
59  1388 بهار،3، شماره اول، سال طبيعيجغرافياي نامه  فصل
  
  
  
  

 سميعي در پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از سامانه - حائريمدل بررسي
 ) استان گلستان–حوضه آبخيز صفي آباد : مطالعه موردي( اطالعات جغرافيايي

 

  

  مجتبي خليلي زادهمهندس 
 - دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران و عضو هيات علمي-دانشجوي دكتراي آبخيزداري دانشگاه آزاد اسالمي

 Email:Mkhz57@gmail.com  )عهده دار مكاتبات( واحد الرستان

  مرضيه موغليدكتر 
   واحد الرستان-عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي

  :چكيده
 آن درخدا ساله هر كه رودمي بشمار مهم طبيعي بالياي از آتشفشان و سيل لرزه، زمين هاي پديده همانند زمين لغزش پديده

 مسئله با درگير هاي كشور در امروزه .آوردمي بار به اي مالحظه قابل صدمات و خسارات كشور مرتفع و كوهستاني مناطق در

 نظير مختلفي عوامل .دارد وجود پديده اين خسارات و خطر بندي پهنه و ارزيابي جهت ايفزاينده تمايل لغزش زمين

. گردندمي هادامنه ناپايداري سبب مختلف طرق به و باشندمي موثر هادامنه ناپايداري در غيره و اقليم شناسي، سنگ توپوگرافي،
 - حائري مدل از گلستان آبخيز صفي آباد، واقع در شرق استان حوضه در لغزش زمين خطر بندي پهنه منظور به حاضر تحقيق در

 شيب، زاويه شامل لغزش زمين ايجاد در موثر ملعوا منظور بدين .گرديد استفاده سميعي در سامانه اطالعات جغرافيايي

 مورد لغزش زمين بروز در اصلي عوامل عنوان به لرزه زمين و بارندگي شدت بارندگي، ميزان رودخانه، و راه گسل، ليتولوژي،

 GISفاده از بااست لغزش زمين وقوع در موثر عوامل از يك هر به مربوط اطالعاتي هاي اليه سپس. گرفتند قرار تحليل و تجزيه

 متعدد بازديدهاي انجام بندي خطر زمين لغزش تهيه گرديد و باشدند و سرانجام نقشه پهنه دهي وزن و كمي موثر عوامل و تهيه

 نشان آمده بعمل هايبررسي .گرديد حوضه سطح در شده داده رخ لغزشهاي زمين موقعيت تعيين به  اقدامGPSميداني توسط 

 هاي پهنه در لغزشي هيج شده ثبت لغزش 6 از و بوده زياد العاده فوق خطر كالس داراي مناطق قدفا مطالعه مورد حوضه داد

 در آن كاربرد و ندارد مناسبي كارايي حوضه اين در مطالعه مورد مدل لذا .است نشده مشاهده زياد خيلي و زياد خطر داراي

  .باشد بيشتر بررسي و مطالعه همچنين و اي منطقه اتاصالح با همراه بايد لغزش زمين خطر مقياس بزرگ هاي نقشه تهيه
  

  .سميعي -، مدل حائري GISپهنه بندي زمين لغزش،  :واژگان كليدي
  

  مقدمه
اي از فرايندها و خطرات طبيعي است و انسان در سايه خطرات و باليـاي طبيعـي زنـدگي                   طح زمين موزائيك پيچيده   س
اسايي شده است كه بطور انفرادي يا در تركيب با يكـديگر جـان و مـال                  خطر طبيعي در سطح زمين شن      43حدود  . كندمي

زمـين  (اي زمـين    حركتهـاي تـوده   . دهنـد افراد و برنامه هاي مديريتي، اقتصادي و اجتماعي كشورها را تحت تاثير قرار مـي              
د ولـي از نظـر ابعـاد    افتـ  يكي از خطرات زمين شناختي است كه تقريبا در تمام دامنه هاي با شيب تنـد اتفـاق مـي   ) لغزش 

 ).2002اونق (اي محسوسي وجود دارد هندسي، فراواني و شدت وقوع تفاوتهاي منطقه
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 هايآستانه رعايت عدم و محيط جامع مديريت فقدان و جغرافيايي شرايط بودن مساعد دليل بطور كلي در ايران به

 انـسان  دخالـت  بـا  حدي تا و طبيعي  خطر43حدود  از بطوريكه رود،مي شمار به خطر پر كشور يك به عنوان محيطي

 نـاآرامي  و طبيعـي  خطـرات  وقـوع  شدت و تعدد، تنوع، تكرار دليل به و شده ثبت و شناسايي ايران  خطر در38تقريبا 

  ).2004همكاران، و محمدي( است گرفته قرار جهان بالخيز  كشور10رديف  در محيط
هنـوز آمـار    . انـد  نفر در جهان بر اثر زمين لغـزش جـان باختـه            2378 حدود   1971-4بر اساس آمار يونسكو در سالهاي       

دقيقي از تعداد، ابعاد هندسي و خسارات زمين لغزش در كشورها وجود ندارد و امكان براورد تعـداد زمـين لغـزش در هـر         
ر  بزرگتـرين زمـين لغـزش تـاريخي د         رداايـران ركـورد   . گيـرد كشور بر اساس نمونه گيري از مناطق شاخص صورت مـي          

 كيلـومتر   20 و عـرض آن      15كـه طـول آن      ) زمين لغزش سيمره در استان لرستان     (نيمكره شمالي و احتماال در جهان است        
  ).1384بروشكه،(است البته هيچگونه خسارت مستقيمي براي آن گزارش نشده است 

 مـي  شـمار  به شناختي زمين خطر ترينبينيپيش قابل پديده اين لغزش، رفتار زمين و ساختار در پيچيدگي وجود با

 ارزيابي به ايفزاينده تمايل لغزش زمين مسئله با درگير كشورهاي در  در حال حاضر.دارد بااليي پذيريمديريت و رود

 وجود نيازها و شرايط با متناسب سازيشاخص و متنوع مدلهاي ابداع با پديده فراگير اين خسارت و خطر بندي پهنه و

 و طبيعي هشدارهاي اعالم سيستم تقويت و اجتماعي - اقتصادي توسعه هاي برنامه هدايت در نبتوا آن نتايج از تا دارد
 عددي مدل لغزشها دهها زمين وقوع و هادامنه ناپايداري نسبي خطر پتانسيل بندي پهنه براي. نمود استفاده جامعه ايمني

 شـده  زميني اصـالح  شواهد اساس بر متنوع يطشرا در و ابداع متفاوت مقياس و محاسباتي منطق نرخ، وزن، عوامل، با

 2وارسـون  و مـورا  ،)1978 (1لغـزش وارنـز   خطـر زمـين   بنـدي  پهنه به توانمي از جمله مهمترين آنها). 2004اونق،(است 
  .اشاره نمود) 1994(سميعي  و حائري و) 1994(

 پهنـه  لغـزش زمـين  خطـر  ل ارزيـابي عوامـ  به امتيازدهي روش به را هند در واقع 4كاتگوم ، منطقه)1992 (3آنباالگان

 زمـين  هماننـد  شـيب  در ناپايـداري  موثر عمده عوامل به كه است عددي سيستم يك مذكور روش .است نموده بندي

 نقشه تلفيق با) 2000(و همكاران  5كوالر. دارد بستگي زميني زير آب شرايط و گياهي پوشش بلندي، و پستي شناسي،

 هنـد  شرقي شمال  در6ناحيه ميزوران لغزش زمين خطر بندي پهنه نقشه لغزش ينزم سطح و سطح نرخ شيب، نرخ هاي

 بـه  اقدام) 2004( و همكاران 7الن. دارد مطابقت موجود لغزشهاي زمين با شده تهيه نقشه كه اند نموده اظهار و تهيه را

 عوامـل  اسـاس ارزيـابي   بـر  آنهـا . انـد نمـوده  چـين  8وجينگ ژيا آبخيز در لغزش زمين نسبي خطر بندي پهنه نقشه تهيه

 ناپايـداري  در عوامـل  اين تاثير و گسل از فاصله و ارتفاع شيب، جهت شيب، زاويه شناسي، زمين ساختمان ليتولوژي،

 . اندنموده طراحي را روشي شيبها

و ) GIS( اندونزي با بكـارگيري سـامانه اطالعـات جغرافيـايي         10پروگودر منطقه كلون  ) 2007( و همكاران    9سوسوكي
 كه در آن عواملي مانند سنگ شناسـي، سـاختمان زمـين شناسـي، بارنـدگي، وضـعيت                   IIاستفاده از مدل كمي به نام تيپ        

                                                           
1- Varnes,1978  
2 -Mohra & Varson,1994 
3 - Anbalagan,1992     
4 - Katgum                   
5- Khullar,2000             
6 - Mizoran 
7 - Lan,2004 
8 - Xiaojiang 
9 - Su Su Kyi,2007 
10 - Kolunprogo 
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آبهاي زير زميني، شيب زمين، جهت دامنه، كاربري اراضي و فعاليت انساني امتياز دهي شده و اثر آنها را بـر زمـين لغـزش         

ه بندي خطر زمين لغزش در منطقه، آنها اثـر شـيب و سـنگ شناسـي را در               در نهايت پس از ارائه نقشه پهن      . تعيين نموده اند  
  .ميزان خطر بيشتر از ساير عوامل دانستند

اقدام به مدل سازي و پهنه بندي خطـر زمـين           ) GIS(با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي     ) 1380(محمودي و كرم    
 شناسي، زمين شيب، عامل پنج نظرگرفتن در ي نموده و بالغزش در حوضه آبخيز سرخون در استان چهار محال و بختيار

روش بـا توجـه بـه     ايـن  نمودند متغيره اظهار چند آماري روش قالب در ارتفاع و زمين فزاينده افقي شتاب دامنه، جهت
  .داشته باشد مشابه مناطق بندي پهنه براي مناسبي قابليت نتايج برداشتهاي ميداني ميتواند 

 - و با بكـارگيري مـدل حـائري   ArcView GIS و ILWISبا استفاده از نرم افزارهاي ) 1384(محمدي و مساعدي
 گـسل،  شـيب، ليتولـوژي،   زاويه شامل لغزش زمين ايجاد در موثر سميعي در حوضه آبخيز قويجق استان گلستان عوامل

 و تجزيه لغزش مورد زمين وزبر در اصلي عوامل عنوان به لرزه زمين و بارندگي شدت بارندگي، ميزان رودخانه، و راه
تحليل قرار داده و منطقه مورد نظر را در كالسهاي مختلف خطر قرار داده و با توجه به بازديدهاي ميداني صـورت گرفتـه                        

 . بيان نمودند كه چنين روشي نمي تواند كارايي الزم را در اين منطقه ندارد

 زمين لغزش بزرگ در آن به ثبـت        162 باشد بطوريكه بيش از      يكي از استانهاي زمين لغزه خيز ايران استان گلستان مي         
توان به زمين لغزشهاي ملچ آرام، قورچاي، صفي آباد، زندان چال و طـول آرام در منـاطق مختلـف                    رسيده كه از جمله مي    

پهنـه بنـدي   با توجه به اين مطلب بررسي عوامل موثر در وقوع زمـين لغزشـها و همچنـين ارزيـابي و             . اين استان اشاره نمود   
تحقيـق حاضـر    . خطر وقوع آنها جهت پيشگيري و انجام اقدامات مختلف مديريتي در اين استان ضروري به نظر مي رسـد                  

 سميعي در حوضه آبخيز     -نيز با هدف پهنه بندي خطر وقوع زمين لغزش و همچنين بررسي كارايي مدل پهنه بندي حائري                
 .صفي آباد انجام شده است

  
  مواد و روشها

از مـديريت آبخيـزداري اسـتان گلـستان         ) توپوگرافي و زمين شناسـي    (ين تحقيق، ابتدا نقشه هاي مورد نياز حوضه         در ا 
سپس اقدام به رقـومي سـازي نقـشه هـا در          . تهيه و اطالعات و آمار بارندگي حوضه از امور آب استان جمع آوري گرديد             

 مختلفـي از جملـه نقـشه شـيب حوضـه، راههـاي        اليه هـاي اطالعـاتي   ArcView GIS و توسط نرم افزارGISمحيط 
  .ارتباطي و شبكه هيدروگرافي حوضه نيز تهيه گرديد

در مرحله بعد با انجام عمليات ميداني و پيمايش منطقه و همچنين بـا اسـتفاده از اطالعـاتي كـه از مـردم سـاكن منطقـه                  
شكل ( مشخص گرديد    GPSط دستگاه   روي نقشه توس  )  زمين لغزش  6(بدست آمد، موقعيت تمام زمين لغزشهاي حوضه        

1.(  
 و 1:15500سـميعي در مقيـاس   -در مرحله بعد خطر زمين لغزش در حوضه آبخيز صفي آباد با استفاده از مدل حائري               

در نهايت بـا تلفيـق نقـشه پهنـه هـاي خطـر       .  پهنه بندي گرديدArcView GIS متر در محيط 100*100با شبكه سلولي 
 .زش منطقه ميزان كارايي اين مدل مشخص شدزمين لغزش و نقشه زمين لغ
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 موقعيت برخي از زمين لغزشهاي بوقوع پيوسته در حوضه آبخيز صفي آباد) 1(شكل 
  

 معرفي منطقه مورد مطالعه
56 هكتـار در طـول جغرافيـايي         704حوضه صفي آبـاد بـا مـساحت          ً 31 َ 55 33 تـا    ْ ً 34 َ 55   شـرقي و عـرض جغرافيـايي       ْ

48 ً 09 َ 37 11 58 تا ًْ ايـن   .شود  شمالي قرارگرفته و يكي از واحد هاي هيدرولوژيك حوضه آبخيز اوغان محسوب مي37 َْ
دوزين واقع گرديـده و  -در جنوب غربي شهر گاليكش ومسير محور ارتباطي روستاهاي قلي تپه         حوضه دراستان گلستان و   

  .)2شكل ( كيلومتر از شهر گاليكش فاصله دارد25
شيب  .باشد متر از سطح دريا مي     7/1051 و ارتفاع متوسط حوضه برابر       830 و حداقل آن     1370 ارتفاع حوضه    حداكثر

باشدكه در  مسكوني مي  زراعت و  كاربري اراضي حوضه به صورت جنگل،      .باشد درصد مي  6/24متوسط حوضه نيز برابر     
از كـل    ) درصـد  32/18 (هكتـار  129 نگلـي ج  اراضـي  و ) درصد 55/78( هكتار از مساحت حوضه      553آن اراضي زراعي    
اسـفند و فـروردين از    باشـد كـه ماههـاي بهمـن،     ميليمتر مـي 798ارش ساالنه حوضه در حدود ب. گيرندحوضه را در بر مي    

در اين حوضه از آبـان تـا فـروردين امكـان             .بيشترين بارندگي و ماههاي خرداد و تير از كمترين بارندگي برخوردار است           
  .كند آبهاي سطحي و آبهاي زير زميني را تغذيه مي منطقه وجود دارد و آب حاصل از ذوب برف،ريزش برف در 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  موقعيت حوضه آبخيز صفي آباد در ايران و استان گلستان) 2(شكل 
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  سميعي-معرفي مدل حائري -

 شيب زاويه عامل هشت از تانگلس و مازندران استان در لغزش زمين خطر بندي پهنه در )1376(سميعي  و حائري

 ميزان جاري، آبهاي توسط ها دامنه پنجه آبشويي عمل راه، ترانشه ايجاد ساختاري، ها، ليتولوژي، عوامل دامنه

 هر روش اين در .نمودند استفاده ها دامنه ناپايداري در موثر عوامل عنوان به لرزه زمين و شدت بارندگي بارندگي،

 دست صحيح نتايج به بتوان يكديگر با آنها مناسب تركيب با تا شدند بندي طبقه ختلفم رده هاي به عوامل از يك

 شش به لرزه زمين ،)سست سنگهاي دهم رده و مقاوم سنگهاي اول رده(رده  ده به عامل ليتولوژي روش اين در .يافت

متر و   سانتي2*2سلولي  هاي هشبك خطر، ارزيابي قالب و كاري واحد. شدند بندي رده طبقه پنج به عوامل بقيه و رده
 بندي كالسه به اقدام لغزش زمين در موثر عوامل از يك به هر دهي امتياز از پس آن در كه  بوده1:250000در مقياس 

 هشت  عوامل.است شده )كالس يك بدون خطر و كالس هفت خطر بسيار زياد(لغزش در هفت كالس  زمين خطر

 :زير مي باشد شرح نها در حوضه آبخيز صفي آباد بهسميعي و امتياز آ – حائري گانه مدل

  
  عامل ليتولوژي -

 ليتولوژي عامل گرديد امتياز استفاده 1:100000 مقياس با شناسي زمين نقشه از ليتولوژي عامل امتياز تعيين جهت

 بندي تقسيم ده ر10به  مقاومت نظر از شناسي زمين هاي سازند آن در كه سميعي - حائري مدل به توجه با سازند هر

 در شده رقومي سطحي شناسي زمين اليه در مربوطه واحد به واحدها از يك هر در شناسي زمين عامل اند وزن شده

  .شد داده نسبتGIS محيط
رشت واقع شده و از نظر چينه شناسي شامل  –حوضه صفي آباد از نظر زمين شناسي ساختماني در پهنه گرگان 

  .گرددميdkh) (وبات دونين و رس ) jlm(رسوبات ژوراسيك 
حوضه صفي آباد مربوط به زمان ژوراسيك مياني مي باشد كه شامل رسوبات آهكي دانه ) jlm(رسوبات ژوراسيك 

تنها در ارتفاعات به  به علت ضخامت زياد خاك، ريز خاكستري رنگ آمونيت دار است ودر قسمت شرقي حوضه،
در قسمت غربي حوضه رسوبات سازند خوش ييالق از زمان .  شود ميمشاهدهصورت بيرون زدگي سنگي و پراكنده 

 سازند از اينباشد و دونين قابل مشاهده است كه به صورت رسوبات آهكي ضخيم اليه تيره رنگ همراه با فسيل مي
-حائري( عامل ليتولوژي از جدول مربوطه امتيازراي تعيين ب. گرددرسوبات ژوراسيك توسط گسل صفي آباد جدا مي

  .گرددمشاهده مي) 1(استفاده شده و نتيجه آن در جدول شماره ) سميعي
  

  طبقات مختلف زمين شناسي حوضه آبخيز صفي آباد) 1(جدول 
  توصيف سنگ  نام سازند  اختصاريعالمت   طبقه
III  DKH  سنگ آهك ضخيم اليه  خوش ييالق  
IV  Jlm  سنگ آهك نازك اليه  آهك ژوراسيك  

 
   عامل زاويه شيب-

زاويه شيب از عوامل اصلي آمادگي گسيختن دامنه ها به شمار مي رود و به دو صورت طبيعـي و مـصنوعي تغييـر مـي                        
و به روش   ) DEM( با استفاده از مدل ارتفاعي رقومي حوضه         GISجهت مطالعه شيب حوضه صفي آباد، در محيط         . يابد

  .دهدزير طرح شماتيك اين روش را نشان ميشكل . ، نقشه شيب تهيه گرديد3*3تفاضل محدود با پنجره متحرك 
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Z3 Z2 Z1
Z5 Z0 Z4 
Z8 Z7 Z6 

 GIS براي محاسبه شيب در محيط 3*3طرح شماتيك پنجره ) 3(شكل 
 

  :روابط مورد استفاده در اين روش عبارتند از
dZ/dX = [ (Z3-Z1 ) + 2 (Z5-Z4 ) + (Z8 – Z6 ) ] /8C 
dZ/dY = [ (Z1 – Z6 ) + 2 (Z2 – Z7) + (Z3 – Z8 )] /8C 
Slope(degree) = Arctan [ (dZ/dX )2 + ( dZ/dY )2 ]0.5  
 

 تغييـرات   X  ،dZ/dY تغييـرات ارتفـاع در محـور         dZ/dX مقادير ارتفاع در هر شـبكه سـلولي،          Zدر روابط مذكور،  
  .باشد شيب زمين بر حسب درجه ميSlope اندازه شبكه سلولي و Y ،Cارتفاع در محور 
 و بر حـسب زاويـه   ArcView GISقشه شيب حوضه با استفاده از نقشه توپوگرافي در محيط نرم افزار پس از تهيه ن

ارائـه شـده    ) 2(تعيـين گرديـد كـه در جـدول          ) سـميعي –حائري  (، امتياز اين عامل بر اساس جدول مربوطه       )4شكل  (شيب
 .است

  امنه هاطبقات شيب حوضه صفي آباد و تاثير آن در افزايش ناپايداري د-)2(جدول 
  P1ضريب  تاثير در ناپايداري دامنه  )درجه(زاويه شيب   طبقه
I   0  بدون تاثير  5كمتر از  
II  15-6  1  خيلي كم  
III  25-16  2  كم  
IV  26-35  3  متوسط  
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  نقشه شيب حوضه آبخيز صفي آباد به صورت شبكه سلولي) 4(شكل 
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  عوامل ساختاري و طول گسل -
باشد ،  ميخزري يعني گسل البرز و گسل اي كلي دو گسل بزرگ منطقهتاثير تحت نكهايآباد عالوه بر حوضه صفي

 : آنها عبارتند از مهمترينباشد كه  در منطقه ميمتعددي هاي گسلتاثيرتحت 

 كيلومتر مي باشد كه از رسوبات آهكي دانه ريز خاكستري رنگ عبور 5/27 اين گسل به طول :گسل چهل چاي
  . به سمت غرب حوضه امتداد دارداز شرقمي نمايد و 

 كيلومتر از منطقه دو جوز شروع شده و به محدوده روستاي حسين آباد ختم 5/37اين گسل به طول : گسل دوزين
  .نمايدمي گردد كه از بين رسوبات آهكي خوش ييالق عبور مي

  شمال شرقي و ازنمايد مي عبور jlm كيلومتر از رسوبات آهكي دانه ريز 5/27 اين گسل به طول :گسل فارسيان
  .داردامتداد جنوب غربيبه سمت 

  متر به صورت جدول زير250شيوه تاثير طول گسل در افزايش ناپايداري دامنه ها در يك واحد شبكه به ابعاد 

براي تعيين ضريب اثر طول گسل، در هر شبكه سلولي طول گسل اندازه گيري شد و ضريب آن از جدول . باشدمي
  .بدست آمد) 3(شماره 

  

   متر250 ضريب اثر طول گسل در افزايش ناپايداري دامنه ها در يك واحد شبكه به ابعاد –) 3(جدول 
  245بيشتر از   175-245  105-175  35-105  35كمتر از   )متر(طول گسل

  زياد  نسبتا زياد  متوسط  نسبتا كم  كم  چگونگي تاثير در ناپايداري
  PF  1  2  3  4  5ضريب 

 
  و رودخانهعامل راه  -

روند به همين دليل مجموع طول آبهاي جاري يكي از عوامل افزايش آمادگي لغزش در دامنه ها به شمار مي راه ها و
رودخانه و راه در هر شبكه سلولي به عنوان عاملي در افزايش پتانسيل ناپايداري دامنه ها در نظر گرفته شده است كه 

پس از اندازه گيري طول رود خانه و راه در هر شبكه و با توجه به . شودده ميمشاه) 4(ضريب اثر آنها در جدول شماره 
 . در هر شبكه سلولي تعيين شدPRجدول فوق، ضريب 

  

   متر250 ضريب اثر طول رودخانه و راه در ناپايداري دامنه ها در هر واحد شبكه به ابعاد -)4(جدول 
  490بيشتر از   350-490  210-350  70-210  70 كمتر از  )متر(طول رودخانه و راه در هر واحد شبكه

  زياد  نسبتا زياد  متوسط  نسبتا كم  كم  ميزان تاثير در ناپايداري
  PR  1  2  3  4  5ضريب

 
  عامل بارندگي -

 .ي باشدول مبناي آن به صورت زير ما تعيين شودكه جدحوضهبراي تعيين ضريب تاثير بارندگي، ابتدا بايد ضريب تجمعي ميانگين بارندگي ماهانه 
  

   )1376حائري ـ سميعي(رده بندي ضريب ميانگين بارندگي ماهانه -)5(جدول
  200بيشتر از   150-199  100-149  50-99  0-49  )ميليمتر در ماه(ميانگين بارندگي ماهانه

  2  5/1  1  5/0  0  ضريب بارندگي ماهانه
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  )1376حائري ـ سميعي( ر ناپايداري دامنه ها چگونگي تاثير ميزان هاي انباشتي ميانگين بارندگي ماهانه د-)6(جدول

  12بيشتر از   5/9-12  5/6-9  5/3-6  0-3  ضريب تجمعي ميانگين بارندگي ماهانه
  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  تاثير در ناپايداري

  PH  1  2  3  4  5ضريب
  

وضه وضريب آن به صورت با توجه به مطالعات هوا و اقليم شناسي حوضه صفي آباد، متوسط بارندگي ماهانه ح
 ،)6( مي باشد كه با رجوع به جدول شماره 5/4ضريب تجمعي ميانگين بارندگي ماهانه حوضه . باشد جدول زير مي

  .آيدبدست مي 2 برابرPHضريب 
 

  )ميليمتر( متوسط بارندگي ماهانه حوضه صفي آباد-)7(جدول
  ساالنه  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  ماه

  5/798  6/52  4/54  4/29  9/31  2/72  1/93  6/98  7/97  1/82  8/82  6/53  1/48  بارندگي
  -  5/0  5/0  0  0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  5/0  0  ضريب

  
  عامل شدت بارندگي  -

دير حد اكثر  ساله نياز است كه مقا100براي تعيين ضريب شدت بارندگي به بيشينه بارندگي با دوره بازگشت 
 جدول با استفاده از آمار ايستگاه قلي تپه در دوره  اين.باشد ساعته حوضه صفي آباد به صورت جدول زير مي24بارندگي 

با رجوع به جدول مبناي ضريب شدت بارندگي  .و به روش گمبل تهيه شده است)  سال25 (74-75 تا 50-51آماري 
  .مده است بدست آ2برابر  TP ضريب)  سميعي–حائري (
  

   ساعته حوضه صفي آباد با دوره بازگشت هاي مختلف24 مقادير حد اكثر بارندگي -)8(جدول
  T(   2  5  10  20  50  100(دوره بازگشت 

  9/113  6/103  1/90  6/79  6/68  18/52   ساعته24مقادير حد اكثر بارندگي 

  

   عامل زمين لرزه-
ين شناسي ايران و جدول مبناي خطر نسبي زمين لرزه در ايجاد براي تعيين ضريب عامل زمين لرزه از نقشه كالبد زم

  TE كه در نتيجه حوضه صفي آباد در خطر نسبي نسبتا باال قرار گرفته و ضريبگرديداستفاده   ) سميعي-حائري(رانش 
  . بدست آمد4برابر 
  

  پهنه بندي خطر زمين لغزش -
 موثر در هر شبكه سلولي تعيين شد و با استفاده از فرمول فاكتورهاي ضريببراي پهنه بندي نهايي خطر زمين لغزش، 

نقشه كروپلت خطر زمين لغزش حوضه صفي آباد تهيه   خطر ناپايداري دامنه ها در هر شبكه تعيين گرديد وميزانزير، 
  .شد

HLs=(CLPL)(CIPI)(CFPF)(CRPR)(CHPH)(CPTP+CETE)    
 

HLs: ميزان خطر ناپايداري دامنه ها                                  PR : استعداد عامل راه و رودخانه  
PL : استعداد عامل ليتولوژي                                            PH : استعداد عامل ميزان بارندگي ورطوبت منطقه  
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PI : استعداد عامل زاويه شيب                                          TE :  زمين لرزهاستعداد عامل  
PF : استعداد عامل گسل                                                TP : تاثير عامل شدت بارندگي  

باشد كه در جدول زير ارائه بيانگر اهميت هر يك از عوامل در مجموعه پارامترهاي موثر بر ناپايداري مي C ضرايب
  .شده است

  

 C  مقادير مربوط به ضرايب نسبي-)9(جدول

  CL  CI  CF  CR  CH  CP  CE  ضريب
  2  1  1  75/0  33/0  1  75/0  مقدار

  
  بحث و نتيجه گيري

لغزش با استفاده از  زمين خطر بندي پهنه  نقشهArcView GISبرنامه  محيط در موضوعي هاي نقشه تلفيق از پس
 مـساحت  توزيع بيشترين سميعي- حائري لغزش زمين خطر بندي پهنه نقشه در ).5شكل (شد  سميعي تهيه-حائري مدل

در اين حوضه كالس خطر زيـاد، بـسيار زيـاد و فـوق     . است رده بدون خطر به متعلق و كمترين كم خطر با رده به متعلق
 ارائـه شـده     )6(شـكل    توزيع فراواني كالس هاي خطر وقوع زمين لغزش حوضه صفي آباد در              .العاده زياد ديده نمي شود    

  .است
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش به روش حائري سميعي ) 5(ل شك

ض
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  در حوضه آبخيز صفي آباد سميعي -حائري مدل لغزش زمين خطر كالسهاي مساحت توزيع نمودار) 6(شكل 

  
شرايط آب و هوايي منطقه، تغيير كاربري اراضي از جنگل به زمينهاي كشاورزي و ليتولوژي منطقه باعث شده تا 

باد نسبت به زمين لغزش، آسيب پذيري بااليي داشته باشد و در مطالعات ميداني حوضه، زمين لغزشهاي حوضه صفي آ
كال درحال لغزش است و آثار و شواهد آن به  متعددي در منطقه مشاهده شده است به طوري كه روستاي صفي آباد،

 در نقشه خطر زمين لغزش تهيه شده، صورت شكاف و تركهايي در ساختمان ها و كج شدگي درختان ديده مي شود اما
سميعي، نقشه پهنه بندي –مدل حائري  كارايي بررسي  جهت.حوضه صفي آباد از نظر زمين لغزش، خطر زيادي ندارد

) 5(با توجه به شكل.  تلفيق شد ArcView GISبرنامه  محيط در خطر زمين لغزش دوباره با نقشه موقعيت زمين لغزشها
متوسط قرار گرفته  در كالسهاي خطركم وتمامي آنها تقريبا به وقوع پيوسته در حوضه صفي آباد  زمين لغزش 6از حدود 

سميعي در اين حوضه، كارايي مناسبي ندارد و استفاده –اند كه نشان مي دهد پهنه بندي خطر زمين لغزش به روش حائري 
 حاضر تحقيق نتايج. اي باشدا اصالحات منطقهاز اين روش درتهيه نقشه هاي بزرگ مقياس خطر زمين لغزش بايد همراه ب

  .همخواني دارد) 2004(همكاران و محمدي نتايج با
  
  منابع

دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت . آن وخطرات علل گوگرد، لغزش زمين پديده  بررسي: )1384( .بروشكه، ا -1
 .376-369صفحه . دانشگاه شهيد باهنر كرمان. منابع آب و خاك

 بندي پهنه هاي بررسي بر تكيه با زمين لغزش برابر در شيبدار مناطق بندي پهنه جديد روش ):1376(. سميعي، ا م و ئري،حا -2

  .23 و 23 شماره .ششم سال .زمين علوم مجله .مازندران استان
 موردي العهمط) لغزش زمين خطر بندي در پهنه سميعي – حائري مدل كارايي بررسي): 1384(. ا مساعدي، ا و محمدي، -3

دانشگاه شهيد باهنر  .خاك و آب مديريت منابع و آبخيزداري سراسري  دومين كنفرانس .گلستان استان قويجق حوضه
 .387-394 صفحه .كرمان
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 و داده هاي سنجش از GISاز  استفاده با لغزش زمين خطر بندي پهنه و آماري سازي  مدل):1380(. محمودي، ف و كرم، ع -4

 سازمان . 80ژئوماتيك همايش مقاالت مجموعه .)بختياري و چهارمحال استان سرخون آبخيز حوضه موردي مطالعه (دور
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