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بررسی عوامل مؤثر بر زمین لغزش و پهنهبندی حساسیت آن
در حوزۀ آبخیز لتیان
 اصغر کوهپیما*؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،کرج ،ایران.
 سادات فیضنیا؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
چکیده
زمین لغزش هر ساله در نقاط مختلف جهان سبب زیانهای اقت صادی و اجتماعی ب سیاری می شود .این زیان ها میتواند با ا ستفاده از
اقدامات مدیریتی منا سب مانند تهیۀ نق شههای پهنهبندی ح ساسیت زمین لغزش در حو ضه تا حد زیادی کاهش یابد .هدﻑ از تﺤقیﻖ
حاضر پهنهبندی حساسیت زمین لغ ـزش ب ـا استفاده از روش فاصلۀ ماهاالنوبیس در حوزۀ لتیان است .ابتدا بر اساس تفسیر عکسهای
هوایی و بازدیدهای میدانی گ سترده تعداد  208مورد زمین لغزش شنا سایی و با ا ستفاده از سی ستم اطالعات جغرافیایی زمین مرجع
شده و نقشۀ پراکنش زمین لغزشهای حوضه بهدست آمد .سپس نقشۀ  12عامل مؤثر که شامل بارش ،کاربری اراضی ،فاصله از گسل،
فا صله از آبراهه ،فا صله از جاده ،سنگ شنا سی ،ارتفاع ،در صد شیب ،جهت شیب ،شاخص انﺤنای عر ضی دامنه ،حداکثر شتاب افقی
زلزله و شـــاخص رطوبت توپوگرافیکی به عنوان مهمترین عوامل مؤثر در وقوع زمینلغزش تهیه شـــد و ارتباط هریک از عوامل و نقاط
لغزشی مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت نقشۀ پهنهبندی حساسیت زمین لغزش حوزۀ آبخیز لتیان بر اساس مدل فاصلۀ ماهاالنوبیس
به د ست آمد .برای ارزیابی نتایج نیز از آزمونهای  ROCو کای ا سکوئر ا ستفاده شد .نتایج ن شان داد بیش از  80در صد حو ضه در
مﺤدودۀ کالس خطر زیاد و خیلی زیاد ح سا سیت قرار گرفته ا ست .شاخص ( AUCم ساحت زیر منﺤنی  )ROCبرای این مدل برابر
 0/896یا  % 89/6بهدســت آمده که نشــان دهندۀ قابلیت و دقت باالی مدل اســت .همینین نتایج آزمون کای اســکوئر بیانفر تفکیک
مناسب کالسهای حساسیت زمین لغزش توسط مدل میباشد.
کلید واژگان :پهنهبندی ،زمین لغزش ،فاصلۀ ماهاالنوبیس ،شاخص  ،Rocلتیان

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989174178572 :

Email: kouhpeima@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
زمین لغزش پدیدهای است که ساالنه خسارات فراوانی
را از نﻈر جانی مالی و منابع طبیعی در پی داشته است
] .[30بررسـی های انجا شـده نشـان میدهد که تا اوایل
ســـال  1378حدود  2590زمین لغزش در کشـــور اتفا
افتاده که ســـبب مر  162نفر ،تخریب  176باب خانه،
خسـارت مالی به مبل  1866میلیارد ریال ،تخریب 6763
هک تار جن فل ،تخر یب  170کیلومتر راه ارت باطی و حجم
 963807متر مکعب رســوب ســالیانه شــده اســت ].[23
بنابراین بررســی این پدیدۀ مخرب و شــناســایی مناطﻖ
حســـاس ک مک ز یادی در کاهش خســـارات احت مالی
مینماید .با استفاده از نقشۀ پهنهبندی حســاســیت زمین
لغزش ،میتوان مناطﻖ حساس به زمین لغزش را شناسایی
و در مورد برنامههای مورد نﻈر تصمیمگیری نمود ] .[1در
نق شۀ پهنهبندی ح سا سیت زمین لغزش سطﺢ زمین را به
نواحی ویﮋه و مجزایی از درجات بالقوۀ ح سا سیت تقسیم
میکنند  .این فرایند که بر مبنای شناخت ویﮋگیهای
طبیعی و بر پایۀ مدلسازی ک می دادههای ناحیۀ مورد
مطالعه صورت میگیرد ،میتواند مبنایی برای اقدامات
بعدی و برنامهریزیهای آتی توسعه و عمران در مقیاس
منطقهای ،ناحیهای و مﺤلی مﺤسوب گردد .مﺤققان ][20
ســه رویکرد اصــلی در ارزیابی حســایت زمینلغزش را به
صـــورت کیفی ،نی مه کمی و کمی طب قهب ندی کردها ند.
روشهای کیفی بر پایۀ نﻈرات کارشناسی میباشند ].[10
مدلهایی که از روشهای وزن دهی و نرخ دهی اســتفاده
میکنند به عنوان روشهای نیمهکمی شــناخته میشــوند
] .[32نمونهای از این روشها تﺤلیل سل سله مراتبی ][16
و ترک یب خطی وزین ] [18و روش فاکتور اطمی نان ][9
می باشــــد .روش های کمی بر پا یۀ منطﻖ ر یاضـــی از
همبســـتفی بین فاکتورهای مؤثر و وقوع زمین لغزش بنا
شده که شامل رگرسیون تﺤلیلی دومتغیره ،چندمتغیره و
لجی ستیک ،منطﻖ فازی ،آنالیز شبکۀ م صنوعی میبا شند
] .[6 ،4 ،3هدﻑ از این تﺤقیﻖ در درجۀ اول تهیۀ نقشـــۀ
پهنهبندی ح سا سیت زمین لغزش و سپس ارزیابی کارایی

روش فا صلۀ ماهاالنوبیس در تهیۀ نق شۀ ح سا سیت زمین
لغزش در حوزۀ آبخیز لتیان می باشـــد .تاکنون در حوزۀ
آبخیز لتیان تﺤقیقات اندکی در مورد زمین لغزش صورت
گرف ته اســـت .به عنوان م ثال در تﺤقیقی ت ﺤت عنوان
"پهنهبندی خطر زمین لغزش در دامنۀ شمالی مخزن سد
لتیان با استفاده از روشهای تﺤلیل سلسله مراتبی ،تراکم
سطﺢ ،شاخص هم پو شانی و ارزش اطالعاتی" پهنهبندی
خطر زمین لغزش را بر ا ساس نه پارامتر لیتولوژی ،فا صله
از گســل ،فاصــله از آبراهه ،فاصــله از جاده ،شــیب ،جهت
شـــیب ،ارتفاع ،زاویۀ اصـــطکاو مواد تشـــکیل دهنده و
کاربری اراضــی انجا دادند .نتایج آنها نشــان داده که به
ترتیب روشهای تراکم سطﺢ و شاخص هم پوشانی کارایی
بیشـــتری در په نهب ندی حســــاســـ یت زمین لغزش
داشــتهاند] .[2یا در موردی دیفرارزیابی کارآیی مدلهای
پهنهبندی خطر زمین لغزش در حوزۀ آبخیز سد لتیان ،بر
اســاس الیههای اطالعاتی شامل زمین شناسی ،فاصله از
گســــلهــای فعال ،طبقات ارتفاعی ،شیب ،وجه شیب،
بارندگی و پوشش گیاهی و ه م ی ن ین ب ـهکــار گ یری
روشهــای نیلسن ،تراکم سطﺢ ،ارزش اطالعاتی و وزن
متغیرها ،پهنهبندی خطر زمین لغزش انجا شده است که
نتایج آنها نشــان میدهد روشهای وزن متغیرها و ارزش
اطالعاتی کاراترین روشها هستند ].[11

 .2روش شناسی
 .1.2موقعیت و شرایط حوزه
حوزۀ آبخیز ســد لتیان با مســاحت  70793هکتار از
لﺤاظ تقسیمات کشوری در مﺤدودۀ شهرستان شمیرانات
و بین طول جغرافیایی ' 51˚ 22تا ' 51˚ 51شرقی و عرض
جغرافیایی ' 35˚ 45تا ' 36˚ 5شــمالی واقع شــده اســت
( شکل  .)1این حو ضه از شمال به حوزۀ آبخیز سد الر ،از
غرب به حوزۀ آبخیز کرج ،از جنوب به حوزۀ آبخیز شمال
تهران و از شــر به حوزۀ آبخیز دماوند مﺤدود میشــود.
حداکثر ارتفاع درحوضـــه 4325 ،متردرکوه ولدر بالدر و
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حداقل ارتفاع  1500متر از ســطﺢ دریا در مﺤل خروجی
ســد لتیان اســت .مطابﻖ طبقهبندی اقلیمی آمبرژه این
حوضه در ناحیۀ کوهستانی سرد واقع شده است و میانفین
بارش ســالیانۀ حوضــه  573میلیمتر اســت .حوزۀ آبخیز
لت یان در دام نۀ جنوبی البرز (البرزمرکزی) قرار گرف ته
ا ست .تق سیمات چینه شنا سی در منطقه از قدیمیترین

واحدهای زمین شناسی یعنی پرکامبرین شروع شده و به
ر سوبات کواترنر ختم می شود ،اما اکثر سازندهای موجود
در منطقه مربوط به زمان ائوســن اســت .کاربری حوضــه
متنوع بوده و دارای کاربری های جنفل ،مرتع ،زراعت آبی
و مسکونی میباشد ][17

شکل  .1موقعیت جغرافیایی حوضۀ آبخیز لتیان

 .2.2روش تحقیق
جهت پهنهبندی حســاســیت زمین لغزش بر اســاس
روش فاصلۀ ماهاالنوبیس ،ابتدا بر اساس عکسهای هوایی
و بازد ید های م یدانی گســـترده ت عداد  208مورد زمین
لغزش شــناســایی و تعیین حدود شــد .شــناســایی زمین
لغزش ها با اســـتفاده از کتاب یۀ راهنمای شـــناســـایی
زمینلغزشها ] [15صـــورت گرفت و زمینلغزشها در دو
شکل ا صلی لغزش چرخ شی و لغزش انتقالی طبقهبندی
گردید .ســپس نقشــهها با اســتفاده از ســیســتم اطالعات

جغراف یایی زمین مرجع شـــده و نقشـــۀ پراکنش زمین
لغزشهای حوضـه بهدسـت آمد .همینین بر اسـاس مرور
منابع و با بررســیهای انجا شــده در حوضــه تعداد 12
عامل شــامل کاربری اراضــی ،فاصــله از گســل ،فاصــله از
آبراهه ،فاصله از جاده ،سنگ شناسی ،ارتفاع ،درصد شیب،
جهت شیب ،شاخص انﺤنای عرضی دامنه ،بارش ،حداکثر
شـــ تاب افقی زمین لرزه ( )PGAو شــــاخص رطو بت
توپوگرافیکی ( )TWIبه عنوان مهمترین عوا مل مؤثر در
وقوع زمینلغزش در نﻈر گرفته شــد .نقشــۀ مدل رقومی
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ارتفاع ( 1)DEMاز روی نقشۀ رقومی توپوگرافی 1:10000
حوزۀ سد لتیان و نق شۀ شیب ،جهت شیب ،مقدار بارش،
شــاخص انﺤنای عرضــی و طولی دامنه ،شــاخص رطوبت
توپوگرافیکی و شــاخص پســتی و بلندی (اختالﻑ ارتفاع)
نسـبی از روی نقشـۀ  DEMتهیه شـده اسـت .نقشـههای
کاربری اراضـــی ،جاده و رودخانه (حاصـــل از نقشـــههای
توپوگرافی  1:10000و  )1:25000از مطالعات جامع ادارۀ
کل منابع طبیعی و آبخیزداری ا ستان تهران ،نق شۀ زمین
شــناســی و گســل حوزه از نقشــۀ  1:100000ســازمان
زمین شنا سی و اکت شافات معدنی ک شور تهیه و ا ستخراج
گردیده است .نقشۀ عامل حداکثر شتاب افقی زلزله نیز از
نقشۀ گسلهای حوضۀ لتیان تهیه شده است .پس از تهیۀ
نق شۀ این عوامل و آماده سازی و ا صالح آنها در مﺤیط
ســـامانه اطالعات جغرافیایی ،باید نرخ کالسهای مختلف
عوامل تعیین گردد .برای این کــــار در مورد نقشۀ عوامل
کمی از نمودار فراوانی تجمعی پیکسلهـا در مقابـل ارزش
هر پیکسل اســتفاده شــده اســت .روی ایــن منﺤنــی
مناطقی که شیب منﺤنی تغییر پیدا میکنـــــد را بـــــه
عنـوان مرز یک کالس با کالس دیفر در نﻈر میگیرند .در
مورد نقشـــۀ عوامل کیفی نیز کالســـهبنـــدی با توجه به
مﺤتویات هر الیه صورت گرفت .بعد از کالســـهبندی به
منﻈور تعیــین نــرخ هــر کــالس کــه در پهنهبندی از
اهمیت باالیی برخــــوردار اســــت ،از قطــــع دادن نقشۀ
پراکنش زم ـین لغ ـزشه ـا ب ـا ه ـر ک ـدا از الی ـهه ـای
اطالعاتی استفاده شد ] .[12پس از تهیۀ نقشـــۀ پراکنش
زمین لغزشها و نرخ دهی کالسهای عوامل مؤثر بر زمین
لغزش ،آن ها را به افزو نۀ  Mahalanobis Distanceدر
مﺤیط نر افزار  ArcGIS 10.2وارد و نقشـــۀ په نهب ندی
حســاســیت زمین لغزش بر اســاس الفوریتم مدل فاصــلۀ
ماهاالنوبیس تهیه گردید.

 .3.2مدل فاصلۀ ماهاالنوبیس

1

این نوع از فاصله در سال  1936توسط پراسانتا کاندرا
ما هاالنوبیس2ارا ئه شـــد ،ا ما اخیراه ج هت ارز یابی م کانی
زمینلغزش ا ستفاده می شود ] .[31فرض ساده این مدل
مبتنی بر آن اســت که شــرایط مشــابه ،خروجی مشــابهی
دارند .در یک مﺤیط فیزیکی ،مشـــاهدۀ یک پدیده نﻈیر
زمین لغزش وابســـته به یک شـــرایط مکانی خاص تﺤت
عنوان عد پایداری ،میباشـــد .این شـــرایط خاص تﺤت
تــیثیر یــک ســـری متغیر (عواملی تــیثیرگـ ار در وقوع
زمین لغزش) در قالب برداری قابل توصیف است .به عبارت
دیفر هر ســـلول از یک مﺤیط فیزیکی در قالب یک بردار
به صورت رابطۀ  1قابل نمایش است.
()1

]Celli = [a1(i) , a2(i) , a3(i) … an(i) ; S

کــه در آن i ،Celliاُ م ین ســـ لول و a1(i), a2(i),

) a3(i)…an(iمتغیر های تیثیر گ ار معرﻑ هر پیکســـل
(مقادیر شــیب ،ارتفاع ،فاصــله از جاده و ســایر عوامل در
ال
ســـلول  )iبوده و  Sمیتواند  1به معنای پیکســـل کام ه
ناپایدار (حداکثر احتمال وقوع زمینلغزش) و  0به معنای
پیک سل کاماله پایدار با شد .در این روش پیک سلهایی که
در آنها زمینلغزش رخ داده تعیین شـــده ،مقادیر عوامل
مؤثر در وقوع زمینلغزش در این سلولها لیست شده و از
هر کدا از آن ها م یانفین گرف ته میشـــود ،این م قادیر
میانفین به عنوان مقادیری تعریف میشـــوند که ســـبب
حداکثر احتمال وقوع زمینلغزش شـــدهاند .حال احتمال
وقوع زمینلغزش در سایر سلولها (سلولهای عد حضور
زمینلغزش) از رابطۀ  2و در قالب فاصله بیان میگردند.
()2

)Dm = √(x − m)T Ʃ−1 (x − m

که در آن  Xبردار یا ماتریس هریک از عوامل مؤثر در
وقوع زمینلغزش m ،میانفین مقادیر هر یک از عواملT ،
1

Digital Elevation Model
Prasanta Chandra Mahalanobis

2
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معکوس یا به اصـــطالح ترانهاده ماتریس مقادیر عوامل و
 Ʃ−1ماتریس کواریانس معکوس میباشد .در شکل  2این
فا صله در قالب نمودار با فرض وجود تنها دو عامل نمایش

داده شــده اســت .مقادیر در قالب فاصــله از مرکز بیضــوی
فرضی (حداکثر احتمال وقوع زمینلغزش) ارائه شدهاند.

شکل  .2شمایی از نمودار فاصله ماهاالنوبیس با دو متغیر فرضی

هرچه این فاصله ( )Dmکمتر باشد ،نزدیکی به شرایط
میــان ف ین ل غزش ب یش تر ،در ن ت یجــه اح تمــال وقوع
زمینلغزش افزایش مییابد .فاصـــلۀ ماهاالنوبیس همانند
فاصــلۀ اقلیدســی اســت با این تفاوت که مقادیر متغیرها
صــرفاه روی بردار دوبعدی مختصــات منتقل نشــده بلکه
توسط ماتریس کوواریانس نرمالسازی میشود .در واقع به
نوعی یک فا صله احتماالتی ا ست ،ل ا ا ستفاده از آن برای
مســـائل احتماالتی نﻈیر ارزیابی وقوع پدیدۀ زمینلغزش،
بهتر و پر کاربردتر اســـت ] .[31در این تﺤقیﻖ به دل یل
بی شتر بودن تعداد عوامل موثر در وقوع زمینلغزش (بیش
از دو عامل) به جای واریانس از کواریانس ا ستفاده شد که
در رابطۀ  2نیز پیشبینی شده است.

 .4.2ارزیابی نتایج روش پهنهبندی
نقشۀ پهنهبندی حساسیت زمین لغزش بر اساس نقاط
عطف منﺤنی فراوانی تجمعی پیکســــل ها ] [12به پنج
کالس ح سا سیت خیلی کم ،ح سا سیت کم ،ح سا سیت
متو سط ،ح سا سیت زیاد و ح سا سیت خیلی زیاد تق سیم
شــد .به منﻈور ارزیابی میزان تفکیک مناســب کالسهای
حســاســیت زمین لغزش از آزمون کای اســکوئر و جهت
ارزیابی صﺤت نتایج پیشبینی مدل ،از آزمون ،29] ROC
 [35،35استفاده شد .از آنجایی که نمیتوان جهت ارزیابی
نتــا یج مــدل از همــان نقشــــۀ پرا ک نش ز م ین
لغزشهای منطقه اســتفاده نمود ] [19بخشــی از دادهها
برای مدلســـازی ( )%70و بخش دیفر برای ارزیابی مدل
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زیر طبقهبندی میشـــود :1-0/9 :عالی :0/8-0/9 ،خیلی
خــوب :0/7-0/8 ،خــوب :0/6-0/7 ،مــتــوســـــط و
 :0/0-5/6ضعیف ].[34

( )30%در نﻈر گرفته شد ][8 ،7

منﺤنی  ROCیکی از مفیــد ترین و کــارآمــد ترین
روش ها اســـت که میزان دقت مدل را به صـــورت کمی
برآورد میکند ] .[33ســـطﺢ زیر منﺤنی ،)AUC( ROC
بیانفر مقدار پیشبینی سی ستم از طریﻖ تو صیف توانایی
آن در تخمین درست وقایع رخ داده (وقوع زمین لغزش) و

 .3نتایج
با قطع دادن نق شۀ پراکنش زمین لغزشها و نق شۀ هر
یک از عوامل مؤثر بر زمین لغزش ،میزان تیثیر کالسهای
مختلف عوامل در وقوع زمین لغزش م شخص شده ا ست.
جدول  .1کالسهای دارای بیشـــترین و کمترین ســـطﺢ
لغزشی را نشان میدهد.

عد وقوع ر خداد ( عد وقوع زمین لغزش) اســـت .ا یده
آلترین مدل بیشـــترین  AUCرا دارد .مقادیر  AUCاز
 0/1-5متغیر است .چنانیه مقدار  AUCبرابر  0/5باشــد
بیانفر کارایی ضعیف و  AUCبرابر  1بیانفر بهترین دقت
در تهیۀ نقشــۀ پهنهبندی اســت .مقادیر  AUCبه صــورت

جدول  .1کالسهای دارای بیشترین و کمترین سطح لغزشی
کمترین سطﺢ لغزش

بیشترین سطﺢ لغزش

سطﺢ لغزش
عوامل

کالس

حجم لغزش (هکتار)

کالس

حجم لغزش (هکتار)

کاربری اراضی

مرتع

4147/92

دریاچه سد

31/31

فاصله از گسل (متر)

4000-6500

1693/42

> 9500

147/42

فاصله از آبراهه (متر)

0-200

1671/02

>1800

2/78

فاصله از جاده (متر)

0-500

1892/81

> 4000

76/24

سنگشناسی

سازند کرج

3746/51

سازند روته

0/26

ارتفاع (متر)

2000-2300

1296/37

3500-4316

140/46

درصد شیب

30-65

3241/09

200-400

0/14

جهت شیب

شمال غرب

1141/88

هموار

43/51

شاخص انﺤنای عرضی

انﺤنای مﺤدب

2017/48

بدون انﺤنا

1493/20

بارش (میلیمتر)

450-550

1892/68

300-400

36/29

PGA

0/34 -0/41

2364/42

0/0-41/47

766/80

TWI

رطوبت متوسط

2417/10

رطوبت زیاد

844/17

نقشــــۀ عوا مل بر اســــاس الفوریتم مدل فاصـــ لۀ
ماهاالنوبیس با هم ترکیب شدند .نقشۀ حساسیت حاصل
بر ا ساس نقاط عطف منﺤنی تجمعی فراوانی پیک سلها به
پنج کالس حساسیت طبقهبندی شد (شکل  .)3مساحت

و در صد م ساحت هر کالس ح سا سیت در جدول  2ارائه
شــده اســت که به ترتیب  14/17 ،22/9 ،29/38 ،27/8و
 5/72درصــد مســاحت حوضــه در کالسهای خطر خیلی
کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد قرار گرفتهاند.
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شکل .3نقشۀ حساسیت زمینلغزش حوزۀ آبخیز لتیان به روش فاصلۀ ماهاالنوبیس

جدول  .2مساحت و درصد مساحت کالسهای حساسیت زمینلغزش حوزۀ آبخیز لتیان به روش فاصلۀ ماهاالنوبیس
کالس خطر

صفات بیانی

مساحت ()ha

درصد مساحت

I

خیلی کم

251/15

3/03

II

کم

1541/7

2/17

III

متوسط

7525/44

10/63

IV

زیاد

45491/4

64/25

V

خیلی زیاد

14088/69

19/9

جمع

70793

100

جهت تعیین میزان تفکیک کالسهای حســـاســـیت
زمین لغزش از آزمون کایاســکوئر1اســتفاده شــده اســت
(جدول  .)3همانطور که مشــاهده میگردد مدل ،تفکیک
منا سبی را از کالسهای ح سا سیت ارائه میکند و تفاوت
داخلی کالسهای حساسیت در سطﺢ اطمینان  95درصد
)Chi square (x2

1

معنیدار ( )P <0/05میباشد.
نتایج حاصــل از منﺤنی  ROCبر اســاس  30درصــد
نقاط لغز شی در شکل  5ن شان داده شده ا ست .شاخص
( AUCمســـاحت زیر منﺤنی  )ROCبرای این مدل برابر
 0/896یا  % 89/6بهد ست آمده که ن شان دهندۀ قابلیت و
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دقت باالی مدل است.
جدول  .3مقادیر کایاسکوئر کالسهای خطر مدلهای مختلف
عنوان

فاصلۀ ماهاالنوبیس

کای اسکوئر

93866/07

درجه آزادی ()df

4

P-value

>0/05

شکل  .4منحنی  Rocو سطح زیر منحنی ( ) AUC

 .4بحث و نتیجهگیری
در این تﺤقیﻖ برای پهنهبندی ح سا سیت زمین لغزش
در حوزۀ آبخیز لتیان از مدل فا صلۀ ماهاالنوبیس ا ستفاده
شـــده اســـت .تاکنون مطالعهای در مورد زمین لغزش با
ا ستفاده از این مدل در ک شور انجا ن شده ا ست .مﺤققان
] ،[31با اســتفاده از روش فاصــلۀ ماهاالنوبیس و شــبکۀ
ع صبی م صنوعی دادههای تعلیمی را تفکیک و غنی سازی
کرده و در نهایت به پهنهبندی حســـاســـیت زمینلغزش
حو ضۀ زانتی در یونان پرداختند .با توجه به مطابقت باالی
نتایج با مقادیر آزمای شی ،روش فا صلۀ ماهاالنوبیس رو شی
منا سب برای پهنهبندی ح سا سیت زمینلغزش در حو ضۀ
م کور معرفی شــده اســت .هیت اســتانداردی برای تعداد
پارامترهای مؤثر در وقوع زمین لغزش وجود ندارد و بعض ـاه

پارامتری در یک منطقه مهم در حالی که در منطقۀ دیفر
اهمیتی ندارد و حتی پارامتر های مؤثر در وقوع زمین
لغزش در مناطﻖ م شابه هم میتوانند تفاوت دا شته با شند
] .[23در تﺤقیﻖ حاضـر  12عامل شـامل کاربری اراضـی،
فاصـــله از گســـل ،فاصـــله از آبراهه ،فاصـــله از جاده،
سنگ شناسی ،ارتفاع ،درصد شیب ،جهت شیب ،شاخص
انﺤنای عرضــی دامنه ،بارش ،حداکثر شــتاب افقی زمین
لرزه ( )PGAو شـــاخص رطوبت توپوگرافیکی ( )TWIبه
عنوان مهمترین عوا مل مؤثر در وقوع زمینلغزش در نﻈر
گرفته شده ،با نق شۀ پراکنش زمین لغزشها تلفیﻖ گردید
و بدین ترتیب نرخ کالسهای مختلف عوامل بهدست آمد.
با تو جه به ن تایج به دســـت آ مده ( جدول  )1در عا مل
کاربری ارا ضی بی شترین م ساحت لغزش یافته در کاربری
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مرتع ( 4147/92هکتار) رخ داده ا ست این در حالی ا ست
که نتایج برخی مﺤققان ] [28نشان دهندۀ بیشترین وقوع
زمین لغزشها در کاربریهای جنفلی ا ست .دلیل این امر
به و سعت زیاد ارا ضی مرتعی در حوزۀ آبخیز لتیان و رفت
و آمدهای زیاد انســـان و دا و در نتیجه دخالت زیاد در
اکو سی ستمهای این نواحی بر میگردد .برر سی فا صله از

نتایج برر سی عامل شیب ن شان می دهد که بی شتر زمین
لغزشهای منطقه در شــیبهای  30-65درصــد رخ داده
است ( 3241/09هکتار) .در شیبهای کم نیروهای مقاو
(عمودی) بر نیروهای مﺤرو (افقی) غلبه دارد و شـــرایط
وقوع زمین لغزش فراهم نمیشــود در شــیبهای باال هم
احت مااله خاو کافی برای وقوع این پد یده وجود ندارد.

رودخانه و جاده ن شان میدهد که بی شتر زمین لغزشهای
اتفا افتاده به ترتیب در فواصــل  100-0و  500-0متری
عوامل م کور رخ داده ا ست که به خوبی همب ستفی وقوع

بررســـی جهت شـــیب نشـــان میدهد که بیشـــتر زمین
لغزشها در جهت شــمال غرب رخ داده که به دلیل وجود
بارندگی و رطوبت بیشتر در این دامنهها و نفوذ بیشتر آب

زمین لغزش با حریم جاده و آبرا هه را نشـــان مید هد.
مﺤققین به نقش مهم جاده ســـازی در وقوع زمین لغزش
تــیکیــد کردهانــد ] .[26 ،21 ،14در تﺤقیقی دیفر ][3
نزدیکی به جاده را اولین و مهمترین عامل مؤثر در وقوع

و در نتیجه کاهش مقاومت بر شی خاو ا ست .این نتیجه
با تﺤقیقات گ شـــته ] [13 ،5مطابقت نشـــان میدهد.
بررسی شکل شیب نشان میدهد که بیشتر زمین لغزشها
در شـــیبهای مﺤدب رخ داده اســـت که با نتایج ســـایر

زمین لغزش دانســـتـهانـد و عنوان کردهانـد اکثر زمین
لغزشها در فاصلۀ  0-100متری از جاده متمرکز شدهاند.
برعکس بررســی عوامل فاصــله از گســل و بالتبع PGA
همبســـتفی خوبی بین این عوامل با وقوع زمین لغزش را
نشان نمی دهد .در عامل سنگ شناسی سازند کرج که در
منطقۀ مورد مطالعه متشکل از شیل و سیلتستون میباشد
بی شترین م ساحت زمین لغزش را به خود اخت صاص داده
اســت ( 3746/51هکتار) .این ســازندها به دلیل داشــتن
ذرات ریزدانه رس و مارن با ج ب رطوبت مســتعد لغزش
شـــده و در روی دام نه به حرکت در میآی ند .در عامل
ارتفاع طبقۀ ارتفاعی  2000-2300متر بیشــترین ســطﺢ
لغز شی ( 1296/37هکتار) را دارا ا ست .به هر حال اینکه
در یک مﺤدودۀ ارتفاعی خاص زمین لغزش های بی شتری
نســبت به ارتفاعات دیفر رخ داده اســت که نشــان دهندۀ
تیثیر ارتفاع بر وقوع زمین لغزش در حو ضه ا ست .چنانیه
برخی مﺤققین ] [4نیز در تﺤقیﻖ خود ارتفاع را به عنوان
مهمترین عــامــل در وقوع حرک ـتهــای تودهای معرفی
کردهانــد .در هر صـــورت افزایش وقوع زمین لغزش در
مﺤدودۀ ارتفاعی م کور احتمااله به علت افزایش بارش در
این مﺤدودۀ ارتفاعی ا ست که سبب افزایش رطویت توده
خاو و در نتیجه لغزندگی بیشتر این مﺤدوده شده است.

مﺤققان ] [27مطابقت ن شان میدهد .برر سی عامل بارش
در منطقۀ مورد مطالعه نشـــان میدهد که بیشـــتر زمین
لغزشها در طبقۀ بارش  450-550میلیمتر رخ داده ا ست
( 1892/68هکتار) که بیانفر حســاســیت باالی عرصــه به
عامل بارش در منطقه اســت .بررســی شــاخص  TWIنیز
بیانفر بی شترین سطﺢ لغز شی در کالس رطوبت متو سط
میبا شد .میتوان چنین ا ستنباط نمود که در رطوبتهای
پایین ،افزایش مقاومت برشـــی ســـطﺢ لغزنده مانع وقوع
زمین لغزش شده و در رطوبتهای باالتر پو شش منا سب
سبب این مو ضوع می شود .نتایج پهنهبندی ح سا سیت
زمین لغزش بر اساس مدل فاصلۀ ماهاالنوبیس (شکل  3و
جدول  )2نشان میدهد که بیش از  80درصد سطﺢ حوزه
در منطقه با خطر زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته که لزو
توجه بی شتر م سئولین مربوطه را میطلبد .همینین نتایج
به د ست آمده از آزمونهای کای ا سکوئر و ( ROCجدول
 3و شـــ کل  )4ب یانفر کارایی م ناســـب روش فاصـــ لۀ
ماهاالنوبیس در پهنهبندی حســـاســـیت زمین لغزش در
حوزۀ آبخیز لتیان میباشد.
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