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چکیده

 شاهد پرتگاههای گسلی، تحت تأثیر تکتونیزهی شدید، تفریحی- در قسمت کوهستانی مشرف به شمال شرق شهر کرمان با کاربری مسکونی
 بنابراین در. محل رسیدن قطعات سنگی است، مشکل اصلی برای عناصر در معرض خطر، در زمان ریزش.و خطر ریزش سنگ در منطقه هستیم
)Run-out( نقشههای پهنهبندی حساسیت باید حساسیت مناطق نسبت به رسیدن قطعات را مد نظر گرفت و با بررسی و ارزیابی مسیر طی شده
 بنابراین در ابتدا عوامل مؤثر در ایجاد ریزش شناسایی شد و سپس با دو روش. متوسط و کم تعیین گردد،توسط ریزشها پهنههای با حساسیت زیاد
 میزان اهمیت هرکدام از عوامل در منطقه تعیین و نقشهی پهنهبندی،) و روش آماری دو متغیره نسبت فراوانیAHP( ارزیابی چند معیارهی مکانی
 جهتهای شمال غرب و، بیشترین فراوانی ریزشهای منطقه در دامنههای گسلی.ریزشها بهمنزلهی غالبترین نوع حرکت دامنهای تهیه شد
 نقشهی حاصل از روش آماری دربرگیرندهی اکثریت پهنههای ریزشی و همچنین دربرگیرندهی مناطقی. درجه دیده شدند30-15 غرب و شیبهای
 این نقشه نتوانست، اما به دلیل دستکاری دامنههای منطقه برای تعیین آخرین محل رسیدن قطعات ریزشی،است که مسیر عبور ریزشها بودهاند
) و زاویهیReach Angle(  بنابراین برای تکمیل نقشهی حساسیت منطقه از رابطههای تجربی زاویهی رسیدن،اطالعات کامل را در اختیار بگذارد
 جادههای، در نقشهی نهایی. برای تخمین بیشترین فاصلهای که قطعات ریزشی ممکن است طی کنند استفاده گردید،)Shadow Angle( سایه
.تفریحی حاشیهی دامنه در معرض خطر متوسط و مسیرهای کوهنوردی در معرض خطر زیاد شناسایی شدند
 مدل تجربی زاویهی سایه، مدل تجربی زاویهی رسیدن، پهنهبندی حساسیت ریزشها:واژههای کلیدی
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Assessment and Zonation of Run-out
Direction of Rock Falls in Tagh-Ali
Mountains Located in the Northeastern of
Kerman City
Zahra Hosseini1*, Ahmad Abbasnejad2, Akbar Alavi3, Somayehossadat Hosseini4

Abstract

M,

ountainous regions in the northeastern of Kerman with recreational-residential land use, face severe tectonic activities causing emersion of numerous faulty cliffs, leading to rock fall hazard. When rock fall happens the main threat posed against exposed elements at risk is to what distance rock pieces will travel, therefore
the susceptibility zoning must take into account the region susceptibility to this factor and then through evaluating
the run-out of the falls, the zones should be classified into high, medium and low sensitivity. This study tries to
prepare susceptibility map as stated earlier. The first step is to identify factors that causes rock fall events, then the
importance of each factor in the region has to be determined by using AHP and bivariate statistical method, and
finally zoning map of rock falls will be prepared as the most common type of hillside movements. The highest
frequency of rock falls in the region have been seen on the faulty slopes, in the N-W and West directions and on 1530 degrees slopes. The map created by bivariate statistical method contained most rock fall areas and also where
rock falls had travels on them, however, due to the manipulation of the region, it is impossible to determine the last
place that falling pieces had reached before; so the map does not provide full information. Thus for completing
susceptibility map, empirical models such as Reach Angle and Shadow Angle approaches were used to estimate
the maximum run-out distance that falling pieces may travel. Based on the final map, recreational roads are at
average risk and climbing routes are at high risk.
Keywords: Rock fall susceptibility zoning, Reach Angle model, Shadow Angle model
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ارزيابی و پهنهبندی امتداد ريزشها در كوههای طاق علی واقع در
شمال شرق شهر كرمان

انواع زمینلغزشها معمولترین خطر زمینشناسی در تپهها و
کوهستانها هستند .زمینلغزشها حاصل عملکرد عوامل مؤثری
هستند که شرایط پایداری دامنه و میزان تأثیر عامل محرک را پایش
میکنند و در ایران بیشتر زمینلغزشهای قدیمی بزرگ ،محصول
روی ــداد زلــزلـهانــد .یک نمونهی مثالزدنی از درج ـهی خطرناکی
اینگونه حرکات دامــنـهای در ایــران ،زمینلغزش فتلک ناشی از
زلزلهی رودبار  -منجیل است که حدود  150تن از اهالی منطقه را زیر
خاک مدفون کرد [ ]1و بعد از این حادثه مطالعهی زمینلغزشهای
ناشی از زلزله مورد توجه جدی صاحبنظران در حیطههای علم
و مدیریت قرار گرفت .تأثیر دیگر وقوع زمینلغزشهای القایی،
تشدید انواع کمکهای امدادی و به دنبال آن هزینههای بازسازی
است که در زلزلهی زرنــد  -کرمان سال  1383زمین لغزشهای
ناشی از آن ،در ابتدای ورود نیروهای امــدادی و مــردم ،مانع کار
شدند [ .]2عالوه بر این ،به نظر میرسد فعالیت زمینلغزشها ،به
دلیل گرم شدن زمین و فعالیتهای انسانزاد در حال افزایش است
[.]3
کرمان یکی از لرزهخیزترین استانهای ایران با زمینشناسی
متنوع است [ .]4دشت کرمان یک چالهی زمینساختی از نوع
فــروزمــیــن فــشــاری اســت [ ]5و بــه لــحــاظ زمینشناسی بــه ایــران
مرکزی تعلق دارد .پالیای کرمان دارای رشتهکوههایی با راستای
شمالغرب  -جنوب شرق و شمالی  -جنوبی بوده که با گسلهای
معکوس و امتدادلغز راستگرد مرزبندی شده است و این مجموعه
ارتفاعات با عرض  50کیلومتر واقع در ضلع جنوب شرق کرمان ،آن
را از دشت لوت جدا میکند [.]6
وجــود قسمتی از هستهی قدیمی شهر کرمان در دامنهها و
گسترش مجموعه تفریحی جنگل قائم در دامنهی کوه طاق علی،
توجه پژوهشگران را به اهمیت بررسی خطر حرکات دامنهای در این
منطقه جلب کرده است .غالبترین نوع زمینلغزش در منطقه از
نوع ریزش و ا کثریت دامنههای رو به شهر با توجه به تکتونیزه بودن
منطقه ،از نوع گسلی هستند .نتایج بررسی زمینلغزشهای القایی
زلزله در چهل زلزلهی تاریخی جهان نشان میدهد که فراوانترین
زمینلغزشهای القایی لــرزهای از نوع ریزش است [ ]7همچنین
ریزشهای کوچک ( )> 100 m3غالبترین فرایند در هر پرتگاه
هستند .ریزشها فرایندی معمول در مناطق کوهستانی است که
وقوع مداوم آنها دامنههای تالوسی و تجمعی از قطعه سنگها در
پای دامنههای صخرهای را میسازند .یک ریزش میتواند شامل
جابهجایی یک تا چندین قطعه سنگ باشد و ممکن است با جدا
شــدن یک بلوک شــروع و در طی مسیر بلوک خــرد شــود و قسمت
اعظم انــرژی جنبشی مــورد نیاز بــرای قطعات سنگی جدا شده از
پرتگاه در اولین برخوردها به تالوس از بین رود [ .]8ضروریترین
مرحله در تحلیل خطر ریزش ،تعیین محدودهی در معرض خطر
در پایین دســت ارتفاعات منطقه اســت .گرچه ان ــدازهی قطعات
سنگی جدا شده متفاوت است ،ولی برای پیشبینی مسافت طی
شده ریزشهای کوچک در مقیاس متوسط (،)1:25000-1:50000

مدلهای تجربی اطالعات ارزشمند و مناسبی را میتوانند برایمان
فراهم کنند.
تفاوتهای متعددی بــرای پهنهبندی حساسیت و تهیهی
نقشه بین ریــزشهــا و ان ــواع دیگر زمینلغزشها وجــود دارد ،در
پهنهبندی ریــزشهــا .1 :مسیر طــی شــده ( )Run-outبــه دلیل
انــدازهی قطعه سنگ متفاوت اســت؛  2اثر به جا مانده از حرکت
قطعه سنگ بهویژه انواع قدیمی آنها قابل تشخیص نیست؛ .3
در مقیاسهای معمول نقشهها [متوسط] ،قطعات ریزشی قابل
ترسیم نیستند [.]9
به طــور کلی زمینلغزشها به نسبت سایر بالیای طبیعی،
پدیدههایی مدیریتپذیر بــه حساب میآیند [ .]10هــدف این
تحقیق شناسایی و ارزیابی ناپایداری دامنهای بهمنظور آ گاهی به
مسئوالن برای انجام اقدامات در راستای کاهش خطر است.

مواد و روشها
منطقهیموردمطـالعه
کوههای طاق علی متشکل از توالی سنگهای آهکی متعلق
به کرتاسه باالیی است .در این منطقه اختالف ارتفاع از 18860
متر تا  2390متر از سطح دریا و طول منطقه حدود  5کیلومتر ،واقع
در شمال شرق شهر کرمان است .شیبهای شمال غرب و غرب
مشرف به جنگل تفریحی قائم ،شیبهای جنوب ،جنوب غرب
و غرب به سمت محلههای سرباز و شاهزاده محمد و شیبهای
شمال و شمال شرق رو به سمت شهرک صفا بوده که از گسترش
این شهرک جلوگیری به عمل آمده است .متوسط شیب دامنههای
پیرامون جنگل ،محلهها و شهرک به ترتیب  29/6 ،49/24و 12
درجه است .در گذشتههای دور از دل کوه چشمهای جاری بود که
هما کنون جریان قطرهای آن را در فصول پرباران میتوان دید و
البته این چشمهی کارستی است؛ همچنین متوسط بارندگی ساالنه
 147میلیمتر در شهر کرمان است.
در منطقهی کوهستانی شهر قبرستان قدیمی و دو اثر باستانی
تخت دریا قلی بیگ و گنبد جبلیه وجود دارد که با گسترش شهر
و شرایط مناسب آب و هوایی ،تمایل و گرایش مردم به حضور در
این مکان افزایش یافته و به دنبال آن مسئوالن شهرداری برای
تغییر کاربری آن به مکانی تفریحی از گسترش قبرستان جلوگیری
و اقدام به افزایش امکانات رفاهی مانند ساخت پیست کارتینگ و
موتورسواری کردهاند .همچنین در منطقه عالوه بر اینکه قسمتی
از بافت قدیمی شهر مانند محلهی شاهزاده محمد و سرباز بر روی
شیب دامنهی تپهها قــرار دارد ،تأسیسات مخابرات و همچنین
دیوارهای مخروبهی قلعههای بزرگ قدیمی و تاریخی اردشیر و
دختر نیز مشرف به این مناطق مسکونی هستند ،لذا این مناطق،
در معرض خطر نــاپــایــداری دامـنـهای و سقوط آوار ناشی از زلزله
هستند (تصویر .)1
سه چهرهی عمدهی جابهجایی در منطق ه چنین است .1 :نوع
لغزشی کــه م ــواد آن شــامــل قطعه سنگهای بــه جــای مــانــده از
ریزشهای قبل بر روی سطوح واریزهای و لغزش گوهای در منطقه
در اثر عملکرد سیستم درزهای است؛  .2انواع ریزش شامل ریزش

واقع در فاصلهی  022کيلومتری شهر) ،و احتماالتي از احتمال بيش از  02درصدی وقوع زلزله تقريباً  7ريش
شهر ،تقريب
اطراف زلزله
لومتری وقوع
02کيدرصد
احتمالي بي
شتر[.]00
سخناً م7يريراند
ششاز از022
احتماالتيدرازشعاعي ب
شهر)،هرو  02سال
واقع در فاصلهی  022کيلومتری طي
طي هر  02سال در شعاعي بيش از  022کيلومتر اطراف شهر ،سخن ميراند [.]00

تصویر  :1منطقهی مسکوني مجاور دامنهها
دامنهها
مجاور
مسکوني
یی
منطقه
دامنهها
مجاور
مسکونی
تصویر:1 :1منطقه
تصویر

آزاد و واژگونی ،و  .3نوع جریان سنگ خشک .بررسی روندهای
بنیادی ساختاری در منطقهی غربی لوت و شمال کرمان نمایانگر
تالقی روندهای شمالی  -جنوبی (گسل نایبند ،گسل گوک ،گسل
سروستان و گسلهای شرقی و غربی سبزواران) ناحیهی غربی لوت
با روندهای شمال غرب  -جنوب شرق به مــوازات رونــد عمومی
زاگــرس (گسل کوهبنان ،گسل دری ــوان ،قطعهی جنوب شرقی
گسل لکرکوه ،گسل حاجیان و گسل رفسنجان) در ناحیهی کرمان
است [ .]11در منطقهی کوهستانی شهر کرمان فعالیت گسلها و
راندگیهای منطقهی الگوی کوه و دره را طی زمانهای مختلف به
وجــود آورده اســت .با توجه به نقشهی موقعیت و جهتیافتگی
روندهای ساختاری منطقهی کرمان و مطالب ذکر شده ،ما شاهد
تصویر  :2گسل جبلیه در منطقه
تصویر  :2گسل جبليه در منطقه
روند شمال غرب ـ جنوب شرق (گسل جبلیهی امتدادلغز با مؤلفهی
ی:
تصویر 2
منطقه .]14 ،13نقشهی پهنهبندی ،سطح زمین را به
جبليهــددراســت [
مقیاسگسل کــارآم
معکوس) در ارتفاعات شهر کرمان هستیم و بررسیها
دربند
پهنه
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پرداختهاند
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نقشهها
یلغزش
زميهن
پراکندگي
آوردن
نقشه
به
دو نوع نقشهی پهنهبندی حساسیت زمینلغزش و ارزیابی خطر
به وجود این روند در خطوارههای شمال استان کرمان اشاره کرده
دوفصلنامه
علمی و پژوهشی
به نقشه در آوردن پراکندگي مکاني زمينلغزشها در  GISپرداختهاند و تالش آنها اثبات کرد که اينگونه
زمینلغزش تهیه میشود.
است .روند شمال شرق  -جنوب غرب در برخورد به راستای اصلی
نقشههای حساسیت زمینلغزش بهطور گستردهای به کار
منطقه جمعگرا شده و ساختار دماسبی که از نظر میزان خطر زلزله
گرفته میشوند و هــدف تحلیلهای حساسیت ،انجام شیوهای
بسیار خطرناک است را ساخته است .ساختار دیگری که به احتمال
آیندهگرانه برای تعیین پایداری مناطق بدون زمینلغزش بر پایهی
زیاد در منطقه وجود دارد یک ناودیس است که با باالراندگیهای
اطالعات آماری یا شبیهسازی فیزیکی است .در مطالعات مربوط به
گسلی قطع گــردیــده اســت (تصویر  .)2ارزیــابــی خطر ل ــرزهای با
زمینلغزشها اغلب نقشههای حساسیت و خطر همسان در نظر
روشه ــای تحلیلی (فعالیت گسلهای واق ــع در فاصلهی 200
گرفته میشوند و این مطلب در مقاالت چاپی محققان ایرانی بهوفور
کیلومتری شهر) ،و احتماالتی از احتمال بیش از  50درصدی وقوع
ً
یافت میشود ،درحالیکه تفاوتهای مهمی بین این دو مفهوم
زلزله تقریبا  7ریشتر طی هر  10سال در شعاعی بیش از  200کیلومتر
وجود دارد .مفهوم خطر دربرگیرنده ،ارزیابی احتمال (برای مثال
اطراف شهر ،سخن میراند [.]12
احتمال تجاوز در برابر دورهی برگشت) و شدت حرکات دامنهای
پهنهبندی
از لحاظ انــدازه ،سرعت و امکان هشدار است .این در حالی است
از اوایل دههی  1970دانشمندان زیادی طی تالشهای فراوان
که نقشهی حساسیت ،حاوی اطالعاتی در مورد منشأ زمینلغزشها
به تهیهی نقشهی حساسیت زمینلغزش ،با به نقشه در آوردن
و پهنههای تجمع آنهــا اســت [ .]15نقشهی حساسیت بــرای
تحلیل حرکات دامنهای که در یک دورهی زمانی اتفاق افتاده،
پراکندگی مکانی زمینلغزشها در  GISپرداختهاند و تالش آنها
اثبات کرد که اینگونه نقشهها برای برنامهریزان و تصمیمسازان
کارآیی دارد ،ولی برای تحلیلهای احتمالی برای پیشبینی زمان
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برای اعتبارسنجي از شاخص نسبي تراكم (( )Rرابطهی  )1استفاد گرديد است.
[:]11
رابطهی :1
رخداد حوادث مختلف ناکارآمد است [ .]9ارزیابی خطر ناپایداری
دامــن ـهای شامل زمینلغزشهایی مـیشــود کــه یــا منشأ آنهــا در
خطر:Ni
ییخطر؛
پهنه
سطح
پيکسلدر
های ریزشی
پیکسل
ريزشي].در سطح پهنه:ni
هایهاند [16
حرکت کرد
منطقه قرار دارد و یا اینکه به:niداخل
پهنه
سطح
های
مجموع
مجموع:Ni
ی خطر؛
منطقهپيکسل
مجموع
مجموع پیکسلهای سطحپهنهی خطر
تفاوت بین آنالیزهای حساسیت و خطر زمینلغزش شامل
احتمال زمانی ،احتمال مکانی و اندازهی زمینلغزش است که در
عوامل مؤثر بر ریزشهای منطقه
ريزشها
عوامل
منطقهابتدا
اینيمطالعه
مؤثرمیبرشود .در
پرداخته
نقشههای خطر به آنهــا
ژئومورفولوژی
ریزش شده و سپس با دو
اقــدام به شناسایی عوامل مؤثر در بروز
ژئومورفولوژي
هرایدامنه
ناپایداری
ویژگیهای
میزان
سعی گردید تا با
شناساییيي بررای
برایو راهنمرا
گذشرته
ژئومورفولوژیکیريرزش
شناسايي طبيعت و
داری دامنه برای
تعیینناپاي
ژئومورفولوژيکي
محوريهای
روش ابتکاری و اطــاعــاتويژگ
طبیعت و ریزشهای گذشته ،راهنمایی برای تشخیص رفتار زمین
اهمیت هرکدام از عوامل در منطقه ،نقشهی حساسیت ریزشها
تشخيص رفتار زمين هستند .در منطقهی مورد مطالعه پارامترهای شيبو ارتفاعو جهت شيب و انواع دامنهها بره
هستند .در منطقهی مورد مطالعه پارامترهای شیب ،ارتفاع ،جهت
بهمنزلهی غالبترین نوع حرکت دامنهای در کوههای طاق علی
كار گرفته شدند (تصوير .)5
شیب و انواع دامنهها به کار گرفته شدند (تصویر .)5
تهیه شود.
 شيب و ارتفاع دامنه شیب و ارتفاع دامنهپهنهبندی حساسیت ریزشهای سنگی
تغييرییابند.
افزایش م
رانشی
شیب و
بر
ارتفاع و شيب
عامل
نیروهایسه
ارتفاع،منطقه
يابند .در
افزایشمي
رانشي اثرافزايش
بر اثر افزايش شيب و ارتفاعو نيروهای
چند معیاره
شاملمحور
•روش ابتکاری و دانش
در الیه
فرسایش
است.شیب
ارتفاع و
هایتغییر
عامل
ريزش سه
سست زيریو گسلهادرو منطقه
یهای تند
شيب
شامل اغلب
ريزشها
سنگي
دامنه
ارزیابیاليهی
فرسايش
در ایــن روشه ــا نظر کارشناس نقش اصلی را بــازی میکند
سست زیری ،گسلها و ریزش دامنههای سنگی است .ریزشها
اتفاق ميافتندو زيرا هموار با افزايش شيب دامنهو تنش برشي و به تبع آن پتانسيل ناپايداری شيب افزايش
که دلیل بر نامگذاری آنها به روشهــای دانشمحور است .طی
اغلب در شیبهای تند اتفاق میافتند ،زیرا همواره با افزایش شیب
مييابد [22و ( ]21تصوير .)5
سالیان گذشته کارشناسان درجـهی اهمیت نسبی عوامل متنوع
دامنه ،تنش برشی و به تبع آن پتانسیل ناپایداری شیب افزایش
جهت
و مؤثر را با نقشهبرداری -
شيب محیط ژئومورفولوژیکی
تودهای و
حرکات
مییابد [( ]21 ،20تصویر .)5
مستقيم منعکسكنند ی تأثير اليههايي مانند پوشش
جهتغير
تواناست كه به -طور
ذاتي
جهتو شيب از
شیب
عوامل می
جملهاند .لذا
شناسایی کرده
آنها در مناطق مختلف بررسی
محققابهنطور غیر
است که
ذاتی
جملهدرعوامل
شیب
ميزانهای
حرکات دامن
نقشهی
با بهرهگیری از این دانش،
مستقیماين عامل
مشاهد كرد.
های
بررسي
ميازتوان
جهت را
اهميت اين عامل
بندی است.
پهنوه غير
رطوبت
گياهيو
منعکسکنندهی تأثیر الیههایی مانند پوشش گیاهی ،رطوبت
را بهطور غیرمستقیم از ترکیب نقشهی عوامل مؤثر در مناطق
مطمئناً در پيدايش انواع ريزشها در منطقه نقش داشته استو بدين صورت كه دامنههای رو به سايه شامل
و غیره است .میزان اهمیت این عامل را میتوان در بررسیهای
دیگر ساخت .این روش کیفی به طور گستردهای در پهنهبندی
ً
محققان مشاهد کرد .این عامل مطمئنا در پیدایش انواع ریزشها
ناپایداری شیب در تمام مقیاسهای بزرگ ،متوسط و منطقهای
در منطقه نقش داشته اســت ،بدین صــورت که دامنههای رو به
استفاده میشود .اشکال این روش دقیق نبودن وزن عوامل است
سایه شامل دامنههای غربی و شمال غربی با حفظ رطوبت بیشتر،
[ ]16 ،15لذا باید این روش با دانش وسیع از منطقهی مورد مطالعه
و توسط کارشناس حرفهای انجام پذیرد .امروزه برای بهرهبردای
باالترین درصد ریزشها را دارنــد [ .]22 ،20 ،19همچنین اغلب
اشکال انحاللی موجود در ارتفاعات منطقه در ایــن جهتهای
از دانــش کارشناسی روشهــای مختلفی به کــار گرفته میشود و
جغرافیایی منطقه شکل گرفتهاند (تصویر .)5
روش ارزیابی چندمعیارهی  AHPیکی از معمولترین این روشها
 انواع دامنههادر سنجش معیارهای کیفی و توصیفی بــرای کاربردهای کمی و
دامنههای منطقه سه نوع هستند که عبارتند از پرتگاههای
تصمیمگیری است [.]18
گسلی (تصویر  ،)3دامنههای فرسایشی که در آنها جهت شیب
در این مرحله پرسشنامهی  AHPعوامل مؤثر بر ریزشها در
منطقه تهیه و توسط کارشناسان خبره در این زمینه میزان اهمیت
دامنه با شیب الیهبندی برخالف یکدیگرند و دامنههای الیهای که
عوامل و کالسهای مربوط امتیازدهی گردید و بعد از میانگینگیری
در آنها شیب الیهها با شیب دامنه همجهت هستند .دامنههای
هندسی ،وزن عوامل مشخص و نقشهی نهایی ترسیم شد .یک
منطقه از جنبهی نــوع مــواد سازند ه سنگی و واری ــزهای اســت که
جزء اصلی از ارزیابی حساسیت ریزشها بررسی اثربخشی نقشهی
دامنههای واریزهای با ضخامت کم در حد چند متر بر روی بستری
حساسیت ریزش تولید شده است .از دادههــای ریزشهای اتفاق
سنگی قرار گرفته و با وجود قطعات سنگی بزرگ بر روی این سطوح
افتاده در منطقه برای تعیین اعتبار نتایج روش ابتکاری استفاده
میزان ناپایداری این دامنهها دوچندان شده است ،البته قسمت
شد و دو قانون تصمیمگیری بــرای ارزیابی کیفیت نقشه در نظر
ضخیم دامنههای واریزهای جنگلکاری شده و دارای شیب مالیم
گرفته شده که عبارتند از:
است (تصویر .)5
 .1ا کثریت ریزشها باید در مناطق با کالس حساسیت باال قرار
ناپیوستگیهایساختاری
گیرند.
هــدف از انـتــخــاب ایــن عــامــل بــررســی تأثیر گسل و درزه در
 .2ایــن کــاسهــای بــا حساسیت بــاال بهتر اســت مناطق با
خردشدگی الیههای زمینشناسی است و جهت دستیابی به این
مساحت کم را در بر گیرند.
منظور عامل تراکم نتیجهی منطقیتری از فاصله تا گسل ارائه
برای اعتبارسنجی از شاخص نسبی ترا کم (( )Rرابطهی )1
مینماید [.]23
 تراکم گسل و درزهاستفاده گردیده است.
[:]13
رابطهی :1
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واريزه ايباضخامتكمدرحدچندمتربررويبستريسنگيقرارگرفتهوباوجودقطعاتسنگيبزرگبر

روي اين سطوح ميزان ناپايداري اين دامنهها دوچندان شده است ،البته قسمت ضخيم دامنههاي واريزهاي
جنگلكاريشدهودارايشيبماليماست(تصوير.)5 


و شبکههاي نامنظم ايجاد کردهاند (تصوير  )4و عالوه بر آنها اليهبندي چينهشناسي نيز در ناپايداري دامنهها
تأثيرگذاشته است و اليههاي داراي ضخامت کم در تلفيق با پهنه هاي گسلي ،شبکهاي از شکستگيها را در

نواحي از منطقه به وجود آوردهاند (تصوير  .)5همچنين از پديده هاي تکتونيکي قابل مشاهده در منطقه ،ريزش
گوهاي ناشي از تالقي دو دسته ناپيوستگي است .در ارتفاعات مجاور تخت دريا قلي بيگ شاهد تالقي
سيستمهاي گسلي با راستاي  NEو  NWهستيم ،بهطوريکه ميتوان شواهد پايين افتادن 
قطعهاي در سطوح
تصویر  :3دامنهی سطح گسلي در منطقه
تصویر  :3دامنهی سطح گسلی در منطقه
مسطح ارتفاعات (مسا) را ديد.
ناپيوستگيهای ساختاری

يزمينشناسي است وجهت

درخردشدگياليهها

هدفازانتخاباينعاملبررسيتأثيرگسلودرزه 
تريازفاصلهتاگسلارائهمينمايد[ .]03


منطقي
تراكمنتيجهي

دستيابيبهاينمنظورعامل
 -تراكم گسل و درزه

باتوجهبهتأثيراندكعواملفرسايشي،سطوحگسليتازهاست،بنابراينسيستمگسليمنطقهجواناست
همانطوركهذكرشددارايدوروندشمال غربـجنوبشرقوشمال شرقـجنوبغرببوده وبهعلت
و 
هايدرزهاياغلبيکديگرراقطعكرده

عملکردزمانيمختلفآنها، 
دسته

تراكمزيادگسلدرمنطقهونتيجهي

منطقه
تصویر :4
منطقه
هایهاي
درزهدرزه
تصویر :4
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با توجه به تأثیر انــدک عوامل فرسایشی ،سطوح گسلی تازه
دامنه برای ایجاد راه تفریحی آسفالته بریده شده و قرار گرفتن پشت
است ،بنابراین سیستم گسلی منطقه جوان است و همانطور که
به خورشید باعث افزایش رطوبت خاک در این دامنهها گشته است
انسانغرب -جنوب شرق و شمال شرق
هاـديشمال
دخالترونـ
ذکر شد دارای دو
(تصویر .)5
دامنه
دستکاري
جنوب غرب بوده و به علت ترا کم زیاد گسل در منطقه و نتیجهی•روش اطالعاتمحور آماری دو متغیره
عوامل[22
توانيشود
لغزش م
هایزمين
وقوعشانواع
ثيرگذار سببباافزايش
اغلبخطي تأ
عارضهي
منزلههي ي
جادهن به
ساخت
یکدیگر را
کدرزهای
های
ها ،دست
مختلف آ
عملکرد زمانی
مؤثر].بردروقوع و
آماری می
استفاده از رو
عالوه بر
(تصویر )4
کردهاند
نامنظميایجاد
قطع کرده و
تفريحيیهای
راه پیشبین
ترتیب
براي این
کرده و به
شناسایی
انسانيشها را
فراوانی ریز
ايجاد
دامنه
قسمتي از
فعاليت هاي
منطقه،و طي
گسلي
سطح
های دامنه
شبکهاي از
محدوده
گذاشته
تأثیر
ها
ه
دامن
ناپایداری
در
نیز
شناسی
ه
چین
بندی
آنها الیه
استانجام
گشتهگذشته
شرایطهامشابه
با
ولی
ریزش
از
خالی
مناطق
برای
کمی
آسفالته بريده شده و قرار گرفتن پشت به خورشيد باعث افزايش رطوبت خاک در اين دامنه
است و الیههای دارای ضخامت کم در تلفیق با پهنههای گسلی،
داد ،روشهــای آمــاری بــرای مقیاس متوسط 1:50000-1:25000
(تصوير .)5
شبکهای از شکستگیها را در نواحی از منطقه به وجود آوردهانــد
مناسباند [ .]16برای منطقه روش آماری نسبت فراوانی به کار
قابل دو متغي
تکتونیکیآماري
اطالعاتمحور
پدیدههای 
روش

گرفته شده است و  6عامل مؤثر به کار رفته ،مشابه روش آنالیز
مشاهدهرهدر
همچنین از
(تصویر .)5
به اين
ريزشها
فراواني
است.مؤثر بر وقوع و
عوامل
دستهميتوان
هاي دوآماري
استفاده از
منطقه ،با
،1:20000
کردهــواویــی
شناساييهای ه
برگرفتهرا از عکس
مکانی،
چندمعیارهی
ناپیوستگی
روشتالقی
ناشی از
ریزش گوهای
نقشهی
،1:25000آ با
توپوگرافی
 1:100000و
ريزش ولينقشباهی
سیستمازهای
دریايقلی
در ارتفاعات
ماري
روشهاي
انجام داد،
شناسیگذشته
شرايزمیطنمشابه
تالقی خالي
شاهدمناطق
بیگبراي
کمي
تختيها
مجاورشبين
ترتيب پي
اس و NW
راستایيNE
کارتراکم
ي باسـهـاس
فراوان بر
مقادیر وزنــی
روش گردید
منطقه ترکیب
پراکندگیيریزشها
توان شواهد
طور-یکه می
هستیم ،به
آماريو نسبت
مناسباند [ .]11برا
1:52222
1:25222
متوسط
گسلی بابراي مق
پایین افتادن قطعهای در سطوح مسطح ارتفاعات (مسا) را دید.
ریــزشهــا بــرای هــر کــاس هــر عامل محاسبه شــد .در انتها بــرای
گرفته شده است و  1عامل مؤثر به کار رفته ،مشابه روش آناليز چندمعيارهي مکاني ،برگرفته از عکسهاي
دخالتهایانسان
اعتبارسنجی نقشهی حاصله از شاخص نسبی تــرا کــم ( ،)Rاز
ها
ريزش
ي
راکندگ
پ
ي
نقشه
با
،
1:25222
ي
توپوگراف
و
1:122222
ي
شناس
ن
ي
زم
ي
نقشه
،
1:22222
هوايي
ریزشهایی که در محاسبات روش نسبت فراوانی در نظر گرفته
دستکاریدامنه
گردید.عامل محاسبه شد .در انتها براي
کالس هر
ريزشها براي
منزلوهیمقادي
گردهيد
ساختيب
ترک
هراستفاده
نشدند،
تراکم سبب
اساستأثیرگذار
وزنيهیبر خطی
یکرعارض
جاده ب
در روش نسبت فراوانی مقادیر بر پایهی آنالیز همبستگی بین
افزایش وقــوع انــواع زمینلغزش میشود [ .]22در محدودهای از
دامنهی سطح گسلی منطقه ،طی فعالیتهای انسانی قسمتی از
ریزشهای موجود و عوامل تأثیرگذار بر ریزشها محاسبه میشوند
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شمـاره یازدهم

(رابطهی  .]24[ ،)2روش نسبت فراوانی ،نسبت احتمال شرطی
نیز نامیده میشود.
Fr = % £ A /% £ B
رابطهی :2
 : Aپیکسلهای ریزشی؛  : Bپیکسلهای غیرریزشی

بندیریزشدرکوههایطاقعلیواقعدرشهرکرمان


پهنه

نقشهی مسیر طی شده ()Run-out Map

ان ــواع روشهــایــی کــه از مجموعه اطــاعــات زمینلغزههای
موجود ،برای پهنهبندی استفاده میکنند در واقع شاخصهایی را
ایجاد میکنند که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به قابلیت
حرکت زمینلغزهها هستند [ .]25لذا این روشها منتج به ساخت
نقشههای مسیر طی شدهی مواد در منطقه میشوند.

بندیریزشدرکوههایطاقعلیواقعدرشهرکرمان


پهنه
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بندیریزشدرکوههایطاقعلیواقعدرشهرکرمان


پهنه

بندیریزشدرکوههایطاقعلیواقعدرشهرکرمان


پهنه

بندیریزشدرکوههایطاقعلیواقعدرشهرکرمان


پهنه

بندیریزشدرکوههایطاقعلیواقعدرشهرکرمان


پهنه

تصویر  :5نقشهی عوامل مؤثر بر ریزشها در منطقه

نقشهی حاصل از روش آماری دربرگیرندهی ا کثریت پهنههای
ریزشی منطقه است .اما با ورود شهر به دامنههای کوه طاق علی،
طبیعت دامنهها به هم ریخته و لذا نقشهی حاصل از روش آماری
نسبت فراوانی ،در منطقه برای نشان دادن وسعت واقعی میزان
حساسیت منطقه ،نسبت به خطر ،کامل نیست .ازایــنرو برای
پیشبینی مسافت طی شده توسط ریزشها از مدلهای طراحی
شده استفاده گردید که این مدلهای جهانی بر پایهی مطالعات و
مشاهدات میدانی و ایجاد همبستگی بین پارامترهای ریزش ،مسیر
و مسافت طی شدهی مواد ریزشی ایجاد گردیدهاند.

مستعد گسیختن است ،لذا منابع تأمینکنندهی ریزشها ،پرتگاهها
و ترا کم شبکهی درزهای و گسلی در نظر گرفته شده است .در ادامه
برای تخمین زاویهی رسیدن ( ،)αبا توجه به غیرقابل پیشبینی
بــودن حجم مــواد ریــزشــی دامنهها در منطقه ،از فــرمــول دمــاس
( )1994استفاده گردید .دماس زاویهی رسیدن را از زاویهی ( )φکه
از امتداد خط اتصالدهندهی منشأ ریزش تا پاشن ه تالوس تخمین
زده میشود ،در سه دسته اختالف ارتفاع سقوط ( )Hمحاسبه کرده
است [.]29
رابطهی :3
α= 0.909
- 8φ H<200m

برای تخمین مسافت طیشدهی
های تجربی
مدل
 )Run-out
یمسيرطيشده(Map
مواد ریزشی
واقعα= 0.842
φ -0.7
هايي که از مجموعه اطالعات زمينلغزههاي موجود ،براي پهنهبندي استفاده ميکنند در
1

α= 0.875φ – 3.7

200<H<300m
H>300m
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روش دیگر زاویهی سایه است .به محدودهی پشت پاشنه یک
بــه طــور معمول در مناطق مختلف م ـیتــوان بــا اســتــفــاده از
ت حرکت زمينلغزهها هستند
ي را ايجاد ميکنند که بهطور مستقيم يا غيرمستقيم مربوط به قابلي
تالوس که تخته سنگها تا آنجا پرتاب شده یا غلتیدند ،سایهی
روش ژئومورفولوژی ،مرز پایینی این مسافت را با ترسیم خطی
منطقه م
ریزشیرازطریزيششده
قطعاتي مسي
دورتریننقشهها
ن روشها منتج به کهساخت
وصلي ری
شوند.ــزش 4میگویند .این زاویــه با اتصال خطی بین نوک تالوس به
مواد رادربه هم
هایيگذشته
ترسیميکــرد []26
صل از روش آماريمیکند،
تالوس به دست میآید .زاویهی سایه به
بلوکبهریزشی
ریختگی
هاي بههم
پهنهــورت
اکثريت در ص
دامنهدرهاي
دورترینشهر
منطقه اما با ورود
در است.
منطقه
ريزشي
دربرگيرنده
مـیتــوان ایــن مسافت را بــرای پیشبینیهای آتــی با استفاده از
ارتفاع تالوس ( )Htبستگی دارد و با رابطهی  4قابل اندازهگیری
ي ،طبيعت دامنهها به هم ريخته و لذا نقشهي حاصل از روش آماري نسبت فراواني ،در منطقه براي
است [.]8
مدلهای جهانی موجود تخمین زد .یکی از انــواع مدلها ،مدل
مسافت
ي
ن
ي
ب
ش
ي
پ
ي
برا
رو
ن
ي
نيست.
کامل
خطر،
منطقهه،ینسبت
β=0/562 Ht +13/7º
رابطهی :4
نیازازادر
ـای مــورد
دادهه ـ
تحلیلبهآمــاری
حساسيتکه بر پای
وسعت واقعي ميزانتجربی اســت
زوایای سایهی  27تا 40درجه به عنوان
نتایجيمحاسبات،
های
شده
فرضیاتنساده
استفاده اســاس
شده تجربی بر
يلهای
طراحمد
منطقهياســت.
مطالعات و
ي جهاني براز پايه
مدل
گرديد که اي
سط ريزشها از مدلها
مرز دربرگیرندهی منابع تأمینکنندهی مواد ریزشی شناسایی شدند.
ریزشها در سناریوهای مختلف بوده و بنابراین دارای
خطاهاییي شدهي مواد ريزشي ايجاد
مسافت ط
يداني و ايجاد همبستگي بين پارامترهاي ريزش ،مسير و
بعد از محاسبهی زوایای رسیدن و سایه برای تخمین مسافت طی
است که برای منطقهای بزرگ در یک مقیاس متوسط قابل قبول
اســت .مزیت اصلی مــدل تجربی ،سادگی و قابلیت اجــرا با GIS
شــده از تانژانت ایــن زوایــا که محصول نسبت ارتــفــاع سقوط 5به
برای ترسیم وسعت گسیختگی 1
مسافت طی شده ( )H/L and Ht/Ltاست ،استفاده گردید.
برای پهنهبندی
بالقوهی
شدهی
ي 
ایتجربيبرایتخمينمسافتط 
دامنه،شي
موادريز
حساسیت ریزشها است [.]28 ،27
بحث وايننتایج
مسافت را با
تخمینمرز پاييني
ژئومورفولوژي،
معمول در مناطق مختلف ميتوان با استفاده از روش
در این مطالعه از دو مدل تجربی متداول جهانی برای
کرد [52
وصلهیميکند ،ترسيم
هایبه هم
ش را
گذشته
ريزش
شدهاز
ريزشي
ي که دورترين قطعات
موجود] دردردامنههای کوههای طــاق علی اغلب
فرایندهای
هندسی «زاوی
هايپایهی رو
ها بر
ی ریزش
مسافت طی
سایه»[]8
 29ا]يون«زاویهی
رسیدن» [
پرتگاههای بلند واقع در نوک دامنهها)،
(در پای
شاملازتالوس
استفاده
جهاني
مدلهاهاي
 .)6با استفاده
(تصویرآتي
گردیديهاي
شبين
براي پي
مسافت را
توان
مريختگي در منطقه مي
2
روش زاوی ـهی رسیدن بــرای اولین بــار توسط هیم ()1932
ی کوتاه (با توجه به
لغزشهای سنگی کوچک با مسیر طی شده 
ين زد .يکي از انواع مدلها ،مدل تجربي است که بر پايهي تحليل 3آماري دادههاي مورد نياز در
معرفی شد و عبارت است از زاویهی اتصال دهندهی خطی که تاج
شکل مــتــوازیاالضــاع و حجم کم قطعهسنگها) و ریزشهای
ن
ي
بنابرا
و
بوده
مختلف
ي
وها
سناري
شده،ها در
جازش
يهري
موادساده
دورترینات
اساس فرضي
 .مدلهاي تجربي بر
کند.
متصل می
شدهجاب
(ریزشی)
ریزش را به
سنگی با مسیرهای طی شدهی چندصد متری است که ریزش نوع
ناهمگن
اسناشی از
خطاهای
دوری از
هايي است که برايیکی از
مدلترین فرایند در منطقه است و حجم
ي فراوان
ترین و
قبول آخر
خطرناتک اصل
است .مزي
شرایطقابل
متوسط
ک مقي
روش در ي
مزایایياینبزرگ
منطقها
(در سنگ شناسی ،مورفولوژی دامنه ،ارتفاع سقوط و غیره) در
قطعهسنگهای ریزشی در منطقه از کمتر از  1متر مکعب تا حدود
دامنه ،براي پهنهبندي حساسيت
گي و قابليت اجرا با  GISبراي ترسيم وسعت گسيختگي بالقوهي
منطقه است .البته واقعیت در طبیعت پیچیدهتر است از آنچه که
 7متر مکعب اســت .لذا با در نظر گرفتن حداکثر جابهجایی ،به
ت [.]52 ،52
در این روش در نظر گرفته میشود.
شبیهسازی مرز رسیدن این ریزشها پرداختهایم.
تخميازنمفهوم زاوی ـ
يـدهبراباياستفاده
جهانشـ
مسافت طی
مطالعه از دو مدل پی
يبندی در منطقه استفاده گــردیــد .در
پهنه
یيشدهي ازريدو
روش بـبرـرایپايه
زشها
مسافته ط
بینیمتداول
شي
تجرب
های (سنگی
استفادهشیب
نقشه]2در آوردن
تصوير  .)2روش ارزیــابــی چـنــدمـعــیــاره ،شــاخــص نسبی تــرا کــم ری ــزش (،)R
گرديد
شناساییيوسابهيه»[
نیازمند «زاويه
رسیدن ]52[،و
ندسي «زاويهي رسيدن»
(تصویر  )7دارای رونــد صعودی نیست ،در واقــع باید با کاهش
وسعت پهنههای با حساسیت باالتر و افزایش درصد ریزشها یک
رونــد صعودی شکل گیرد ،ولی تراکم پایین ریزشها در پهنهی
خطر بسیار زیاد در منطقه ،با توجه به ویژگی تکتونیزهی منطقه،
پرتگاههای گسلی و همچنین ارزیابی عوامل مؤثر نشاندهندهی
این است که این پهنه دربرگیرندهی منشأ ریزشها بوده و تجمع
ریزشها در این قسمت کمتر است.
نقشهی حاصل از روش آماری دربرگیرندهی اکثریت پهنههای
سایه[ ]66[]26
زاويهیسايه
زاویهی 
يدن؛β:β:
یرس
:αα:6 :زاویه
تصویر:6
تصوير
رسیدن؛
زاويهی
ریزشی منطقه اســت و نتایج به دســت آمــده از وزنده ــی عوامل

جدول  :1وزندهی عوامل مؤثر بر زمینلغزشها با روش AHP
عامل

کالس

AHP

نسبت فراوانی

انواع دامنه

گسلی
الیهای

0.407
0.427

3.05
0.01

200 -100
300 -200

0.36

400 -300

فرسایشی

گسل

شیب

ارتفاع

1
2
3
4
15-0
30-15
45-30
60-45
75-60
90-75

0.166
0.210
0.233
0.263
0.294
0.146
0.154
0.153
0.171
0.187
0.190

0.25
0.48
1.13
2.07
0.71
2.94
0.51
1.20
0.40
1.02

10-0
100-10

0.142
0.139

0
1.08

(جدول  ،1تصویر  )7برخی از مباحث تئوریکی اثرات عوامل را نقض
میکنند ،این نقشه اطالعات مسیرهای ریزش را نیز در بر گرفته
است .بیشترین فراوانی ریزشهای منطقه به ترتیب در جهتهای
شمال غــرب و غــرب دیــده میشوند .شیبهای  30-15درجــه،
حساسترین شیبها در منطقه بودهاند و بعـد از آن شیبهای -45
 60و سپس  90-75شاهد ریزشهای بیشتری هستند.
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یش ــدهی
شبـ ـیـ ـنـ ـ 
ب ـ ــررس ـ ــی دق ـ ـ ــت مـ ـ ــرزهـ ـ ــای پـ ـیـ ـ 
رسیدن6ریزشها
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تــالــوسهــای منطقه اغلب نابالغ بــوده و البته یافتن منبع
ریزشها و سنگهای ریزشی مختص آنها ،کار بسیار مشکلی است
و همچنین در برخی مناطق با پهنهای از قطعات ریزشی مواجهیم.
دورترین قطعات ریزشی با توجه به ساخته شدن جادهی تفریحی
که منجر به بریدن تالوسها و پاکسازی شــده ،به راحتی قابل
شناسایی نیستند ،لذا جادهی تفریحی بهمنزلهی دورترین نقطهی
تالوس برای تخمین مسافت طی شده در نظر گرفته شد.
بعد از شبیهسازی ،مقایسهی دو نقشهی حاصل از مدلهای
زاوی ـهی رسیدن و زاوی ـهی سایه نشان میدهد که مسافتهای
پیشبینی شــده بــا استفاده از زاویـ ـهی رســیــدن نسبت بــه نتایج
زاوی ـ ـهی ســایــه ،طــوالنـیتــر هستند .مــرزهــای رســیــدن 7حــاصــل از
زاوی ـهی سایه اغلب در انتهای آخرین قطعه سنگی که در روی
زمین مشاهده شده است قرار میگیرند و در برخی مــوارد مسافتی
کمتر از مسافت طی شده توسط قطعه سنگها را نشان میدهد
که این میتواند حاکی از دخالت عوامل دیگری مانند زلزله و یا
بارندگیهای شدید در شکلگیری این تالوسها در منطقه باشد.
درنتیجه مدل زاویهی رسیدن برای پیشبینی در منطقه مناسبتر
اســت .در مرحلهی بعد بــرای انتخاب زاویـ ـهای کــه واقعیترین

عامل

دستکاری

جهت شیب

کالس

AHP

نسبت فراوانی

0.151
0.180

2.06
1.39

0.2

3.44

بیش از 400
دستکاری شده
بدون دستکاری
شمال
شمال شرق
شمال غرب
غرب
شرق
جنوب شرق
جنوب غرب

0.188
0.88
0.12
0.282
0.128
0.161
0.193
0.088
0.057
0.049

0.57
8.23
0.81
0.70
0.13
3.75
1.54
0.11
0.71
0.29

جنوب

0.043

0.32

مسافت را تخمین بزند به بررسی دقیقتر منطقه برای یافتن خط
ژئومورفولوژیکی اقدام گردید .برای ارزیابی دقت پیشبینی مرزهای
رسیدن میتوان از خط ژئومورفولوژیکی ریزشها که خطی است،
شامل دورترین قطعات ریزشی در پاشنه تالوس ،استفاده کرد و اگر
شرایط تأثیرگذار بر مسیر حرکت ریزشها (مانند انــدازهی ریزش،
حجم ریزش ،زبری شیب و پوشش جنگلی) ثابت فرض شود این
خط را میتواند به عنوان مرز بیشترین مسافتهایی که ریزشهای
آینده طی میکنند ،به کار برد [ .]26طی بازدیدها در کل منطقه
فقط چند قطعه سنگ فرسایش یافته ،که میتوانند دلیلی بر عدم
دخالت انسان در جابهجایی آنها باشند ،یافت گردید که از آنها
برای ارزیابی نتایج حاصل از زوایای رسیدن استفاده شد .با بررسی
نتایج حاصل ،مسافت تخمینی ناشی از زاویهی رسیدن  40درجه،
انطباق خوبی با فاصلهی قطعات فرسایشی داشت و بدین جهت از
این زاویه در کل منطقه استفاده گردید (تصویر  .)8در نهایت خط
بیشترین مسیر طی شده ( )MRLدر منطقه با توجه به یکنواخت
بودن دامنهها و منشأ ریزشها ترسیم گردید .با توجه به این مطلب
که تمامی نقاط مابین منشأ ریزشها و  MRLبا درجات احتمالی
مختلف نسبت به ریزشها حساساند ،بهطوریکه نقاط مرتفعتر
بیشتر در معرض بــرخــورد قطعات سنگیاند ،پهنههای بعدی
مشخص گردیدند (تصویر :)9
1. 1محدودهی منشأ ریزشها :این پهنه بهمنزلهی پهنهی با
حساسیت زیاد معرفی میشود و پیشنهاد میگردد که مورد
استفاده قرار نگیرد .این پهنه با شیب بیش از  45درجه قابل
شناسایی است و دربرگیرندهی منبع ریزشها است و عالوه بر
خطر برخورد سنگ ،ناپایدار است [.]9
2. 2پهنهی بین حد پایین محدودهی منشأ و  :MRLاین پهنه
حساس به رسیدن قطعات سنگی و همچنین جهش آنها در

پهنه بندی ریزش در کوه های طاق علي واقع در شهر کرمان

پهنه بندی ریزش در کوه های طاق علي واقع در شهر کرمان

تصویر  :7نقشهی پهنهبندی با روش ارزیابی چندمعیارهی مکانی (سمت راست) ،نقشهی پهنهبندی با روش نسبت فراوانی (سمت چپ)
تصویر  :7نقشهی پهنهبندی با روش ارزیابي چندمعيارهی مکاني (سمت راست) ،نقشهی پهنهبندی با روش نسبت

فراواني (سمت چپ)

پهنه بندی ریزش در کوه های طاق
علی واقع در شهر کرمان

بينيشدهی رسيدن6ریزشها
بررسي دقت مرزهای پيش 
تالوس هاي منطقه اغلب نابالغ بوده و البته يافتن منبع ريزشها و سنگهاي ريزشي مختص آنها ،کار بسيار
مشکلي است و همچنين در برخي مناطق با پهنهاي از قطعات ريزشي مواجهيم .دورترين قطعات ريزشي با توجه
به ساخته شدن جادهي تفريحي که منجر به بريدن تالوسها و پاکسازي شده ،به راحتي قابل شناسايي نيستند،

منزلهي دورترين نقطهي تالوس براي تخمين مسافت طي شده در نظر گرفته شد.
لذا جادهي تفريحي به 

بعد از شبيهسازي ،مقايسهي دو نقشهي حاصل از مدلهاي زاويهي رسيدن و زاويهي سايه نشان ميدهد که
مسافتهاي پيشبيني شده با استفاده از زاويهي رسيدن نسبت به نتايج زاويهي سايه ،طوالنيتر هستند.
مرزهاي رسيدن 7حاصل از زاويهي سايه اغلب در انتهاي آخري ن قطعه سنگي که در روي زمي ن مشاهده شده
است قرار ميگيرند و در برخي موارد مسافتي کمتر از مسافت طي شده توسط قطعه سنگها را نشان ميدهد
که اين ميتواند حاکي از دخالت عوامل ديگري مانند زلزله و يا بارندگيهاي شديد در شکلگيري اين تالوسها
در منطقه باشد .درنتيجه مدل زاويهي رسيدن براي پيشبيني در منطقه مناسبتر است .در مرحلهي بعد براي
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Run-Out
نقشهی
تصویر :8
Run-Out
نقشهی
تصویر :8

ارتفاع زياد سقوط اين قطعات بسيار مخرب و ويرانگر خواهد بود و لذا بايد با تمهيداتي مانند بتنريزی گامي در

راستای کاهش خطر برداشت .راهبردهای برنامه ريزی و مديريت به نوع سانحه بستگي دارد .در هر شرايطي،
بهترين راهبرد همانا اجتناب يا به عبارتي شناخت مناطقي است که سانحه خيزند و نپرداختن به ساخت و ساز

ارزيابی و پهنهبندی امتداد ريزشها در كوههای طاق علی واقع در
شمال شرق شهر كرمان

پهنه دربهنظر
حساسیتنمتوسط
است و با
های مرتفعتر
منزلهی پهنهی با حساسيت زياد معرفي ميشود و پيشنهاد
درجهيزشها :اي
منشأ ر
محدودهی
بخش .1
در بازدیدهای منطقه میتوان قطعه سنگهای معلق در برخی
پرتگاه
محدوده
زیاد و
ارتفاعاست
شناسايي
مشاهده 54
شيبرابيش از
اين پهنه با
تثبیترد.
حصارهایقرار نگي
موردبااستفاده
این که
بایدگردد
گرفته میشود.مي
سقوط این
قابلاختالف
درجهعلت
کرد که به
ارتفاعات
[.]9
شود
ایمن
سنگ
ذخیره
های
ل
گودا
یا
و
و حصارهای دوال
ویرانگر[.]9
دار است
سنگ ،ناپاي
خواهد بود و لذا باید با تمهیداتی
مخرب و
برخورد بسیار
دربرگيرندهی منبع ريزشها است و عالوه بر خطر قطعات
3. 3پهنهی ایمن :بعد از  MRLبافر 100متری ایجاد میگردد .در
همچنين
کاهشسنگي
قطعات
دريدن
گامیرس
حساس به
 .2پهنهی بين حد پايين محدودهی منشأ و  :MRLاين
راهبردهای
خطر وبرداشت.
راستای
پهنهنریزی
مانند بت
این پهنه کاربریها با داشتن حصار معمولی احداث میشوند.
دارد.يددر ايهرنشرایطی،
بستگی
نظرسانحه
درنوع
مدیریت به
جهش آنها در بخشهای مرتفعتر است و با درجهبرنامه
شود .با
گرفته مي
ریزیتو متوسط
حساسي
این پهنه به نام پهنهی با درجهی حساسیت کم به کار گرفته
شناخت مناطقی است
عبارتی
اجتناب یا
شود [.]9
سنگبهايمن
هماناذخيره
راهبردهای
بهترین گودال
محدوده با حصارهای تثبيت پرتگاه و حصارهای دوال و يا
میشود.
حصارها است.
داشتنآن محل
ساخت وباساز در
به
نپرداختن
و
خیزند
ه
سانح
که
استفادهی ايجاد ميگردد .در اين پهنه کاربریها
قابل111متر
حفاظتیبافر
هیچازکارMRL
بدونبعد
حساسیت:من:
بدون پهنهی اي
4. 4پهنهی .3
گزینهی دیگر ،جابهجایی یعنی انتقال ساخت و ساز به خــارج از
معمولي احداث ميشوند .اين پهنه به نام پهنهی با درجهی حساسيت کم به کار گرفته ميشود.
است.
منطقهی سانحهخیز اســت .با ایــن حــال ،معمولترین راهبرد،
 .5پهنهی بدون حساسيت :بدون هيچ کار حفاظتي قابل استفاده است.
گونهای تخفیف یا کاهش تأثیرات زیــان بار سانحه به وسیلهی
در بازديدهای منطقه ميتوان قطعه سنگهای معلق در برخي ارتفاعات را مشاهده کرد که به علت اختالف

پهنه بندی ریزش در کوه های طاق علي واقع در شهر کرمان

علیي
طاق عل
کوهها
بندی حساسيت
پهنههبندی
نقشههی
تصویر :9
تصویر
هاییطاق
درکوه
ها در
ریزشها
حساسیت ریزش
ی پهن
 :9نقش
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روشهــای 
نتيجه
گيری اســت که ایــن راهبرد بــرای شرایط کوههای
مهندسی
یتــریــن
در مــرحـلـهی بـعــد ب ــرای انـتــخــاب زاویـ ـ ـهای کــه واقـعـ 
طراردقیدر
تثبیتبر آن داشت
علیبا ما را
طاقتوان
کوهو می
هایاست
دامنهیتر
پای کاربرد
دردختر
شهرقلعه
گسترشهای
طاق علی و تپه
هاا یافتن
دامناهـرای
قترانامنطقه بـ
باارتترنبــررســی
بررسیبزند بــه
مسافتتا رابهتخمین
رنزشاستفادهی
نعنیمنطقه
دامنهها ،از
AHPکلباهمنطقه
بازدیدها در
گردید .طی
روش اقـ
ژئومورفولوژیکی
دومتغیاره و
ـدامآماری
های
خطگذشته در
بهینهانبرد.بررسی آمار و وسعت رنزشهای
بپرداتنم .در
توسطبر عدم
منرقه دلیلی
دریتوانند
یافتههاکه م
فرسایش
سنگ
قطعه
چند
فقط
گرفته شدند و مناطق مستعد و پراکنده در منرقه شناسانی گردند .عوامل مؤثر بر رنزش
نتیجهکار
گیری
دخالت انسان در جابهجایی آنها باشند ،یافت گردید که از آنها
کارشناسان طبره در سه مبحث ژئومورفولوژی ،ناپیوستگی ساطتاری و دطالاتهاای انساانی بررسای شادند کاه
گسترش شهر در پای دامنههای کوه طاق علی ما را بر آن داشت
برای ارزیابی نتایج حاصل از زوایای رسیدن استفاده شد ،با بررسی
شامل شیب و ارتفاع دامنه ،جهت شیب ،انواع دامنه ،تراکم درته و گسل و دستکاری دامنه است.
تا به بررسی بارزترین خطر در این دامنهها یعنی ریزش بپردازیم .در
نتایج حاصل ،مسافت تخمینی ناشی از زاویهی رسیدن  40درجه،
شمال غرب
قطعاتهای
ی جهت
گسلی،
انطباقدامنه
های منرقه در
رنزش
هایبیشترن
آمده
دست
نتانج به
آماری
فراوانیهــای
گذشته در روش
ریزش
وسعت
طبقآمار و
این بررسی
غرب جهت
داشت وو بدین
فرسایشی
هایفاصله
خوبی با
دنده شد
گرفتهدرجه
هایبه51کار03-
شیب
و
AHP
دومتغیره و
مناطقند.مستعد و پرا کنده
شدند و
از این زاویه در کل منطقه استفاده گردید و در نقشهی پهنهبندی
است،منطقه
هــا در
مرالعهــزش
عواملان مؤثر بر ری
ـردیــد.
شناسایی گـ
در منطقه
رنزشایمتوسط
معرض خطر
دامنه در
حاشیه
های تفریحی
نهایی ،جاده
قرعاا
ی که
است
فاصلهای
دورترن
شناسانی و تخمی
بوده
محققان
نظر
آنچه که مد
ناپیوستگی
طواهندخبره
کارشناسان
همچنایشهــا ،در
ی ومنشأ ریــز
هاایحــدوده
پهناه در مـ
کوهنوردی واقــع
مسیرهای
رنزشای
ی اکثرنات
آمااری در وبرگیرناده
ژئومورفولوژی،روش
مبحثی حاصال ات
سه نقشاه
کرددرکاه
توسط طی
ساختاری و دخــالـتهــای انسانی بــررســی شدند کــه شامل شیب
معرض خطر زیاد شناسایی شدند.
دربرگیرندهی مناطقی است که مسیر عبور رنزشها بودهاند ،اما دورترن قرعا رنزشی با توجه به ساطته شدن
و ارتفاع دامنه ،جهت شیب ،انــواع دامنه ،تراکم درزه و گسل و
نوشت
جادهی تفرنحی که منجر به برندن تالوسها و پاکساتی پ
راحتی قابل شناسانی نیساتند ،لاذا انا نقشاه
شده،یبه
دستکاری دامنه است.
1. Run-out distance
بارای تکمیال نقشاهی حساسایت منرقاه ات رابراهی تجربای
پس
بگذارد،
اطتیار
در
را
کامل
اطالعا
نتوانست به دست آمده بیشترین فراوانی ریزشهای منطقه
طبق نتایج
2. Heim
های
ب
شی
و
غرب
و
غرب
شمال
های
ت
جه
گسلی،
در دامنه
تاونه
هایی رسیدن ( )Reach Angleبرای تخمی بیشترن فاصلهای که قرعاا رنزشای ممکا اسات طای کنناد
3. crown
شدند.
استفادهدیده
 30-15درجه
4. Rock fall Shadow
گردند.
5. Vertical Drop
آنچه که مد نظر محققان این مطالعه بوده است ،شناسایی
6.Predicted Reach Boundaries
و تخمین دورترین فاصلهای است که قطعات ریزشی طی خواهند
7. Reach Boundaries
کــرد کــه نقشهی حاصل از روش آم ــاری در برگیرندهی اکثریت
پهنههای ریــزشــی و همچنین دربــرگــیــرنــدهی مناطقی اســت که
منابع
مسیر عبور ریزشها بودهاند ،اما دورترین قطعات ریزشی با توجه
۱.۱حائری ،س .م.؛ حاجی علیلو ،م .)1384( .ریزپهنهبندی لرزهای و تهیهی
طیف طراحی برای شهرهای بزرگ (شهر تبریز) .تهران ،بنیاد مسکن
به ساخته شدن جــادهی تفریحی که منجر به بریدن تالوسها و
انقالب اسالمی (پژوهشکدهی سوانح طبیعی).
پاکسازی شده ،به راحتی قابل شناسایی نیستند ،لذا این نقشه
۲.۲مرادی ،م.؛ مافی ،م .)1385( .بررسی پرا کندگی زمین لغزشهای شهرستان
نتوانست اطالعات کامل را در اختیار بگذارد ،پس بــرای تکمیل
زرند پس از زلزله  4اسفند  1383داهوئیه ،پایگاه ملی دادههای علوم زمین
نقشهی حساسیت منطقه از رابــطـهی تجربی زاویـ ـهی رسیدن
کشور.
( )Reach Angleبــرای تخمین بیشترین فاصلهای که قطعات
3. Van Asch Th.W.J., Malet J.-P., van Beek L.P.H., Techریزشی ممکن است طی کنند استفاده گردید.
niques D., (2007). Advances, Problems and Issues in

16. Van Westen C.J., Alkema D., Damen M.C.J., Kerle
N., Kingma N.C., (2011). Multi-hazard risk assessment Distance Education Course Guide book, United Nations University – ITC School on Disaster
Geoinformation Management (UNU-ITC DGIM).
17. AGSO (2001). Natural hazards and risk they pose to
South-East Queenland. AGSO-Geoscience Australia, 389 P.
18. Moradi M., Bazyar M. H., Mohammadi Z. (2012).
GIS-Based Landslide Susceptibility Mapping by
AHP Method, A Case Study, Dena City, Iran. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(7),
6715-6723.
) شناخت و تحلیل کاربردی1392( . فاتحی ل، میرصانعی ر،اجل لوئیان ر۱۹۱۹
.زمین لغزش
 پهنهبندی خطر زمین.)1389( . ع،؛ کنگی.ح.؛ یادگارزائی م. ج،رهنماراد۲۰۲۰
لغزش در منطقهی اسکل آباد خاش با استفاده از روش آماری دو متغیره و
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