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چکیده
اهداف :در این پژوهش  ،به تحلیل فالایی په له های مسلتع و قلو زمین لغلز

در

دام ه های شمال غرب کلانشهر تهران با ه ف برنامه ریزی های م اسب توسعة کالب ی
– فاایی شهر و کاهش مخاطرات محیطی و پای اری فااهای شهری پ رداخته شل
است .
روش :متغیرهللا و شللاخ

های موردمطالعلله ابارت انلل از :شللیب ،فاهللله از سلل ،

سازن های زمین ش اسی ،کاربری زمین ،فاهله از رودخانه ها ،میلزان بلار  ،ارتعلا ،
جهت دام ه ها و فاهله از را های ارتباطی است .رو

پژوهش توهیعی ،تحلیلی بلا

بهر یری از م ل فازی در جی آی اس است.
یافته ها /نتایج :یافته های پژوهش نشان می ده که په ه های خطر زمین لغز

در م اطق

شمال غرب تهران ،ح ود  6۷/۷1د ره از مساحت مح ودة مو ردمطالعه با درجة زیاد
و بسیار زیاد و ح ود  62/9۳دره از مساحت مح ودة موردمطالعه در په ة با خطر
متوسط است  .بقی ة این م طقه که شام ح ود  19/61دره می شود  ،په ة با خطر کم
و بسیار کم است.
___________________________
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
نتیجهگیری :تحلی فاایی از په ه های خطلر زمین لغلز
توپو رافی و هی رولوژی نقش مهمی در زمین لغز

نشلان می دهل کله اوامل
دام ه ها دارن  .همچ ین  ،نتایج

تحلیلی نشان می ده کله بله دلی شلرایط توپلو رافی ،فعالیت هلای زمین سلاختی و
زمی ن ش اسی ،بار های سی آسا و راایت نش ن فاهله از حریم شبکه های ز کشلی ،
ازجمله روددر ها و کاربری های نام اسب به ویژ برج سازی درشیب های ت ل  ،خطلر
وقو زمین لغز ها زیاد ش

اسلت .جللو یری از تخریلب م لاب طبیعلی و تغییلر

کارب ری زمین های کشاورزی به ویژ تب ی باغات و مرات به برجسازی و پای ارسازی
دام ه ها  ،با ه ف پیشگیری از مخاطرات محیطی بسیار ضروری است.
کلیدواژهها :تحلی فاایی ،په ه های آسلیب پذیر ،زمین لغلز  ،پایل اری  ،کللانشلهر
تهران.
 .8مقدمه

یکی از موضو های ب یادی و مهم جغرافیای شهری ،بررسی و تحلی فاایی موق و مکان
استقرار شهر ازلحاظ پای اری و ناپای اری است .بستری که شهر در اشلکال و ابعلاد مختلل

و

با املکردهای متعاوت بر په ة آن استقرار یافته اسلت ،بسلیار تیریرپلذیر از محلیط طبیعلی آن
است .مؤلعههای محیط طبیعی شام ناهمواریها ،ساختمان زمین ،زلزلهخیزی ،آبوهوا ،م لاب
آب ،خاک و پوشش یاهی بها وان بستر شهر ،بههورت مجمواهای آمیخته و ملرتبط بلا هلم
زیر ب ای توسعه شهر و در پای اری شهر و بهویژ چگونگی برنامهریزیهای ساماندهی شهری
نقش بسزایی دارن (شلماای و پوراحمل  ،6906 ،ص .)۳ .یکلی از نقلش هلا و کاربردهلای
جغرافیای طبیعی در برنامهریزی شهری و چگونگی توسعه شهری و ک ترل مخاطرات محیطلی
ش اسایی دقیق په ههای زمینساختی ازلحاظ زمینلغلز

اسلت .املروز  ،در برناملهریزیهای

توسعة شهری ازجمله طرحهای جام و تعصیلی مطالعات جغرافیای طبیعی ،همچون ش اسایی
په ههای خطر زمینلغز

به م ظلور پیشلگیری از وقلو حلوادن نلا وار لغلز

قاب توجهی برخوردار است .باوجود رخ اد چ ین زمینلغز

در شمال غرب تهران ،مطالعلة

جام و دقیقی درزمی ة ش اسایی و په هب ی نواحی مستع زمینلغز
مطالعات مخاطرات محیطی و په هب ی وقو زمینلغز
موردتوجه واق ش

از اهمیلت

انجام نش

است .نقش

بلهویژ طلی سله دهلة اخیلر بسلیار

است؛ اما ،تهیة نقشههای په هب ی خطر زمینلغز

بلرای م لاطق شلمال

سال پانزدهم
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غرب کلانشهر تهران بههورت مجزا و بلهروز مشلخ

نشل

626

اسلت .په هب ل ی مخلاطرات

محیطی یکی از رو هایی است کله میتوانل م لاطق و نلواحی بحرانلی را تعیلین ک ل و در
برنامهریزیهای مختل
م اطق ان یشی

شهری تمهی ات لازم برای پیشگیری از وقو حوادن نا وار برای این

شود.

تخریب پوشش یاهی و م اب طبیعی و پ ی
های پر شیب را به دنبال آورد و احتمال زمینلغز

زمین خواری ،ستر

شهر بلر روی دام له

در نواحی پیرامون شهری را تش ی کرد

که ا ر بهخوبی ش اسایی و م یریت نشلود ،خسلارات جلانی و ملالی فراوانلی بلههمرا دارد.
امروز  ،ستر

ساختمان های چ ین طبقه بر روی دام ههای کوهستانی و در هلا و آبراهله

ها با شیب زیاد ناپای اری فااهای شهری را به دنبال آورد است .ساختوسازها در دام لههای
پرشیب کوهپایهای بهویژ برجهای مرتع مسکونی و تجاری ،یکلی از آرلار انسلان در تشل ی
زمینلغز

فالاهای

و مخاطرات ناشی از آن است .این فرای ناپای ار روبهرشل و سلتر

شهری در دام هها ،الاو برتخریلب چشلمان ازهای طبیعلی ،موجلب افلزایش وقلو حرکلات
تللود ای ،زمینلغللز

و بللهتب آن خسللارتهای ناشللی از آن خواه ل ش ل  .ا للر در ذشللته

زمینلغز ها ،تخریب جاد ها و م ازل مسکونی کم بود و خسارتهای جزئی بههمرا داشت ،
امروز با دخ وتصرف زیاد انسان در طبیعت مخاطرات محیطلی بیشلتر و خسلارات جلانی و
مالی سترد تر ش
آی

است .بیتوجهی و فق ان برنامهریزی دراینزمی ه سبب شل

به ابعاد آن افزود ردد .طبق تعری

اسلت تلا در

انجمن زمینش اسی مه سی ،زمینلغلز

ابلارت

است از جابهجایی بهسمت پایین تود ای از مواد بر روی یک شیب (نصلیری ،69۳9 ،ص.)9 .
این حرکت شام تغییر شک برشی و جابهجایی در امت اد یک یا چ سطح است .درهلورت
وقو  ،زمینلغز

بااث اتللاف مقلادیر زیلادی از خلاک میشلود و در م لاطق کوهسلتانی و

کوهپایهای کشور خسارات ه گعتی را به م اطق مسکونی ،جاد ها و ترانشلهها وارد ملیآورد و
بااث تخریب اراضی کشاورزی ،مسکونی ،ج گ ها و غیر میشود.
در ایران ،بهدلی مکان زی ی اغلب شهرها در نواحی کوهستانی و کوهپایهای فلات ایلران و
ویژ یهای توپو رافیکی ،سازن های زمینش اسی و فرای ل های ژئومورفولوژیلک محلیطهلای
جغرافیایی ایران ،شرایط طبیعی برای ایجاد طیل

وسلیعی از لغز هلا وجلود دارد .هرسلاله،

زمینلغز ها موجب واردآم ن خسارتهای س گین و جبرانناپلذیر ملالی و جلانی در ایلران
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توسط وزارت جهاد کشاورزی نشان میده کله تلا اوایل سلال ،691۳

وقو ح ود  2109حرکت تود ای و لغلز

در کشلور باالث ملر

 612نعلر ،تخریلب 611

خانه ،ایجاد خسارت مالی به میزان  6۳11میلیارد ریال ،تخریب  111هکتار ج گل و تخریلب
 619کیلومتر را ارتباطی شل
زمینلغز

اسلت (هلالحیپلور ،69۳9 ،ص)۷ .؛ بلرای مالال میتلوان بله

جادة فشم -میگون در اسع سال  69۳۷اشلار کلرد (هلادیمصللح و خلانللری،

 ،69۳1ص )901 .که بااث تخریب نواحی مسلکونی و را هلای ارتبلاطی شل  .همچ لین ،در
فروردین سال  ،6911روستای آبکار لب در شبی بارانی در فص بهار زیرآوار کو برای همیشه
ملل فون شلل و هر للز کسللی ازسللاک ان مانلل

در خانلله هللای آن روسللتا خبللردار نشلل

(.)http://www.irna.ir/fa/News

تهران ،بها وان بزر ترین شهر ایران تقریباً  62دره از جمعیلت کل کشلور را در خلود
جای داد است .بخشی از این جمعیت در نلواحی کوهسلتانی و کوهپایله ای اسلتقراریافتهان ؛
ب ابراین ،ا ر در ایلن نلواحی فرای ل های دام لهای از نلو زمینلغلز

روی ده ل  ،اللاو بلر

واردآم ن خسارات جانی و مالی ،چهبسا که اواقب سیاسی ،اجتماای ،زیستمحیطلی و غیلر
در سطح کشور داشته باش (هعاری و مقیمی ،69۳۳ ،ص)11 .؛ ب ابراین ،بای پلیشبی لیهلای
لازم برای پای ارسازی و همچ ین ،جلو یری از حوادن و کاهش میزان خسارات طبیعی در آن
انجام شود .در دهههای اخیر ،در کلانشهر تهران رش جمعیت و سلتر

بیرویلة آن و نیلز

سوءاستعاد از اراضی دام های با ه ف اح ان ساختمانها با سرات زیادی روی داد است؛ بلا
سرات زیادی روی داد ان ؛ بهطوریکه امروز در این م لاطق سلاختمانهای فلراوان مشلاه
میشود و جمعیت قاب توجهی از شهرون ان در این م اطق سلکونت دارنل  .در ایلن بخشهلا،
بهدلی وجود شیبهای ت  ،تغییرات شل ی توپلو رافی ،فعالیتهلای زمینسلاختی ،سللش،
بارن ی و آبهای سلطحی ،آبوهلوای سلرد و یخب ل انهای زمسلتانی ،خطلر وقلو انلوا
زمینلغز ها بسیار زیاد است .ه گامیکه دام ة پرشیبی به شک شطرنجی قطعهب ی میشلود
و یک لایة شهر بر روی آن ایجاد می ردد ،میتوانل بهماابلة یکلایلة سل گی قرار رفتله روی
دام لله امل ک ل  .زمینهللای شللیبدار نللواحی کوهپایللهای کلانشللهر تهللران بلله ایللن شللک
ساختهش ان و ب ابراین ،درمعرض حرکات دام های ازنو زمینلغز
مقیمی ،69۳۳ ،ص .)11 .باوجود رخ اد چ ل ین زمینلغلز

قرار دارنل (هلعاری و

و جریلان واریلز ای در م لاطق

سال پانزدهم
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شمالی شهر تهران ،مطالعات ان کی درزمی ة ش اسایی و په هب ی نلواحی مسلتع زمینلغلز
انجام ش

است .بررسی ویژ یهای فرای ژئومورفولوژیک این کللان شلهر ،امکلان بلرآورد

توان بالقوة زمین و ک ترل سیستم دی امیک پیچی ة محیط طبیعی آن را میسلر میک ل ؛ ب لابراین،
تحلی فاایی ،پیشبی ی و په هب ی زمینلغز ها با ه ف چگونگی بهلر بلرداری هلحیح از
اراضی ونا ون و م اب طبیعی موجود ،اختصاص واح های ژئومورفولوژیک به کلاربریهلای
مختل

و درنتیجه ،برنامهریزیهای هحیح امرانی و توسعه در پیون با دی ا های اجتملاای،

اقتصادی ،کشاورزی و غیر ضروری است.
تهیة نقشههای په هب ی زمینلغز

به مه سان ازجمله برنامهریزان شهری ،برای انتخلاب

مکان م اسب و اجرای طرحهای توسلعة شلهری کملک میک ل و نتلایج این ونله مطالعلات
میتوان بها وان اطلااات پایهای برای کمک به تصلمیمسلازی و تصلمیم یلری برناملهریلزان
شهری و م یران شهری مورداستعاد قرار یرد .زمانی اهمیت و ضرورت ایلن قبیل مطالعلات
آشکار میشود که با اطلااات دستهب یش
مشخ

ش

و قاب تجزیهوتحلی  ،خطر زمینلغز

در نلواحی

باش و بهکمک نقشههای په هب ی خطر زمینلغز  ،در کوتا ترین زمان ممکن

تمهی ات لازم برای برنامهریزان و م یران شهری و ناحیهای فراهم باش .
 .۲پیشینة تحقیق

نقشهبرداری و م طقهب ی خطر ،اولین مؤلعلة ارزیلابی خطلر 6و مل یریت ریسلک 2تلقلی
میشود (ب لت و دوئل  ،6906 ،ص .9)91 .درمجملو  ،میتلوان دو مجمواله از فعالیتهلای
په هب ی خطر را مشاه

کرد؛ یک مجمواه از فعالیتها به رو های کیعی و تجربی دربلارة

په هب ی خطر زمینلغز

مربوط هست که از مهمترین آنها میتوان بله مل ل نیل سلن ۷در

سال  6010و م ل آنبالا ان 1در سال  6006و م ل مورا -وارسون 1اشار کرد (کرملی و بیلاتی
خطیبی ،69۳1 ،ص .)2 .مجمواة دیگر از کارهای په هب ی نیز به رو هلای آملاری و کملی
تیکی دارن .
1. Hazard Assessment
2. Risk Management
3. Bennett & Doyle
4. Nilsen
5. Anbalagan
6. Mora & Varson
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درزمی ة زمینلغز ها و حرکات تلود ای بسلیار

جوان بود و شرو ج ی آنها ام تاً به اوای دهة ( )۳9-6919بازمی ردد (کرم ،69۳9 ،ص.
 .)21مطالعات وسلیعی درزمی لة شل اخت اوامل ملؤرر ،طبقهب ل ی ،په هب ل ی و م لسلازی
زمینلغز ها انجام ش

است (ج اول  6و :)2
جدول  -8مطالعات خارجی درزمینة زمینلغزشها
میخذ :نگارن ان6901 ،

نام محقق

سال

منطقه

کائو 2و همکاران

2961

چین

نتایج حاصل از پژوهش

روش کار

 9۷/66دره و  61/02دره از
رو

تحلی

سلسلهمراتبی

مساحت ناحیة موردمطالعه بهترتیب،
6

در په ههای با آسیبپذیری زیاد و
بسیار زیاد قرار رفته است.
 0/۳0دره و  2۷/91دره از

چ کوآل،۷
لالبیاماو،1
لالتانپوآ

2961

ه

1

س جش از دور،

شارما و
سانجیوی

2961

ه

شیروی لیما،0
سی گ 69و

جی.آی.اس ،مشاه ات
می انی

چی گخی،۳

کومار

جی.آی .اس.

9

در په ههای با خطر بسیار زیاد و زیاد
واق ش

1

66

س جش از دور و

مساحت ناحیة موردمطالعه بهترتیب،
است.

خطر وقو زمینلغز

در بخشهای

شمال شرقی و شمال غربی حوضه
با درجة آسیبپذیری زیاد تا متوسط
مشاه

ش .

س جش از دور،
2969

ه

جی.آی.اس ،.تحلی
سلسلهمراتبی،

 1په ة آسیبپذیر برای وقو
زمینلغز

ش اسایی ش .

مشاه ات می انی

1. AHP
2. Cao
3. GIS
4. Chenkual
5. Lalbiakmawia
6. Laltanpuia
7. Sharma & Sanjeevi
8. Chingkhei
9. Shiroyleima
10. Singh
11. Kumar

سال پانزدهم
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ادامه جدول 8
سال

نام محقق

راسلی ،6تاجول و

منطقه

نتایج حاصل از پژوهش

روش کار

2

آنور

9

2962

مالزی

تحلی ااملی و آماری

میتزی ،1فالالاکیس،1
اسکیئو لو 1و
پتالاس

و قریشی

لی

66

62

69

سلر

6۳

وقو زمینلغز

۷

دروقو زمینلغز

است.

69

2966

2969

2991

شمال تهران
جادة اهلی
سقز -مریوان

کر

ور سوسکی،61
جانکوسکی 61و

هست .

زاویة شیب مهمترین اوام مؤرر

۳

شریعی ،0ارومیهای

شهابی

2966

یونان

فازی

اوام فیزیکی ازجمله اوام مؤرر در

 1طبقه خطر ش اسایی ش .

فازی
م ل نسبت بسام ،

نقشة په هب ی خطر زمینلغز

اکسهای هوایی،

ش اسایی نواحی با آسیبپذیری زیاد

بررسیهای می انی

تهیه ش .

مشاه ات می انی ،م ل
فازی

2991

ایالت مونتانا

م ل فازی-کی می ز،6۷
نظریة دمپستر شعر

املگر امای  9/0بهترین املگر
برای تهیة نقشة په هب ی خطر
زمینلغز

داد های زمینلغز ،
61

و

است.

با استعاد از داد های زمینلغز ،
م ل فازی-کامی ز و نظریة دمستر
شافر دقت نقشههای زمینلغز
افزایش مییاب .

1. Roslee
2. Tajul
3. Anuar
4. Fuzzy
5. Gemitzi
6. Falalakis
7. Eskioglou
8. Petalas
9. Sharifi
10. Uromeihy
11. Ghorashi
12. Shahabi
13. Lee
14. Fuzzy- Kmeans
15. Dempster-Shafer Theory
16. Gorsevski
17. Jankowski
18. Gessler
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
جدول  -2مطالعات داخلی درزمینة زمینلغزشها
میخذ :نگارن ان6901 ،
نام محقق

سال

روش پژوهش

 11دره از زمینلغز ها در

انتظاری،
غلامحی ری و

منطقه

نتایج حاصل از پژوهش

690۷

آقاییپور

حوضة آبریز

مح ودة خطر متوسط 91 ،دره در

م ل آنتروپی

زرآب

مح ودة پرخطر ،و  ۳دره در
مح ودة خطر کم رخ داد ان .
در رو

کامرانزاد ،محص
افشار ،مجرب و

690۷

استان تهران

زمینلغز ها در مح ودة خطرناک

رو های داد محور ،تحلی

قرار رفتهان و در رو

سلسلهمراتبی

معماریان

داد محور 02/0 ،دره از
تحلی

سلسلهمراتبی 01/1 ،دره در په ة
خطرناک واق ش ان .

ااب ی ی و فتحی

6909

جلالی

6902

م دی ،نوای و
اسمعلی

ق واتی

6902

پورالی و هعایی
زار

شمال غرب
تهران

ش اسایی اوام
ژئومورفولوژیک بحرانزای
سی و زمینلغز

یوی چای-

6909

69۳0

69۳۳

حوضة
جاجرود
اسک آباد
خا

رو

زمینلغز

شاخ

تابیت زمینلغز

69۳1

تهیه ش .

6

زمینش اسی و هی رولوژی بیشترین
تیریر در وقو زمینلغز

را دارن

بیش از  12دره از مساحت حوضة
رو

تحلی سلسلهمراتبی

جاجرود در په ههای خطر زیاد و
بسیار زیاد لغز

رو های آماری دومتغیر ،
جی.آی.اس.

حوضة آبخیز

م لهای م طق فازی و

لاجیم

س جش از دور

استان تهران

نقشة په هب ی از سی و زمینلغز

اوام اقلیمی ،توپو رافی،

رو

فرسایش تود ای و

زیاد و بسیار زیاد قرار رفته است.

اردبی

ک گی
متکان ،سمیعا،

خلخال چای

سلسلهمراتبی

موردمطالعه در زمرة م اطق با لغز

حوضة آبخیز

ره ماراد،
یاد ارزایی و

حوضة آبخیز

تلعیق فازی و تحلی

 26/۳2دره از مساحت ناحیة

*

قرار رفته است

هحت دقت بالا رو

آماری

دومتغیر در پیشبی ی خطر رانش
زمین تییی میشود.
اام کاربری ارضی مهمترین اام
در وقو زمینلغز

است.

نقشة پراک ش زمینلغز های استان
تهران تهیه و ارائه ردی .

)1. Landslide Index Method (LIM

سال پانزدهم
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نقش تحلی فاایی و په هب ی آسیبپذیری ناشی از ...
ادامه جدول ۲

نام محقق

سال

شریعی

69۳9

روش پژوهش

منطقه

بخشی از

رو

حوضة آبخیز

نی سون اهلاحش

سم ان
فتاحی اردکانی ،غیومیان و
جلالی

69۳2

حوضة آبخیز

نی سون و رو

ارزیابی کارایی م لهای

س لتیان

په هب ی خطر
زمینلغز

نتایج حاصل از پژوهش

دقت بالای رو
اهلاحش

نی سون

تییی می شود.

تغییر کاربری زمین و اح ان
جاد های دسترسی روستایی بر روی
دام ههای پرشیب ،در سالهای اخیر
بااث وقو چ ین لغز

ش ان

سؤال اهلی در این پژوهش ،تبیین توزی فاایی په لههای مسلتع وقلو زمینلغلز

در

م اطق شمال غرب تهران است .دراینراسلتا ،هل ف ایلن پلژوهش بررسلی و تحلیل رخل اد
زمینلغز

دام ههای کوهستانی شمال تهران و په هب ل ی نلواحی مسلتع وقلو زمینلغلز

است .درواق  ،در این پژوهش به بررسی و تحلی په ههای ناپای اری دام هها در ناحیلة شلمال
غرب کلانشهر تهران (شام دام ههای کن ،فرحزاد ،درکه و بخشی از ارتعااات شمال غربلی)
پرداخته تا در طرح های توسعه شهری به این مسائ توجه داشته باش  .این په هب ی ازطریلق
م ل فازی با استعاد از  0شاخ

کمی و کیعی شام شلیب ،فاهلله از سل ها ،سلازن های

زمینش اسی ،کاربری زمین ،فاهله از رودخانهها ،میزان بار  ،ارتعا  ،جهت دام لهها و فاهلله
از را های ارتباطی بها وان اوام ملؤرر بلر وقلو حرکلات لغزشلی م طقله درقاللب سیسلتم
اطلااات جغرافیایی انجام ش

است.

 .۳روششناسی تحقیق
 .8 .۳روش تحقیق

این پژوهش ،کاربردی و از نو رو هلای اکتشلافی  -تحلیللی ،بلا بهلر یلری از اسل اد
کتابخانهای و مشاه ات می انی انجلام رفتله اسلت .داد هلای اولیله ابارتانل از :نقشلههای
ارتعا  ،نقشه شیب ،جهت دام ه که از م ل رقومی ارتعا با ق رت تعکیک  ۳1متر (اخذشل

از

سازمان جغرافیایی نیروهلای مسللح ،)6906 ،اسلتخراج شل ن  .نقشلة زمینش اسلی محل ودة
موردمطالعه نیز از سازمان زمینش اسی تهران ( )6906اخذ ش
سازمان ج گ ها و مراتل ( )6906بهدسلتآم

است .نقشلة کلاربری زملین از

اسلت .بلا اسلتعاد از مل ل رقلومی ارتعلا و

62۳

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

داد های ایستگا های سی وپتیک (اخذش
بار

سالانه تهیه ش

تهیة نقشه یادش

شمارة بیستونهم

از سازمان هواش اسی کشور ،)6909 ،نقشلة میلانگین

است .از نرمافزار اکس  2991 6و نرمافزار آرک جلیآیاس  2 69بلرای

استعاد ش

است .در مرحلة بع  ،با توجه به بررسلیهای میل انی 0 ،معیلار

بحرانزا در رخ اد زمینلغز های مح ودة موردمطالعه ش اسایی ش ن  .این معیارها ابارتان
از :ارتعا  ،شیب ،جهت دام ه ،زمینش اسی ،میانگین بلار

سلالانه ،کلاربری زملین ،فاهلله از

را های اهلی ،فاهله از س ها و فاهله از رودخانهها (شک  .)9درنهایلت ،از نرمافلزار آرک
جیآیاس  69برای تحلی داد ها ،فازیسازی و نقشة په هب ی خطر زمینلغز
موردمطالعه استعاد ش

در محل ودة

است .شک ( )6مراح تهیة نقشلة په هب ل ی زمینلغز هلای م طقلة

موردمطالعه را نشان میده :

شکل  -8فلوچارت تهیة نقشة پهنهبندی خطر زمینلغزش
1. Excell
2. ARC GIS

نقش تحلی فاایی و په هب ی آسیبپذیری ناشی از ...
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 .۲ .۳منطقة موردمطالعه

ناحیة موردبررسی در مح ودة  16  ۷تا  16 21طول شرقی و  91  91تلا 91  10
ارض شمالی قرار دارد .مساحت این مح ود ح ود  119کیلومترمرب است (شک :)2

شکل  -2موقعیت محدودة موردمطالعه
میخذ :نگارن ان6901 ،

این مح ود بخشی از دام ههای ج وبی ارتعااات البرز مرکزی در شلمال غلرب کلانشلهر
تهران را در برمی یرد .این مح ود تحلتتلیریر برخلی از حرکلات کلو زایی و خشلکیزایی
دور های مختل

زمینش اسی شک

رفته است .پیل ایش حوضلههای رسلوبی میلانکلوهی،

انباشت رسوبات آذرآواری ،سلش و چینخورد ی ،فعالیت ما ماتیسم و آتشفشانی ،حاه
املکرد حرکات ذکرش

است .بل ترین نقطه در م طقة موردمطالعه  9۳۷9متلر و پسلتترین

نقطه  6611متر است .خط ک یک یا تغییر شیب از ارتعا  6۷99متر آغلاز میشلود .ایلن خلط،
خطی است که شیب حوضه تغییر میک ل  .سل های محل ودة موردمطالعله در خلط ک یلک
واق ش ان  .این م طقه مشتم بر  ۷زیرحوضة کوهستانی شمال غرب کلانشهر تهلران شلام
زیرحوضههای رودخانههای کن ،فرحزاد ،چیتگر و درکه است .ازلحاظ توپو رافی ،این حوضه
را میتوان به سه بخش تقسیم کرد :بخش دشتی حوضه کله در طیل
 6999متر قرار رفته است؛ بخش کوهپایهای حوضه که در طی

ارتعلاای  6611متلر تلا

ارتعاای  6199متلر تلا 6۳99

متر قرار دارد و بخش کوهستانی حوضه که از ارتعلا  6۳99متلر آغلاز میشلود و بله ارتعلا
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 9۳۷9متری حوضه ختم میشود .رودخانلههای کلن ،فرحلزاد ،چیتگلر و درکله از ارتعاالات
کوهستانی حوضه سرچشمه رفتهان  .نقطة خروجی ایلن رودخانلهها ج لوب غربلی حوضله
است که م اطق دشتی حوضه را در برمی یرد .حوضة شمال غلرب کلانشلهر تهلران بلر روی
رسوبات اخیر و کواترنر توسعه یافته است .نقشههای زمینش اسی تییی ک ة این نکتله هسلت
که آبرفتهای پلیوسن و کواترنری و نهشتههای یخرفتی در دشلت تهلران سلتر

یافتهانل .

بهطورکلی ،در بخش دشتی حوضه ،رسوبات از نو مخروطافک لهها و پاد انلههای آبرفتلی از
ج س شن ،ریگ ،قلو س گ ،رس ،قطعات ک گلومرایی ،رسوبات دانهریز سلیلت هسلت و در
م اطق مرتع و کوهستانی ،ت اوب توفهای سبزرنگ و شی  ،جریانهلای ل از ای ،دایکهلا،
س گهای تراکیت ،آن زیت ،داسیت ،مورنها و رسوبات یخچالی تشکی ش ان .
 .4مبانی نظری تحقیق

ان یشم ان الوم زمین و مه سان ،هموار با درنظر لرفتن اوامل و شلرایط توپلو رافی،
زمینش اسی ،اقلیم ،هی رولوژی و کاربری زمین معیارهایی را برای تعیین م اسب یلا نام اسلب
بودن فااهای ساختوساز شهری تعیین میک  .هر معیاری میتوان با داد های جغرافیلایی و
نقشههای موضوای 6نشان داد شود و برای برناملهریزی و نقشلهبرداری اقل ام بله م لسلازی
شود .م ل فازی یکلی از ایلن م لهاسلت .نخسلتین بلار ،م طلق فلازی درپلی ت ظلیم نظریلة
مجمواههای فازی توسلط لطعلیزاد ( 6011میللادی) در هلح ة محاسلبات نلو هلاهر شل
(لطعیزاد  ،6011 ،ص .)990 .واژة «فازی» 2به مع ای غیردقیق ،ناواضح و مبهم (ش اور) است.
این نظریه قادر است بسیاری از معاهیم و متغیرها و سیستمهایی را که نادقیق و ملبهم هسلت ،
هورتب ی ریاضی ک و زمی له را بلرای اسلت لال ،ک تلرل و تصلمیم یری در شلرایط نبلود
اطمی ان فراهم آورد (فرهودی ،حبیبی و زن ی بختیاری ،69۳۷ ،ص .)29 .م طق فازی میتوان
درزمی ة تحلیل سلایتها و مکانهلا مورداسلتعاد قلرار یلرد .فلن کلار بههلورت تلعیلق و
همپوشانی داد های رستری است .مکانیسم ام به این ونه است که ابت ا پارامترهای ملؤرر در
زمینلغز

ش اسایی میشون  ،سپس با استعاد از تواب ااویت فازی ،فازیسازی میشون و

درنهایت ،با استعاد از شبکة است تاج فازی با هم ترکیب میشون  .شبکة است تاج فازی براساس
1. Thematic map
2. fuzzy
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املگرهای م طق فازی این کلار را انجلام میدهل  .بع ازآنکله خروجلی هریلک از املگرهلا
بهدست آم  ،آنها را بلا هلم مقایسله میک ل و براسلاس اال اد بهدسلتآم

نتیجله یری و

جم ب ی میک .
 .۵یافتههای تحقیق

ابت ا ،لایههای اطلاااتی این نقشلهها تهیله شل ن (شلک  ،)9سلپس ،بلا اسلتعاد از توابل
ااویت فازی (شک  )۷فازیسازی معیارها انجام ش (شک :)1

(ال )

(ب)

(ج)

(د)

(و)

(ز)

692
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(خ)

(ر)
شکل  -۳نقشههای معیارها :الف -شیب ،ب -فاصله از گسل ،ج -زمینشناسی ،د -کاربری زمین ،و-
فاصله از رودخانه ،ز -بارندگی ،ح -ارتفاع ،خ -جهت دامنه ،ر -فاصله از راه
میخذ :نگارن ان6901 ،

(ب)

(ال )

(ج)
شکل  -4توابع عضویت فازی :الف -گوسین :شیب ،کاربری زمین ،فاصله از راه ،ارتفاع ،ب -خطی
افزاینده :جهت دامنه ،ج -خطی کاهنده :فاصله از گسل ،زمینشناسی ،بارندگی ،فاصله از رودخانه
میخذ :نگارن ان6901 ،
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699

نقش تحلی فاایی و په هب ی آسیبپذیری ناشی از ...

ابت ا ،تکتک معیارها با توجه به حساسیت آنها به زمینلغز  ،ک ذاری و بازطبقلهب ل ی
ش ن  .ک ذاری براساس کمترین میزان حساسیت انجام ش ؛ برای مالال ،ال د  6تلا بیشلترین
حساسیت مالاً ا د  0است .سپس ،تواب ااویت فازی برای آنها تعری

ش  .نحوة تعریل

تواب ااویت ب ینهورت است که برای ماال ،برای تاب شیب ،در شیبهای  9تا  69درهل
زمینلغز

اتعاق نمیافت (ک هلعر)؛ املا بلهتل ریج از شلیب  69درهل تلا  19درهل کله

زمینلغز

رخ میده  ،رو به سمت بالا می میک ل (کل  .)6بلرای شلیبهای بیشلتر از 99

دره که زمین لغز

رخ نمیده  ،مج د به سمت هعر می میک ؛ درنتیجه ،تاب االویت

برای این معیار ،وسین میشود .بلرای معیلار جهلت دام له ،اغللب زمینلغز هلا در جهلات
ج وبی شیب دام هها (ج وب ،ج وب غربی و ج وب شرق) رخ داد ان ؛ درنتیجه ،ایلن جهلات
از  6تا  0ک ذاری ش ان  .از ک  6تا  0که م طبق بر جهات ج وب ،ج وب غربلی و ج لوب
شرقی هست  ،رو به سمت بالا (ک  )6می ملیک ل ؛ ب لابراین ،تلاب خطلی افزای ل

تعریل

میشود .برای معیار فاهله از س  ،بع از ک ذاری ،اغلب زمینلغز ها در فاهللة کمتلر از
 199متر روی داد ان ؛ درنتیجه ،هرچق ر این فاهله کمتر شود ،تاب رو به سلمت پلایین (کل
هعر) می میک ؛ ب ابراین ،تاب خطی کاه

(ال )

برایش تعری

میشود.

(ب)
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(ج)

(د)

(و)

(ز)

(ح)

(خ)

(ر)
شکل  -۵نقشههای فازیشدة معیارها :الف -شیب ،ب -فاصله از گسل ،ج -زمینشناسی ،د -کاربری
زمین ،و -فاصله از رودخانه ،ز -بارندگی ،ح -ارتفاع ،خ -جهت دامنه ،ر -فاصله از راه
میخذ :نگارن ان6901 ،
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پس از آن ،از املگر امای  9/1برای په هب ی آسیبپذیری استعاد ش (شک :)1

شکل  -1نقشة گامای فازی 9/1
میخذ :نگارن ان6901 ،

الللت انتخلاب ایللن امللا ،همپوشللانی نقشللة په هب ل ی بللا چ ل ین نقشللة اهلللی اسللت.
بهابارتدیگر ،نقشة په هب ی بلا نقشلههای کلاربری زملین ،شلیب ازطریلق جل اول متقلاط
همپوشانی ش ن و مشخ
نسبتاً ت  ،مرات ضعی

ش که بیشترین تطابق په ههای خطلر زمینلغلز

و زمینهای بایر ،در امای  9/1دیل

بلا شلیبهای

شل  .بلا توجله بله شلک (،)1

بعای از روستاها و نواحی در په ههایی قرار رفتهان که هرفیت آسلیبپذیری زیلادی ازنظلر
رخ اد حرکات لغزشی دارن  .بهابارتدیگر ،نواحی ذکرش

در په لههایی قلرار رفتهانل کله

امای فازی رقم  9/12را نشان میده ؛ یع ی ای که ،هرچق ر رقم ذکرش
میشود ،احتمال رخ اد زمینلغز

به ا د  6نزدیکتر

در نواحی موردنظر وجود دارد؛ ب ابراین ،از املگر املای

فازی  9/1برای تهیة نقشة په هب ی هرفیت آسیبپذیری ناشلی از زمینلغز هلا در محل ودة
موردمطالعه استعاد ش (شک  .)1درنهایت ،مساحت و درهل مسلاحت هریلک از په لههای
خطر زمینلغز

در مح ودة موردمطالعه محاسبه ش (ج ول :)9
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شکل  -۷نقشة پهنهبندی خطر زمینلغزش
میخذ :نگارن ان6901 ،
جدول  -۳نتایج پهنهبندی خطر وقوع زمینلغزش
میخذ :نگارن ان6901 ،
پهنههای با ظرفیت آسیبپذیری

کیلومترمربع

درصد مساحت

بسیار کم

۷19

11/61

کم

۷9

1

متوسط

۳9

62/9۳

زیاد

11

0/۳1

بسیار زیاد

96

۷/12

مجمو

119

699

با توجه به ج ول ( ،)9ح ود  96کیلومترمرب معادل با  ۷/12دره از مسلاحت محل ودة
موردمطالعه در په ة زمینلغز

با خطر بسیار زیاد واق شل

معادل با  0/۳1دره در په ة زمینلغز

اسلت .حل ود  11کیلومترمربل

با خطر زیاد قرار رفته است .روستاهای کشار الیلا،

یونجهزار ،امامزاد اقی  ،س گان بالا ،امامزاد داوود و رن ان ،در این په ه واق ش ان  .حل ود
 ۳9کیلومترمرب در په ة زمینلغز

با خطر متوسط واق ش

است .این رقم معادل بلا 62/9۳

دره برآورد ش  .روستاهای واق در این په ه ابارتان از :هریاس ،وردیج ،جیحون وردیلج،
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پسقلعه ،جیحونن ر ،هت اوسون ،وزبلاد ،بلا درة سل گان ،سل گان باللا و رنل ان .حل ود ۷9
کیلومترمرب معادل با  1دره در په ة زمینلغز

با خطر کم قرار رفته است و حل ود ۷19

کیلومترمرب معادل با  11/61درهل در په لة بلا آسلیبپذیری بسلیار کلم واقل شل

اسلت.

روستاهای کشارسعلا ،واریش ،س گان پایین ،س گان وسط ،تالون و شهرک دانلش در په لههای
با خطر بسیار کم و کم قرار رفتهان .

 .6 .1بحث
با توجه به بررسیهای می انی ،مطالعة نقشههای معیار و نقشة په هب ی خطر زمینلغلز ،
اوام زیر از دلای زمینلغز های مح ودة موردمطالعه محسوب میشون :
الف -عوامل طبیعی

 -6شیب :شیب اام مهملی در رخل اد حرکلات لغزشلی اسلت .درواقل  ،زمینلغز هلا
تحتتیریر این اام بهحرکت درمیآی  .بررسی نقشة شیب (شک  2ال ) نشان میدهل کله
ح ود  ۷9دره از حرکتهای لغزشی ،در شیبهای بین  99تا  19درهل روی داد انل کله
الت آن میتوان ناشی از شیب نسبتاً ت دام هها در ارتعااات  6۳99متر تلا  2999متلر باشل .
همانطورکه نقشة شیب (شک  2ال ) نشان میده  ،شیبهای ت م طبقبر ارتعاالات بیشلتر
از  6۳99متر و بیشتر هست که بااث سهولت در حرکات تود ای از نو زمینلغز

میشون .

بهابارتدیگر ،اام شیب موجب افلزایش نیلروی رقل و بلهحرکلتدرآوردن تلودة لغزشلی
میشود .کمترین زمینلغز ها در شیبهای کمتر از  61دره بهوقو پیوستهان ؛ زیرا ،شلیب
این دام هها نسبتاً هاف و ملایم است و نمیتوان تودة لغزشی را بهحرکت وادارد.
 -2فاهله از س ها :نتیجة تقاط نقشلة طبقلات فاهلله از سل های م طقله و حرکلات
لغزشی حاکی از آن است که  12/۳۳دره از زمینلغز ها در فاهللة کمتلر از  199متلری از
س ها رخداد ان  .این نتیجه ،نقش س های م طقه را در ناپای اری دام لهها نشلان ملیدهل .
وجود سل های فعلال در محل ودة موردمطالعله نشلانده ة فعلالبلودن ایلن م طقله ازنظلر
فعالیتهای تکتونیک است؛ ب ابراین ،درهورت فعالش ن این س ها دره گام زلزله ،احتملال
رخ اد زمینلغز

وجود دارد .کمترین زمینلغز ها در فاهلة  6999متری و  1999متلری از

س ها رخ داد ان  .هرچقل ر تلودة لغزشلی فاهللة بیشلتری از سل ها داشلته باشل  ،کمتلر
تحتتیریر فعالیت این س ها واق میشود.
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 -9زمینش اسللی :نتللایج حاهلل از بررسللیهای زمینش اسللی نشللان داد کلله غالللب
زمینلغز های این حوضه در م اطق پوشی

از سازن کرج رخ داد ان کله اللت آن احتماللاً

میتوان ناشی از سستش ن رسوبات این سازن در ارر هوازد ی باش  .بلا توجله بله شلرایط
توپو رافی مح ودة موردمطالعه و تخریب پوشش یاهی آن ،احتمال آن میرود کله رسلوبات
این سازن درمعرض مستقیم هوا قرار یرن و دچار هوازد ی شون  .کمترین زمینلغز ها در
سازن های آتشفشانی مان آن زیت و بازالت رخ داد ان ؛ زیرا ،این سازن ها درمقابل اوامل
فرسایشی و تخریب مقاوم هست .
 -۷فاهله از رودخانهها :نتیجة تقاط نقشة طبقات فاهلله از شلبکة آبراهلهای و حرکلات
لغزشی حاکی از آن است که  12/۷1دره از زمینلغز ها در فاهللة کمتلر از  199متلری از
شبکة زهکشی رخ داد ان  .الت زمینلغز های وقو یافته یا درشرفوقو میتوانل ناشلی از
مرطوبمان ن دائمی خاکها باش  .همچ ین ،جریلان رودخانله و شلعبات آن میتوانل باالث
شستوشوی خاکهای پای دام هها و ناپای ارکردن آنها شود .کمترین زمینلغز ها در فاهلة
 6999متری و بیشتر رخ داد ان  .هرچق ر تودة لغزشی از رودخانه فاهلة بیشتری داشته باشل ،
کمتر تحتتیریر شستوشوی ناشی از آن قرار می یرد؛ درنتیجه ،خاکهای آن خشلکتر بلاقی
میمان  .جریان رودخانلهها و شلعبات آن بلا مرطلوبنگهداشلتن خلاک موجلب آبگیلری آن
میشون و تحتتیریر نیروی رق بهحرکت درمیآی .
 -1بارن ی :بهدلی ارر لذاری سلایر اوامل و متغیرهلای مسلتق  ،حل ود  ۷۳درهل از
حرکتهای لغزشی در نواحی با میانگین بار

سالانة بیشتر از  999میلیمتری رخ داد انل کله

الت آن این است که بارن ی بسیار زیاد و بیشازح بااث شستوشوی خاک روی دام هها،
بهویژ دام ههایی میشود که از پوشش یاهی پاک ش ان  .با توجه به ای که پوشش یاهی در
بخش بیشتر مح ودة موردمطالعه ازبین رفته است و ای کله بارنل ی نسلبتاً زیلادی در بخلش
کوهستانی حوضه وجود دارد ،بارن ی ازطریق ایجاد سیختگی در دام هها میتوانل م جربله
رخ اد زمینلغز

در مح ودة موردمطالعه شود .کمترین زمینلغز ها در بارنل ی تقریبلاً بلا

میزان کمتر از  999روی داد ان ؛ ب لابراین ،خلاک ،کمتلر تحلتتلیریر شسلتوشلوی ناشلی از
بارن ی قرار می یرد و درنتیجه خشک باقی میمان .
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 -1ارتعا  :بخش ام ای از حرکتهای لغزشی؛ یع لی ،حل ود  ۷۷ /9۳درهل در طیل
ارتعاای  2999تا  2199متری و ح ود  ۷۷/11دره از این نلو حرکلات در طیل

ارتعلاای

 6199تا  2999متری رخ داد ان  .افزایش بارن ی بلا افلزایش ارتعلا میتوانل الاملی بلرای
رخ اد زمینلغز هلای ایلن په لهها باشل ؛ زیلرا ،بارنل ی بسلیار زیلاد و بیشازحل باالث
شستوشوی دام هها و سیختگی آنها میشود .الاو براین ،ضربات ناشی از قطر های بلاران
بهویژ در نقاطی که پوشش یاهی تخریب یافته است ،میتوانل ذرات خاک انلهها را تخریلب
ک و ب ین ونه با سستکردن ایلن خاکهلا آنهلا را مسلتع وقلو حرکلات لغزشلی ک ل .
همچ ین ،در نواحی مرتع و کوهستانی ،هوازد ی س گها و خاکها بهسهولت انجام میشلود
که این خود بااث سستش ن خاکهای این نواحی میشود.
 -1جهت دام ه :انقطا نقشة حرکتهای لغزشی و نقشة طبقهب ی جهت شیب دام لهها در
حوضههای کوهستانی نشان میده کله همبسلتگی مع لاداری بلین جهلت دام لههلا و وقلو
حرکات لغزشی وجود دارد؛ برایناساس ،اغلب زمینلغز ها در جهات ج وبی شلیب دام لهها
(ج وب ،ج وب غربی و ج وب شرق) رخ داد ان  .احتمال وقو زمینلغز ها در این جهلات
دام های میتوان ناشی از این قایه باش که این دام هها در نیمکرة شمالی آفتاب یر هست  .بلا
توجه به ماهیت کوهستانی م طقه و رقیقبودن هوا در ارتعااات بالا ،بهویژ در اواخر زمستان و
اوای بهار ،تابش خورشی بااث ذوب برفهای این نواحی شود که این بااث مرطلوبشل ن
خاکهای این بخش از جهات دام هها میشود .بهابلارتدیگلر ،آب بهتل ریج در زملین نعلوذ
میک  ،موجب آب یری آن میشود و تحتتیریر نیروی رق  ،روی دام ه به حرکت درمیآیل .
همچ ین ،در این جهات دام های با انبساط خاکها ه گلام روز و انقبلاض آنهلا ه گلام شلب،
زمی ة ناپای اری و سستش ن این خاکها فراهم میشود که این خود میتوانل اامل دیگلری
برای رخ اد زمینلغز

در این جهات دام ه محسوب شود.

ب -عوامل انسانی

 -۳کاربری زمین :اوام انسانی ،یکی از مهلمتلرین اوامل ملؤرر در مخلاطرات محیطلی
ازجمله افزایش پ ی ة لغز

در دام هها هست  .مطالعات میل انی در رابطله بلا پوشلش زملین

نشان داد که حرکتهای لغزشی این حوز ها بیشتر در نواحی مرتعی رخ داد ان که این مقل ار
حلل ود  01/۳درهلل اسللت .بررسللی نقشللة کللاربری زمللین و مطالعللات میلل انی درزمی للة
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پوشش/کاربری زمین نشان داد که حرکات لغزشی در مح ودة موردمطالعه ،در مرات با پوشش
یاهی متوسط و فقیر رخ داد ان و همانطورکه قبلاً بیان ش  ،تخریب پوشش یاهی و فقل ان
آن نهت ها بااث سهولت در شستوشوی دام هها ه گام بارنل ی میشلود ،بلکله چلون خلاک
دام هها درمعرض مستقیم هوا قرار می یرن  ،بهسهولت دچار هوازد ی میشون که این باالث
ناپای ارش ن خاکهای مح ودة موردمطالعه میشود .مشلاه ات میل انی کله درزمی لة حوضله
انجام ش  ،نشانده ة سستبودن خاکهای م طقه و درنتیجه ،تخریب پوشلش یلاهی بلومی
م طقه بود؛ ب ابراین ،نقش پوشش یاهی در حعظ و پای ارسازی دام هها احساس میشود.
 -0فاهله از را  :با توجه به تیریری که خاکبرداری و ساخت را های اهلی بر مورفولوژی
دام هها داشته و بااث ناپای اری آنها ش

است و نیز مقاوملت آنهلا را درمقابل جریانهلای

دام های کاهش داد است ،اق ام به تهیة این لایة اطلاااتی ش  .این لایة اطلاااتی بلا اسلتعاد از
نقشة را های ایران ،نقشة زمینش اسی و تصویر ماهوار ای از مح ودة موردمطالعه تهیه ش  .بلا
توجه به شک ( 2ر) بیشترین تراکم زمینلغز ها در فاهلة  699تا  1999متلری از را هلا رخ
داد است؛ ب ابراین ،تیریر را و جاد سازی بر لغز ها تاح قاب توجهی مشخ
با توجه به نقشة په هب ی ،په ههای خطر زمینلغز

میشود.

تاح ی از الگوهای شلیب ،فاهلله از

آبراههها و ارتعا تبعیت کرد ان که بهترتیب م طبق بلر شلیبهای  99درهل تلا  19درهل ،
فاهلههای کمتر از  299متر از آبراههها و ارتعااات  6199متر تا  9999متر هست  .این مطللب
نشانده ة این واقعیت اسلت کله مورفوللوژی په لههای لغزشلی تلاب اوامل توپلو رافی و
هی رولوژی است .بهابارتدیگر ،مورفولوژی زمینلغز ها از مورفولوژی اوامل توپلو رافی
و هی رولوژی تبعیت میک و دلی زمینلغز هلای رخداد اوامل طبیعلی هسلت ؛ هرچ ل
اوام انسانی مان تخریب پوشش یاهی و تغییر کاربری زمین در این امر دخی هست .
همانطورکه نقشة په هب ی (شک  )1نشان میده  ،بخشهایی از دام ههای شلمال غلرب
کلانشهر تهران مستع وقو حرکات دام های از نو زمینلغز

هسلت  .بلا توجله بله ای کله

سکونتگا های روستایی در این په هها استقرار یافتهان و جمعیلت قابل توجهی اوقلاتفراغلت
خود را در این م اطق می ذران  ،درهورت رخ اد زمینلغز  ،اللاو بلر خسلارات جلانی و
مالی ،تخریب بیشازح پوشش یاهی ،محیطزیست و آلود ی آبهلای سلطحی و فرسلایش
خاک بهوجلود ملیآیل ؛ ب لابراین ،بلرای جللو یری از ایلن خسلارات توهلیه ملیشلود کله
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ژئومورفولوژیستها ،برنامهریزان شهری و مه سان م اب طبیعی راهکارهایی را بلرای کلاهش
آسلیبپذیری خطللر زمینلغللز

ارائلله ده ل ؛ ازایللنرو ،همانطورکلله قبللاً عتلله شل  ،لللزوم

پای ارسازی دام هها در این په هها ضروری است؛ زیرا ،درهورت رخل اد مجل د زمینلغلز ،
این مسئله نهت ها آغاز ر مسائ و مشکلات بع ی در بخش کوهستانی حوضه ملیشلود ،بلکله
مشکلات محیطزیستی برای بخش پاییندست حوضه بهوجود میآورد.
دام ههای شمال غرب ،در بالادست کلانشهر تهران قرار رفتلهانل  .نقشلة په هب ل ی خطلر
زمینلغز

از مح ودة موردمطالعه (شک  ،)1با نقشة زمینلغز های رخداد که توسط رو

فرسایش تود ای و تابیت زمینلغز
داد که م ل فازی بهکار رفتهش

( )69۳1از استان تهران تهیه ش  ،مقایسه ش  .نتایج نشان

در پژوهش حاضر ،انطباق زیادی با نقشة یادش

دارد؛ یع ی،

م اطق در په ههای باخطر نسبتاً زیلاد و زیلاد ازلحلاظ زمینلغلز  ،در نلواحی کلو پایلهای و
کوهستانی واق ش ان  .خطاهای احتمالی که در این نقشهها با استعاد از این مل ل بلهوجلود
میآی  ،مربوط به رو های مختل

فازیسازی لایهها و نو املگر املای فلازی بهکاررفتله

است .از مزایای م ل فازی ،ه گامیکه با سیستم اطلااات جغرافیایی ترکیب شود ،سرات باللا
در پرداز

داد ها ،کمهزی هبودن این رو

و دقت نسبتاً بالای این م ل است .بهدلیل ترکیلب

انعطافپذیر نقشههای ورودی با املگرهای جیآیاس میتوان حالات مختل
را ارزیابی کرد .نمونه کارهای انجامش

زمینلغز هلا

درزمی ة په هب ی زمینلغز ها با استعاد از این مل ل

و تلعیق لایههای نقشهای ویای این موضو است؛ البته ،دقت بالا در محاسلبة نلواحی مسلتع
وقو زمینلغز ها بستگی به کیعیلت دانلش ملا براسلاس روابلط زمینلغلز  -چشلمان از،6
تعری

هحیح تواب و همچ ین ،توانایی نرمافزار جیآیاس در توهی

شرایط محیطی دارد.

 .۶نتیجهگیری و پیشنهادها

تحلی داد های لغزشی در مح ود های دام های شمال غرب کلانشهر تهران نشلان داد کله
برخی از بخشهای این مح ود که شام م اطق روستایی است ،مستع وقو حرکات لغزشی
هست ؛ بهطوریکه در ح ود 6۷/۷1دره از مساحت محل ودة موردمطالعله ،در په لههای بلا
خطر بسیار زیاد و زیاد قرار رفته است .ح ود  62/9۳دره در په لة بلا خطلر متوسلط و در
1. Landslide- Landscape
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ح ود  19/61دره از مساحت مح ودة موردمطالعه در په ههای با خطر کم و بسیار کم واق
ش

است .بعای از روستاها در په ههای با آسیبپذیری متوسط تا بسیار زیاد واقل شل ان .

این روستاها شام کشار الیا ،یونجهزار ،امامزاد اقی  ،سل گان باللا ،املامزاد داوود و رنل ان
هست (شلک  .)۳نتلایج تحلیللی نشلان داد کله بلهدلیل شلرایط توپو رافیلک ،فعالیتهلای
زمینساختی و زمینش اسی ،بار های سی آسا و فق ان راایلت فاهلله از حلریم شلبکههای
ز کشی ازجمله روددر ها و کاربریهای نام اسب بهویژ برجسلازی درشلیبهای ت ل  ،خطلر
وقو زمینلغز ها بسیار زیاد است.

(الف)

(ب)
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(ج)

(د)
شکل  -۳نمونهای از زمینلغزشها و حرکات دامنهای رخدادهشده :الف -تصویر ماهوارهای گوگلارث 6از
لغزش روستای سولقان که در داخل یک پهنة لغزشی قدیمی قرار گرفته است (تصویر  ۲184گوگل ارث)؛
ب -فرسایشپذیری مصالح توفی و شیلی در نزدیکی امامزاده داوود (دید بهسمت شمال غرب؛ ج -انواع
حرکات دامنهای (دامنة غربی که حرکات بهسمت شرق است ،در فاصله یک کیلومتری جنوب شرق
امامزاده داوود)؛ د -جریانهای واریزهای (دامنة غربی که حرکات بهسمت شرق است ،بین امامزاده داوود و
سولقان)
میخذ :نگارن ان6901 ،

نقشة حاه از این تجزیهوتحلی میتوان بها وان ابزار کارآم برای برنامهریزی م طقهای
استعاد شود .نقشههای په هب ی پیشبی لی هرفیلت خطلر وقلو حرکتهلای لغزشلی و نیلز
1. Google Earth
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مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

قابلیت استعاد در بسیاری از سازمانها و نهادهای مرتبط با مل یریت و برناملهریزی شلهری و
م طقهای دارن ؛ زیرا ،در این نقشهها ،بلا شل اخت نلواحی مسلتع انلوا حرکتهلای لغزشلی
میتوان از خسارات و مخلاطراتی کله کاربریهلای مختلل

شلهری را (مسلکونی ،تجلاری و

ه عتی) ته ی میک  ،جلو یری ک  .آمار ناشی از خسلارت زمینلغز هلا در م لاطقی کله
ارتعااات از توزی

سترد ای برخوردار میباش  ،میتوان هش اری ج ی به سیاسلت ذاران،

برنامهریزان و کار زاران باش که ب ینم ظور پیش هادهای زیر ارائه میشون :
 -6دقت و هحت مرزها در نقشههای په هب ی خطر زمینلغز

به دقت نقشلههای پایله

بستگی دارد؛ ب ابراین ،استعاد از داد های که دقت بالایی دارن  ،توهیه میشود؛
 -2بیشللتر سیسللتمهای ژئومورفولوژیللک کلله در آنهللا فرای لل های مخللاطر آمیز مان لل
زمینلغز ها روی میده  ،سیستمهایی پیچی

های

و غیرخطی هست و پارامترها و شلاخ

مربوط به زمینلغز ها فازی هست و همچ ین ،قطعیتی در مرزهای این په هها وجلود نل ارد؛
ب ابراین ،استعاد از م لها و فنهای ج ی ی که په هها را بههورت نسلبی و تل ریجی نشلان
ده (مان م ل فلازی ،شلبکههای اصلبی مصل وای ،رو

ر رسلیون چ ل متغیر و رو

شبکههای حس ر بیسیم ،)6بهجای استعاد از م لهای ریاضی کلاسیک توهیه میشود؛
 -9دقت بالا در محاسبة نواحی مستع وقو زمینلغز ها بستگی به کیعیلت دانلش ملا از
روابللط زمینلغللز  -چشللمان از و نیللز توانللایی نرمافللزار آرک جللی.آی.اس 2.دارد؛ ب للابراین،
مشاه ات می انی ،بررسی تصاویر ماهوار ای و اکسهای هلوایی در باللاتربردن کیعیلت ایلن
رو

نقش بسزایی دارن ؛
 -۷درزمی ة ارزیابی خطر وقو زمینلغز  ،الاو بر په هب ی ،انجام رو های محاسلبات

اولیة ریسک مان تواب احتمال خطر آسیبپذیری ،درمعرض قرار رفتن و تاب (ارز

ا اهر

قرار رفته در ریسک) توهیه میشود.

1. Wireless Sensor Networks
2. Arc GIS
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