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  GISپهنه بندي آماري خطر زمين لغزش بر روي سازند شوريجه در محيط 
  ) شمال شرق ايران- حوزه اسطرخي شيروان:مطالعه موردي(

  
  هادي معماريان خليل آباد، سيدمحمدتاجبخش، علي اكبر صفدري و اسماعيل آخوندي 

ضوهيئت علمي دانشكده كشاوزري دانشگاه بيرجند و  نمايندگي خراسان،  ع،به ترتيب كارشناس شركت خدمات مهندسي آب و خاك كشور
   نمايندگي خراسان،كارشناسان شركت خدمات مهندسي آب و خاك كشور

  چكيده
زش يكي از روشهايي است كه مي توان به كمك  پهنه بندي زمين 
ن مناطق بحراني را به لحاظ پايداري شيب مشخص كرده و از نقشه 

ر  برنامه ريزي هاي توسعه پايدار استفاده هاي پهنه بندي بدست آمده 
ستان خراسان . كرد ر شمال شرق ايران ود رخي شيروان  حوزه ا

شمالي واقع شده و درواقع يكي از زيرحوزه هاي حوزه بزرگ اترك 
شيل و شاملاين حوزه از پنج واحد زمين شناسي محسوب مي شود

، آندزيت، )گانآهك الر وآهك تير(، آهك )سازند شوريجه(ماسه سنگ
بدليل حساسيت باالي .  تشكيل شده استو آبرفتهاي عهد حاضر

سازند شوريجه به فرسايش و زمين لغزش، پهنه بندي زمين لغزش 
ر اين مطالعه از روش شاخص . فقط بر روي اين سازند انجام شد

عوامل ه منظور پهنه بندي زمين لغزش بهره گرفته شد) SI(آماري 
ر اين  شيب دامنه، : پهنه بندي لحاظ گرديدكه عبارتند ازمتعددي 

جهت دامنه، فاصله از رودخانه و فاصله ازگسل، خاك، كاربري اراضي، 
گروههاي هيدرولوژيك خاك، بارندگي، ارتفاع وجهت اليه هاي زمين 

ر هر يك شناسي ر اين روش با توجه به وسعت پهنه هاي لغزشي 
 ارزشي وزني براي هر ،د مطالعهز كالسهاي پارامترهاي مختلف مور

ر نظر گرفته شد و نهايتا مجموع ارزشهاي وزني براي  يك از سلولها 
. هر سلول با همپوشاني اليه هاي مختلف مورد مطالعه بدست آمد

شه طبقات خطرزمين لغزش به كمك تحليل هيستوگرامي و  سپس 
 تحليل تجزيه و.  تهيه گرديدJenksبا استفاده از روش بهينه سازي 

ر بين عوامل مورد بررسي عاملهاي خاك و كاربري  ن داد كه  ها نش
ر ايجاد زمين لغزش ها بر روي  اراضي نقش موثرترو مهمتري را 

را مي باشند ر منطقه مورد مطالعه  .سازند شوريجه 
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 سازند شوريجه
  

  مقدمه
التي كه بشر از گذشته هاي دور و درمناطق مختلف دنيا يكي از مشك

با آن مواجه بوده خطر زمين لغزش مي باشد كه خسارت زيادي نيز به 
سازند شوريجه واقع در شمال شرق ايران نيز يكي از . بار آورده است

سازندهاي زمين شناسي بسيار حساس بوده كه زمين لغزشهاي زيادي 

. )1380 و شريعت جعفري، 1377احمدي، (تنيز در آن اتفاق افتاده اس
در پهنه بندي زمين لغزش روشهاي مختلفي وجود دارد كه از آن جمله 

... مي توان به كاناگاوا، نيلسون، نيلسون اصالح شده، شاخص آماري و 
 و پردازشهاي دقيق GISدر اين مطالعه از فناوري . اشاره كرد

تعيين  ن مطالعههدف از اي. كامپيوتري بهره گرفته شده است
 پهنه بندي خطر زمين لغزش  وفاكتورهاي موثر در بروز زمين لغزش

  .برروي سازند شوريجه در منطقه مي باشد
 

  ها مواد و روش
منطقه مورد مطالعه در شمال استان خراسان بزرگ در محدوده 

 55 دقيقه و 13 درجه و 37 ثانيه تا 2 دقيقه و 4 درجه و 37جغرافيايي 
 درجه و 57 ثانيه تا 46 دقيقه و 47 درجه و 57مالي و ثانيه عرض ش

 ثانيه طول شرقي واقع شده و از نظر تقسيم بندي 57 دقيقه و 57
حوزه هاي استان نيز اين منطقه جزو حوزه آبخيز اترك محسوب مي 

 )1(موقعيت و خصوصيات منطقه مورد مطالعه به ترتيب در شكل.گردد
  .ارائه شده است)  1(و جدول
:  واحد مي باشد كه عبارتند از 5وزه از نظر زمين شناسي داراي اين ح

شيل و ماسه سنگ شوريجه، سنگ آهك الر، سنگ آهك تيرگان، 
 بدليل حساسيت باالي سازند شوريجه  .آندزيت و آبرفتهاي عهد حاضر

نسبت به زمين لغزش ها عمل پهنه بندي فقط بر روي اين سازند 
سازند شوريجه دربردارنده شيل هاي در اين ناحيه . انجام شده است

قرمز و خاكستري، ماسه سنگ قرمز تيره همراه با گچ مي باشد كه در 
  .زير آهك هاي تيرگان واقع شده است

در پهنه ) SI(در اين مطالعه از يك روش آماري بنام شاخص آماري 
در .  بهره گرفته شدGISبندي خطر وقوع زمين لغزشها با استفاده از 

ك ارزش وزني براي هر كالس از پارامتر مورد مطالعه اين روش ي
تعيين مي گردد بدين صورت كه لگاريتم طبيعي تراكم زمين لغزش در 
هر كالس تقسيم بر تراكم آن در كل نقشه تعيين كننده اين ارزش 

فرمول زير مبناي محاسباتي اين روش را بخوبي نشان مي . وزني است
  ).1999 و همكاران، Dyamond(دهد
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  موقعيت منطقه مورد مطالعه) 1(شكل
  

  خصوصيات حوزه اسطرخي) 1(جدول
  ارزش  پارامتر

  10602  )هكتار(مساحت 
  1994  )متر(ميانگين ارتفاع 
  9/29  (%)ميانگين شيب 

  Km/Km2(  96/4(تراكم زهكشي 
  77/1  فاكتور فشردگي 

  mm(  8/380(ميانگين بارندگي 
  ºC(  5/8(ميانگين دما 
  ه خشكنيم  اقليم

)                                                                            1(رابطه
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 وزن اختصاص يافته به هر كالس از پارامتر مورد Wi آنكه در 
 تراكم زمين لغزش در هر كالس از پارامتر Densclassمطالعه، 

مين لغزش در كل نقشه،  تراكم زDensmapمورد مطالعه، 
Npix(Si) تعداد پيكسلهاي اشغال شده توسط زمين لغزش در هر  

 تعداد كل پيكسلها در Npix(Ni)كالس از پارامتر مورد مطالعه، 
 تعداد كل پيكسلهاي ΣNpix(Si)هركالس از پارامتر مورد مطالعه، 

 تعداد كل پيكسلهاي پارامتر ΣNpix(Ni)در بردارنده زمين لغزش، 
  . مي باشندد مطالعهمور

 نسبت بين مقادير تراكم زمين لغزش ها در هر كالس از پارامتر مورد 
نظر به مجموع تراكم زمين لغزشها در كل نقشه نيز، داده ها را 

در اين مطالعه به منظور پهنه بندي . بصورت استاندارد در مي آورد
 ز قبيلاخطر زمين لغزش ها در سازند شوريجه از پارامترهاي مختلفي 

شيب، جهت، هيپسومتري، فاصله تا آبراهه، فاصله از گسل، جهت اليه 
هاي زمين شناسي، خاك، گروههاي هيدرولوژيكي خاك،كاربري 

در اين مطالعه از نرم افزارهاي .  استفاده گرديداراضي و بارندگي
Arcview 3.3 ،Erdas 8.4 ،Ilwis 3.0 و ArcInfo 8.0 

ه نقشه پراكنش زمين لغزشها از عكسهاي به منظور تهي. استفاده گرديد
 اين . مورد استفاده قرار گرفتند+ETMهوايي و تصاوير ماهواره اي 

نقشه از طريق بازديدهاي صحرايي و برداشت تعدادي نقاط توسط 
GPSبه منظور تشخيص دقيق مناطق لغزش يافته داده .  كامل شد

ين سنجنده  با باند پانكروماتيك ا+ETMهاي تصاوير ماهواره اي 
ادغام . كه داراي تفكيك مكاني باال مي باشد، ادغام گرديد) 8باند (

  . صورت گرفت) PCA(سازي نيز با كمك تجزيه مولفه هاي اصلي 
در بخش شرقي باغات روستاي اسطرخي زمين لغزش بزرگي اتفاق 

اين زمين لغزش از نوع چرخشي با آزيموت حركت دامنه . افتاده است
ارتفاع پرتگاه و . شد و از نظر نوع فعاليت معلق است درجه مي با350

اين .  هكتار مي باشد19 متر و 450مساحت زمين لغزش نيز بترتيب 
 . اتفاق افتاده است1372حركت توده اي در ارديبهشت ماه سال 

 و تحليل مكاني 1 : 50000با كمك نقشه هاي توپوگرافي 
 متر تهيه 5مكاني با تفكيك ) DEM(بورگفورس، مدل رقومي ارتفاع 

  .گرديد
   Hp = H2 +(d2 /(d1 + d2)*(H1 - H2)) )2(رابطه

                                                                 
 خطوط پايين و  ارتفاعاتH2و  H1 نقطه،  ارتفاع Hpكه در آن  

تراز بااليي و پاييني   فاصله نقطه  از خطوط d2 و d1باالي تراز و 
  .باشند يم

به منظور تهيه نقشه آبراهه ها، از نقشه هاي جهت جريان و تجمع 
كمك رابطه فاصله اقليدسي نيز، فاصله زمين به . جريان استفاده گرديد

در نقشه جهت اليه هاي . لغزشها از آبراهه ها و گسل ها بدست آمد
زمين شناسي نيز به اليه هايي كه داراي جهت مشابه با جهت شيب 

  .  و ساير مناطق كه كد صفر اختصاص يافت1كد بودند 
 و +ETMبا كمك عكسهاي هوايي، داده هاي ماهواره اي 

  . برداشتهاي زميني نقشه كاربري اراضي نيز تهيه گرديد
 12به منظور تهيه نقشه بارندگي معادله رگرسيوني حاصله از داده هاي 

  . اعمال گرديدDTMايستگاه بر روي نقشه 
                                                                   )      3(رابطه

P = 34.39 + 0.174 (H)          r = 0.942           
   .باشد  مي)متر(ارتفاع  = H و )ميليمتر(بارندگي   P كه در آن

ه در نهايت با جمع نقشه ها، مجموع مقادير وزني براي هر پيكسل ب
 كالس 5 نقشه حاصله به ،Jenksروش سپس به كمك  .دست آمد

در اين روش شكستهاي طبيعي هيستوگرام در . طبقه بندي گرديد
نقشه مجموع مقادير وزني طوري محاسبه مي گردد كه مجموع 

  .واريانسها در هر كالس حداقل باشد
)                                                                                        4(رابطه
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GVF  بهترين برازش واريانسj,i =كالس شاخص داده و ،Zij 
تاندارد ميانگين اس= j  ، ijZ دركالسiمقادير استاندارد شده داده 

 ميانگين i ،Z مقدار استاندارد شده داده j ،Ziشده داده هاي كالس 

. باشند  ميها  تعداد دادهN و تعداد كالسها K، استاندارد شده داده ها
هاي هيستوگرام به روش  لغزش و شكست بندي زمين نقشه پهنه

Jenksنشان داده شده است) 2(و ) 1( در اشكال .

  
  

         
 Jenksروش ه شكست هاي هيستوگرام ب) 3(نقشه پهنه بندي زمين لغزش                              شكل) 2(شكل

  
  نتايج و بحث 

 ،)اليه (پس از جمع مقادير وزني پارامترها و بدست آمدن نقشه نهايي 
  .  كالس طبقه بندي گرديد5 به jenksاين نقشه بر اساس روش

∑Wi  < -22.38                         خيلي كم                    
-22.38 < ∑Wi < -15.73                              كم 
-15.73 < ∑Wi < -7.38             متوسط                     
-7.38 < ∑Wi < 2.38                                  زياد 
∑Wi  > 2.38                                        خيلي زياد 

  
با توجه به آناليز آماري نقشه ها و پارامترهاي مختلف، مشخص گرديد 
كه پارامترهاي خاك و كاربري اراضي بيشترين همبستگي را با درجه 

 و 2000 و همكاران، Rautela(خطر زمين لغزش ها دارند
Ajalloeianماتريس همبستگي پارامترهاي. )2002،  و همكاران 

اين تجزيه وتحليل بر . نشان داده شده است)2(مختلف در جدول
  .  نقطه نمونه بدست آمده است811اساس 

  
  ماتريس همبستگي پارامترهاي مطالعه شده) 2(جدول

Wi∑ متغيير
  جهت
 شيب

 فاصله از
   گسل

جهت اليه هاي
ارتفاع  زمين شناسي   گروههاي

كاربري هدرولوژيك بارندگي فاصله از 
خاك شيب  آبراهه

∑Wi 1.000 0.510 0.373 0.569 0.681 0.612 0.724 0.639 0.242 0.054 0.786

0.510 جهت 1.000 0.079 0.398 0.183 0.303 0.250 0.187 0.078 -0.054 0.339

0.373 فاصله از گسل 0.079 1.000 0.126 0.222 -0.030 0.147 0.094 0.127 0.024 0.061

جهت اليه هاي زمين شناسي 0.569 0.398 0.126 1.000 0.187 0.323 0.203 0.203 0.143 0.041 0.337

0.681 ارتفاع 0.183 0.222 0.187 1.000 0.036 0.544 0.788 0.119 0.028 0.293

0.612 گروههاي هدرولوژيك 0.303 -0.030 0.323 0.036 1.000 0.424 0.097 0.092 0.042 0.904

0.724  كاربري 0.250 0.147 0.203 0.544 0.424 1.000 0.413 0.119 -0.017 0.766

0.639 بارندگي 0.187 0.094 0.203 0.788 0.097 0.413 1.000 -0.017 0.046 0.279

0.242  فاصله ازآبراهه 0.078 0.127 0.143 0.119 0.092 0.119 -0.017 1.000 -0.003 0.119

0.054  شيب -0.054 0.024 0.041 0.028 0.042 -0.017 0.046 -0.003 1.000 0.024

0.786 خاك 0.339 0.061 0.337 0.293 0.904 0.766 0.279 0.119 0.024 1.000

به منظور مطالعه و تعيين دقيق تر سهم هر پارامتر در بروز زمين 
انتخاب گرديد و ) 5كالس (لغزشها، پلي گون كالس خطر خيلي زياد 

راين پلي گون محاسبه ميانگين مقادير وزني هر يك از پارامترها د
  . گرديد
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 نشان داده شده است پارامترهاي خاك و )3(همانطور كه در جدول
به منظور . كاربري بيشترين ميانگين در بين پارامترها دارا مي باشد

تعيين صحت نقشه پهنه بندي زمين لغزش نيز از روي هم اندازي 

زش نقشه پراكنش زمين لغزشها و نقشه پهنه بندي خطر زمين لغ
:.دست آمده  ب)4( ارائه شده در شكل استفاده گرديد و نمودار

  

  
  تعداد پيكسلهاي زمين لغزش در هر كالس خطر) 4(شكل

  
  مقدار ارزشهاي وزني براي هر پارامتر) 3(جدول

 مقادير وزن  مقادير وزن
 پارامتر

 كالس حداقل كالس حداكثر

  ميانگين مقدار وزني در
 كالس خطر خيلي زياد

 1.5342 1.4.1 3.35498- 1.5.1 1.95218 خاك
 0.0060- 20-10 0.24709- 40-20 0.16220 شيب

 0.1364 50< 1.78171- 5-0 0.43882 فاصله از آبراهه
 1.3507 400-340 3.41702- 320-300 1.74730 بارندگي
 Garden -1.46976 Range 1.4260 1.95241 كاربري

 C -3.45175 B 0.5610 0.56528 گروههاي هيدرولوژيك
 1.3931 1850< 3.70014- 1650-1550 1.77551 ارتفاع

 0.1776 0 3.61563- 1 1.79757 جهت اليه هاي زمين شناسي
 0.6674 100< 3.20153- 10-0 1.55234 فاصله از گسل

 North -1.85675 The others 0.6003 1.57847 جهت

  
 از پيكسلهاي 3/98 ديده مي شود در حدود )4(همانطور كه در شكل

. زمين لغزش در كالس خطر زياد و خيلي زياد قرار گرفته اند
بازديدهاي ميداني نيز نشان داد كه نوع كاربري مهمترين نقش را در 

تراس بندي نادرست، آبياري غرقابي و احداث . وقوع زمين لغزش دارد
باغات در شيبهاي باال و حساس از عوامل مؤثر در وقوع زمين لغزشها 

 اتفاق هااين موضوع فقط در زمين لغزشهايي كه در محل باغ.  باشدمي
افتاده اند، صادق بوده و در ساير زمين لغزشها فاكتورهاي خاك و باران 

پس از عوامل خاك و . سهم بيشتري در وقوع زمين لغزشها داشته اند
نوع كاربري، فاكتورهاي ارتفاع و بارندگي از اهميت باالتري برخوردار 

نيز در  در اين ناحيه فعاليتهاي تكتونيكي دورانهاي اخير. شندمي با
) 8(و تا ) 5( اشكال.سزايي دارده اي اهميت ب وقوع حركتهاي توده

لغزش در هر كالس خاك و كاربري و  هاي زمين فراواني پيكسل
 . دهد هاي خطر مربوطه را نشان مي كالس

  

  
 فراواني كالسهاي خاك در هر كالس خطر) 6(شكل            كالس خاك   فراواني پيكسلهاي زمين لغزش در هر ) 5(شكل
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  فراواني كالسهاي كاربري در هر كالس خطر) 8( شكل     فراواني پيكسلهاي زمين لغزش در هر كالس كاربري        ) 7(كلش

با همپوشاني نقشه هاي پهنه بندي خطر زمين لغزش و نقشه موقعيت 
 درصد روستاي 80 اسطرخي مشخص شد كه تقريباً روستاهاي حوزه

روستاي . اسطرخي در كالسهاي خطر باال و خيلي باال واقع شده است
اسطرخي در يك دامنه حساس و ناپايدار واقع شده و دو آبراهه اصلي 

از اينرو خطر آسيب . )9شكل (نيز از دو طرف آن عبور مي نمايد

 بمنظور تحليل دقيق تر .پذيري اين روستا نزديك به يك مي باشد
 ماتريس فاصله زمين ARCVIEWاين پديده، با كمك نرم افزار 

  .لغزشها با هريك از روستاها محاسبه گرديد

  

  
  موقعيت روستاي اسطرخي همراه با كالسهاي خطر و آبراهه ها) 9(شكل

با توجه به آناليز هاي انجام شده و برداشتهاي صحرايي راه حلهاي زير 
  :ي گرددپيشنهاد م

تغيير روش آبياري از غرقابي به تحت ، تغيير مكان روستاي اسطرخي
جلوگيري از تغيير نوع ، فشار و جلوگيري از تراس بندي نادرست

جلوگيري از احداث ، كاربري از مرتع به زراعت ديم در شيبهاي باال
باغات جديد در شيبهاي حساس به زمين لغزش بر روي سازند 

 دامنه هاي ناپايدار موجود بر روي سازند محافظت از و شوريجه
 براي حل مشكالت مربوطه شوريجه و پيشنهاد برنامه هاي اصالحي

 .شود پيشنهاد مي
در انتها الزم به ذكر است كه مي توان با انجام مطالعات موردي 
مختلف برروي سازند شوريجه اثر عوامل مختلف طبيعي و غير طبيعي 

يابي كرده و به كمك اين مطالعات نتايج را در وقوع زمين لغزشها ارز
  .مطلوب تري دست يافت
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