطالعاد جغرافیای شــهری ،روســتایی ،ســیاســی و ...اســت .همالنین ی
ژئومورفولوژیست در چارچوب دانش تاوی باید برداشتهای تخصصی از نقشهها و نمودارها داشته باشد که ی غیرکارشناس نتواند
از آن برداشــت مشــابه داشــته باشــد .در این راســتا با هد کاربردیتر شــدن متن فعال از تفســیر نقشــه پهنهبندی مخاهراد
ژئومورفولوژی ریزش سنگ در آزادراه رودبار -رستمآباد ،به منظور پیونددادن یافتههای این دانش با یافتههای سایر علوم جغرافیایی
از دیدگاه افراد متخصص در این رشتهها و مصاحبه با آنها ،بدست آمد .چناناله در این نوشتار مشاهده شد ،استفاده از عین هرکدام،
مرز مشترکی میان نظراد هرکدام از متخصصان را نشان میدهد .به هوری که اقلیم شناس برداشت خود از متن فعال ارائه شده از
ســـوی ژئومورفولوژیســـت را با نوع عملکرد نوع و توزیع بارشهای ســـنگین ،تغییراد فرینهای دمایی و تاسیر آن در وقوع ریزش
سنگها مطابقت میدهد .جغرافیدان رو ستایی ،این نتایج را با آ سیبهای وارده بر سکونتگاهها و ارائه راهکارهای منا سبتر برای
مقاومت عر ته رو ستایی تطبیق میدهد .به همین ترتیب جغرافیدان شهری آ سیبهای نا شی از ریزش سنگ را در تو سعه پایدار
شهرهای مجاور به ویژه رودبار و رستم آباد و توانهای آن مطالعه میکند و جغرافیدان سیاسی از دیدگاه تقسیماد کشوری ،تنظیم
وشرح وظایل کاهش مخاهراد را ارائه میدهد.
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