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 (Leilaebrahimi@gmail.com) لیال ابراهیمی
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چکیده
طبیعی و مورفولوژی خود در معرض بسیاری از مخاطرات طبیعی قررار گرفتره    های یژگیو دلیل بهایران 

ه اغلب سربب  ک اند انسانی های یتفعالمخاطرات مهمی برای  ،یا دامنهو ناپایداری  ای تودهاست. حرکات 
 یبنرد  پهنره  شوند. این مسائل لزوم میاموال و تأسیسات  دیدنخسارت  و از دست رفتن منابع اقتصادی

هرد    .دکنر  میروشن  پدیده این محیطی صحیح مدیریت ةمرحل اولین عنوان به را ای توده حرکات خطر
 ایرن  بره  .استان فارس آبخیز زهره در است ةحوضدر  ای تودهی خطر وقوع حرکات بند پهنه ،این پژوهش
، یشناسر  سرن   قبیل از ای تودهوقوع حرکات  در تأثیرگذار مهم عامل 10 اطالعاتی یها هالی ابتدا منظور
 طی،برا ارت یهرا  راهفاصله از  حرارت، جهت شیب، ةدرجزمین، بارش،  از فعلی ةاستفاد نوع ارتفاع، شیب،
 و هروایی  یهرا  عکرس  از تفسریر  استفاده با پسس. شدند رقومی و تهیه آبراهه از فاصله و گسل از فاصله
از تلفیر   . شردند  ارائره  نقشره  صرورت  به و شناسایی ،هضحو در موجود یها لغزش ةکلی میدانی، عملیات

 طبقرات  دهری  وزن وشد  محاسبه کالس عامل هر در ای تودهحرکات  مقدار ،متغیرهای مستقل و وابسته
نقشة  نهایت صورت گرفت. در LNRF و سطح تراکم ی،اطالعات ارزش یها مدل در موجود روابط براساس
 شاخص. شد حاصل مختلف یها مدل در وزنی مختلف یها هالی ادغام با ای توده حرکات خطر یبند پهنه
 در ،6/1 و 0/97 ترتیرب  بره  خطرنراک  و خطرناک خیلی ةرد در یتاطالعا ارزش روش در ای توده حرکات
دست  به7/9 و 6/77 سطح تراکم روش در و ،4/27 و 4/33 بترتی به( جوشی و گوپتا روش ) LNRF روش
 در سرطح  ترراکم  و LNRF هرای  روش بره  نسربت  اطالعراتی  ارزش روش مطلرو   کارایی بیانگر که آمد
.است تحقی  ةمنطق در ای توده حرکات وقوع خطر یبند پهنه

 ، LNRF و مردل  سرطح  تراکم اطالعاتی، مدل ارزش مدل ،ای توده حرکات ی،بند پهنهکلیدی:هایواژه
 آبخیز زهره. حوضة 

                                                           
 Email: maryamilanloouniversity.geography@yahoo.com 09199210843نویسندة مسئول، تلفن:  *

 واحد ماهشهر

 واحد چالوس

،
 

، 

 استادیار گروه
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بیانمسئله

 ؛ژئومورفولروژیکی  هرای  یسرتم س تعرادل  عردم  از هسرتند  هرایی  یخروجر  ژئومورفولروژیکی  مخاطرات

 زیررا  ،انرد  هنرسید تعادل به منطقة تحقی  جمله از کوهستان محدودة در ژئومورفولوژیکی های یستمس

 کوهسرتانی  منراط   از کره  ییهرا  هجاد ؛اند هنکرد برقرار را دهافراین و ها فرم بین ارتباط هنوز و اند جوان

 از بخشری  جراده  زیرا ،شوند یم کوهستان ژئومورفولوژیکی های یستمس تعادلی یب سبب کنند یم عبور

 بررش  وقتری  ،بودنرد  دامنره  برا  تعرادل  حرال  در که فرایندهایی شود یم سبب و زند می برش را دامنه

. ندشرو  یم ها رُفت شیب تشدید سبب که کنند عمل دیگری شکل به و بگیرند تعادلی یب حالت خوردند

 خرورد  یم هم به ارتباط این وقتی و کنند یم عمل منفی و مثبت دبازخور براساس تعادل های یستمس

 برین  از منفیبازخورد  زیرا شود، ایجاد می تعادل عدم و ناپایداری و شده خارج تعادل حالت از سیستم

( لنداسرالیدها ) ای تروده  حرکرت  انرواع  صرورت  آن به که آثار ایجاد خواهد شد نفیبازخورد م و رود می

 دهریم  انجرام  جراده  در کره  مطالعراتی  به توجه با ما کار خروجی و بود دخواه...  و ریزش ، لغزش نظیر

 .]3[ کجاست آن ژئومورفولوژیکی مخاطرات و ها هپدید این مکانی پراکندگی که کند یم مشخص

 در مختلفری  عوامرل  ترأثیر  تحرت  که اند مورفودینامیك یها هپدید جمله از ،ای توده حرکات

 اشرکال  در لغرزش  ینزمر  آنها ینتر مهم و دنپیوند یم وقوع به کوهستانی مناط  یها هدامن سطح

استفاده از زمین و منرابع طبیعری    ةمطلو  در زمین یزیر برنامهامروزه لزوم  .]13[ است مختلف

و توجه دانشمندان بسیاری را به خود جلب کرده اسرت.  است بشری  یکی از مسائل مهم جوامع

، هرا  یتقابلتغییردهنده، یندهای افرطبیعی و  انداز چشم ةدهند یلتشکبدون شك شناخت اجزای 

مطلو  از زمرین، همننرین تأثیرپرذیری متقابرل آن از نروع       ةو تأثیر آن بر استفاد ها یتمحدود

 .]2[خواهد داشت مناسب  یزیر مهبرنادر  اهمیت زیادیکاربری اراضی 

 .اسرت  شرده  پیشرنهاد  ای تروده حرکرات   یبنرد  پهنره  بررای  متعددی یها مدل و ها روش تاکنون

شررایط   که دارند کاربرد زمانی خطرند، تحلیل یرمستقیمغ یها روش از واقع در که تعیینی یها روش

 و سراده  هرا  لغرزش  زمرین  و بروده  برقررار  منطقره  کل در همگنی نسبت به ژئومورفیکی و شناسی ینزم

 ةداد رخ هرای  یژگری و آمراری  تحلیرل  . دراست آن زیاد سازیساده ،روش این معایب . ازباشند تنوع کم

حرکرات   خطرر  یبند پهنه .]4[ شود می استفاده آن خطر یکمّ بینی یشپ برای منطقه در لغزش ینزم

 زیراد  بسریار  تا هیچ از خطر بالقوه یا درجات بالفعل از مجزایی و ویژه نواحی به را زمین ، سطحای توده

 .]6[ کند میتقسیم 

 و آمراری  یهرا  روش زیاد دقت ، ژئومورفولوژی و اقلیمی منطقه وشناسی ینزمهای  ویژگیبا توجه به 

 یرك  هرر  زیرا) نشود پیدا قبولی دست قابل یها جوا  به است ممکن تعیینی و تجربی یها روش با کهینا
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آمراری   یهرا  روشایرن تحقیر  از    در شرد  سعی ،(اند هشد ابداع خاصی طقهمن برای تجربی یها روش از

 وجررود( زهررره) مطالعرره مرروردحوضررة  اسررتفاده شررود. در LNRF و 2سررطح تررراکم ،1اطالعرراتی ارزش

 حوضره  در سرطح  ای توده حرکات خطر سبب افزایش ای تودهحرکات  وقوع برای مؤثر و الزم پارامترهای

 در ایرن . شرود  یمر  تلقی منطقه در موجود انسانی و طبیعی های یکاربر برای منفی یعامل که است شده

برا   آن یبدارشر  اراضری  واست  ژئومورفولوژیکی مخاطرات ینتر مهم از یکی ای توده حرکات پدیده ،حوضه

 در مرؤثر  عوامرل  و ای تروده  حرکات خطر اصولی و صحیح یبند پهنه. اند مواجه مخاطره این احتمال زیاد

   .باشد مؤثر و مفید آن از ناشی خسارات کاهش و مهار برای گیریتصمیم در تواند یم آن

منطقةتحقیقموقعیت

 دوده کنره  کوه از زهره نةدر شمال غر  استان فارس واقع شده است. رودخا زهرهآبخیز وضة ح

 طرر   بره  اردکران  نةرودخا نام هب و گرفته سرچشمه اردکان غربی شمال کیلومتری 14 فاصلة در

 .شرود  مری  وارد هنردیجان  به و گذرد می سپیدان یا اردکان شهر کنار از و شود می ازیرسر جنو 

 حدود تقریبی طول با زهره نةرودخا .استهکتار  545014مساحت این حوضه در استان فارس 

 . دارد جریان خوزستان و ،بویراحمد و کهگیلویه فارس، استان سه در کیلومتر 275

 
 قمنطقةتحقیموقعیت.1شکل

                                                           
1. Information Value 
2. Statistical 
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روشپژوهش

منراط    ،یا مراهواره ی و یتصراویر هروا   و شرده  یآور جمرع  اطالعات از استفاده با پژوهش این در

 هرای  یبررسر  برا . شردند  تهیره  لغرزش  در مؤثر عوامل اطالعاتی یها هالی و شد شناسایی لغزشی

 قی منطقة تح در ای تودهحرکات  تشکیل بر مؤثر زیرمعیارهای و معیارها ینتر مهم گرفته صورت

 از فاصرله  ، شریب  ، گسرل  از فاصله ، رودخانه از فاصله اراضی، کاربری بارش، ، شناسی ینزم شامل

 مرؤثر،  عوامرل  بره  امتیرازدهی  با حرارت شناسایی شد. سپس ةدرججهت شیب، ارتفاع و  ، جاده

 منطقره،  ةمحردود  تعیرین  از پرس  که گونه بدین. گرفت صورت ای توده خطر حرکات یبند پهنه

نقشرة   از اسرتفاده  برا  آبراهره  ةشربک  و شیب شیب، جهت )هیپسومتری(، ارتفاعی قاتطبنقشة 

 از آمراری،  وتحلیرل  یره تجز برای .شد وارد GIS فضای در و تهیه 1:50000 مقیاس با توپوگرافی

 Arc/map10.2و   Spss هررایافزار نرررمدر  LNRF و سررطح تررراکم ، اطالعرراتی سرره روش ارزش

نقشرة   برا  شده استخراجی بند نقشة پهنه تطبیقی، ةمقایس و صحت بیارزیا منظور بهاستفاده شد. 

 .شد و بررسی تحلیل نتایج و هشد مقایسه هضحو ای توده حرکات پراکنش

 نتایج

 هر یك از متغیرهای مستقل با متغیر وابسرته  ای تودهدر وقوع حرکات  مؤثربرای تعیین عوامل 

. در ادامه ترأثیر  شدطالعات جغرافیایی تلفی  ا های یستمس( در محیط ای توده)پراکنش حرکات 

 . شد وتحلیل یهتجزهر یك از عوامل 

ی منطقه تهیه شد کره برر ایرن اسراس هفتراد      یاز عکس هوا ای تودهپراکنش حرکات نقشة  

وقروع حرکرات    برر  مرؤثر  مختلرف  ی عوامرل هرا  هالی ةتهی از بعد .شد ییشناساحرکت در منطقه 

ی هرا  نقشره  ذکرشرده سرپس برا سره روش     .شرد  بنردی  طبقه ها ه، این الیمنطقة تحقی  ای توده

 ی تهیه شد.  بند پهنه

 LNRFروشبهحوضهایتودهیحرکاتبندپهنه

 دانشگاه در لغزه زمین خطر یبند پهنه در GIS افزار نرم کاربرد عنوان با طرحی قالب مدل در این

 اجررا  ( بره 1331) جوشری  و گوپترا  دانشگاه این شناسی ینزمگروه  استاد دو توسط هند رورکی

 وقروع  احتمرال  بررای تشرخیص   جغرافیرایی  اطالعرات  سیسرتم  از روش ایرن  در. اسرت  درآمده

شرده   اسرتفاده  ،شرده  واقرع  هیمالیا کوه رشته ةدر کوهپای که رامجانگا آبریز ةحوض در لغزه ینزم

 طحسر  از اسرتفاده  برا  روش در ایرن  .اسرت  اختیراری  روش ایرن  در عوامرل  انتخا  تعداد. است

 ةتهیر  بره  اقردام  واحردها  کرل  در داده رخ یها لغزش میانگین بر واحد یك در داده رخ یها لغزش
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 این وقوع خطر میزان ارزش و زیاد )دو( و )یك( متوسط )صفر(، کم ناپایداری ةطبق سه شاخص

 .شود یم محاسبه 1 ةرابط از این مدل. است شده پدیده

(1) A
LNRF

E
 

 داده رخ ای تودهحرکات  میانگین Eو  واحد یك در داده رخ ای توده حرکات مساحت Aآن که در 

 .]9[ست واحدها کل در

LNRF مدل طبق ایتوده یهاحرکت وسعت براساس واحدها وزن .1 جدول

ناپایداریوزنLNRFتغییراتنةدامLNRFضریبردیف

1 0 67/0 67/0< LNRF 0 کم 

2 67/0 33/1 33/1> LNRF<67/0 1 متوسط 

3 33/1 33/1> LNRF<33/1 2 زیاد 

 .]8[منبع: 

 .   ردادایراد  ،گیرد میاین روش چون مساحت طبقات عوامل را در نظر ن

 از هرکردام  هرا  هالیر  بنردی  طبقره  و منطقه ای تودهوقوع حرکات  در مؤثر عوامل ةتهی از بعد

ی در هرر  ا تروده و مقدار حرکات  قطع داده شد ای تودهپراکنش حرکات نقشة با  شدهذکر عوامل

هریرك از  نقشة سپس  ؛شود میوزن هر طبقه محاسبه  2 ةبا استفاده از رابط .دست آمد هطبقه ب

. شود میتولید  2از جدول  آمده دست به های وزنعوامل براساس 

LNRF روشبه ایتودهحرکات وقوع در مؤثر عوامل هایطبقه نرخ.2جدول

طبقه
ی
لیتولوژ



فاصله
از


ل
س
گ



ب
شی

ارتفاع


ب
تشی

جه
فاصلهاز

آبراهه
ی
راهارتباط

ی
یاراض

کاربر


ش
بار

دما


1 2/0 4/1 18/0 25/0 05/2 43/1 01/1 004/0 0 0/0 

2 1/0 7/1 12/1 9/1 85/0 19/1 02/1 76/0 0 8/2 

3 67/0 8/0 5/2 6/1 52/0 81/0 68/0 01/0 0 10/0 

4 6/1 01/0 9/0 8/0 55/0 53/0 57/0 26/3 06/0  

5 09/1 8/0 13/0 3/0 0 01/1 68/0  082/0  

6 4/3  01/0      11/2  

7 11/1          
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روشارزشاطالعاتیبهحوضهایتودهیحرکاتبندپهنه

. ]7[ اسرت رویرداد   و پرارامتر  ةرابط سبراسا رویداد یك فضایی بینی یشپ برای آماری روش یك

 و ؛متغیر وابسرته  ،زمین رانش رخداد این روش، در. شد هارائ( 1988 ) وین یان توسط روش این

 در مرؤثر  عوامرل  از یك هر اثر و میزان شوند می تلقی مستقل متغیرهای محیطی و ذاتی عوامل

 هرر  بررای  ناپایرداری  پتانسریل  نهایی تحلیل .شود می ارزیابی دیگر از مستقل ،لغزش ینزم وقوع

 یهرا  وزند. سرپس  گیرر  مری  انجام واحد آن امل درعو ةکلی اثر مجموع براساس منطقه، واحد از

 محاسبه جمع اطالعاتی ةواسط به واحد، هر اطالعاتی و ارزش اطالعاتی یها هالی از رده هر واقعی

 گررفتن  یعنری  متغیر تغییر با و کرد کمّی را متغیرهای کیفی توان یم مدل این با. ]12[ شود می

 در .]15[ ه کررد. محاسرب  توان را نیز می کم بسیار وزن دارای متغیرهای زنو  LNطبیعی لگاریتم

 .آید می دست 2 ةرابط مؤثر ازعوامل  از طبقه هر به مربوط نرخ باال، روش

(2)    W inf Ln A / B / C / D    

 Cمسراحت هرر طبقره،     Bهرر واحرد،    ای تروده مسراحت حرکرات     Aلگاریتم طبیعی، LNکه در آن 

 اسرت وزن ارزش اطالعراتی   Winfبره هکترار و   حوضه کل مساحت  D،  ای تودهمساحت کل حرکات 

]11[. 

نهرایی  نقشرة   مختلرف،  عوامرل  یهرا  کرالس  بررای  آمرده  دسرت  به یها نرخ به توجه با سپس

 یهرا  نررخ  بره  توجره  برا  هرا  هالیر  ابتردا  کرار  برای این. آید می دست به ای تودهحرکات  یبند پهنه

 عوامل برای ها یکسلپ ارزش کردن و جمع یگذار هم روی با سپس و شود می تهیه آمده دست به

 .آید می دست به نهایینقشة  مختلف

 نترایج د. آی می دست به 2 رابطة از عوامل از طبقه هر به مربوط نرخ مطالعاتیارزش  روش در

 است شده بیان 3 جدول در مختلف عوامل یها هنرخ طبق به مربوط

تراکمسطحروشحوضهبهایتودهیحرکاتبندپهنه

 پرراکنش  نقشرة  مرحلره  ایرن  در. ]10[ ارائره شرد   1993 در سرال فران وسرتن   توسط ین مدل ا

وزن هرر طبقره    4و  3 روابط براساس و شود می تلفی  پایه یها نقشه از یك هر با ها لغزش ینزم

 .  آید می دست به

(3) 
area area

C
W D

D
  100 

(4) 
area

A
D

B
 100 
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که در آنها
areaD  ،تراکم سطح

areaW ،وزن تراکم سطحA  هر واحد کاری،  لغزش نیزممساحت

B  ،مساحت هر واحد کاریC  و  ها لغزش نیزممساحت کل D 14[ مساحت کل منطقه است[. 

  آیرد  مری  دست به 4و  3 های رابطه زا عوامل از طبقه هر به مربوط تراکم سطح نرخ روش در

. است شده بیان 4 جدول در مختلف عوامل یها هنرخ طبق به مربوط نتایج

اطالعاتیارزش روش به ایتودهحرکات وقوع در مؤثر عوامل هایطبقه نرخ.3جدول

طبقه
ی
لیتولوژ



فاصله
از


ل
س
گ



ب
شی

ارتفاع


ب
تشی

جه
فاصلهاز

آبراهه
ی
راهارتباط



یار
کاربر

ی
اض



ش
بار

دما


1 104/0 5/0 2/5- 83/1- 6/0 69/0 0.63/0 10/0 0 80/6- 

2 20/2- 8/0 26/0 81/0 05/0- 44/0 40/0 44/0 0 7/2 

3 104/0 22/0- 83/0 64/0 94/0- 18/0- 18/0- 79/1- 0 11/3- 

4 59/0- 8/3- 87/0 59/0- 18/0 40/0- 58/0- 05/0- 19/2- 0 

5 50/0 9/0- 26/0 59/0- 0 49/0- 18/0-  25/0-  

6 01/1  26/0      72/0  

7 104/0          

 

سطح تراکممدلروش به ایتودهحرکات وقوع در مؤثر عوامل هایکالسه نرخ.4جدول

س
کال

ی
لیتولوژ



فاصله
از


ل
س
گ



ب
شی

ارتفاع


ب
تشی

جه
فاصلهاز

آبراهه
ی
راهارتباط

ی
یاراض

کاربر


ش
بار

دما


1 21/0 5/1 7/1- 5/1- 5/1 8/1 6/1 2/0 8/1- 79/1- 

2 6/1- 3/2 6/0 3/2 1/0- 1 9/0 1 8/1- 5/27 

3 2/0 4/0 4/2 7/1 1/1- 3/0- 3/0- 5/1- 8/1- 72/1- 

4 4/0- 75/1- 6/2 79/0- 3/0- 6/0- 8/0- 1/0- 6/1- 8/1- 

5 7/1 1/1- 7/0 79/0- 8/1- 7/0- 3/0-  4/0-  

6 9/3  7/0      9/1  

7 9/2          
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ی خطر حرکات ها نقشه یبند طبقهبرای ارزیابی و  :یبندپهنهمختلفیهاروشارزیابی

 سه کارایی ارزیابی برای ای تودهحرکات  شاخص. شداستفاده  ای تودهاز شاخص حرکات  ای توده

 . آید می دست به 5 ةرابط صورت به که شود می استفاده یبند پهنه روش

(5)    ( (Li Si / Ai / n Si / Ai *) 1 100 

 در ای توده سطح حرکات نسبت درصد از است عبارت ای توده حرکات شاخص رابطه، این در

 در. هرا  پهنره  کل سطح به ای توده حرکات مجموع نسبت بر تقسیم آن پهنه مساحت به پهنه هر

 Si؛ خطر به درصرد نة در هر په ای تودهعبارت است از شاخص خطر وقوع حرکات  Li رابطه این

 خطرر های  ردهتعداد  N؛ و خطرنة مساحت هر په Ai؛ خطرنة در هر په ای تودهت مساحت حرکا

]5[. 

ارزش در روش  ای تروده شرود شراخص حرکرات     مری مشراهده   5جردول  در کره   طرور  همان

روش  ) LNRFدر روش ، 6/1و  0/97ترتیرب   بره و خطرنراک   خیلری خطرنراک  ردة  ی درتاطالعا

کره بیرانگر   اسرت   7/9و  6/77در روش تراکم سرطح  و  ،4/27و  4/33ترتیب  بهگوپتا و جوشی( 

ی خطرر  بند پهنهو تراکم سطح در  LNRF های روش ارزش اطالعاتی نسبت به روشزیاد کارایی 

 .است منطقة تحقی در  ای تودهوقوع حرکات 

درصرد، در روش   98ای، در روش ارزش اطالعراتی بریش از    تروده  براساس شاخص حرکرات 

LNRF  های پرخطر  ای در طبقه درصد حرکات توده 87وش تراکم سطح درصد و در ر 60حدود

اند. بنابراین، روش ارزش اطالعاتی به لحاظ داشتن سازگاری بیشرتر   و خیلی پرخطر اتفاق افتاده

هرای خطرر، کرارایی     های پرخطر و همننین توانرایی در تفکیرك طبقره    ای با پهنه حرکات توده

دارد. از طرفری براسراس ایرن شراخص،       LNRFروش خصوص بهبهتری نسبت به دو روش دیگر 

ای  اند، زیرا شراخص حرکرات تروده    دارای دقت مناسب شده ارائههای حاصل از هر سه مدل  نقشه

داده در منطقره، در   ای رخ درصرد حرکرات تروده    60دهد که در هر سه مردل بریش از    نشان می

 چرون  روش سره  هرر  در همننرین اند.  محدودة دو طبقة خطرناک و خیلی خطرناک قرار گرفته

 عیتضر و از بهترری  بررسری  امکران  ،گیرنرد  یمر  قرار کار مبنای هضحو ای توده حرکات مساحت

 بیشرتری  تقر مطاب محلی شرایط با شده تهیه یها نقشه و دهند می نشان هضحو در را یبند پهنه

 .داشت خواهد
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پراکنشنقشةبایبندپهنهیهاروشیهانقشهازهریکتقاطعازحاصلاطالعاتةمقایس.5جدول

 ایتودهحرکات

روش

یبندپهنه

خطر

خطرپهنة
مساحت

 )هکتار(

لغزش

 )هکتار(
Si/Ai 

N Si

Ai

 
 
 


1

Li

LNRF 

خیلی

خطرناک
42422/4 1/1931 045/0 

1346/0 

4/33 

 4/27 037/0 8/3025 8/79983خطرناک

 4/33 045/0 7/3631 3/160492متوسط

 91/0 0068/0 4/1103 1/145038خطرکم

 59/0 0008/0 4/71 8/89119خطریب

ارزش

اطالعاتی

خیلی

خطرناک
8/11115 6/6637 59/0 

60803/0 

0/97 

 6/1 01/0 8/1940 4/110445خطرناک

 1/1 007/0 1/1056 2/139340متوسط

 1/0 001/0 00/127 1/93286خطرکم

 004/0 00003/0 8/1 0/55819خطربی

تراکمسطح

خیلی

خطرناک
4/61051 1/5468 08/0 

10304/0 

6/77 

 7/9 01/0 2/2469 8/134056خطرناک

 7/9 010/0 9/1432 7/143073متوسط

 9/2 003/0 6/390 6/117067خطرکم

 03/0 00004/0 6/2 4/61787خطربی

گیرینتیجهبحثو

 ای تروده  حرکرات  یبند پهنه رو بسیار زیاد است؛ ازاین ای توده حرکات وقوع احتمال منطقة تحقی  در

 اثرتررین  کرم  و پراثرتررین  6. در جردول  اسرت  پدیرده  ایرن  خسرارات  کاهش و مدیریت در گام اولین

سطح نشران داده   تراکم و اطالعاتی ، ارزش LNRFعوامل در سه مدل  از کدام هر به مربوط های کالس

در  ای تروده ترین عامرل وقروع حرکرات    مؤثرآهکی و شیل  های  سن ،این جدول براساسشده است. 

 مطالعرات  دلیرل،  همرین  بره  و اسرت  زاگرسنة په مخزن سن  ینتر جوانسازند آسماری . اند منطقه

 هراى  آهرك  سرن   اسرت کره شرامل    گرفتره  انجام سازند این اى ینهچ سن  خواص دربارة اى گسترده
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 از نظرر  و دارد شریلى  هراى  الیره  یران م کمرى  کره  است ساز کوه شناسى یختر با  یا قهوه تا کرم مقاوم،

گسیختگی و ناپایداری دامنره  سبب زیاد  یها شکا و  ها هاست. وجود درز شاخص فراوان درزة داشتن

 یهرا  حرکرت  آسماری آهك شده است. در سازند شناسی ینزمدر این سازند  یا دامنهو وقوع حرکات 

 0 -300فاصرلة  در  ای تروده بیشترین حرکات  بلوکی است. یاه هواریز یا ریزش صورت به اغلب ای توده

 انررژی  از ناشری  حرکرت ) مسرتقیم  صورت به منطقه در ها گسل شود. عملکرد میدیده  ها گسل یمتر

نیمری از   .]1[ شرود  مری  ای تروده رخداد حرکرات  سبب ( شیب و لیتولوژی تأثیر) غیرمستقیم و( گسل

بیشرتر   هرای  یبش درنیز  ای تودهو کمترین حرکات  15 -25در شیب  درصد( 1/51) ای تودهحرکات 

 است.   داده  رخ 10و کمتر از  45از 

،اطالعاتیارزش،LNRFدرسهمدلعوامل از کدام هر هایکالس اثرترینکم و پراثرترین.6جدول

 سطح تراکم

کالس
LNRFسطح تراکماطالعاتیارزش

اثرترینکمپراثرترینناثرتریکمپراثرتریناثرترینکمپراثرترین

 تاربور آهك و شیل تاربور آهك و شیل خامیردة  آهك و شیللیتولوژی

گسل ازفاصله

)متر(
600-300 1200-900 600-300 1200-900 600-300 1200-900 

 0-10 25 -35 0-10 25-35 69-45 15-25شیب)درجه(

 2300-3666 1100-1500)متر(ارتفاع
1500-

1100 
3666-2300 

1500-

1100 
3666-2300 

 هموار شمال هموار شمال هموار شمالجهتشیب

فاصلهازآبراهه

)متر(
100-0 400< 100-0 400< 100-0 400< 

 >400 0-100 >400 0-100 300-400 100-200)متر(راهارتباطی

 جنگل زراعت جنگل زراعت زمین بایر مرتعکاربریاراضی

 <600 900-1000 <600 900-1000 600> 900-1000متر()میلی بارش

 18-24 6-12 18-24 6-12 0-6 6-12دما

 

 ناپایرداری  طبیعری افرزایش   هرای  یبش در که است داده نشان حوضه سطح در مختلف مطالعات

کراهش   هرا  یرداری ناپا درصرد  آن از بعرد  و پیونردد  مری  وقروع  به معینی شیب درجة تا لغزش شکل به

حرکرات   فراینردهای  تغییرر  و هرا  هدامنر  ایرن  ةدهند یلتشک لیتولوژی یتسخ  توان می را علت. یابد می

 مهرم  نظرر  ایرن  از ارتفراع . اسرت  زیادی تنوع دارای ارتفاع لحاظ از شده بررسی حوضةدانست.  ای توده

دهد که منراط  برا ارتفراع     میاست. نتایج نشان  مؤثر حرارت درجة و بارندگی و نوعمقدار  بر که است
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در  داده رخ ای تروده درصرد حرکرات    24و  انرد  هدرصرد منطقره را در برگرفتر    42 ،متر 1900بیش از 

ترین طبقره در وقروع   مرؤثر . در هر سه مردل جهرت شرمال    اند هوقوع پیوست بهارتفاع طبقة منطقه در 

. اسرت ی شرمالی  هرا  هوجود رطوبت در دامن دلیل بهشناخته شده است که این مسئله  ای تودهحرکات 

 و دارنرد ی کمترر  دمرای  مندند، بهره خورشید نور از کمتری مدت اینکه علت به الشم به رو های دامنه

بریش از   .شد خواهد ها لغزش ینزم افزایش و ها هالی رطوبت افزایش و تبخیر کاهش موجب پدیده این

 ای تروده ی اصلی و فرعی واقع شده اسرت کره حرکرات    ها همتری آبراه 400 ةنیمی از منطقه در فاصل

شده است. همننین بیشرترین   داده رخ ای تودهدرصد کل حرکات  7/79ین فواصل برابر با در ا داده رخ

در  ای تروده درصرد حرکرات    7/50 در حدوداست.  داده  رخمتری  100تا  0در فاصله  ای تودهحرکات 

مترر رخ   400در فواصرل بریش از    ای تروده درصد حرکات  1/34در حدود  و متر 400فواصل صفر تا 

نهرا در یرك   آی خطر بند پهنهو  ها هپایداری دامنمطالعة اصلی در  یها شاخصاربری یکی از . کاند هداد

تغییرر ناحیره    و سببدهد  میسطحی زمین را تحت تأثیر قرار  های یژگیوناحیه است. کاربری زمین 

درصرد کرل    7/81مرتعی بیشرترین میرزان و برابرر برا      های ینزمدر  داده رخ ای توده. حرکات شود می

مانند برارش، دمرا از نظرر ذو  و انجمراد در وقروع حرکرات       اقلیمی است. فاکتورهای  ای تودهات حرک

 براران  و ،ها سن  شکا  و درز در آنتدریجی  نفوذ و زمستانی بر  . ذو اهمیت زیادی دارند ای توده

 در ای تروده درصرد حرکرات    3/70 .دنر ا ای دامنره  حرکرات  در مهرم  و مرؤثر  عوامرل  از هرا  سایر فصرل 

و  آ  ترأمین  برا  بر  ذو  و باران است. بارش داده  رخ متر یلیم 1000تا  900همباران  یها هحدودم

 ای تروده  حرکرات  وقروع  عامل ینتر مهم منفذی، آ  فشار و زیرزمینی یها آ  ایستابی سطح افزایش

 برا  مناط  در ای توده حرکات از نیمی از بیش تأثیر زیادی دارد. فیزیکی هوازدگی در دما . نوساناست

 .است داده  رخ گراد سانتی درجة 6-12 دمای میانگین

هرای   پهنره با  ای تودهبیشتر حرکات  سازگاریارزش اطالعاتی به لحاظ  روشدر این تحقی  

مردل مناسرب بررای حوضره      عنروان  بهی خطر ها هو همننین توانایی در تفکیك طبقزیاد خطر 

 .  شدانتخا  

منابع

 در ژئومورفومتریرك  کمری  هرای  شراخص  کاربرد .(1394) یممر ،رحمتی ؛علی ،یاحمدآباد [.1]

 آزادراه: مروردی  ةمطالعر ) SVMمردل   از اسرتفاده  با لغزش ینزم مستعد یها هپهن شناسایی

 .زمستان ،3 شمارة چهارم، سال کمی، ژئومورفولوژی یها پژوهش، (زال پل – آباد خرم
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برا مردل    هرا  هناپایرداری دامنر   ی خطربند پهنه .(1393) حبیبه ،روزبهانی ؛علیرضا ،ایلدرمی [.2]

LNRF  وGIS  سرال  یرزی ر برنامهپژوهشی جغرافیا و  -علمی  ةنشریکالن مالیر،  ةحوضدر ،

 .1393، تابستان 48 شمارة، 18

 مخرراطرات و ژئومورفولرروژی .(1382)عشررقی، ابوالفضررل  ثروترری، محمدرضررا. ؛دهقرران، محمررود [.3]

   .1-44: اهر واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه اتانتشار ،9 شمارة ،سوم سال جغرافیایی، فضای طبیعی،

 یبنرد  پهنره  (.1391) محمدرضرا  ،جعفرری  ؛جمال ،قدوسی؛ حسن ،احمدی ؛مریم ،پورنادر [.4]

 ةنشرری ایرالم،   سرد  آبخیرز  ةحروز  آن در وقروع  در مؤثر عوامل بررسی و ای توده یها حرکت

 .2 شمارة، 4آبخیز، جلد  مدیریت و مهندسی

 بین از مناسب مدل انتخا  (.1393)الهه  ،اکبری ؛ابوالقاسم ،امیراحمدی ؛سیما ،پورهاشمی [.5]

 ةمطالعر ) GIS در محریط  لغرزش  ینزمر  خطرر  یبنرد  پهنه جهت دومتغیره آماری یها روش

 بهار ،15 شمارة چهارم، سال خشك مناط  جغرافیایی بقیع(، مطالعات آبخیز ةحوض :موردی

 خطرر  یبنرد  پهنره  .(1391) مسرعود  ،علیمررادی  ؛سریدحجت  ،موسوی ؛رامین ،فرد حاتمی [.6]

 و جغرافیا ةنشری ،آباد خرم شهرستان در GIS تکنیك و AHP مدل از استفاده با لغزش ینزم

 .پاییز ،3 ةشمار ، 47 پیاپی ، 23 سال محیطی، یزیر برنامه

 یا دامنره  ناپایرداری  پتانسریل  ارزیرابی  (.1394) محمرود  ،عالئی طالقرانی  ؛زهرا ،زاده رحیم [.7]

 ةحوضر  هرای  لغرزش  ینزمر  به توجه با زاگرس غر  بخش شمال در یا منطقه مدل کمك به

 تابستان. ،39 شمارة ،توسعه و لیله، جغرافیا

 از ای توده یها حرکت یبند پهنه .(1391) مریم ،ادهمی ؛بهمن ،رمضانی ؛الدین جلیل ،سرور [.8]

 جغرافیرای  ةنامر  فصرل  سررا ،  بره  نیرر  ةمنطقر : موردی ةمطالع،  LNRF مدل بررسی طری 

 تابستان ، 61 شمارة پنجم، سال ،طبیعی

ی پدیده لغزش با استفاده از روش بند پهنه .(1391) محمد ،معمار افتخاری ؛محسن ،رنجبر [.9]

LNRF  انجمرن   یپژوهشر  -علمری   ةفصرلنام )از امامزاده هاشم ترا الریجران(،    هراز ةجاددر

 ، تابستان.33 شمارةجغرافیای ایران، سال دهم، 

(، ارزیرابی  1395) محمرد  یدسر  ،معرین صرادقی  ؛ د عطاالره حسینی، سری ؛ دلجویی، آزاده [.10]

نشرریة  جنگلری،   هرای  یسرتم اکوسلغرزش در   زمرین بندی خطر وقوع  پهنههای مختلف  روش

 ، تابستان.13شمارة آبخیزداری، سال چهارم، توسعة ترویج . 

 برا  لغرزش  ینزمر  خطرر  یبنرد  پهنه .(1390) محمد ،نمکی ؛مجتبی ،یمانی ؛صمد ،شادفر [.11]

 ةمجلر چرالکرود،   ةحوضر در  LNRFو  سرطح  ترراکم  ارزش اطالعراتی،  یهرا  مدل از استفاده

 .1 شمارة ،3 جلد ،آبخیز مدیریت و مهندسی



 153 ... های ارزش اطالعاتی ای با استفاده از مدل بندی خطر وقوع حرکات توده پهنه

 

 خطرر  یبنرد  پهنره  .(1393) مرریم  ،اقبرال  خوش زارع ؛محمدرضا ،جوادی ؛عباد ،شعبانی [.12]

 :مروردی  ةمطالع) مراتبی سلسلهتحلیل  و اطالعاتی ارزش یها روش از استفاده با لغزش ینزم

 و پراییز /  10 شرمارة / پرنجم  سرال  آبخیز ةحوز مدیریت ةپژوهشنام، (شلمانرود آبخیز ةحوز

 زمستان.

 وقرروع خطررر حساسریت  یبنررد پهنره  .(1393) ینمحمدحسرر ،فتحری ؛ موسرری ،عابردینی  [.13]

 یهرا  پرژوهش چنردمعیاره،   یهرا  مدل از استفاده با چای خلخال آبخیز ةحوض در لغزش ینزم

 .بهار ،4 شمارة دوم، سال کمّی، ژئومورفولوژی

 خطرر  یبنرد  پهنره  .(1389) حمیدرضرا  ،پورقاسرمی  ؛حمیدرضا ،مرادی؛ دمجی ،محمدی [.14]

  و تراکم سطح. AHP یها مدل تلفی  از استفاده با لغزش زمین

 یبنرد  پهنره  و ارزیرابی  .(1387) تیمرور  جعفری، ؛کاظم یدس پناه، علوی ؛ابراهیم مقیمی، [.15]

 زهکشری  ةحوضر : موردی ةمطالع) آالداغ شمالی یها هدامن لغزش ینزم وقوع در مؤثر عوامل

 . ششرمین همرایش  64 شرمارة  جغرافیرایی،  یها پژوهش، (شمالی خراسان استان در چناران

 رسو . و فرسایشلی م همایش چهارمین و آبخیزداری مهندسی و علوم ملی

 




