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ه و درصددهي به هر ژ از درونيابي ويگيری بهرهبا ي  لغزشهای تبندي حرک پهنه
   در حوزه آبخيز دماوندها عامليک از زير

  
  ۲*اصغر محمدي علي و ۱نيا سادات فيض

    ، ايران دانشگاه تهران،دانشکده منابع طبيعيگروه احياء مناطق خشک و کوهستاني، استاد  ۱
  ، ايران واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمي،ز داريدانشحوي دوره دکتري آبخي ۲

  )۲/۴/۸۶ :، تاريخ تصويب ۲۰/۹/۸۴ :تاريخ دريافت(

  

  ه چکيد

  جهـت پيـشگيري و کـاهش       ها  از مهمترين اقدام   اي  ه تود های   ت حرک خطر بندي  پهنه  و اي  ه تود های تحرکرخداد    موثردر يها عاملشناخت  

 و ۱:۵۰۰۰۰ و۱:۲۰۰۰۰هاي هـوايي    عکس ازگيری بهره ي که بالغزش حرکت ۴۱۰ کنشا نقشه پر از ابتدا،پژوهشر اين   د .باشد  مي آنها خطرهای

 کاربري اراضي، سازند زمين شناسـي،        شامل  لغزش رخداد موثربر یها عامل، و    شد گيری  بهره )۱۳۸۱سفيدگري( دهش تهيه   انجام بازديد صحرايي  

ی هـا  عامـل ی هـر کـدام از     هـا  عامل با درصددهي به زير      ،ها  لغزشکنش  انقشه پر ابتدا  . خيص داده شد  بارندگي، شيب، جهت شيب و ارتفاع تش      

-Arcبـه محـيط    مـي  ک‐به صورت يک جدول توصيفي در آورده شد و مي به صورت کها عامل همهبراي اين منظور،  .شد ميک گانه فوق شش

view   سپس . شدند مي ك ‐  وارد جدول توصيفي   ها عامل شش گانه فوق وزير      یها عامل حرکت درحوزه با توجه به       ۴۱۰ همچنين. گرديدوارد

  از امکـان   گيـری   بهرهاينکار با    . نقشه سلولي در آورده شد      صورت  به ها  لغزشخود براي    مي شش گانه فوق به همراه عدد ک       یها عاملهريک از   

 شش گانه موثردر نظـر  یها عاملي سلولي ها هسپس نقش .انجام شد )Spatial Analyst( به نام تحليل مکاني Arc-view نرم افزار گسترش

ي ها ه دامنصحت تفكيكبراي ارزيابي . آيد بدست   بندي  پهنه با هم جمع شدند، تا نقشه        ها  لغزش متر براي    ۰۰۱۴/۰ قدرت تفكيك گرفته شده با    

 مـورد نيـاز      روي هم اندازي شد و تغييرهای      اه  لغزشکنش  اپر با نقشه    ها  لغزش  خطر بندي  پهنه  شده، نقشه  استفاده روش   قدرت تفكيك خطر و   

گيـري شـده در طبيعـت        واقعي انـدازه   يها  هست که از داد    ا  اين بندي  پهنه اين روش    های برتریاز  . موثرانجام شد  یها عاملجهت در نظرگرفتن    

 بـه   بندي  پهنهودقت   قابل انجام است     اي ه در هر منطق   نمود،را مشخص    لغزش   رخداد موثر در    یها عاملتوان   مي راه اين و از  نمايد مي گيری  بهره

  .شود مي برداشت اطالعات صحرايي مربوط تقد
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  مقدمه



 ...درونيابي ويژه و   از گيری بهره لغزشي با های بندي حرکت          پهنه                               ٣٠

 

  مقدمه

 است که موجبات تخريب خاک را فراهم اي هفرسايش پديد
ايي را فراهم ه و حتي بعضي از انواع آن، موجبات بالنموده
 اي هتودهای  تتوان به حرک مين انواع اي هاز جمل. آورند مي

ا، ه اين نوع بالادرخدلذا براي جلوگيري از . اشاره کرد
اي در چارچوب سي پديده ناپايداريهاي دامنهربايست بر مي

 انجام شود كه بندي خطر زمين لغزشي پهنهها هتهيه نقش
  سکونتگسترش امن براي جاهایشناخت اين بررسي موجب 

، ها هرامانند ي جديد و يا ساير موارد انسان ساز ها هگا
اي و هاي منطقه  مقياسدر… مسيرهاي انتقال نيرو و انرژي و

 لغزشي مستلزم های ت حرکبندي پهنه. شود ميتفضيلي 
ن اي  ه ک.باشد مي آنها رخداد موثر در یها عاملشناخت 

هاي روش. باشند مي در مناطق مختلف، متفاوت ها عامل
 را ي و ثابتويژهي ها عامل عمدتاَها  لغزشبندي پهنهمتداول 

 آنها به شمار های عيبز  ا اين مسئلهگيرند کهدر نظر مي
 محلي در بروز یها عاملمهم نقش  از ديدبنابراين . آيد مي

های  ت حرکبندي پهنه مدوني براي مدلون نها تاکلغزش
 نگرشی ه بپژوهشلذا در اين . لغزشي ارائه نشده است

 آندرتوان مي موثر را یها عامل همهپرداخته شده است که 
 لغزشي، های رکتپراکنش ح از گيری بهرهنظر گرفت و با در

لغزشي به های  تبندي حرکپهنهشناسايي و  موثرتر یها عامل
  .شودصورت نقشه ارائه 

  
  پژوهشپيشينه 

 از روش هاي آماري ارزش گيری بهره، با)١٣٧٣( سعدالدين
ره حوزه آبخيز چاشم و خطير ن چندمتغيو رگرسي واطالعاتي

بندي نامنظم  روش دستي و شبکه را باکوه در استان سمنان 
. )٤ ( نمودبندي پهنهاز نظر زمين لغزش  ١:٥٠٠٠٠با مقياس 
هاي آماري ارزش   از روشگيری بهره، با )١٣٧٥( حق شناس
 حوزه ، رگرسيون چندمتغيره و روش تحليل مبين،اطالعاتي

 ١:٥٠٠٠٠آبخيز طالقان را به روش دستي با مقياس 
 از روش ریگي بهرهبا ) ١٣٧٦( صفايي. )٢ ( نمودبندي پهنه

 الگان شهرستان بهشهر را بابا آنهاي تجربي کاناگاوا و 

 بندي پهنه ١:٥٠٠٠٠ از روش دستي به مقياس گيری هرهب
 از روش گيری بهرهبا ) ١٣٧٩(حسن زاده نفوتي . )٦ (نمود

 منطقه شلمانرود در استان ،چندمتغيرهآماري رگرسيون 
 IDRISIزار  و نرم افGIS سامانهاز  گيری بهرهگيالن را با 

 ،ه شدبياندر نهايت با توجه به مقدمه . )١ ( نمودبندي پهنه
ده و در درجه اول نياز به وجديد باين تحقيق  نگرش
 های ت حرکبندي پهنه مدل هاي همه داشت که اي همنطق

  که  سفيدگرييپژوهشلذا از . لغزشي در آن انجام شده باشد
 . شدگيری بهره )٥ (دهدا انجام )١٣٨١(
 

 مواد و روش ها

 بررسینطقه مورد م
 در حد فاصـل     عقوا  دماوند حوزه آبخيز  بررسیمنطقه مورد     
 º۳۵ ۳۲ ´هاي  عرض  شرقي و  º۵۲ ۱۴ ´ تا º۵۱ ۴۶´هاي   طول
 ۴۰ در فاصـله     اين حـوزه  ). ۱شکل  ( است    شمالي º۳۵ ۵۳ ´تا

ي هـا   هکه در حاشيه جنوبي رشته کـو       کيلو متري شرق تهران   
 سياسـي جـزو   بنـدی  ماز نظرتقـسي  و شده  واقع ،البرز قراردارد 

سـازندهاي زمـين شناسـي منطقـه         .باشـد  مـي استان تهـران    
 بوده و از نظر سني متعلق به پرکـامبرين تـا کـواترنر              گوناگون
ــدگي منطقــه  .باشــند مــي ــم بارن ــم اغلــب رژي مــشتق از رژي

ريـا  متـر از سـطح د      ۴۰۱۰ ارتفـاع    بيـشينه  . است اي  همديتران
 ارتفـاع  کمينـه  شمالي حوزه وهای تفاعدرکوه چنگيز چال درار 

 متر از سطح دريـا در محـل خروجـي حـوزه در مـاملو                ۱۲۵۰
 کوهـستاني درجنـوب     اي  هدر منطق منطقه مورد مطالعه    . است

 برگه توپـوگرافي    چهار واقع است که در      ای گونهکوه دماوند به    
سان بزرگ قرار ا لوو) پارچين( رودهن، دماوند،  رينه۱:۵۰۰۰۰

يـن حـوزه از شـمال بـه حـوزه آبخيـز سـد الر در               ا .گيـرد  مي
از جنـوب و جنـوب      ، از غرب به حوزه سد لتيان      ،رودخانه هراز 

شرقي به حوزه آبخيز ايوانکي و از شرق به حوزه آبخيز درياچه 
ي اصــلي حــوزه  را رود هــا هرود خانــ. دشــو مــيتــار محــدود 

رود خانـه   . دهنـد   سـياه رود تـشکيل مـي        و ي دماونـد  ها  هخان
 ميليـون متـر مکعـب از        ۶۵د با ميانگين آبدهي سـاالنه       دماون
 شمالي حـوزه مـشرف بـه دره رود تـار سرچـشمه              های تفاعار



 ٣١                               ۴۲ تا ۲۹ از صفحه ،١٣٨٦دی ماه  , ٤شماره  ,٦٠دوره  ,نشريه دانشکده منابع طبيعی

 

 جيليـارد، حـصار     ،هـا   چنار عرب  ، ضمن عبور از تار رود     ،گرفته
 ماملو پـس از   و سياه سنگ، زردار، تمسيان، کاجان،پائين، مرا 

رود متر در يورد شـاه بـه رودخانـه جـاج           کيلو ۴۸طي مسافت   
  ).۵( پيوندند مي

  

  
   دماوندحوزه آبخيز  موقعيت جغرافيايي ‐۱ شکل

  

  پژوهشروش 

 کنشا نقـشه پـر     از ابتـدا  ها  لغزش زمين   بندي  پهنه  منظور به
هـاي هـوايي      عکـس   از گيـری   بهـره  ی که بـا   لغزش يها تحرک

 )۵( دهشـ  تهيه    و انجام بازديد صحرايي    ۱:۵۰۰۰۰ و ۱:۲۰۰۰۰
 شده  ان داده ش ن مورد لغزش  ۴۱۰ ه دراين نقش  . شد گيری  بهره
شـامل   ها  لغزش زمين   بندي  پهنهبراي  ). ۲شکل شماره    (است
، سـازند   1کـاربري اراضـي    : هـا   لغزش رخداد موثر بر    یها عامل

 در  ۶ و ارتفـاع   ۵، جهت شـيب   ۴، شيب ۳، بارندگي ۲زمين شناسي 
 هـا  عامـل از همين   پژوهش  براي شروع   . نظر گرفته شده است   

 گيری  بهرهپوشش گياهي حوزه دماوند با       نقشه.  شد گيری  بهره
 توســط  ۱۹۸۸ال ســ TM لنــد ســت  اي هاز تــصاوير مــاهوار

 عامـل هريـک از زيـر       .)۳(ده است   ش تهيه   )۱۹۹۷(خورلوآمير

 شش گانـه    یها عامل در نظرگرفته شده براي      یها  هطبق( یها

                                                 
۱ -Land use            

۲- Geological formation 

۳ - Rainfall 

۴ - Slope 

۵ - Aspect 

۶ - Elevation 

شش عامل ذکر شده در     (  موثر یها عامل،  ) در جداول ذيل   باال
 ‐ بـه صـورت يـک جـدول توصـيفي          ،ها  غزشلرخداد  در   )فوق

سپس . وارد شد  Arc-view و نرم افزار     GISکمي به محيط    
 بـه نـام     Arc-view نرم افزار    گسترش از امکان    گيری  بهرهبا  

 براي هر يـک از  ها ه داد،)Spatial Analyst(تحليل مکاني 
 تفكيـك ي سـلولي بـا انـدازه        هـا   هبه صـورت نقـش     ها عاملزير

ده و بـا هـم جمـع شـدند، تـا نقـشه               متر بدست آمـ    ۰۰۱۴/۰
ي هـا   ه دامن صحت تفكيك براي ارزيابي   . دآي بدست بندي  پهنه

 شده، از رويهم انـدازي      گيری  بهره روش   قدرت تفكيك خطر و   
 وهمچنين  ها  لغزشکنش  اپر با نقشه    ها  لغزش بندي  پهنهنقشه  
 و  بنـدي   پهنـه  از مـدل هـاي       آمده بدست بندي  پهنهي  ها  هنقش

 تهيه شـده توسـط سـفيدگري      ) ندمتغيرهچرگرسيون  ( آماري
ــره) ۵() ۱۳۸۱( ــری به ــل و از گي ــا عام ــت  یه ــوثرتر جه  م

.                                                          شدگيری بهره بندي پهنه
  

  ايج نت

  از درون  گيری  بهره شش گانه با     یها عاملنمودن   مي نتايج ک 

.                     به شرح زير استها عامله و درصد دهي به زير يابي ويژ



 ... از درونيابي ويژه و  گيری بهره لغزشي با های تبندي حرک                         پهنه                 ۳۲

 

 در ارتباط با کاربري اراضي سه نوع کاربري زراعـي، مرتـع             ‐
 بـا هـم     .)۵(ضعيف و مرتع متوسط تشخيص داده شده اسـت          

 و نقشه کاربري اراضي، اعـداد       ها  کنش لغزش اپرپوشاني نقشه   
                                                        :                                                           کمي زيربراي سه نوع کاربري بدست آمده است 

  

  يبري زراعرکا

 انسان  دست به که   است هايی هکاربري زراعي مربوط به منطق    
 ۷۲ .انـد   ديل شـده  بـ  ت ها باغ کشت و کار و   مختلف   هاي   نوع به

 ۵۶/۱۷   عـدد کمـي     کـل اند کـه در       ده شده دي ها  لغزش مورد
 ٤١٠ تقـسيم بـر      ٧٢ (دهنـد  را به خود اختـصاص مـي      رصد  د

  ).٥٦/١٧ مساوي ١٠٠ر دضرب 
  
  

  مرتع ضعيف
ته انـد   شـ اکم پوششي دا  ر ت  درصد ۳۰ که زير    هايی طقهمنبه  

 کـل  ، کـه در   ده شـده  ديـ   لغزش  مورد ۲۳۸. اطالق شده است  
  . را به خود اختصاص مي دهددرصد  ۰۴/۵۸ عدد کمي

  
   مرتع متوسط

ته شاکم پوششي دا  رت درصد   ۵۰ تا   ۳۰بين  که هايی منطقهبه  
 کـه در  ،ده شـده ديـ  ها  لغزش مورد۱۰۰. اند اطالق شده است  

  .را به خود اختصاص مي دهددرصد  ۳۹/۲۴  عدد کميکل
 نـوع   ۴۰ در ارتباط با سـازندهاي زمـين شناسـي منطقـه،             ‐

سازند زمين شناسي در کل حوزه آبخيز دماوند مـشاهده شـد            
  .)۱جدول (

  و عدد کمي آنها به درصد شناسي و سن آنها، شمار لغزش در هر يك سنگزندهاي زمين شناسي،  سا‐۱جدول 
عدد کمي 

 )درصد(
عالمت سازند  سنگ شناسي، نام سازند و سنهای ويژگی

تعداد 
 لغزش

 Qal ۷  امروزه‐آبرفت بستر رودخانه ۰۷/۱
 Qsc ۲۳ هاي جوان و قديمي واريزه ۵۶/۵
 Qs ۱۸  هاي فروريخته  نهشته‐ جوان وقديمي يا ههاي واريز دامنه ۳۹/۴
 Qu ۴ هاي آبرفتي جديد و قديم مخروط افکنه و پادگانه /.۹۷
 Qf ۸ هاي جوان و قديمي مخروط افکنه ۹۵/۱
 Qt2 ۴   کواترنر‐هاي پادگانه جوان تر  نهشته /.۹۷
 Qt1 ۳   کواترنر‐هاي پادگانه قديمي تر  نهشته /.۷۳
 Ql ۱ هاي کنگلومرايي پادگانهمخروط افکنه و  /.۲۴
 Qtr ۱  کواترنر‐تراورتن  /.۲۴
 PL-Qc ۱۳  کواترنر‐  پليو، سازند هزار دره‐کنگلومرا ۱۷/۳
 M2u ۱۰  قرمز بااليي‐ گل سنگ، سيلت سنگ،دار  مارن سيلت،ماسه سنگ ۴۳/۲
 Mu ۱۱  ميوسن‐ سازند قرمز بااليي‐مارن، ماسه سنگ، سنگ هاي تبخيري ۶۸/۲
 Mzad ۲ آندزيت، دولريت، ديوريت، توف سنگي، آذرآواري /.۴۸
 Olc ۱ کنگلومراي قرمز، ماسه سنگ، مارن /.۲۴
 O5m ۱  واحد پنجم ميال‐ماسه سنگ، شيل،مارن سيلت دار، کوارتزيت /.۲۴
 Eka ۷  ائوسن‐ سازند کرج ‐آگلومرا، سنگ هاي آندزيتي يا بازالتي، توف ۷/۱
 Ekt ۱۴۵  ائوسن‐ توف مياني ‐، توف برشي کمي گدازهفي،توف سبز، شيل تو ۳۶/۳۵



 ۳۳                               ۴۲ تا ۲۹ از صفحه ،۱۳۸۷ فروردين ماه , ۱شماره  ,۶۱دوره  نشريه دانشکده منابع طبيع

 

  

  و عدد کمي آنها به درصدشناسي و سن آنها، شمار لغزش در هر يك  سنگ  سازندهاي زمين شناسي، ‐۱ادامه جدول 

عدد کمي  
 )درصد(

عالمت سازند  سنگ شناسي، نام سازند و سنهای ويژگی
تعداد 
 لغزش

 Pez ۷  پالئوسن ‐ سازند زيارت‐سنگ آهک، کنگلومرا ۷/۱
 Pecf ۱۶  پالئوسن‐ سازند فجن ‐، آگلومرا، سنگ آهکاکنگلومر ۹۰۲/۳
 Pev ۲ ، آگلومراي قرمزبنفش، آذرآواري، توفداسيتي‐آندزيتيهاي  سنگ /.۴۸
 Pemf ۱۳  پالئوسن‐ سازند فجن‐مارن، ماسه سنگ، کنگلومرا، گچ  ۱۷/۳
 q ۳∋  سازند ميال‐ تاپ کوارتزيت‐گ کوارتزيتي سفيد رنگماسه سن /.۷۳
 K3 ۱  کرتاسه‐سنگ آهک بيوژنيک، سنگ آهک مارني، مارن /.۲۴
 K2c ۲  کرتاسه‐، سنگ آهک مارنياي هکنگلومرا، سنگ آهک ماس /.۴۸
 K2b ۱  کرتاسه‐کنگلومرا، ماسه سنگ قرمز /.۲۴
 K2a  ۱  کرتاسه‐يترسنگ آهک مارني بريوزوآدار، کالکارنا /.۲۴
 Kt ۹   کرتاسه زيرين‐  سازند تيزکوه ‐سنگ آهک اربيتولين دار ۱۹/۲
 Jl ۲۷  ژوراسيک بااليي‐ سازند الر‐ اي ه تا الياي هسنگ آهک چرت دار تود ۵۸/۶
 Js ۲۶  ترياس بااليي تا ژوراسيک مياني‐ سازند شمشک‐دار شيل و ماسه سنگ زغال ۳۴/۶
 TR3Js ۲۰  سازند شمشک‐  سنگلت  سي‐شيل و ماسه سنگ ۸۷/۴
 TRe ۱  ترياس زيرين تا مياني‐ تفکيک نشده يسازند اليکا /.۲۴
 TReml ۱ س تريا‐ سازند اليکا‐اُاُليتي سنگ آهک ،اي هسنگ آهک مارني ورق /.۲۴
 D-C ۶ ن باالئي تا کربونيفرزيريننيدو‐ نشده جداسازندهاي مبارک و جيرود ۴۶/۱
 Daj ۱ ن باالئيني دو‐  سازند جيرود‐  مارن،هکآ سنگ ماسه سنگ، شيل، /.۲۴
 Cm ۵  کربونيفر زيرين‐ سازند مبارک‐سنگ آهک خاکستري تيره، سنگ دولوميتي ۲۲/۱
 l ۱∋  کامبرين‐ سازند اللون‐ماسه سنگ قرمز و آرکوزي خاکستري تا سبز با شيل /.۲۴
 bt ۴∋  کامبرين‐اروت سازند ب‐سيلت سنگ، شيل هاي رنگي بادولوميت چرت دار /.۹۷
 P∈∈s ۱  کامبرين‐ پرکامبرين‐ سازند سلطانيه‐، شيل تيرهاي هدولوميت تود /.۲۴
 Tgb ۲ گابرو، ديوريت /.۴۸
 Ts ۱ سينيت و مقداري لوکوسينيت درشت بلور /.۲۴

  
 بندي شـد کـه همـراه بـا اعـداد       طبقه تقسيم۴باشد، به   ميلي متر مي۶۰۰ ميليمتر تا ۲۰۰ بارش ساالنه حوزه از ميانگين ميزان  ‐

  .آورده شده است) ۲جدول (کمي خود در 
                                                  

  



  ... از درونيابي ويژه و  گيری بهره لغزشي با های تبندي حرک                                        پهنه  ۳۴

 

  
 در هر طبقه و عدد   لغزششمار ميزان بارش،  بندي  طبقه‐٢جدول 

  کمي آنها به درصد

عدد کمي 
 )درصد(

 شمار
 لغزش

مقدار بارش 
  ساليانهميانگين

رديف

 ۱ متر  ميلي۲۰۰ تا ۳۰۰ ۲۳ ۶/۵
متر   ميلي۳۰۱ تا ۴۰۰ ۱۳۱ ۹/۳۱ ۲ 
 ۳ متر  ميلي۴۰۱ تا ۵۰۰ ۹۳ ۶۸/۲۲
 ۴ متر  ميلي۵۰۱ تا ۶۰۰ ۱۶۳ ۷۵/۳۹

  
 جهت در حوزه آبخيز دماونـد       ۹ از نظر جهت شيب دامنه،       ‐
آورده ) ۳جـدول   (که همراه با اعـداد کمـي خـود در            دش جدا

         .                                                                                                                                         شده است

ها  در هر طبقه و  لغزششمارجهت شيب دامنه،   بندي  طبقه‐۳جدول 

  عدد کمي آنها به درصد
عدد کمي 

 )درصد(
 شمار
 لغزش

رديف جهت دامنه

 ۱ شمال ۷۵ ۲۹/۱۸
 ۲ شرق ۱۹ ۶۳/۴
 ۳ جنوب ۵۷ ۹/۱۳
 ۴ غرب ۴۴ ۷۳/۱۰
 ۵ شمال شرق ۴۷ ۴۶/۱۱
 ۶ جنوب شرق ۳۱ ۵۶/۷
 ۷ شمال غرب ۵۹ ۳۹/۱۴
 ۸ جنوب غرب ۷۱ ۳۱/۱۷
 ۹ بدون جهت ۷ ۷۰/۱

  
 تـا بـيش از      ۰وند از    ميزان شيب دامنه در حوزه آبخيز دما       ‐
 شـد کـه     جدا طبقه   ۵ميزان شيب در    . ر است  درصد متغي  ۴۰

                              .                                                                آورده شده است) ۴جدول(همراه با اعداد کمي خود در 
  
  
  

ها در هر طبقه و عدد   لغزششماربندي ميزان شيب،   طبقه‐۴جدول 

  کمي آنها به درصد

عدد کمي 
 )درصد(

 شمار
 لغزش

رديف ميزان شيب

 ۱  درصد۱۰صفر تا  ۵۷ ۹/۱۳
 ۲  درصد۲۰ تا ۱۰ ۱۲۳ ۳۰
 ۳  درصد۳۰ تا ۲۰ ۱۷۲ ۹۵/۴۱
 ۴  درصد۴۰ تا ۳۰ ۵۲ ۶۸/۱۲
 ۵  درصد۴۰بيش ار  ۶ ۴۶/۱

  
 متر تا بـيش     ۱۳۰۰ ميزان ارتفاع در حوزه آبخيز دماوند از         ‐
که همـراه     طبقه تقسيم شد   ۲۵ به   ، متر متغير است   ۳۷۰۰از  

.                          آورده شده است) ۵جدول (  با اعداد کمي خود در
 

  ها   لغزششمارميزان ارتفاع،   بندي  طبقه‐۵جدول 

  در هر طبقه و عدد کمي آنها به درصد

عدد کمي 
 )درصد(

شمار 
 لغزش

طبقه ارتفاعي 
 )متر(

رديف

 ۱ ۱۴۰۰ تا۱۳۰۰ ۱۱ ۶۸/۲
 ۲ ۱۵۰۰تا۱۴۰۰ ۲۳ ۶۱/۵
 ۳ ۱۶۰۰ تا۱۵۰۰ ۲۵ ۰۹/۶
 ۴ ۱۷۰۰ تا۱۶۰۰ ۲۰ ۸۷/۴
 ۵ ۱۸۰۰تا۱۷۰۰ ۲۲ ۳۶/۵
 ۶ ۱۹۰۰تا۱۸۰۰ ۱۲ ۹۲/۲
 ۷ ۲۰۰۰ تا ۱۹۰۰ ۲۲ ۳۶/۵
 ۸ ۲۱۰۰تا۲۰۰۰ ۲۳ ۶۱/۵
 ۹ ۲۲۰۰ تا۲۱۰۰ ۲۶ ۳۴/۶
 ۱۰ ۲۳۰۰تا۲۲۰۰ ۲۹ ۰۷/۷
 ۱۱ ۲۴۰۰ تا۲۳۰۰ ۳۵ ۵۳/۸
 ۱۲ ۲۵۰۰تا۲۴۰۰ ۴۵ ۹۷/۱۰
 ۱۳ ۲۶۰۰تا۲۵۰۰ ۳۰ ۳۱/۷
 ۱۴ ۲۷۰۰تا۲۶۰۰ ۱۷ ۱۴/۴
 ۱۵ ۲۸۰۰تا۲۷۰۰ ۲۱ ۱۲/۵
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  ها   لغزششماربندي ميزان ارتفاع،  ه طبق‐۵ادامه جدول 

  در هر طبقه و عدد کمي آنها به درصد

عدد کمي 
 )درصد(

شمار 
 لغزش

طبقه ارتفاعي 
 )متر(

رديف

 ۱۶ ۲۹۰۰ تا۲۸۰۰ ۱۶ ۹/۳
 ۱۷ ۳۰۰۰تا۲۹۰۰ ۱۱ ۶۸/۲
 ۱۸ ۳۱۰۰ تا۳۰۰۰ ۹ ۱۹/۲
 ۱۹ ۳۲۰۰تا۳۱۰۰ ۵ ۲۲/۱
 ۲۰ ۳۳۰۰تا۳۲۰۰ ۲ /.۴۸
 ۲۱ ۳۴۰۰تا۳۳۰۰ ۲ /.۴۸
 ۲۲ ۳۵۰۰تا۳۴۰۰ ۱ /.۲۴
 ۲۳ ۳۶۰۰تا۳۵۰۰ ۱ /.۲۴
 ۲۴ ۳۷۰۰تا۳۶۰۰ ۱ /.۲۴
 ۲۵ ۳۷۰۰باالتر از  ۱ /.۲۴

  

هـا در      لغـزش  شـمار  براي   ها عامل موثر و زير     های همه عامل 
به عنوان نمونه ). ۸ و ۷(حوزه آبخيز دماوند در نظر گرفته شد      

آورده ) ۶جـدول   ( در     مـورد لغـزش    ۱۰ براي   يادشدهاطالعات  
 به صورت کمي در آورده ها عامل همهپس از اينکه . ه استشد

 کمي شده ‐ به صورت يک جدول  توصيفيها عاملشدند، اين 
همه اين ترتيب     به.  وارد شدند  Arc-viewبه محيط نرم افزار     

 يادشده شش گانه یها عامل از نوع لغزش با توجه به ها تحرک
جــدول  و اعــداد کمــي آنهــا وارد ی مربــوطهــا عامــلو زيــر 
 مورد  ۱۰اين موارد براي        به عنوان نمونه  . کمي شدند  ‐توصيفي
  شـش  یها عاملسپس  . آورده شده است   )۷جدول  در  (لغزش  

 بهـره هـا بـا     همراه با  اعداد کمي آنها براي لغزش   يادشدهگانه  

 Spatial بــه نــام Arc-view گــسترش گيــری از امکــان
Analyst   سپس  .هاي سلولي در آورده شدند      به صورت نقشه 

تفكيـك   شش گانه موثر بـا انـدازه   یها عاملهاي سلولي   نقشه
هـا بـا يکـديگر      متر در نظر گرفته شده بـراي لغـزش    ۰۰۱۴/۰

  .                                                                              دبدست آم) ۳شکل(بندي لغزشها  جمع شده و نقشه پهنه

 شـده   گيـری  بهـره  روش   تفكيك توان  و درستیبراي ارزيابي   
شکل (ها    ها، نقشه پراکنش لغزش     بندي خطر لغزش    براي پهنه 

روي هم انـدازي    )۳شکل(ها    بندي خطر لغزش    با نقشه پهنه  ) ۲
 تـوان داراي  هـا     بنـدي لغـزش     نقشه پهنـه   شد که ده  دي وشدند
 هـای  تلـف حرکـ    بـه تـراکم هـاي مخت       ت بااليي نسب  تفكيك
 های اي رفع اين مشکل از ترکيب     بر .)۳شکل  (نيست    لغزشي

گانه به کار برده شده       شش یها عاملهاي سلولي     مختلف نقشه 
عامل  که نقشه سلولي  ها در يکي از اين ترکيب    . شد گيری بهره
 تـوان  آمده بدست بندي  نقشه پهنه  ،حذف شد ) ۴شکل  (رتفاع  ا

                          .)۶شکل (داد را نشان   بهتريتفكيك
                                                                                      

  نتيجه گيري 

رتفاع  ا  عاملها از نقشه سلولي       بندي زمين لغزش     براي پهنه  ‐
اني با پراکنش زمـين     وجهت ايجاد تنوع بهتر و همخ     )۴شکل  (

.                                                             ظر شدها صر فن لغزش
ــوان علــت حــذف نقــشه ســلولي  ‐  ارتفــاع را عامــل مــي ت

عامـل  اين      اين که   دانست و  عامليکنواختي نقشه سلولي اين     
داشـته و همچنـين باعـث       هـا      لغزش بندي  تاثير کمي در پهنه   

 نقـشه سـاير      نـشدن  علت حـذف  (د  ش  مي تفكيكتوان  کاهش  
 نقشه سـلولي    مثال برای ،باشد   غير يکنواختي آنها مي    ها عامل
 از  آمـده  بدسـت بندي    هاي پهنه   از نقشه ). ۵ شکل   ، شيب عامل
رگرسـيون  ( و آمـاري  ) ۷ شـکل (  تجربي   بندي  هاي پهنه  مدل

) ۱۳۸۱( ه شده توسـط سـفيدگري     تهي) ۸شکل( )چند متغيره 
.                                      اين نتيجه پي برددرستیتوان به  مي) ۵(
هاي واقعـي     ز داده بندي اينست که ا      اين پهنه  های برتری از   ‐

 راه يادشـده  کرده و از گيری بهرهاندازه گيري شده در طبيعت     
هـای   ت حرک بندي هاي انواع     موثر در پهنه   یها عامل مي توان 

                                                          .نموداي را مشخص  توده
اينست که محدود   بندي     اين روش پهنه   های برتری از ديگر    ‐

اي قابـل انجـام       بندي نبوده و در هر منطقـه        به يک روش پهنه   



  ... از درونيابي ويژه و  گيری بهره لغزشي با های تبندي حرک              پهنه                            ۳۶

 

بندي به مقياس برداشت اطالعات    همچنين مقياس پهنه  . است
                                                       .صحرايي مربوط مي شود

  

  پيشنهادها

ساير  اين روش براي      پيشنهاد مي شود   بااليج  ا آزمون نت  براي
 مـورد آزمـون     يادشـده  نتايج   درستی تا   بكار رود  نيز   ها هطقمن

سي از  ر منطقه مورد بر   ،شود همچنين پيشنهاد مي    .قرار گيرد 

 بيـشينه اي   تـوده های   ت حرک  تعداد  داراي سطح زياد و    راهاين  
 با آزمـودن  . هاي درون يابي شده باال رود        نقشه درستیباشد تا   

 سـطح و    بيـشينه  تـوان     مختلف مـي   های هطق در من  اين روش 
 .اي را با دقت مورد نظـر  بدسـت آورد            تودههای   تتراکم حرک 
 گيـری  بهـره   مختلف مـوثر   یها عاملتا حد امکان از     همچنين  

بـه کـار     بنـدي   تر جهت پهنـه    موثر یها عاملد و در نهايت     شو
  .دور

  
  زشي حرکت لغ مورد۴۱۰ نمونه از ۱۰ شش گانه مربوط به یها عاملزير   وضعيت‐٦جدول 

ارتفاع به 

  متر
 نوع برداشت

شيب 

به 

 درجه

ميانگين بارش 

ساالنه به 

 ميلي متر

جهت 

 دامنه

 مواد

زمين 

 شناسي

کاربري 

 اراضي

شماره 

حرکت 

 اي هتود
 ۱ زراعي SE Eka ۴۹۵ ۱۲ ييعکس هوا ۱۷۹۰
 ۲ زراعي SE Qt1 ۴۸۸ ۴ عمليات صحرايي ۱۷۳۳
 ۳ زراعي N Eka ۴۸۰ ۱۰ عمليات صحرايي ۲۱۰۰
 ۴ زراعي W Eka ۴۹۲ ۵ عمليات صحرايي ۱۷۸۶
 ۵ زراعي SW Eka ۴۸۰  ۱۴  عمليات صحرايي‐عكس هوايي  ۱۸۴۰
مرتع ضعيف SW Ekt ۴۹۴ ۱۰ ييعکس هوا ۱۸۱۵ ۶ 
 ۷ زراعي S Eka ۴۸۹ ۴ ييعکس هوا ۱۷۷۷
مرتع ضعيف SW Ekt ۵۰۰ ۱۵ عکس هوايي ۱۹۸۴ ۸ 
 ۹ زراعي SE Eka ۴۸۰ ۲ ييعکس هوا ۱۷۳۶
 ۱۰ زراعي W Ekt ۴۹۶ ۱۸ عمليات صحرايي‐هواييعكس  ۲۱۹۸
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  )شد  Arc viewجدولي كه وارد نرم افزار( لغزشي  مورد حرکت٤١٠ نمونه از ١٠ براي یها عامل درصد دهي به هر يک از زير ‐٧جدول 

عامل 
ارتفاع 

کمی شده 
 به درصد

شيب عامل 
کمی شده 
 به درصد

بارش عامل 
کمی شده 
 به درصد

جهت عامل 
 کمی دامنه

شده به 
 درصد

جنس   
زمين 

شناسي 
کمی شده 
 به درصد

عامل 
کاربري 

کمی شده 
 به درصد

طول 
جغرافيايي 
به درجه، 
دقيقه و 
 ثانيه

عرض 
جغرافيايي 
به درجه، 
دقيقه و 
 ثانيه

شماره 
حرکت 
 اي توده

۳۶/۵ ۳۰ ۶۸/۲۲ ۵۶/۷ ۷/۱ ۵۶/۱۷ ۵۱۵۰۱۰ ۳۵۴۴۵۲ ۱ 
۳۶/۵ ۹/۱۳ ۶۸/۲۲ ۵۶/۷ ۷۳./ ۵۶/۱۷ ۵۱۵۲۰۵ ۳۵۴۴۲۳ ۲ 
۳۴/۶ ۳۰ ۶۸/۲۲ ۲۹/۱۸ ۷/۱ ۵۶/۱۷ ۵۱۵۲۳۱ ۳۵۴۴۴۱ ۳ 
۳۶/۵ ۹/۱۳ ۶۸/۲۲ ۷۰/۱۰ ۷/۱ ۵۶/۱۷ ۵۱۵۲۴۲ ۳۵۴۴۳۶ ۴ 
۹۲/۲ ۳۰ ۶۸/۲۲ ۳۱/۱۷ ۷/۱ ۵۶/۱۷ ۵۱۵۲۲۹ ۳۵۴۴۲۶ ۵ 
۹۲/۲  ۳۰ ۶۸/۲۲ ۳۱/۱۷ ۳۶/۳۵ ۰۴/۵۸ ۵۱۵۴۳۳ ۳۵۴۳۴۵ ۶ 
۳۶/۵ ۹/۱۳ ۶۸/۲۲ ۹/۱۳ ۷/۱ ۵۶/۱۷ ۵۱۵۳۲۵ ۳۵۴۳۵۳ ۷ 
۳۶/۵ ۳۰ ۶۸/۲۲ ۳۱/۱۷ ۳۶/۳۵ ۰۴/۵۸ ۵۱۵۳۵۴ ۳۵۴۴۴۳ ۸ 
۳۶/۵ ۹/۱۳ ۶۸/۲۲ ۵۶/۷ ۷/۱ ۵۶/۱۷ ۵۱۵۱۱۵ ۳۵۴۳۴۱ ۹ 
۳۴/۶ ۳۰ ۶۸/۲۲ ۷۳/۱۰ ۳۶/۳۵ ۵۶/۱۷ ۵۱۵۴۳۲ ۳۵۴۳۵۰ ۱۰ 

  

  
  )۵ (هاي حوزه آبخيز دماوند  نقشه پراکنش زمين لغزش‐۲شکل 



  ... از درونيابي ويژه و  گيری بهره لغزشي با های تبندي حرک پهنه                                         ۳۸

 

  

  
  )ها عامل همه از گيری بهرهبا  (هاي حوزه آبخيز دماوند  زمين لغزشبندي پهنه نقشه ‐۳شکل 

  

  
  هاي  حوزه آبخيز دماوند  ارتفاع زمين لغزشعامل ها نقشه ‐۴شکل 
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  هاي حوزه آبخيز دماوند  نقشه عامل شيب زمين لغزش‐۵شکل 

  

  
  )با حذف عامل ارتفاع زمين لغزش(هاي حوزه آبخيز دماوند   نقشه پهنه بندي زمين لغزش‐۶شکل 



  ...بندي حرکات لغزشي با استفاده از درونيابي ويژه و                                                 پهنه  ۴۰

 

  

  
  )۵(اصالح شده در حوزه آبخيز دماوند  و سميعي  از مدل حائریگيری بهرهها با   نقشه پهنه بندي زمين لغزش‐۷شکل 

  

  
  

  )۵( از مدل آماري رگرسيون چندمتغيره در حوزه آبخيز دماوند گيری بهرهها با   نقشه پهنه بندي زمين لغزش‐۸کل ش
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Abstract 
Recognition of effective factors in mass movement occurrence and land slide hazard zonation is one of 

the most important measures in prevention and reduction of their hazards. In this research, first landslide 
inventory map of the area which was prepared using air photos with the scale of 1:20000 and 1:50000 and 
field works, was used. In this map 410 landslides were shown. Effective factores for land slide occurrence 
were recognized which are as follows: Landuse, geological formation, rainfall, slope, aspect and elevation. 
Landslide inventory map was quantified by giving percentages to each subfactor of above-mentioned 
factors.Fore doing this, all the factors that were quantified, were entered into Arcview software 
environment as quantified, descriptive tables. Here, all 410 landslides were entered into quantified, 
describtive tables according to the mentioned factors and subfactors. Then each factor and its quantitative 
number was prepared as raster map. This process was performed using extentional facilities of ArcView 
which is called "Extension Spatial Analyst". The raster maps of six factors with cellular resolation of 
0.0014 meters, were added together, in order to obtain hazard zonation map. For evalution of hazard 
zonation accuracy and separation ability of the used method, landslide hazard maps were overlaid with 
vector maps of landslides inventory map and necessary changes of the considered factors were made. The 
privilages of this method is as follows: It uses actual data obtained from the field works; by using this 
method, effective factores in land slide occurrence could be identified; it can be performed in any area; 
and the accuracy of hazard zonation is dependent on the accuracy of informations gathered in the field.             
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