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بررسی کارایی دو مدل پایه فیزیکی  SINMAPو SHALSTAB

در پهنهبندی خطر وقوع زمینلغزش
(مطالعه موردی :محدوده منطقه چهاردانگه ،استان مازندران)
 علیرضا متولی*؛ دانشجوی دکتری علوم و مهندسي آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه تربیت مدرس.
 علی طالبی؛ دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعي و کویرشناسي ،دانشگاه یزد.
 مهرداد صفایی؛ مربي ،عضو هیئتعلمي مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي مازندران.
 محمدرضا اختصاصی؛ استاد گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعي و کویرشناسي ،دانشگاه یزد.
چکیده
زمينلغزش يكي از مهمترين پديدههای زمينشناختي دامنههای البرز شمالي است كه بهطور تدريجي و گاهي در مدتزمان كوتاه باعث
بروز خسارات قابلتوجه ميگردد .در چندساله اخير به دليل تغييرات نامطلوب در كاربریها و تخريب فزاينده مراتع و جنگلها و اراضي
زراعي و اجرای نامناسب پروژههای عمراني در مناطق مستعد لغزش ،تشكيالت زمينشناسي مستعد به لغزش ،ميزان بارنددگي و اقلديم
منطقه و وجود دامنههای پرشيب ،فراواني وقوع اين پديده مخرب ،افزايشيافته است .در اين تحقيق زمينلغزشهدای رخداده محددوده
چهاردانگه ،واقع در جنوب شهرستان ساری با استفاده از دو مدل پايه فيزيكي  SHALSTABو  SINMAPموردبررسدي قدرار گرفدت و
نقشه پايداری دامنه اين محدوده بهوسيله اين دو مدل تعيين شد .در ابتدا مشخصات فيزيكي و مكدانيكي سديزده گمانده در محددوده
اندازهگيری گرديد و با پنجاهوشش مورد از لغزشهای رخداده در منطقه ،مورد ارزيابي قرار گرفت .نتايج حاصدل از تحقيقدات ميدداني،
نمونههای آزمايشگاهي ،اجرای مدل و تجزيهوتحليل دادهها نشدان داد كده دو مددل  SINMAPو  SHALSTABدارای ندرخ موفقيدت
 78/3و  96/5درصد برای پيشبيني ناپايداری دامنه در منطقه چهاردانگه است .اين به اين معني اسدت كده مددل  SINMAPكدارايي
بيشتری از مدل  SHALSTABدر بررسي تجزيهوتحليل پايداری دامنه دارد.

واژههای کلیدی :زمينلغزش ،مدل  ،SINMAPمدل  ،SHALSTABمنطقه چهاردانگه ،نقشه پايداری دامنه.
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 .1مقدمه
زمينلغزش يک فرآيند ژئوديناميكي است كه معمدو ا
در سطح زمين رخ ميدهدد .زمدينلغدزش در بسدياری از
مناطق جهان بهعندوان يدک تهديدد جددی جداني -مدالي
مطرح است .شناخت نوع و فرآيندد شدكلگيدری ،عوامدل
مؤثر در ايجداد حركدات تدودهای و شدناخت گسدترههدای
داراى زمينلغزش و تعيين ميزان خطر آنهدا ،مهدمتدرين
گدا هددايا اسددت كدده در راسددتاى جلددوگيرى از ايددن نددوع
مخاطره طبيعا بايد به آن توجده شدود [ .]6در بده وقدوع
پيوستن ايدن حركدات ،عوامدل گونداگون بدا نسدبت هدای
مشاركتي متفاوت نقش دارند كه شناخت اين عوامل مؤثر
در وقوع و شناسايي مناطق پرخطر و كمخطر ازنظر وقوع،
يكي از مهمترين و ضروریترين اقدامات جهت پيشدگيری
و كاهش خسارات است .اسدتان مازنددران بده د يدل زيدر
ازجمله مناطق بسيار مسدتعد زمدينلغدزش كشدور اسدت:
مهمترين عامل اقليم مرطوب و پرباران استان است كه بده
طرق مختلف اعدم از مسدتقيم و غيرمسدتقيم در فراواندي
وقددوع حركددت تددودهای نقددش دارد .عامددل دو شددرايط
زمين شناسي استان است ،وجود رخنمدونهدای وسديع از
سازندهای حساس به لغدزش از قبيدل تنداوبهدای مدارن
ميوسن و ماسهسنگ و سيلت ،سازند شمشدک ،لد هدای
كواترنر و همچنين خاك رويي نسبتاا ضخيمي كه بدر روی
سازندها تشكيلشده موجب گرديده كه سطح قابلتوجهي
از استان بهطور بالقوه دارای شرايط وقوع حركدت تدودهای
باشد .در كنار اين عوامل ،عامدل انسداني نيدز بدا اسدتفاده
نادرست از منابع طبيعي (بهره برداری بي رويه از جنگدل و
قطع اشجار ،جدادهسدازی و  ،)...تغييدر كداربری و احددا
جادههدای متعددد روسدتايي و جنگلدي در سدطح اسدتان
حركتهای تودهای را تشديد ميكند.
مدددلهددای شددبيهسددازی و پهنددهبندددی زم دينلغددزش
بهطوركلي در  3گروه طبقدهبنددی مديشدوند :مددلهدای
 seismicكدده مبتن دي بددر دادههددای لددرزهنگدداری بددوده و
پارامترهای زيادی را وارد نميكنندد ،مددلهدای statistic
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كه اكثراا مبتني بر تراكم زمينلغدزشهدا در واحدد سدطح
هستند و مدلهای  deterministicكه اين مدلها بر پايده
محاسبات عددی بوده و پارامترهای فيزيكي نسبتاا دقيقدي
را در مدل وارد مديكندد ] .[10در خدار از ايدران [1] ،بدا
استفاده از مدل  SINMAPبه بررسدي زمدينلغدزشهدای
ناشي از طوفان ميچ پرداختند و درنهايت بده ايدن نتيجده
رسيدند كه پديدههای فيزيكي با مقيداس كوچدک توسدط
ايددن مدددل در نظددر گرفتدده نم ديشددود و دو عامددل تنددوع
پارامترها و مقياس بسديار مهدم هسدتند و بايدد در مددل
پايداری شيب موردتوجه قرار گيرد [12] .در يدک تحقيدق
در شدمال اردن زمدينلغددزشهدا در امتددداد يدک بزرگددراه
موردبررسي قرار گرفت .در اين تحقيق با استفاده از مددل
 SINMAPمنطقدده از لحددات اسددتعداد زمددينلغددزش،
پهنهبندی شد .نتايج نشان داد كه سه مقطع از بزرگراه كه
 86درصد زمينلغزش ها در آن فراواندي دارندد در كدالس
ناپايدددار قددرار گرفددت [7] .در مقالددهای بيددان داشددتند كدده
روشهای آماری فقدط روابدط بدين وقدوع زمدينلغدزش و
عوامل مرتبط بدا آن را در نظدر مديگيرندد ،امدا مكانيسدم
شكست را لحات نميكنند ،در مقابل ،روشهدای فيزيكدي
پايه ،شرايط مكانيكي دامنه و پايداری آن را با اسدتفاده از
محاسبات رياضي برآورد و تجزيه وتحليل ميكنند [11].در
مقالهای تحت عنوان تجزيدهوتحليدل مقايسدهای الگوهدای
پايداری زمين برای پيشبيندي زمدينلغدزش سدطحي بده
مقايسدده يافتددههددای حاصددل از مدددلهددای  SINMAPو
 SHALSTABپرداختند و بده ايدن نتيجده رسديدند كده
 SINMAPنياز به مقادير دقيق ورودی ندارد و محدودهای
از مقددادير را مدديپددريرد و در مدددل  SHALSTABنيددز
پارامترها ثابت بوده و ازنظر مكاني بدهطدور يكندواختي در
كل سطح مطالعه توزيعشدهاند .درنهايت نتدايج نشدان داد
كه دو مدل بكار رفتده در ايدن منطقده ،تدوان پديشبيندي
مناسبي از وقوع زمين لغزش ها را دارند در ايران در ارتباط
با مدلهای فرآيندمحور زمينلغزش [60] ،در تحقيقدي بدا
عنوان بررسي كدارايي مددل فرآينددمحدور  SINMAPدر
پهنهبندی خطر زمينلغزش ،نقشده پايدداری دامنده را بدا

606

بررسي كارايي دو مدل پايه فيزيكي  SINMAPو ... SHALSTAB

استفاده از اين مدل تهيه كردند .نتدايج حاصدل از اجدرای
مدل  SINMAPنشان داد كه اين مدل از دقت بدا يي در
پيشبيني خطر زمينلغزش در حوزه سد ايدال برخدوردار
است .با توجه به جمعبندی منابع فوق ميتوان گفدت كده
در مدل  SHALSTABنسبت ضريب انتقالپريری خداك
به بارش مدؤثر بدهعندوان خروجدي مددل در نظدر گرفتده
ميشود ] ،[16يعني مدل  SHALSTABاين دو پارامتر را
محاسبه ميكند ،درحاليكده در مددل  SINMAPايدن دو
پارامتر بهعنوان ورودی به مددل تعريدف مديگردندد ].[17
معادلهای كه  SHALSTABاستفاده ميكند بده تددوين و
فرموله كردن نقشه پايداری دامنه كامالا متفاوت از معادلده
استفادهشده در SINMAPاست .مدل  SINMAPمعادلده
ضريب اطمينان را حل مديكندد] ،[17درحدالي كده مددل
 SHALSTABنسددبت ( log q/tنسددبت بددارش مددؤثر بددر
انتقالپريری) را محاسبه ميكند ] .[9در اين تحقيق سعي
بددر آن اسددت تددا كددارايي دو مدددل فيزيكددي  SINMAPو
 SHALSTABدر تعيددين ناپايددداری دامنددهای محدددوده
چهاردانگه موردبررسي قرار گيرد.

 .2روششناسی تحقیق
 .1.2معرفی منطقه مورد مطالعه
منطقه موردمطالعه در استان مازندران ،با وسدعت بديش
از  600كيلومترمربع واقع در جندوب شهرسدتان سداری در
حوزه آبخيز تجن به محددوده مختصداتي " 53° 06' 00تدا
" 53° 66' 30طول شرقي و " 39° 19' 30تدا "39° 62 '00
عرض شمالي واقدع شدده اسدت (شدكل  .)1مددل رقدومي
ارتفاعي 1منطقه مورد مطالعه نشان مديدهدد كده ارتفداع
توپوگرافي از  606تا  1633متر است.
منطقدده موردمطالعدده ،شددامل سدده دوران پالئوزوئيددک،
مزوزوئيک و سنوزوئيک است .واحد سنگي مدارن ميوسدن
 Msl2,3شامل مارن ،ماسهسنگ ،سيلت سنگ آهكي ،مدارن
سيلت دار ،سنگآهک ماسهای ،مادستون است .اين سازند
زمين شناسي يكي از بيشترين واحدهای سنگي در منطقه

موردمطالعه است كه اكثريت زمينلغزشهدای موجدود در
اين سازند واقعشده اند .اين محدوده توسدط گسدل اصدلي
شمال البرز با طول بيش از  200كيلومتر بدا روندد تقريبداا
شرقي – غربي در برگرفته شده است .اين منطقه توسط 3
گسل فرعي كسوت ،ششک ،علمدارده و كلدوكرد بدا روندد
شمال شرق  -جنوب غرب نيز در برگرفتهشده است.

 .2.2شاخصهای اندازه گیری شده
 .1.2.2مدل SINMAP

1

مدل فرآيندمحور مورداستفاده به منظور ارزيابي شدرايط
ناپايداری برای ايجاد يک نقشه پهنهبندی خطر زمينلغزش
به نا نقشه شداخ پايدداری 6اسدت ] SINMAP .[17بدر
اساس مدل عددی نامحددود پايدداری شديب 3پايدهگدراری
شده ] [8كده مؤلفده هدای ناپايدداركنندده (نيدروی ثقدل) و
پايداركننده (نيروی اصطكاك و چسبندگي خاك) شديب را
بر روی يک سطح شكست 2بهموازات سدطح زمدين و البتده
با چشمپوشدي از اثدر مدرزی موازنده كدرده و شدبيهسدازی
مينمايد .فشار منفری با توجه به رطوبت موجود ،مقاومدت
طبيعي مؤثر خاك را كاهش داده كه اين مقاومت از طريدق
اصطكاك داخلي با نيروی برشي خاك مرتبط ميباشد .ايدن
روش به مدلسازی ضريب اطمينان ] [8پرداختده كده ايدن
ضريب بهصورت نسدبت نيروهدای پايددارسداز بده نيروهدای
ناپايداركننده شيب تعريف ميشود (رابطه :)1
رابطه 1

] )

(

[

كه در اين رابطه C' :چسدبندگي مدؤثر خداك (رابطده
()6بدون بعد) ،زاويه اصطكاك داخلي خاك (درجه)R ،
بارش مؤثر (بارندگي كه مستقيماا به خاك رسديده و نفدو
ميكند)( ،)mm/hكدر ايدن نكتده ضدروری اسدت كده R
1

Digital elevation model
Stability INdex MAPping
2
Infinite slope stability model
3
Failure plane

2
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ميانگين بلندمدت (مثالا يک ساله) بارندگي مؤثر نميباشد.
درواقع  ،Rبارندگي مؤثر برای يدک دوره بحراندي از هدوای
مرطوب است كه احتما ا ميتواند منجر به شدروع فرآيندد
زمينلغزش گردد ] T .[6ضريب آبگرری خداك (r ،)m2/h
نسبت وزن مخصوص آب به وزن مخصوص خاك مرطوب،
 aسطح با دست دامنه ( )m2كه به همراه شيب دامنده
(درجه) بده ترتيدب از نقشده توپدوگرافي و نقشده رقدومي
ارتفاعي به دست ميآيند ] .[17در اين رابطده چسدبندگي
مؤثر خاك از رابطه  6به دست ميآيدد .همچندين ضدريب
آبگرری خاك نيز از رابطه  2به دست ميآيد.
رابطه 6

چسدددبندگي ريشددده ( g ،)N/m2شدددتاب جا بددده زمد دين
( )m/s²9.81و  hضخامت خاك ( )mميباشد كه از رابطده
 3به دست ميآيد.
رابطه 3

h = d. cos

رابطه 2

T = KS. d

ضريب آبگرری خاك نيز از رابطه  2به دست مديآيدد
كه در اين رابطه  KSهدايت هيدروليكي اشباع ( )m/dayو
 dعمق خاك در راستای عمود بدر دامنده ( )mمدي باشدد.
جدددول  1طبقددهبندددی كددالس پايددداری را در مدددل
 SINMAPنمايش ميدهد.

كه در اين رابطده  Csچسدبندگي خداك (Cr ،)N/m2

شکل  .1موقعیت منطقه موردمطالعه
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جدول  .1تعريف كالس پايدارى مدل SINMAP

كالس

شرايط

حالت پیشبینیشده

1

SI>1/5

منطقه پايدار

6

1/5>SI>1/65

منطقه با پايدارى متوسط

3

1/65>SI>1

منطقه شبهپايدار

2

1>SI>0/5

منطقه پايينتر از سطح آستانه

5

0/5>SI>0

منطقه با تر از سطح آستانه

9

0>SI

منطقه حفاظتشده

 .2.2.2مدل SHALSTAB

مدل فرآيندمحور مورداستفاده به منظور ارزيابي شرايط
ناپايداری برای ايجاد يک نقشه پهنه بنددی خطدر زمدين-
لغزش به نا مدل پايداری سطحي دامنده 1كده بدهوسديله
] [16توسعهيافته است SHALSTAB .با فرض مانددگاری
جريان آب بهموازات جريان اشباع بده سدطح لغدزش و بدا
استفاده از قانون دارسي برای تخمين توزيع مكداني فشدار
منفری آب ميباشد .اين مددل دادههدای حاصدل از مددل
رقومي ارتفاع را با جريان (زيرسطحي) نزديک سطح زمين
و مدل شيب بي نهايت تركيب مديكندد ] .[16ايدن مددل
نقددش پوشددش گيدداهي و اثددرات ريشدده گياهددان بددر روی
مقاومددت خدداك را در نظددر نمدديگيددرد ] .[16همچنددين
 SHALSTABنسددبت ( Log Q/Tت د ثير بددارش بددر روی
ضددريب آبگددرری خدداك) را بددا اسددتفاده از نظريدده ش ديب
بينهايدت و تدنش برشدي خداك را بدا اسدتفاده از نظريده
گسيختگي مدوهر-كلمدب و مددل هيددرولوژيكي TOPOG
] [19محاسبه ميكندد ]( [2رابطده  .)5در اصدل ،ضدروری
است كه مقدار بارش ز برای ايجاد بيثباتي در شيب بدا
نرخ انتقال خاك شناخته شود .در اين مدل هر جدا شديب
دامنه با زاويه اصطكاك داخلي خداك برابدر باشدد ،دامنده
بدون هيچ قيد و شرطي ناپايدار تعريف ميشود ].[2

Shallow Landsliding Stability

1

رابطه 5
́

)
̇

(

كه در آن  Qواقعه بارندگي طي دوره رگبار  62ساعته
( T ،)mmضددريب آبگددرری خدداك ( a ،)m2/dayسددطح
آبخيز با دست ( b ،)m2عرض شديبي كده در آن جريدان
شكل ميگيدرد ( c’ ،)mچسدبندگي خداك (ρs ،)kn/m2
وزن مخصدددوص خددداك اشدددباع بددده ( ρw ،)kg/m3وزن
مخصوص آب ( g ،)kg/m3شتاب گرانش (z ،)m/s2 9.81
عمق خاك ( )mو ( )φزاويه اصطكاك داخلي مدؤثر خداك
به (درجه) ميباشد .جدول  6طبقه بندی كدالس پايدداری
را در مدل  SHALSTABنمايش ميدهد.

 .3.2.2پارامترهای ورودی
متغيرها برای دو مدل  SINMAPو  SHALSTABدر
اين مطالعه شدامل چسدبندگي مدؤثر خداك (’ ،)Cزاويده
اصطكاك داخلي مؤثر خداك (’ ،)φوزن مخصدوص خداك
مرطددوب (جدددول  ،)ρss( )5عمددق خدداك ( )dو نسددبت
بارندگي مؤثر بده ضدريب انتقدال دهنددگي آب در خداك
ميباشد .برای تعيين پارامترهای وابسته به خاك از قبيدل
چسددبندگي خدداك ،زاويدده اصددطكاك داخلددي خدداك ،وزن
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مخصوص خاك خشک و مرطدوب و هددايت هيددروليكي
خاك با توجه به عمق هر نمونه از آزمايش برش مستقيم،
آزمايش تک محوری و نفو پريری  13گمانده در محددوده

 55نقطه لغزش استفاده گرديد (جدول  .)5برای محاسدبه
چسبندگي ريشه با توجده بده پوشدش گيداهي منطقده از
جدول  3استفادهشده است.

جدول  .2تعريف كالس پايداری مدل SHALSTAB

كالس

تفسیر مربوط به هر كالس

طبقهبندی پايداری

1
6
3
2
5
9
8

بيهيچ قيد و شرطي ناپايدار و اشباع

ناپايداری شديد
-1

بيهيچ قيد و شرطي ناپايدار و غيراشباع

Log Q·T < -3/1

ناپايدار و اشباع

-1

ناپايدار و غيراشباع

-1

پايدار و غيراشباع

-1

--3/1<Log Q·T < -6/7
--6/7<Log Q·T < -6/5
--6/5<Log Q·T < -6/6
-1

بيهيچ قيد و شرطي پايدار و غيراشباع

Log Q·T > -6/6

بيهيچ قيد و شرطي پايدار و اشباع

پايدار

شکل  .2تعريف بازه حداقل و حداكثر پارامترهای ضريب آبگذری خاک به بارندگی مؤثر،
چسبندگی مؤثر خاک و زاويه اصطکاک داخلی خاک در مدل SINMAP

جدول  .3اسامی گونههای منطقه موردمطالعه و مقادير چسبندگی ريشه مربوط به هرگونه
اسامي علمي

خانواده

نا فارسي

چسبندگي ريشه ()Kpa

منابع

Alnus sp

Betulaceae

توسكا

8

] [5

Acer pseudoplatanus

Aceraceae

افرا پلت

6

] [3

Fagus sp

Fagaceae

راش

9/9

][19

Crataegus microphylla

Rosaceae

وليک

7

][15

Quercus castanifolia

Fagaceae

بلند مازو

8

][15
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هر پيكسل در اين مدل بدا توجده بده فرمدول  FSو مقدادير
مربوط به گمانهها و تعريف بازه حداقل و حداكثر پارامترهدا
(شكل  )6در محيط نر افزاری مدل  SINMAPدرونيدابي،
رویهم گراری و اجرا گرديد .مددل  SHALSTABنيدز بدر
پايه معادله شيب بينهايت و با فرض حالت ماندگار ،جريدان
اشباع را با استفاده از قانون دارسي ،برآورد و توزيدع مكداني
فشار منفری آب را تعيين ميكند ].[16

ز به كر است به دليل نبود دستگاههای اندازهگيدری
چسبندگي ريشه در اين مطالعه ،از منابع موجود و مشابهت
گونه های موجود در منطقه موردمطالعه بدا تحقيقدات قبدل
بهره گرفته شد .با استفاده از آمار بارندگي روزانده  19سداله
منطقه موردمطالعه ،حداكثر بارنددگي  62سداعته بدرای 19
سال استخرا و بارندگي مؤثر برای ورودی دو مدل تعيدين
گرديددد .در ادامدده لغددزشهددای معرف ديشددده در مطالعددات
مديريت بحران استان مازندران انتخداب شدد و مشخصدات
مكانيكي نمونههای خاك پ از آمدادهسدازی پارامترهدا در
دو مدددل وارد الحاقيددههددای  SINMAPو SHALSTAB
بسته نر افزاری Arc view 3.2شد .دو مدل برای محاسدبه
توپوگرافي ،نياز به دادههدای رقدومي ارتفداعي دارد .در ايدن
مطالعه از نقشه خطوط تدراز رقدومي در مقيداس 1:65000
استفاده گرديد .نقشه شيب و سطح آبخيز با دست از نقشه
 DEMبدهوسديله برنامده  Arc view 3.2آمداده شدد .ايدن
نقشه های اوليه نشاندهنده توزيع پستيوبلندی در منطقده
و همچنين مرتبط با ناپايدداری دامنده مديباشدند .درواقدع
سطح آبخيز با دست مناطق از طريق اين دو مدل محاسبه
ميشود كه الگوريتم آن بر پايده روش] [16اسدت .در مددل
 SINMAPبرای محاسبه پارامترهای ورودی اين مدل ها در
سطح حوضه با توجه به جدول  5نقشه پايداری دامنه بدرای

 .4.2.2بارش
در تحليل بارش يک منطقه بارندگيهای  62ساعته از
اهميت زيادی برخوردار است .منظور از حداكثر بارش 62
ساعته مقدار بارشي است كه در طول يک شبانهروز اتفداق
افتاده و در طي يک سال بيشترين مقدار را داشدته اسدت.
به منظور برآورد شديدترين بارنددگيهدای  62سداعته بده
وقدددوع پيوسدددته در منطقددده از آمدددار بارنددددگي روزانددده
ايستگاههای موجود در منطقه استفاده گرديد و سدس بدا
استفاده از توزيعهای آماری ،بهتدرين توزيدع بدا ندر افدزار
 Easy fitتعيين و درنتيجه مقادير بارش  62ساعته بدرای
دوره بازگشت های مختلدف محاسدبه گرديدد (جددول .)2
سس از بارشهای بدا دوره بازگشدت  6سداله و  60سداله
جهت اجرای مدل SINMAPاستفاده گرديد.

جدول  .4حداكثر بارش  24ساعته ايستگاههای منتخب منطقه موردمطالعه
دورهبازگشت
نا ايستگاه
گرمرود
كياسر
ريگ چشمه
واستان
سليمان تنگه

6

5

10

60

65

50

100

نوع توزيع

38/72
67/5
57/17
29/5
36

27/76
26/5
70/08
92/2
50/38

55/66
59/1
96/62
88/9
59/36

90/89
98/2
107/91
77/3
91/63

96/22
89/5
113/1
65/3
96/85

98/38
63/9
169/75
107/8
99/85

81/66
111/7
120/98
166/2
80/23

لوگ نرمال سه
پيرسون تيپ سه
لوگ نرمال سه
پيرسون تيپ سه
نرمال

 .3نتایج
نتايج حاصل از تجزيهوتحليل و آنداليز پايدداری دامنده
بددرای دو مدددل فيزيكددي مورداسددتفاده در جدددول  5ارائدده

گرديددده اسددت .سددس نتددايج دو مدددل  SINMAPو
 SHALSTABبددرای شناسددايي مندداطق حسدداس بدده
زمينلغزش موردبررسي قرار خواهد گرفدت .در ارتبداط بدا
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ويژگدديهددای زم دينشناسددي نتددايج نشددان داد كدده %37
زمينلغزشهای رخداده در واحدد سدنگي  M2,3mslشدامل
مارن ،ماسهسنگ ،سيلت سنگ آهكدي ،مدارن سديلت دار،
سنگ آهک ماسه ای و مادستون بدا نسدبت تراكمدي 0/93
قددرار داشددته و  %65نيددز در واحددد سددنگي  PIQcsشددامل

كنگلومرا ،ماسهسنگ ،سيلت سنگ و مدارن سديلت دار بدا
نسبت تراكم  6/86و  %17نيز در واحد سنگي  Mmsشامل
مارنهای خاكسدتری – قرمدز ،بدين يدههدای ندازك تدا
متوسط يه ماسهسنگ و ماسدهسدنگ آهكدي بدا نسدبت
تراكم  1/32واقعشده است.

جدول  .5نتايج بهدستآمده از گمانههای محدوده چهاردانگه
شماره گمانه

عمق نمونه()m

φ

(Pa)Cs

(Pa)Cr

(m2/h)T

(mm/h)R

)kg/m3(ρs

)kg/m3(ρss

1
6
3
2
5
9
8
7
6
10
11
16
13

3/8
6/6
6/15
3/75
3/65
6
6/5
3
2
2
2
3/5
3/5

36
3
37
13
33
0
20
39
1
66
0
30
65

0
126000
98000
69000
0
20000
0
5000
60000
0
60000
0
15

8
6
9/9
7
7
8
8
6
8
9/9
7
7
8

0/175
0/0551
0/0079
0/05
0/332
0/11
0/1385
2/37
1/55
0/059
5/72
0/059
6/18

50
50
50
50
36
57
70
70
70
70
92
57
57

1810
1890
1860
1970
1880
1850
1870
1885
1500
1530
1510
1590
1900

1610
6070
6100
1670
6020
6000
6100
6100
1700
1600
1700
1750
1700

Lithology
msl

M2,3

M2,3msl
M2,3msl
M2,3msl
M2,3msl
M2,3msl
PIQcs
M2,3msl
M2,3msl
Mms
M2,3msl
M2,3msl
M2,3msl

 :φزاويده اصدطكاك داخلدي خداك : Cs ،چسدبندگي خداك : Cr،چسدبندگي ريشده : T،آبگدرری خداك : R،بارنددگي مدؤثر : ρs ،وزن مخصدوص خداك خشدک،
 : ρssوزن مخصوص خاك مرطوب

شکل  .3نقشه پايداری دامنه حاصل از مدل  SHALSTABدر محدوده چهار دانگه
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جدول  .6نتايج آماری محاسبهشده با مدل  SHALSTABبرای لغزشهای محدوده چهاردانگه
قطعاً پايدار

قطعاً پايدار اشباع

ناپايدار اشباع

ناپايدار اشباع

پايدار اشباع

قطعاً ناپايدار

قطعاً ناپايدار

اشباع شده

نشده

شده

نشده

نشده

اشباع شده

اشباع نشده

)(km2
مساحت

70/63

2/69

12/35

62/06

63/63

20/03

16/12

609/2

درصد منطقه

36/61

6/11

9/66

11/98

11/65

16/36

6/68

100

تعداد لغزش

6

0

5

5

7

17

11

59

درصد لغزش

19

0

7/6

7/6

12/6

36/1

16/9

100

نسبت تراكم

0/2

0

1/68

0/89

1/69

1/95

6/11

منطقه

مجموع

شکل  .4نقشه پايداری دامنه حاصل از مدل  SINMAPدر منطقه چهاردانگه

جدول  .7نتايج آماری محاسبهشده با مدل  SINMAPبرای لغزشهای محدوده ساری – كیاسر
منطقه

پايدار

پايداری متوسط

شبه پايدار

حد پايین

حد باالی

ناپايداری

ناپايداری

حفاظتی

مجموع

مساحت)(km2

96/1

17/2

65/2

82/1

12

0/5

162/5

درصد منطقه

31/6

6/5

13/1

37/1

8/6

0/3

100

تعداد لغزش

1

9

6

36

8

0

55

درصد لغزش

1/7

10/6

19/2

57/6

16/8

0

100

نسبت تراكم

0005

1/12

1/65

1/56

1/89

0

-
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شکل  .5پالت های شیب – سطح آبخیز باالدست زمینلغزشهای رخداده الف)مدل  SINMAPب)مدل SHALSTAB

 .4بحث و نتیجهگیری
بددا توجدده بدده نتددايج جدددول  9و شددكل  ،3در مدددل
 ،SHALSTABمجموعددد داا  36( %96/5مدددددورد از )55
زمين لغزش های مشداهداتي در طبقده ناپايددار بده لحدات
پتانسيل وقوع لغزش قرار گرفت .همچنين  18( %30مورد
از  )59از زمينلغزش های مشاهداتي در طبقده پايددار بده
لحات خطر وقوع زمينلغدزش قدرار گرفدت .ايدن دو مددل
پالت شيب  -سطح آبخيز با دسدت را تعيدين مديكنندد
(شكل  .)5اين پالت نشان ميدهد كه هدر يدک از رخدداد
زمينلغزش در چه شيبي و در چه سطح آبخيز با دسدتي
قرار دارد .خطوط عمودی نشاندهنده طبقهبنددی فداكتور
اطمينان مديباشدد و گويدای ايدن اسدت كده هدر رخدداد
زمين لغزش دارای چه ضريب پايداری مديباشدد .خطدوط
نيمه افقي نيز نمايشدهندده ايدن اسدت كده هدر رخدداد
ازلحات شرايط رطوبتي در چه وضعيت اشباع يا غيراشدباع
قرار دارد .با توجه به شكل  5در مدل  SINMAPاكثريدت
زمدينلغدزشهدا در شديب  60-10درجده واقدعشددهاندد.
همچنددين اكثريددت زم دينلغددزشهددا در شددرايط رطددوبتي
غيراشباع قرارگرفتهاند .با توجده بده جددول  8و شدكل ،2

نتايج مدل  SINMAPنشان ميدهد كده مجموعداا %78/3
زمينلغدزشهدای مشداهداتي مددل ( 27مدورد از  )55در
كالس پرخطر طبقه بندیشدهاند .آمار فدوق نشداندهندده
كاربرد موفق اين مدل در پيش بيني وقوع زمينلغدزش در
منطقه موردمطالعه مي باشدد كده بدا نتدايج ]12 ،1و [60
مطابقت دارد .درحاليكه  %16/8از زمينلغزشها در طبقه
پايدار مدلسازی گشدتهاندد .بدا توجده بده جددول  9و ،8
نسبت تراكم در مدل  SINMAPاز طبقدات كدمخطدر تدا
پرخطدددر روندددد صدددعودی بهتدددری نسدددبت بددده مددددل
 SHALSTABداشددته اسددت .همچنددين نسددبت تراكمددي
زمينلغزش در طبقدات پايددار مددل  SINMAPكمتدر از
نسبت تراكم مددل  SHALSTABدر ايدن طبقدات بدوده
است بنابراين درصد خطای مددل  SINMAPپدايينتدر از
مدل  SHALSTABبوده و كاربرد بيشتری در پيشبيندي
وقوع زمين لغزش در منطقه چهاردانگده اسدتان مازنددران
دارد .بددا توجدده بدده توضدديحات فددوق م ددل  SINMAPبددا
شددبيهسددازی  %78/3زم دينلغددزشهددا نسددبت بدده مدددل
 SHALSTABبا شدبيهسدازی  %96/5زمدينلغدزشهدای
رخداده در محدددددوده محددددور موردمطالعدددده كدددداربرد

بررسي كارايي دو مدل پايه فيزيكي  SINMAPو ... SHALSTAB

موفقيتآميزتری در پيشبيني وقوع لغزش در اين منطقده
داشته است كه با نتايج ] [61مطابقدت دارد .بدا توجده بده
نتايج تحقيق تفاوت در پيشبيني و خطای دو مدل به اين
نكته د لدت دارد كده در مددل  SHALSTABپارامترهدا
بهصورت يک عددد قطعدي بده مددل معرفدي مديگردندد،
درنتيجه نتايج اين مدل اغراقآميز بوده و در منداطقي كده
دارای عوامل خاك و توپدوگرافي و هيددرولوژيكي همگدن
بوده كاربرد بهتری دارند؛ اما در مناطقي كده دارای تندوع
گسترده عوامل خاك و توپوگرافي و خاك بوده نمديتدوان
به نتايج اين مددل اعتمداد و بدهكدل منطقده تعمديم داد،
درحاليكه در مدل  SINMAPاصل عد قطعيدت رعايدت
شده و ميتدوان محددودهای از پارامترهدا (شدكل  )6را بدا
توجه به آزمايش های گمانه خاك بهعنوان ورودی به مدل
معرفي نمدود .همچندين بدر اسداس نتدايج فدوق در مددل
 SINMAPچسبندگي ريشه عالوه بر چسبندگي خاك در
نظددر گرفتددهشددده ،درحدداليكدده در مدددل SHALSTAB
چسبندگي ريشه در ورودی اين مدل در نظر گرفته نشدده
درنتيجه اين ويژگيها مزيت مددل  SINMAPنسدبت بده
مدل  SHALSTABمحسوب شدده و از مددل SINMAP
مدديتددوان در مندداطق وسدديع كدده دارای شددرايط متنددوع
هيدرولوژيكي ،توپوگرافي و خاك و پوشدش گيداهي بدوده
استفاده نمود و نتايج حاصل از ايدن مددل معقو ندهتدر از
مدل  SHALSTABميباشد .با در نظر گدرفتن تغييدرات
مكاني در دو مدل ،بدرخالف مددلهدای آمداری كده يده
پراكنش زمينلغزش حتماا ميبايست موجود بوده و ايجداد
نقشددههددای پتانسدديل خطددر كددامالا وابسددته بدده پددراكنش
زمينلغزشهاست ،در دو مدل فيزيكي پايده ايدن تحقيدق
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نياز به يه پراكنش زمينلغزشها برای تهيه نقشده خطدر
نبوده و با خصوصيات آزمايش گمانه خداك (چسدبندگي،
زاويه اصطكاك داخلي و وزن مخصوص خشک و مرطدوب
خاك) و خصوصيات هيدرولوژی (بارنددگي مدؤثر ،ضدريب
آبگرری) و توپوگرافي (نقشه شيب ،نقشه جريان مسدتقيم
و نقشه سطح آبخيز با دست سهيم) مديتدوان بده نقشده
خطر دست پيدا كرد و يه پراكنش لغزش برای واسدنجي
نقشه خطر بكار ميرود .محدوديت دو مدل اين اسدت كده
برای لغزش های كم عمق بكار مي روند و حداكثر تدا عمدق
 2-6متر مناسب هستند ] .[17بنابراين برای ارزيابي آنها
نميتوان از نقشه لغزشهای بزرگ و عمقدي نيدز اسدتفاده
كرد كه در كم شدن دقت پديشبيندي و كداربرد دو مددل
ميتواند اثرگرار باشد.
روش های زيادی برای پهنه بندی زمدينلغدزش وجدود
دارند كه عوامل مختلدف را در وقدوع ايدن پديدده بررسدي
مدديكننددد ،در ايددن مطالعدده از دو مدددل فرآيندددمحور
 SINMAPو  SHALSTABجهت تعيين نقشده پايدداری
دامنه استفاده گرديد .نتايج نشان داد كه مدل SINMAP
با شبيهسدازی  %78/3زمدين لغدزش هدا نسدبت بده مددل
 SHALSTABبا شدبيهسدازی  %96/5زمدينلغدزشهدای
رخ داده در محدوده محور موردمطالعه دقت با تری داشته
اسددت و در صددورت وجددود اطالعددات دقيددق مدديتددوان بدده
پيشبيني درستي از وقوع زمدينلغدزش دسدتيافدت و در
مكانهايي كه احتمال وقوع زمينلغزش زياد است و دارای
ارزش اقتصادی زيادی ميباشد .ميتوان با استفاده از ايدن
مدل ،مناطق حساس به زمدينلغدزش را پديشبيندي و در
اختيار مديران و برنامه ريزان قرارداد.
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