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شناسایی دامنه های مستعد زمین لغزش و طبقه بندی انواع آن با استفاده از مدل رگرسیون
لجستیک و منطق فازی ( مطالعه موردی :حوضه قهرمانلو استان خراسان شمالی)
شیوا گلی پور -کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی ،گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکترعلی شریعتی ،دانشگاه فردوسی
مشهد ،مشهد.
سید رضا حسین زاده - دانشیار گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد.
ملیحه پورعلی -مدرس مدعو گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد.
پذیرش مقاله1400/02/14 :

تائید نهایی1400/09/12 :

چكيده
زمين لغزش فرآیندي است شامل حركات تند و یا كند موادسنگي و خاک بر روي دامنه ها در جهت
شيب كه منجر به از بين رفتن شرایط طبيعي زمين شده و خطرات جاني و مالي زیادي را به وجود
ميآورد .در حوضه قهرمانلو به علت شرایط خاص خاکشناسي ،آب وهوایي و تكتونيكي زمين
لغزشهاي زیادي رخ داده است كه خسارتهاي زیادي به زمينهاي كشاورزي ،خطوط ارتباطي و
نواحي روستایي وارد كرده است .در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسيون لجستيک و منطق فازي
نقشه شدت خطر زمينلغزش هاي منطقه تهيه گردید و انواع آن بدست آمد .بدین صورت كه با
استفاده از  12معيار شامل شيب ،جهتشيب ،ارتفاع ،تراكم شبكهآبراهه ،فاصله از شبكهآبراهه،
خطوطارتباطي ،زمينشناسي ،شاخصرطوبت ،بارش ،كاربرياراضي ،تراكم پوششگياهي و شاخص
توپوگرافيزمين به عنوان متغيرمستقل و موقعيت زمينلغزشهاي منطقه كه با استفاده از مطالعات
ميداني و دورسنجي مجموعا  28مورد شناسایي شده است ،به عنوان متغير وابسته به مدل معرفي
گردید .نتایج مدل با دقت  Pseudo R2برابر با  0/2311و شاخص  ROCبرابر با  ،0/9134بيانگر
این است كه متغيرهاي فاصله از آبراهه ،كاربري اراضي ،بارندگي و فاصله ازجاده در بروز زمين لغزش
در حوضه قهرمانلو موثر مي باشند و همچنين از كل مساحت  10241هكتاري حوضه ،ميزان 310
هكتار یعني  3درصد و  216/3هكتار به ميزان  2/11درصد ،به ترتيب داراي پتانسيل زمين لغزش
خيلي باال و باال ميباشند ،همچنين 66/5درصد ازحوضه به علت قرارگيري در ارتفاعات زیاد و
شيبهايتند و قرارگيري در موقعيت جهاتغربي (غرب و شمالغربي و جنوبغربي) داراي
دامنههایي با پتانسيل خيليكم براي زمينلغزش ميباشند ،همچنين  11مورد از زمينلغزش ها از نوع
انتقالي 2 ،مورد زمين لغزش انتقالي كم عمق و  15مورد از پهنههاي پيشبيني شده به صورت زمين
لغزش چرخشي شناخته شدند.

واژگان كليدي :تكوین ،خراسان شمالي ،غار ،كارست ،مورفوژنتيک.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نویسنده مسئول:

E-mail: srhosseinzadeh@um.ac.ir

210

پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال یازدهم ،شماره  ،1تابستان 1401

مقدمه
زمین لغزش یکی از گسترده ترین و پرتکرارترین مخاطرات طبیعی است که منجر به تلفات جانی و خسارات
اجتماعی-اقتصادی در سطح جهانی میگردد (تورنر .)2018 ،1این پدیده طبیعی نقش اساسی در تغییر و تکامل چشمانداز
زمین داشته است (متراززی و همکاران )2021 ،2که عوامل زمینشناسی ،کاربری زمین ،آب و هوا و عوامل انسانی در وقوع
آن تاثیرگذار می باشند ،همچنین عواملی مانند بارندگی شدید و زلزله باعث تشدید آن می شود (زوو و همکاران.)2020 ،3
براساس تحقیقات وارنس )1978( 4و کرودن ،)1991( 5لغزش زمین را می توان به عنوان حرکت توده ای از سنگ یا زمین
به سمت پایین و خارج از یک شیب تحت تأثیر گرانش تعریف کرد که در نتیجه تغییر نیروی مقاومت برشی خاک بر روی
دامنه ،به وقوع می پیوندد (میکاددی و همکاران .)2022 ،6در ایران در یک دوره  25ساله ( 187 )1391 - 1389نفر توسط
زمینلغزش جان خود را از دست دادند و به برخی از زیرساختها مانند جادههای جنگلی ( 3کیلومتر) ،راهآهن ( 9کیلومتر)،
جادههای اصلی ( )252/67و جادههای روستایی ( 46کیلومتر) آسیب وارد شده است (یانسری و همکاران .)1397،با توجه
به اهمیت زمین لغزش و مخاطرات آن محققانی در ایران و خارج از ایران به مطالعه آن پرداخته اند ،افرادی مانند :یالچین7
و همکاران ( ،)2011طی تحقیقی در منطقه ترابزون 8واقع در شمال شرقی ترکیه با استفاده از  GIS9و  RS10و مدلهای
رگرسیون لجستیک ،تحلیل سلسله مراتبی و نسبت فراوانی به شناسایی و پهنه بندی زمین لغزش پرداختند ،طبق نتایج
بدست آمده از تحقیقات آن ها ،شاخص آماری نسبت فراوانی 84/9 ،درصد از منطقه ،دارای خطرپذیری خیلی پایین و
 95/19درصد در محدوده پایین 36 /46 ،درصد در محدوده متوسط 58/32،درصد در محدوده خطر زیاد و فقط 18/1درصد
در محدوده خطر خیلی زیاد بدست آمد .ونگ 11و همکاران ( )2016زمین لغزش واقع در شهرستان گوانگژو در کشور چین
را با استفاده از شاخص های آماری و مدل آنتروپی 12مورد ارزیابی قرار دادند که در این پژوهش از پارامترهای جهت شیب،
ارتفاع ،انحنای نیمرخ عمومی و سطحی ،فاصله از جاده ،شاخص حمل رسوب ،شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمالشده،
بارش ساالنه ،سنگشناسی و درجۀ شیب ،استفاده نمودند .نتایج بدست آمده نشان داد که که مدل رگرسیون لجستیک با
سطح زیرمنحنی  82.8درصد دقت باالتری نسبت به مدل شاخص آماری با سطح زیر منحنی  82.51درصد دارد ..اسپوزیتو
و همکاران 13در سال  2021در تحقیقی در ایتالیای مرکزی به بررسی رابطه بین عوامل زمینشناسی ،فیزیوگرافی و
زمینساختاری با وقوع زمینلغزش پرداختهاند ،آن ها پس از بررسی عکسهای هوایی و نقشهبرداری میدانی و وضعیت
اقلیم منطقه و با استفاده از مدلهای آماری ،زمینلغزشهای منطقه را شناسایی کردند .نتایج آماری رگرسیون خطی تحقیق
آن ها نشان داد که عامل زمینشناسی مهمترین عامل در وقوع زمینلغزشها میباشد .کریمی و همکاران در سال 1391
در تحقیقی خطر زمین لغزش را با استفاده از مدل  AHP-FUZZYدر راستای توسعه امنیت کالنشهر تهران در منطقه
یک با استفاده از پارامترهای شیب ،ارتفاع ،زمین شناسی ،کابریاراضی ،رودخانه ،گسل و موقعیت زمینلغزشهای قدیمی
بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که از باالدست و شمال حوضهها به سمت پاییندست و جنوب آبخیزهای منطقه یک،
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- Turner
- Materazzi et al
3 - Zhou et al
4 - Varnes
5 - Cruden
6 - Miccadei et al
7- Yalcheen
8 - Trabzon
9 - Geoghraphic Information System
10 - Remote Sensing
11 - Wang
12 - Entropy
13 - Esposito et al
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میزان خطر زمینلغزش کم میشود .با توجه به نقشه نهایی به دست آمده از پهنهبندی خطر زمینلغزش و در راستای توسعه
و امنیت شهری نتیجه گرفته شد که باید از ساختوساز در محدوده با خطر بسیارزیاد وزیاد و آبخیزهای دارای دامنههای
پرشیب و دارای پتانسیل زمینلغزش و همچنین حریم رودها در منطقه یک ممانعت به عملآید و بایستی همه کاربریهای
مختلف شهری از جمله کاربریهای مسکونی با استفاده از روشها و تکنیکهای مهندسی پایدار شوند .یانسری و همکاران
در سال  1397در تحقیقی حساسیت به وقوع زمینلغزش را در حوزة آبخیز چهاردانگه مازندران با استفاده از رگرسیون
لجستیک ،مدل عمومی تجمیعیافته و شاخص آنتروپی شانون مورد بررسی قرار دادند .طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق،
معیارهای ارتفاع ،درجهشیب ،انحنایسطح و کاربریاراضی بیشترین تاثیر را بر وقوع زمینلغزشهای منطقه داشتهاند و پس
از پهنه بندی و طبقهبندی آن به این نتیجه رسیده اند که  51/05درصد منطقۀ مورد مطالعه در طبقه حساسیتزیاد و
خیلیزیاد نسبت به وقوع زمینلغزش قرار دارد .همچنین با مقایسه سه روش شاخص آنتروپی ،شانون ،رگرسیونلجستیک
و مدل عمومی تجمیعیافته با یکدیگر به وسیله مدل  ROCبه این نتیجه رسیده اند که ،عمومی تجمیع یافته با سطح زیر
منحنی  4/82درصد بیشترین دقت را در حوضه آبخیر چاردانگه داشتهاست .اشرفی و همکاران در سال  1399در تحقیقی
پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از شاخص آنتروپی شانون به بررسی وضعیت زمین لغزش در حوضه آبریز طالقان
پرداخته اند .آنان از الیههای شیب ،جهتشیب ،هیپسومتری ،نسبت مساحت سطح ،شاخص موقعیت توپوگرافی ،شاخص
طول شیب ،شاخص رطوبت ،زمینشناسی ،کاربریاراضی ،شاخص پوشش گیاهی نرمال شده ،فاصله از گسل ،فاصله از
رودخانه و فاصله از جاده استفاده نمودند و نتایج مدل نشان داد که عوامل جهت شیب ،کاربریاراضی ،ارتفاع ،شیب ،شاخص
پوشش گیاهی نرمال شده و فاصله از رودخانه بیشترین تاثیر را بر وقوع زمین لغزش حوضه و عوامل شاخص رطوبت ،زمین
شناسی و شاخص موقعیت توپوگرافی کمترین تاثیر را داشتهاند .در ایران استانهای خراسان رضوی و شمالی ،کهکیلویه و
بویراحمد ،اردبیل ،مرکزی ،چهارمحالوبختیاری ،مازندران ،آذربایجان شرقیوغربی ،کردستان و  ...جز مناطقی میباشند که
هرساله خسارات زیادی را از این پدیده طبیعی متحمل می شوند .در حوضه آبریز قهرمانلو واقع در استان خراسانشمالی،
بهعلت شرایطخاص خاکشناسی ،آبوهوایی ،تکتونیکی و انسانی ،زمینلغزشهای زیادی رخ داده است که منجر به
خسارتهای زیادی به زمینهای کشاورزی ،خطوط ارتباطی ،سکونتگاههای روستایی گردیده است که ضرورت بررسی
وضعیت زمین لغزش در این حوضه را موجب میشود .هدف از این تحقیق نیز پهنهبندی انواع زمینلغزش و تهیه نقشه
شدت خطر با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و منطق فازی در حوضه قهرمانلو واقع در استان خراسان شمالی میباشد
تا عوامل موثر بر زمین لغزش در این حوضه بررسی و انواع زمینلغزش نیز در پهنههای شناسایی شده برای اولین بار
مشخص گردد.
روش تحقيق
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه واقع در حوضه رودخانه قهرمانلو واقع در جنوب غربی شهرستان فاروج میباشد که بین طولهای
جغرافیایی  57درجه و  55دقیقه تا  58درجه و  4دقیقه شرقی و بین عرضهای جغرافیایی  37درجه و  2دقیقه تا  37درجه
و  13دقیقه قرار گرفته است .روستاهای مایوان ،چوکانلو ،استاد ،خسرویه ،هشت سرخ و قهرمانلو در داخل این حوضه واقع
شدهاند (شکل  .)1این محدوده در بین تشکیالت کپهداغ در شمال و آالداغ در جنوب قرار دارد ،دارای سنگهای ماسه
سنگ ،گرانیت ،شیست میباشد و دامنههای آن از آهکهای اوربیتولیندار مربوط به دوره زمینشناسی کرتاسه (با سازند
تیرگان) و مارنهای قرمز و ماسه سنگ نئوژن تشکیل یافته است (سازمان زمین شناسی کشور .)1390 ،از دیدگاه چینه-
شناسی تشکیالت منطقه مورد نظر شامل سنگآهک تودهای -نازک الیه خاکستری روشن ،سنگ آهک آرژیلی ،مارن،
ماسهسنگ و کنگلومرا ،مارنژیپسدار ،ماسهسنگ،کنگلومرا و شیل آمونیتدار با میان الیههای سنگآهک و اربیتولیندار
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میباشد (سازمان زمین شناسی کشور .)1390 ،براساس آمار ثبت شده در سازمان زمینشناسی کشور ،تعداد  12زمینلغزش
در منطقه رخ داده است که  7مورد آن در اطراف ارتفاعات و دامنههای روستای قهرمانلو و سه مورد آن در اطراف روستای
خسرویه و همچنین دو مورد از آن ها در اطراف روستای هشت سرخ رخ داده است .لذا این تعداد از زمین لغزش در این
حوضه نشان از مستعد بودن این حوضه برای حرکات تودهای و زمین لغزش می باشد.

شكل  :1موقعيت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان خراسان شمالي

مراحل انجام تحقيق

مراحل کلی پهنهبندی مناطق حساس به وقوع زمینلغزش در حوضه قهرمانلو با استفاده از روش آماری و رگرسیون
لجستیک و منطق فازی درشکل  2به صورت فلوچارت نمایش داده شده است.

شكل  :2دیاگرام مراحل پهنهبندي زمين لغزش در حوضه قهرمانلو
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دادهها و معيارهاي مورد استفاده
درجه شيب و جهت شيب

از جمله پارامترهای موثر در بررسی پایداری دامنهها ،درجه شیب است که وقوع زمینلغزش با آن رابطه مستقیمی
دارد ،لذا معیار مهم و اصلی در پهنهبندی زمینلغزش محسوب میگردد (لی و همکاران .)2012 ،1جهتشیب به علت تاثیر
مستقیم بر عواملی همانند وزش باد ،میزان دریافت نور خورشید و بارندگی (درجه اشباع) که مستقیما بر وقوع زمینلغزش
موثر است( ،کالرستاقی )53 ،1386 ،از پارامترهای بسیار مهم در پهنهبندی زمینلغزش میباشد (کوماک )2006 ،2به طوری
که به علت دریافت بیشتر میزان انرژی خورشیدی ،وجود پوششگیاهی ،بارندگی ،نگهداشت رطوبت باد و در نهایت ایجاد
شرایط هوازدگی مکانیکی و تخریب سنگها نقش خود را ایفا میکند (لی و همکاران .)2007 3،در پژوهش حاضر با
استفاده از مدل رقومی زمین سنجنده  SRTM4تصحیح شده سال  ،2005نقشه شیب و جهت شیب در منطقه محاسبه گردید
که شیب بین  3تا  52.76درجه میباشد که در شکل  3و جهت شیب در شکل  4نشان داده شده است.
ارتفاع

اثر ارتفاع به طور مستقیم برحرکت تودههای هوا و به صورت غیرمستقیم از طریق تبدیل نوع بارش به برف و
انبساط حجمی آب در حدود  9درصد درهنگام یخزدگی اعمال میگردد (مدنی ،)64 ،1384 ،افزایش بارش به شکل برف و
نفوذ آن ،موجب افزایش رطوبت دامنه شده که این نیز بر وقوع زمینلغزش تاثیر مستقیم میگذارد .در شکل  5خصوصیات
ارتفاعی حوضه قهرمانلو نمایش داده شده است که با توجه به موقعیت قرارگیری این حوضه و کوهستانی بودن آن7/3 ،
درصد از مساحت حوضه کمتر از  1500متر ارتفاع دارد و  9/9درصد از مساحت حوضه بیشتر از  2250متر ارتفاع دارد.
شبكه آبراهه

تاثیر منفی آبراهه ها بر روی دامنه ها با انجام فرآیندهای فرسایش و شستشوی دامنهها ،تاثیر مستقیمی بر وقوع
زمینلغزش دارد ،بنابراین در پهنههای اطراف شبکه زهکشی میزان خطر زمینلغزش بیشتر می باشد (دای و لی.)2002 ،5
لذا با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی  30متری سنجنده  SRTMنقشه شبکه هیدروگرافی ،تهیه شده است .در شکل 6
نقشه تراکم آبراهه بدست آمده از تابع  Densityنشان داده شده است .که میزان تراکم متراژ رودخانه در واحد یک کیلومتر
مربع از سطح محدوده را بیان میدارد.
خطوط ارتباطي

خطوط ارتباطی به علت ایجاد شوک و لرزش در جادههای کوهستانی و همچنین ایجاد شکاف در دامنه در نتیجه
فعالیتهای خاک برداری ،باعث ناپایداری مواد سطحی دامنهها میگردد (یاماگیشی .)2005 6،بنابراین تاثیر منفی بر رخداد
زمینلغزش دارد به این دلیل که دامنههای نزدیک به خطوط ارتباطی بیشتر میتواند تحت تاثیر رخدادهای زمینلغزش
قرارگیرد (باردینونی 7و همکاران  .)2003نقشه شبکهجاده با رقومی کردن خطوط جاده اصلی و راههایفرعی در منطقه مورد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

- Lee et al
Komac
3 - Lee et al
4 - Shuttle Radar Topography Mission
5 - Dai and Lee
6 - Yamagishi
7 - Bradinoni
2-
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مطالعه از روی دادههای  OSM1و گوگل ارث تهیه گردید و در شکل 7و 14موقعیت خطوط ارتباطی در حوضه قهرمانلو را
نشان داده است.
زمين شناسي

استحکام و مقاومت خاکها و سنگها و متفاوتبودن در نفوذپذیری آب در ارتباط با عامل زمینشناسی منطقه
میباشد .همچنین میزان نمک و امالح موجود در کانیها ،بافت متفاوت مواد سطحی ،نقش سنگشناسی را بر وقوع
زمینلغزشها ،نمایان میسازد (سوچلمایی .)1393 ،در شکل  8نقشه سنگشناسی منطقه بیان شده است.
بارش

با افزایش حجم آب موجود در بافت خاک به علت وقوع بارندگی ،ناپایداری خاک در دامنه افزایش مییابد و با
افزایش فشار استاتیکی آب بر درز و شکاف های دامنه ،موجب ریزش دامنههای ناپایدار گردیده و منجر به وقوع زمین
لغزش میشود ،لذا از پارامترهای مهم در بررسی پهنههای زمینلغزش محسوب میباشد (سیفی .)38 ،1395 ،نقشه میانگین
بارندگیسالیانه برگرفته از دادههای هواشناسی استان خراسان شمالی استخراج گردیده و براساس مدل درونیابیIDW
2نقشه آن تهیه شدهاست ،در شکل  9نقشه میانگین بارندگی سالیانه نشان داده شده است.
پوشش گياهي و كاربري اراضي

گیاهان موجب تراکم خاک و استحکام دامنهها میگردند و پوشش گیاهی رابطهی معکوسی با زمینلغزش دارد،
بنابراین دامنههای دارای پوششگیاهی کمتراکم ،از اهمیت باالیی در شناسایی پهنههای مستعد زمین لغزش میباشد که
در این پژوهش از این عامل استفاده گردیده است .برای رسیدن به این هدف ،از الگوریتم شاخص تفاوت نرمالشده
پوششگیاهی 3استفاده گردید (هارپ 4و همکاران1995 ،و گوپتا .)2003 ،5در اشکال  10و  11شاخص تفاضل نرمالشده
پوششگیاهی و کاربریاراضی بدست آمده از سنجنده  OLIماهواره لندست  8برای سال 1399حوضه قهرمانلو نشان داده
شده است.
شاخصتوپوگرافي
تاٌثیر شکل شیب بر روی فرایند تخریب خاک ،حرکات تودهای ،همگرایی یا واگرایی آبها در طی جاری شدن از
دامنهها میباشد (کن 6و همکاران  )2005همچنین در محل وقوع زمینلغزش این فاکتور مهمترین عامل کنترلکننده
حرکات تودهای سطحی است (لی و سمبات .)2006 ،7شکل  12موقعیت توپوگرافی حوضه قهرمانلو را به صورت دامنههای
مقعر ،محدب و مسطح که از داده های مدل رقومی ارتفاعی زمین منطقه بدست آمده است ،نشان میدهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

- Open Street Map
- Inverse distance weighting
3 - NDVI
4 - Harp
5- Gopta
6 - Can, J.E
7 - Lee, S., Sambath, T
2
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شاخص رطوبت توپوگرافي
اهمیت رطوبت خاک در میزان جذب آب و پتانسیل نگهداری آب اضافی در خاک ،در ارتباط است .از آنجایی که با
افزایش رطوبت خاک اشباع آن بعد از هر بارندگی و آب سطحی ،احتمال لغزش و حرکات تودهای خاک به سمت پایین
دامنه زیاد میباشد ،لذا این عامل ،یکی از عوامل مهم در بررسی وضعیت زمینلغزش به حساب میآید (شهابی .)2015 ،در
این تحقیق ،با استفاده از شاخص  1TWIاز تصویر ماهوارهای لندست  8سنجنده  OLIشاخص رطوبت حوضه قهرمانلو
محاسبه گردید و در شکل  13نشان داده شده است.

مدل رگرسيون لجستيک جهت تشخيص پهنههاي مستعد زمين لغزش در حوضه قهرمانلو

در این روش متغیر وابسته حتماً یک متغیر کیفی دو حالته بوده که تعیین احتمال وقوع هریک از سطوح متغیر کیفی
دو حالته بر اساس متغیرهای مستقل میباشد (کالدوول 2و همکاران  .)1999 ،معادله احتمال وقوع زمین لغزش جهت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Topographic Wetness Index
- Caldwell

1
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تشخیص پهنههای مستعد زمین لغزش منطقه مورد مطالعه بر اساس رابطه زیر ،فرموله شده و نقشه نهایی پهنهبندی زمین
لغزش حوضه قهرمانلو براساس معادله  1تعیین گردید.
معادله ()1
)𝑋𝐵 ∑(exp
)𝑋𝐵 ∑(1 + exp

= )p (y = 1|X

که فرمول فوق:
 pاحتمال وقوع زمینلغزش میباشد،
 Xمتغیرهای مستقل را تشکیل میدهد و Bپارامترهای برآورد شده میباشند (معادله  2و .)3
معادله ()2
معادله ()3
برای خطی کردن معادله فوق ،از رابطه  4استفاده می شود.
معادله ()4
𝑃

))𝑃 = 𝐿𝑛 ((1−؛𝑝
منطق فازي

به منظور تعیین نحوه تاثیرگذاری هر یک از پارامترها و معیارهای موثر در زمین لغزش ،از تئوری فازی (رگمی،1
 ) 2010استفاده شده است .در این تئوری مقادیر در دامنه بین صفر و یک قرار دارند .تئوری فازی براساس معادله  5تعریف
میگردد که عضویت (تمامی اعضای آن) برخالف منطق های دوگانه و سه گانه کامال سریح و روشن نیست و عناصر آن
به طور نسبی به مجموعهای متعلق هستند که بین صفر و یا یک قرار دارد (پورطاهری.)1389 ،
معادله ()5
)𝑀𝐴(𝑥1) 𝑀𝐴(𝑥2) 𝑀𝐴(𝑥3
)𝑛𝑥(𝐴𝑀
,
,
……….
}
𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
روش درونيابي معكوس فاصله وزندار

{=𝐴

2

روش درونیابی  IDWیکی از روشهای درونیابی میباشد که هدف از آن تعیین میزان یک بارش یا هر پارامتر
دیگر در مناطقی است که در آنجا عمل نمونهبرداری صورت نگرفته است .این روش درونیابی با توجه به نقاط همسایه و با
میانگینگیری از نقاط نمونه که در همسایگی هر نقطه مجهول قرار دارند انجام داده میشود .در این روش فرض برآن
است که تاًثیر پدیده مورد نظر با افزایش مسافت کاهش مییابد به بیانی دیگر پدیده پیوسته در نقاط اندازهگیری نشده،
بیشترین شباهت را به نزدیکترین نقاط برداشت شده دارد ،لذا برای تخمین نقاط مجهول ،نمونههای اطراف باید مشارکت
بیشتری نسبت به آنهایی که در فاصله دورتر قرار دارند ،داشته باشند .در این مدل از فاصله به عنوان وزن متغیر معلوم در
پیش بینی نقاط اندازه گیری نشده استفاده می شود زیرا نقش متغیر پیوسته در تاَثیرگذاری با فاصله از مکان نقطه مجهول
کاهش می یابد .بنابراین هر چه فاصله داده معلوم از نقطه مجهول افزایش یابد ،الزم است وزنها براساس فاصله کاهش
یابد ،بنابراین فاصلهها معکوس میشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Regmi
- Inverse distance weighting

1
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شاخص رطوبت توپوگرافي

شاخص رطوبت توپوگرافی ( )TWIیک مدل مفید برای تخمین محل تجمع آب در منطقهای با اختالف ارتفاع
است .تابعی از شیب و پوششگیاهی منطقه میباشد و با استفاده از باند سبز و مادون قرمز تصاویر سنجش از دور که حاوی
اطالعات پوششگیاهی است ،محاسبه میگردد (کوپسکی و همکاران.)2021 ،1
بحث و یافتهها
موقعيت پراكنش زمين لغزشهاي حوضه قهرمانلو

در این پژوهش  28دامنهای که در آن زمینلغزش به وقوع پیوسته است ،پس از بررسیهای میدانی و تفاسیر بصری
تصاویر ماهوارهای شناسایی گردید (شکل  .)15موقعیت زمین لغزش ها در شکل  16نشان داده شده است.

شكل  :15نمونه اي از زمين لغزش منطقه مورد مطالعه در روستاي تيتكانلو حوضه قهرمانلو( ،مجرد و همكاران)1398 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Kopecký et al

1
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شكل  :16موقعيت زمين لغزشهاي رخ داده شده در منطقه

آمادهسازي متغيرهايمستقل براي ورود به مدل رگرسيونلجستيک

در این پژوهش از  12متغیر مستقل بدست آمده استفاده شده است (اشکال  2تا  .)12این متغیرها پس از آمادهسازی
با استفاده از مدل منطق فازی توابع نرمالسازی خطی (مستقیم و معکوس)( ،نورم و گوسین بین صفر و یک) براساس
جدول  ،3وارد مدل رگرسیون لجستیک شدند.
جدول :1فرآیند و روشهاي آماده سازي متغيرهاي مستقل
نام متغير

روش نرمال سازي

تابع نرمال سازي

فرآیند تهيه

رفرنس متغيرها

تراكم رودخانه

بیشترین تراکم ،مناسب ترین موقعیت برای وقوع زمین لغزش

خطی معکوس

Deisity Tools

آبراهه های بدست آمده از DEM

ارتفاع

بیشترین ارتفاع ،مناسب ترین موقعیت برای وقوع زمین لغزش

خطی مستقیم

-

DEM SRTM 30m

شاخص رطوبت

بیشترین رطوبت ،مناسب ترین موقعیت برای وقوع زمین لغزش

خطی مستقیم

Wetness Index

سنجش از دور

زمين شناسي

سست ترین کانی ،مناسب ترین موقعیت برای وقوع زمین لغزش

سازمان زمین شناسی

نورم

-

گوسین

NDVI

سنجش از دور

مراتع و بیشتر اراضی بدون کاربری ،مناسب ترین محل برای وقوع زمین لغزش

نورم

SVM Algorithm

سنجش از دور

فاصله از جاده

کمترین فاصله ،مناسب ترین موقعیت برای وقوع زمین لغزش

خطی معکوس

Euclidean Distance

فایل خطوط ارتباطی OSM

شاخص تراكم پوشش گياهي کمترین پوشش گیاهی و بیشتر اراضی لخت ،مناسب ترین محل برای وقوع زمین لغزش
كاربري اراضي

 Euclidean Distanceآبراهه های بدست آمده از DEM

فاصله از آبراهه

کمترین فاصله ،مناسب ترین موقعیت برای وقوع زمین لغزش

خطی معکوس

شاخص توپوگرافي زمين

دامنه های مقعر و محدب مناسب ترین محل برای وقوع زمین لغزش

نورم

Curvature

DEM SRTM 30m

بارندگي

بیشترین بارندگی ،مناسب ترین موقعیت برای وقوع زمین لغزش

خطی مستقیم

IDW Interpolation

سازمان هواشناسی استان

شيب

بیشترین شیب ،مناسب ترین موقعیت برای وقوع زمین لغزش

خطی مستقیم

Slope Tools

DEM SRTM 30m

جهت شيب

دامنه های شرقی ،مناسب ترین محل برای وقوع زمین لغزش

گوسین

Aspect Tools

DEM SRTM 30m

آماده سازي متغير وابسته براي ورود به مدل رگرسيون لجستيک

موقعیت زمینلغزشهای رخ داده شده در منطقه (شکل  )17به عنوان متغییر وابسته ،میباشد که به صورت صفر یا
یک (بولین) آمادهسازی گردیده است و وارد مدل رگرسیون لجستیک شد.
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شكل  :17نقشه متغير وابسته" زمين لغزشهاي رخ داده شده در منطقه"

شناسایي پهنههاي داراي پتانسيل زمين لغزش در حوضه قهرمانلو

پس از معرفی متغیرهای مستقل و وابسته به مدل رگرسیون لجستیک 70 ،درصد از پیکسلهای دارای زمینلغزش
(در  28موقعیت شناساییشده) به عنوان نمونه آموزشی به مدل معرفی گردید و  30درصد از آن به عنوان بررسی دقت مدل
در شاخص  Pseudo R2و  ROCمورد استفاده قرار گرفت .نتایج حاصل از شناسایی پهنههای دارای پتانسیل زمینلغزش
که با استفاده از تابع  Natural Breaksو با درنظر گرفتن واریانس و پراکندگی یکسان داده در هر طبقه بدست آمده
است ،در شکل  18نشان داده شده است .این نتایج ،نشان میدهد که موثرترین عامل وقوع زمینلغزش در منطقه مورد
مطالعه ،به ترتیب ،فاصله از آبراهه ،کاربریاراضی ،بارندگی و فاصلهازجاده میباشد .با این توضیحات که دامنههایی که به
متغیرهای فوق نزدیکتر هستند پتانسیل بیشتری برای وقوع زمینلغزش دارند .این نتایج نشان میدهد که آبراههها اثر
منفی بر وقوع زمین لغزش دارند و با فاصله از آنها تعداد زمینلغزشها کاهش مییابد .همچنین هراندازه که از خطوط
ارتباطی فاصله بیشتری داشته باشند زمینلغزشها کمتر میشوند .همچنین در متغیر کاربریاراضی (باتوجه به نحوه نرمال-
سازی آن) اراضیبایر اثر کمتری نسبت به اراضیمرتعی دارد و همچنین افزایش باندگی تاٌثیر مثبتی در وقوع زمینلغزش
این حوضه دارد به نحوی که با افزایش میزان بارندگی ،وقوغ زمینلغزش نیز بیشتر میگردد (جدول  2و معادله .)6
معادله ()6
Precipitation Aspect + 5.571780* logit (Current Landslide) = 69.5116 + 0.929826
Curvature + 1.893931* DEM + 2.749771* Density of River
*- + 0.561675
 10.606257* Distance of River + 4.057233* Distance of Road - 0.058821*NDVI1.772682*Slope - 2.047500* Wetness - 1.035859 * Lithology - 5.98484 * Land use
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جدول  :2متغيرهاي مستقل موثر در زمين لغزش هاي حوضه قهرمانلو و ضرایب آن ه
متغيرهاي مستقل

ضرایب

رتبه بندي

عرض از مبدا

69.51164728

-

جهت شيب

0.92982605

10

بارندگي

5.57178034

3

شاخص توپوگرافي زمين

0.56167477

11

ارتفاع

1.89393093

7

تراكم رودخانه

2.74977095

5

فاصله از جاده

4.05723274

4

فاصله از آبراهه

-10.60625726

1

شاخص تراكم پوشش گياهي

-0.05882073

12

شيب

-1.77268172

8

شاخص رطوبت

-2.04750032

6

زمين شناسي

-1.03585945

9

كاربري اراضي

-5.9848458

2

شكل  :18نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوضه قهرمانلو

ارزیابي دقت مدل مورد استفاده

برای بررسی دقت مدل رگرسیون از پارامترهای  Pseudo R2و  ROCاستفاده شده است که در پارامتر
 Pseudo R2مقدار یک نشان دهنده برازش کامل مدل و مقدار صفر عدم وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته
می باشد و در مطالعات و پژوهش های علوم مکانی ،مقدار بیش از  0.2حاکی از برازش نسبی مطلوب است(چن.)2013 ،1
همچنین  ROCکه نیز یکی دیگر از آمارههای برازش رگرسیونی است با مقدار  1نشان دهنده برازش کامل و مقدار 0.5
نشان دهنده یک برازش تصادفی است .در این تحقیق مقدار Pseudo R2برابر با  0.2311و  ROCبرابر با  0.9134نشان
ازبرازش خوب رگرسیون لجستیک و قابلیت تشریحی مناسب آن دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Chen

1
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طبقه بندي انواع زمين لغزش در حوضه قهرمانلو

پس از شناسایی دامنههایی که زمینلغزش در آن ها رخ داده است و همچنین دامنههایی که براساس مدلرگرسیون
لجستیک ،دارای پتانسیل زمینلغزش تشخیص داده شدند بر اساس مدل طبقه بندی انواع زمین لغزش که توسط کرودن
و وارنز 1996 ،1معرفی گردیده است (با استفاده از پارامترهای شیب ،نوع کاربریزمین و شاخصتوپوگرافیزمین) ،انواع
زمینلغزش ها در منطقه براساس جدول  3طبقهبندی شدند .برهمین اساس زمینلغزشهای پیشبینی شده و موجود در
حوضه قهرمانلو به انواع چرخشی ( 15مورد موجود و  310مورد پیشبینی شده) ،انتقالی ( 11مورد موجود و  84مورد
پیشبینی شده) و انتقالی کمعمق ( 2مورد موجود و  96مورد پیشبینی شده) طبقهبندی شدند .نتایج حاصل از طبقهبندی
انواع زمینلغزش به تفکیک زمین لغزش های موجود و پیش بینی شده حوضه قهرمانلو در شکل  19نشان داده شده است.
جدول  : 3شرایط و پارامترهاي طبقه بندي انواع زمين لغزش

شرایط
بیشتر از  28درجه
مقعر
بدون کاربری
کمتر از  28درجه
مسطح
پوشش گیاهی مرتعی
محدب
بیشتر از  28درجه
بدون کاربری

متغير
شیب
انحنای زمین
نوع کاربری
شیب
انحنای زمین
نوع کاربری
انحنای زمین
شیب
نوع کاربری

نوع زمين لغزش
انتقالی

چرخشی

انتقالی کم عمق

شكل  :19انواع زمين لغزشهاي حوضه قهرمانلو (به تفكيک رخ داده شده و پيش بيني شده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Cruden, D.M., Varnes, D.J

1
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نتيجهگيري

نتایج حاصل از بررسی زمین لغزشهای حوضه قهرمانلو با  12معیار مورد استفاده (شامل :شیب ،جهتشیب ،ارتفاع،
تراکمشبکهآبراهه ،فاصله از شبکهآبراهه ،خطوطارتباطی ،زمینشناسی ،شاخصرطوبت ،بارش ،کاربریاراضی ،پوششگیاهی
و شاخصتوپوگرافی زمین) ،به شرح ذیل می باشد (جداول  4و  5و:)6
در حوضه قهرمانلو شیب بین صفر تا  89درجه میباشد 3 ،مورد از زمینلغزشهای موجود در کمتر از  15درجه رخ
داده است که  107درصد از کل زمین لغزشهای موجود را شامل میشود و  25مورد از زمین لغزش ها بین  15تا  50درجه
به وقوع پیوسته است و در شیبهای بیشتر از  50درجه ،به علت وجود صخره و عدم وجود تراکم خاک برروی دامنه ها،
زمین لغزشی رخ نداده است ،همچنین تعداد  3مورد از زمینلغزشهای موجود به وقوع پیوسته ( 10.71درصد) در دامنههایی
با جهت شمالشرقی رخ داده است و در دامنه های جنوبشرقی و شرقی تعداد  35.71( 10درصد) زمینلغزش وجود دارد.
در دامنه جنوبی با  4زمینلغزش ( 14.29درصد) ،کمترین تعداد زمینلغزشها رخ داده است .باتوجه به وضعیت اقلیمی
منطقه و وجود رطوبت در دامنههای شمالی و شمالشرقی و شرقی (نسبت به دامنههای غربی) ،بیشترین تعداد زمینلغزشها
در این دامنهها رخ داده است .تعداد  5مورد از زمینلغزشهای به وقوع پیوسته ،در محلی که تراکمآبراهه به میزان 3000
متر در کیلومتر مربع ( 17.86درصد) 10 ،مورد در تراکمهای بین  3000تا  12000متر در کیلومتر مربع ( 35.71درصد)4 ،
مورد در تراکمهای بین  9000تا  18000متر در کیلومتر مربع ( )14.29و  9مورد دیگر از زمینلغزشها ( 32.14درصد) در
تراکمهای بیشتر از  18000متر در کیلومتر مربع رخ داده است .نتیجه بررسی وضعیت زمینلغزشهای موجود در ارتباط با
تراکم رودخانه ،نشان میدهد هر اندازه که تراکم شبکهآبراهه بیشتر باشد ،میزان تعداد زمینلغزشها افزایش مییابد ،که
نشان از ارتباط و همبستگی مستقیم بین تعداد زمینلغزشها و افزایش شبکه آبراهه دارد .حوضه قهرمانلو براساس یافتههای
 DEM SRTM 30متری ،بین دامنه ارتفاعی  1279تا  2556متری قرار گرفته است و تا ارتفاع  1480متری ،زمینلغزشی
وجود ندارد و از ارتفاع  1480تا  2000متری میزان  19زمینلغزش ( 67.86درصد) رخ داده است و  9زمینلغزش دیگر تا
ارتفاع  2250متری رخ دادهاست .بررسی وضعیت ارتفاعی منطقه و زمینلغزشهای موجود بیانگر این است که تمامی
زمینلغزش ها در ارتفاعات باال رخ داده است و با افزایش ارتفاع در این حوضه ،تعداد زمینلغزشها کاهش یافته است.
میانگین بارندگی سالیانه حوضه قهرمانلو برگرفته از دادههای سازمانهواشناسی خراسانیشمالی ،بین  185/6تا 415/9
میلیمتر میباشد و زمین لغزشهای موجود در دامنه بارندگی بین  346تا  395میلیمتر رخ دادهاند بنابراین بررسیها نشان
میدهد که تمامی زمینلغزشها در بخشهایی با بارندگی زیاد رخدادهاست و بارندگی عامل مهمی در وقوع آن در این
منطقه محسوب میشود به طوری که  15مورد از آن ها در بخشهایی با بارش بیشتر از  380میلیمتر رخ داده اند ،همچنین
نتیجه بررسی شاخص رطوبت نشان میدهد که این شاخص در حوضهقهرمانلو بین  0/26تا  0/41درصد میباشد .میزان 5
زمینلغزشهای موجود در دامنه رطوبتی بین  0/26تا 0/3درصد رخ دادهاست و  23مورد ( 82.14درصد) مابقی دامنههای
شاخص رطوبتی اتفاق افتادهاست .از این مقدار زمینلغزش رخ داده شده 17 ،مورد در دامنههای شمالشرقی و شرق و
جنوبشرقی میباشد که دارای میزان شاخص رطوبتی بیشتر از  0/32درصد میباشد .بنابراین بین میزان زمینلغزش و
شاخصرطوبتی ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد که با افزایش رطوبت ،تعداد زمینلغزشهای به وقوع پیوسته نیز افزایش
می یابد.
تعداد  4مورد از زمینلغزشهای موجود در سازندهای دارای ذخایر تراسی و مخروطافکنههای کوهپایهای جدید کم
ارتفاع رخ داده است ،تعداد  11مورد در سازند شوریجه که دارای سنگ آهکآرژیلی ،مارن ،مارن ژیپسی ،ماسهسنگ و
کنگلومرا است و همچنین تعداد  13مورد ( 39.29درصد) از زمینلغزشها در محدودههایی با سازندقرمز باالیی با مارن،
مارن ژیپسدار ،ماسهسنگ و کنگلومرا اتفاق افتادهاست .بررسی زمینلغزشهای موجود در ارتباط با لیتولوژی منطقه نشان
میدهد که ماسهسنگ ،کنگلومرا ،ژیپس و مارن دارای بیشترین پتانسیل در وقوع زمینلغزش میباشند.
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ارتباط بین کاربریاراضی و زمینلغزشهای منطقه نشان میدهد که در کالس کاربری مراتع و پوششگیاهیضعیف
 17مورد ( 60.71درصد) و در کالس کاربری بایر  11مورد زمینلغزش رخ داده است .این میزان را شاخص پوششگیاهی
نرمال شده نیز تأیید میکند ،با توجه به تعدد زمینلغزشها و رطوبت در دامنههای شرقی و رشد پوششگیاهی هرچند
ضعیف ،باعث شده است میزان رخداد زمینلغزش بیشتر شود.
پس از بررسی میانگین فاصله هر یک از زمینلغزشهای موجود منطقه با خطوط ارتباطی ،نتایج نشان میدهد که
زمینلغزشها در فاصله  550متری از خطوط ارتباطی به وقوع پیوسته اند که از این میزان  27زمینلغزش در فاصله 500
متری جادهها رخ داده است .در ارتباط با شاخصتوپوگرافی که با شکلزمین در ارتباط است ،بررسیهای میدانی و تحلیل
ها در نرم افزار  GISنشان میدهد که  19مورد ( 67.86درصد) از  28مورد زمینلغزشهای موجود درمنطقه در دامنههای
محدب رخ دادهاند و تنها سه مورد از این زمین لغزشها در بخش مسطح و کم شیب اتفاق افتاده است و مابقی آن یعنی
تعداد  6مورد از آنها در دامنههای مقعر به وقوع پیوستهاند.
جدول  : 4وضعيت زمين لغزشهاي موجود با پارامترهاي مورد مطالعه
شماره زمين
لغزش

جهت شيب

شيب

بارندگي

شاخص

فاصله از

فاصله از

توپوگرافي زمين

رودخانه

جاده

كاربري اراضي

شاخص تراكم
پوشش گياهي

1

Southeast

46.34

346.27

مقعر

154.65

54.95

اراضی بدون کاربری

0.18

2

Southeast

48.15

354.44

مقعر

27.15

205.10

مراتع و پوشش گیاهی ضعیف

0.16

3

Northeast

44.51

353.33

محدب

30.25

38.57

اراضی بدون کاربری

0.16

4

Southeast

11.79

352.72

مقعر

28.92

176.77

اراضی بدون کاربری

0.16

5

South

40.55

387.20

مقعر

435.28

399.37

اراضی بدون کاربری

0.16

6

Southeast

36.61

387.74

مقعر

85.27

422.53

مراتع و پوشش گیاهی ضعیف

0.25

7

Northwest

43.93

378.97

محدب

467.21

423.44

مراتع و پوشش گیاهی ضعیف

0.25

8

West

38.72

384.03

مسطح

129.00

440.58

مراتع و پوشش گیاهی ضعیف

0.19

9

South

18.59

390.25

مسطح

507.85

27.98

مراتع و پوشش گیاهی ضعیف

0.22

10

West

41.05

385.89

مقعر

561.10

171.12

مراتع و پوشش گیاهی ضعیف

0.27

11

West

44.87

388.97

مقعر

86.79

155.61

مراتع و پوشش گیاهی ضعیف

0.21

12

West

19.12

359.59

مقعر

32.75

168.66

اراضی بدون کاربری

0.19

13

West

21.57

391.65

مقعر

45.40

435.70

مراتع و پوشش گیاهی ضعیف

0.23

14

South

21.14

391.93

مقعر

15.96

339.04

مراتع و پوشش گیاهی ضعیف

0.20

15

South

50.07

391.86

مسطح

89.72

70.59

مراتع و پوشش گیاهی ضعیف

0.23

16

Northeast

36.37

391.39

مقعر

47.88

88.51

مراتع و پوشش گیاهی ضعیف

0.24

17

Northwest

23.70

383.76

مقعر

35.74

189.49

مراتع و پوشش گیاهی ضعیف

0.35

18

Northeast

27.46

391.35

مقعر

37.66

257.80

اراضی بدون کاربری

0.22

19

Northwest

33.97

393.71

محدب

91.20

102.92

مراتع و پوشش گیاهی ضعیف

0.22

20

Northwest

39.55

395.05

مقعر

108.93

91.15

مراتع و پوشش گیاهی ضعیف

0.24

21

Southeast

16.82

394.60

مقعر

50.71

542.01

اراضی بدون کاربری

0.17

22

West

30.82

354.78

محدب

62.78

426.43

اراضی بدون کاربری

0.16

23

Southeast

9.66

360.21

محدب

38.01

139.82

مراتع و پوشش گیاهی ضعیف

0.19

24

Southeast

13.07

358.87

مقعر

28.70

101.19

اراضی بدون کاربری

0.18

25

Southeast

47.90

361.76

مقعر

16.70

179.12

مراتع و پوشش گیاهی ضعیف

0.17

26

East

47.19

363.92

مقعر

123.38

126.07

مراتع و پوشش گیاهی ضعیف

0.19

27

East

47.92

355.33

مقعر

10.72

395.37

اراضی بدون کاربری

0.17

28

North

44.08

361.44

محدب

45.50

117.68

اراضی بدون کاربری

0.15
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جدول  : 5وضعيت زمين لغزشهاي موجود با پارامترهاي مورد مطالعه
تراكم

مساحت به

رودخانه

هكتار

1

ذخایر تراسی و مخروط افکنه های کوهپایه ای جدید کم ارتفاع

0.41

1480.56

39991.28

1.37

2

ذخایر تراسی و مخروط افکنه های کوهپایه ای جدید کم ارتفاع

0.35

1543.80

20782.16

0.85

3

ذخایر تراسی و مخروط افکنه های کوهپایه ای جدید کم ارتفاع

0.36

1553.55

18792.33

0.72

4

ذخایر تراسی و مخروط افکنه های کوهپایه ای جدید کم ارتفاع

0.37

1574.05

13575.72

1.45

5

مارن ،مارن ژیپس دار ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند قرمز باالیی)

0.36

1940.88

55.31

1.18

6

سنگ آهک آرژیلی ،مارن ،مارن ژیپسی ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند شوریجه)

0.35

2053.40

25456.37

0.34

7

سنگ آهک آرژیلی ،مارن ،مارن ژیپسی ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند شوریجه)

0.29

1933.25

158.81

6.03

8

سنگ آهک آرژیلی ،مارن ،مارن ژیپسی ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند شوریجه)

0.31

2057.85

3169.84

3.79

9

مارن ،مارن ژیپس دار ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند قرمز باالیی)

0.33

2247.09

35655.33

1.34

10

مارن ،مارن ژیپس دار ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند قرمز باالیی)

0.34

1980.07

12543.36

1.11

11

مارن ،مارن ژیپس دار ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند قرمز باالیی)

0.30

2129.10

25456.24

0.79

12

سنگ آهک آرژیلی ،مارن ،مارن ژیپسی ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند شوریجه)

0.36

1560.00

9369.25

1.05

13

مارن ،مارن ژیپس دار ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند قرمز باالیی)

0.28

2025.17

9117.68

0.37

14

مارن ،مارن ژیپس دار ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند قرمز باالیی)

0.27

2021.25

9912.75

0.44

15

مارن ،مارن ژیپس دار ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند قرمز باالیی)

0.30

1951.41

9935.76

4.70

16

مارن ،مارن ژیپس دار ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند قرمز باالیی)

0.31

1857.93

11074.62

4.45

17

مارن ،مارن ژیپس دار ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند قرمز باالیی)

0.31

1682.10

41373.50

0.82

18

مارن ،مارن ژیپس دار ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند قرمز باالیی)

0.33

1854.00

39721.52

2.53

19

مارن ،مارن ژیپس دار ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند قرمز باالیی)

0.28

2012.23

38445.79

9.21

20

مارن ،مارن ژیپس دار ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند قرمز باالیی)

0.28

2112.53

39183.17

4.27

21

مارن ،مارن ژیپس دار ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند قرمز باالیی)

0.35

2116.35

9604.39

2.06

22

سنگ آهک آرژیلی ،مارن ،مارن ژیپسی ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند شوریجه)

0.36

1543.13

5603.08

3.58

23

سنگ آهک آرژیلی ،مارن ،مارن ژیپسی ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند شوریجه)

0.32

1586.00

4608.93

0.14

24

سنگ آهک آرژیلی ،مارن ،مارن ژیپسی ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند شوریجه)

0.35

1551.22

4278.40

0.53

25

سنگ آهک آرژیلی ،مارن ،مارن ژیپسی ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند شوریجه)

0.32

1601.25

3811.27

0.63

26

سنگ آهک آرژیلی ،مارن ،مارن ژیپسی ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند شوریجه)

0.34

1621.64

1598.84

0.68

27

سنگ آهک آرژیلی ،مارن ،مارن ژیپسی ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند شوریجه)

0.31

1546.42

14394.12

1.39

28

سنگ آهک آرژیلی ،مارن ،مارن ژیپسی ،ماسه سنگ و کنگلومرا(سازند شوریجه)

0.34

1605.50

6507.57

0.17

شماره زمين
لغزش

زمين شناسي

شاخص
رطوبت

ارتفاع
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شناسایي دامنه هاي مستعد زمين لغزش و طبقه بندي ...
جدول  : 6تعداد و درصد وقوع زمين لغزشهاي موجود در هر یک از طبقات
درصد وقوع

مساحت تعداد زمين لغزش

96.43
3.57
درصد وقوع

کمتر از  500متر
27
53.90
بین  500تا  1000متر
1
2.06
مساحت تعداد زمين لغزش شاخص توپوگرافي زمين

21.43
10.71
67.86

19.84
9.83
26.29

6
3
19
-

فاصله از جاده

مقعر
مسطح
محدب

درصد وقوع مساحت
7.20
5.10
4.24

7.14
10.71
10.71

13.24
25.00
3.95
10.71
0.72
3.57
21.50
32.14
درصد وقوع مساحت

درصد وقوع

مساحت تعداد زمين لغزش

فاصله از رودخانه

85.71
14.29
درصد وقوع

24
46.31
4
9.65
مساحت تعداد زمين لغزش

کمتر از  300متر
بین  300تا  600متر
بارش

3.57
42.86
21.43

1.37
12.00
20.00

تعداد زمين لغزش

تراكم رودخانه

2
3
3

کمتر از  1000کیلومتر مربع
بین  1000تا  3000کیلومتر مربع
بین  3000تا  6000کیلومتر مربع

7
3
1
9
تعداد زمين لغزش

بین  6000تا  12000کیلومتر مربع
بین  12000تا  15000کیلومتر مربع
بین  15000تا  18000کیلومتر مربع
بیشتر از  18000کیلومتر مربع
ارتفاع

1
12
6

کمتر از  1500متر
بین  1500تا  1800متر
بین  1800تا  2000متر

3.57
96.43
درصد وقوع

1
1.37
27
54.59
مساحت تعداد زمين لغزش

بین  340تا  350میلیمتر
بیشتر از  350میلیمتر
شيب

28.57
3.57
درصد وقوع

8
21.25
1
1.34
مساحت تعداد زمين لغزش

بین  2000تا  2200متر
بیشتر از 2200
شاخص رطوبت

10.71
25.00
64.29
درصد وقوع

3
2.12
7
45.24
18
8.60
مساحت تعداد زمين لغزش

کمتر از  15درصد
بین  15تا  30درصد
بین  30تا  60درصد
جهت شيب

17.86
64.29
17.86
درصد وقوع

5
42.84
18
11.75
5
1.37
مساحت تعداد زمين لغزش

بین  0.26تا 0.35
بین  0.35تا 0.4
بین  0.4تا 0.45
زمين شناسي

7.14

2.07

2

East

14.29

3.57

0.17

1

North

39.29

10.71

7.69

3

Northeast

46.43

14.29

20.32

4

Northwest

درصد وقوع

14.29
28.57

7.65
7.37

4
8

South
Southeast

100.00
درصد وقوع

21.43

10.69

6

West

39.29
60.71

ذخایر تراسی و مخروط افکنه های کوهپایه ای
4
4.39
جدید کم ارتفاع
سنگ آهک آرژیلی ،مارن ،مارن ژیپسی ،ماسه
11
18.32
سنگ و کنگلومرا(سازند شوریجه)
مارن ،مارن ژیپس دار ،ماسه سنگ و
13
33.25
کنگلومرا(سازند قرمز باالیی)
تراكم پوشش گياهي
مساحت تعداد زمين لغزش
28
55.96
مساحت تعداد زمين لغزش
16.02
39.94

11
17

بین  0.1تا 0.5
كاربري اراضي
اراضی بدون کاربری
مراتع و پوشش گیاهی ضعیف

نتایج حاصل از بررسی دامنههای دارای پتانسیل زمینلغزش نشان میدهد که از مجموع مساحت  10241هکتاری
حوضه قهرمانلو ،میزان  310هکتار یعنی 3درصد و  216/3هکتار یعنی 2/11درصد ،به ترتیب دارای پتانسیل زمینلغزش
خیلیزیاد و زیاد میباشد ،و  950.50هکتار از منطقه یعنی  9.28درصد دارای پتانسیل زمین لغزش متوسط می باشد ،از
طرفی  66.5درصد از حوضه به علت قرارگیری در ارتفاعات زیاد و شیبهای تند و قرارگیری در موقعیت جهات غربی
(غرب و شمالغربی و جنوبغربی) ،دارای پتانسیل خیلیکم برای زمین لغزش میباشند (جدول .)7
با توجه به خصوصیات ریختشناسی و لیتولوژی منطقه مورد مطالعه ،که دارای شیبهای تند و سنگ های حساس
به فرسایش شامل شیل و مارن میباشد ،نفوذ آب بارندگی در این توده خاکی منجر به کاهش مقاومت برشی در نتیجه
اشباع خاک میگردد که زمینلغزش را باعث میشود .بنابراین ایجاد عملیات آبخیزداری مناسب و تثبیت خاک ،کمک
شایانی به مدیریت این حرکت تودهای میگردد .همچنین به علت وجود سکونتگاههای روستایی با تراکم جمعیت باال
(سکونت  8300نفر در این حوضه) که غالبا به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند ،با فعالیتهای خود منجر به تغییر کاربری
زمین از مراتع دارای قدرت تثبت دامنه به باغات جهت انجام فعالیتهای اقتصادی شده است .عالوه بر آن با چرای مفرط
دام ،منجر به افزایش فرسایشپذیری خاک شده است .جهت کاهش مخاطره زمینلغزش ،نیازمند به مدیریت فعالیتهای
کشاورزی و دامداری منطقه میباشد.
جدول  : 7درصد و مساحت هر یک از طبقات پتانسيل زمين لغزش

طبقات پتانسيل زمين لغزش

درصد مساحت مساحت به هكتار

پهنه هاي پتانسيل زمين لغزش خيلي كم

66.53

6813.72

پهنه هاي پتانسيل زمين لغزش كم

19.05

1950.48

پهنه هاي پتانسيل زمين لغزش متوسط

9.28

950.50

پهنه هاي پتانسيل زمين لغزش زیاد

2.11

216.31

پهنه هاي پتانسيل زمين لغزش خيلي زیاد

3.03

310.06
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سپاسگزاري

این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان پهنه بندی انواع زمین لغزش و تهیه نقشه شدت خطر در
حوضه قهرمانلو استان خراسان شمالی و تحت حمایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد با کد - 56099
 3می باشد .نگارندگان از معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد بخاطر حمایتهای مالی قدردانی میکنند.
منابع

 اشرفی فینی ،ز ،.روستایی ،ش ،.مختاری کشکی ،د ،1399 ،.پهنه بندی خطر زمینلغزش در حوضه آبریز طالقان
با استفاده از شاخص آنتروپی شانون ،جغرافیا و برنامهریزی ،دوره  ،24شماره  ،71صص .125-150
 پورطاهری ،م ،1389 ،..کاربرد روشهای تصیممگیری جند شاخصه در جغرافیا ،انتشارات سمت.
 سوچلمایی ،ف ،1393 ،.پهنهبندی حساسیت زمینلغزش با استفاده از تئوری بیزین و منطقفازی
(مطالعه موردی :بخش مرکزی حوزه آبخیز نکارود) ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
دانشکده منابع طبیعی ،پایان نامه کارشناسی ارشد.
 سیفی ،س ،1395 ،.ارزیابی عوامل مؤثر در پهنهبندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در
محیط ( GISمطالعهی موردی :حوضهی آبریز قوشقوان) ،دانشگاه تبریز ،دانشکده جغرافیا و برنامهریزی ،پایان-
نامه کارشناسی ارشد.
 کریمی ،م ،.نجفی ،ا ،1391 ،.ارزیابی خطر زمینلغزش با استفاده از مدل ترکیبی  AHP-FUZZYدر راستای
توسعه و امنیت شهری (مطالعه موردی :منطقه یک کالنشهر تهران) .پژوهشهای فرسایش محیطی ،دوره ،2
صص.95-97 :






کالرستاقی ،ع ،.گرایی ،پ ،1386 ،.مدل سازی خطر وقوع زمین لغزش ها با استفاده از سیستم تصمیم گیری
چند معیاره در حوضه آبخیز واستان-استان مازندران ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،)4( 87 ،صص.68-49 :
مدنی ،ح ،.شفیقی ،س ،1384 ،.زمینشناسیعمومی .انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر .چاپ بیست و دوم.
مجرد ،ز ،.جمالآبادی ،ج ،.شفیعی ،ن ،.زنگنهاسدی ،م.ع ،1398 ،.پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش
های وزن دهی اطالعاتی و تراکم سطح در حوضه آبخز قوچان – شیروان ،نشریه تحلیل فضایی مخاطرات
محیطی ،سال هفتم ،شماره .3
یانسری ،ز ،.حسین زاده ،ر ،.کاویان ،ع ،.پورقاسمی ،ح ،1397 ،.مطالعۀ حساسیت به وقوع زمینلغزش درحوضه
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