73

بررسی زمینلغزشهای منطقۀ پشتکوه فریدونشهر ...

جغرافیا و توسعه شمارۀ  45بهار 8931
وصول مقاله 34/10/18 :
تأیید نهایي 39/11/13 :
صفحات 99-41 :

بررسی زمینلغزشهای منطقۀ پشتکوه فریدونشهر با استفاده از مدل آنتروپی
دکتر سمیهسادات شاهزیدی * ،رؤیا حیاتیزاده

چکیده
امروزه شهرها به دالیل متعدد در معرض آسیب ناشي از مخاطرات طبیعي قرار دارند .این مخاطرات كه آسیبهاي جااني و ماالي
بسیاري با خود به همراه دارند ،نیازمند اقدامات فوري و پیشگیرانه ميباشند .منطقۀ پشتکوه یکي از شهرستانهاي فریدونشهر است.
هدف از پژوهش حاضر ،تحلیل و پهنهبندي مخاطرات ژئومورفیک در منطقۀ پشتکوه شهرستان فریدونشاهر باه وساعت حادود 418
كیلومتر مربع واقع در غرب استان اصفهان است .روش انجام این تحقیق به دو صورت توصیفي -تحلیلي است كه در بخش توصایفي باا
استفاده از مطالعات اسنادي و سپس با استفاده از عکسهاي هوایي ،گوگل ارث ،نقشههاي زماینشناساي و مطالعاات میاداني ،نقشاۀ
پهنهبندي زمینلغزش منطقه صورت گرفت و ازطریق مدل آنتروپي در نرمافزار ) (Arc GIS 10تهیه شد .نتایج نشان ميدهد ،فاصله از
گسل ( )01/15درصد ،زمینشناسي ( )81/53درصد ،جهت شیب ( )88/91درصاد ،طبقاات ارتفااعي ( )9/18درصاد ،فاصاله از آبراهاه
( )4/95درصد ،شیب ( )1/43درصد در وقوع زمینلغزشهاي منطقه اثرگذار بودهاند .نقشۀ پهنه بندي منطقه نشان ميدهد كه پهنههاي
كم خطر ( )98درصد ،متوسط ( )99درصد و منطقۀ پرخطر ( )90درصد از منطقه را دربرميگیارد .سااختوسااز باا فاصاله از گسال و
الیههاي زمینشناسي در نواحي پرشیب ،ایمنسازي مسیر هااي ارتبااطي و كنتارل اقادامات حفااري و خاا بارداري در الیاههااي
زمینشناسي ،مهمترین اقدام براي كاهش خسارتهاي حركات دامنهاي در منطقۀ پشتکوه فریدونشهر هستند.
واژههاي كلیدي :زمینلغزش ،پشتکوه ،فریدونشهر ،مدل آنتروپي.

 -8استادیار ژئومورفولوژي،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران*
 -1دانشآموخته جغرافیا

s.shahzeidi@guilan.ac.ir
hayati16@gmail.com

73

مقدمه
مخاطرات طبیعی به عنوان یک عامل زیلانبلار رر
محیط فیزیکلی بلرای اانلان محنلو ملیشلور هله
زمینلغزش یکی از این مخاطرات اسل و رر بنلیاری
از اقاط جهان بلهوقلو ملیپیوالدر .رر ایلن مخلاطرۀ
حره  ،تورههای خاک با حجمهای مختلف جلابلهجلا
می شور و سازه ها و مناطقی هه توسط اانلان سلاخته
شده اسل  ،ننااهله رر محلدورۀ لغلزش واقلش شلده
باشند ،از این جابهجایی متأثر خواهند شد (هملکپنلاه،
حافظیمقدس.)504 :3737 ،
رر منطقللۀ زاگللرس ایللز زمللینلغللزش یکللی از
فراوان ترین بالیای طبیعی اس هه همهساله خنلارات
جللاای و مللالی هللموبللیف فراوااللی را رر پللی رارر .از
مؤثرترین عوامل ایجلار لغلزشهلا رر زاگلرس وجلور
تناو هایی از آهک هلای خلررشلده و خلخیم هیله و
هیه های شیلی و ملارای اسل و عملدۀ لغلزش هلا رر
امتدار هیه های ارم هه رر حال اشلبا و ایملهاشلبا
رارای مقاوم برشی پایین بوره ،اتفلا افتلاره اسل ؛
بههمینرلی بارادگی ها عام اصلی تحریک شلی هلا
رر اینمنطقه میباشند (غیومیان و شعاعی.)030 :3733،
هدف از پهنه بندی ،تقنیمبندی سطح زمین به اواحی
همگن و ررجه بندی آن ها برحنل میلزان واقعلی یلا
پتاانی خطر زمین لغزش اس  .امروزه ایلاز ملدیری
خطللر زمللینلغللزش بللهصللورت هم لی و اقشللههللای
پهنهبندی وجور رارر .رر این راستا مطالعلات بنلیاری
صورت گرفته اس هه به برخی از آنها اشاره میشور:
هرملللی و همکلللاران ( )3733رر تحقیقلللی بلللاعنوان
«پهنهبندی خطلر رزه رر شهرسلتان بنلتانآبلار» بله
شناسایی و برآورر تلوان للرزهزایلی گنل هلای فعلا
منطقه پرراختند و اواحی پرخطر تا همخطر را ترسلیم
هرراد و اتایج این پژوهف اشان رار هه  33/57ررصد
از مناح این شهرستان رر پهنهای با خطلر زیلار تلا
انبتا زیار واقلش شلده اسل و  20ررصلد از جمعیل
شهرستان و  33روستایی هه رر اطلراف گنل تبریلز
زاللدگی مللیهننللد ،از خطرپللریری بنللیار بللاهیی
برخورراراد (هرمی و همکاران.)33 :3733 ،
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فاطمی عقدا و همکاران ( )3735به بررسلی خطلر

زمین بلا اسلتفاره از منطلا فلازی رر منطقلۀ روربلار
پرراختند و اتایج بهرس آمده از منطقۀ ملورر مطالعله
را بهصورت اقشۀ پتاانلی خطلر زملین تهیله و ارا له
راراد .اقشههلای ارا لهشلده شلام اقشلههلای خطلر
لغزشهای خاهی و سنگی و ریلزش و ...اسل و اتلایج
بهرس آمده بیااگر وقو  23/70ررصد از خطرات زمین
رر سطحی برابر با  55/37ررصد بلوره و تلراهم آن رر
رره های با خطر بنیار بیشتر از مقلدار آن رر ررههلای
خطر پایین اس (فاطمی عقدا و همکاران.)57 :3735 ،
صفاری و مقیمی ( )3733به ارزیلابی ژ ومورفوللوژیکی
توسعۀ شهری و آسی پریری ااشی از زملینلغلزش رر
رامنههای هوهنلتاای هلالنشلهر تهلران پرراختنلد و
اتایج بهرس آمده اشان رار هه برخی از محدورههلای
هوهنتاای هالنشهر تهران منتعد حرهات لغزشلی بلا
خطر متوسط باه هنتند .رر زمان حاخلر حلدور 334
هکتار از مناطا منکوای محدوره های هوهنتاای شهر
رر پهنههای با خطر متوسط به باه توسعه یافتهااد هله
رراتیجۀ آن خناراتی به برخی از واحلدهای منلکوای
وارر شده اس  .هامررها ( )0003با تهیۀ اقشلههلای
وقللو خطللر زمللینلغللزش رر منللاطا هوهنللتاای
(هیمالیا) ،هه ابزاری اساسی برای ملدیری بحلران رر
اواحی هوهنتاای محنو میشلداد ،بله ایلن اتیجله
رسید هه زیانهای اجتماعی و اقتصلاری از مخلاطرات
زمین (پدیدۀ زمینلغلزش) را ملیتلوان بلا اسلتفاره از
براامللهریللزی و مللدیری مللؤثر هللاهف رار هلله ایللن
رویکررها را محدوری توسعه رر مناطا منلتعدر ،بلا
اسللتفاره از حفللاری ،ررجللهبنللدی ،محوطللهسللازی و
ساخ وساز ،هدبندی ،اسلتفاره از اقلدام هلای فیزهلی
ماانللد زهکشللی ،اصللالو مورفللومتری شللی بللرای
جلوگیری از حرهات رامنهای یلا هنتلر آن و توسلعۀ
سینتمهای هشداررهنده راان
).(Kumar dahal, 2008:496

پورقاسمی و همکاران ( )3773با هدف پهنهبندی
خطر زمینلغزش با استفاره از تئوری بیزین رر بخشی
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از استان گلنتان پرراخ و اتایج مد اشان رار هه
رق مد احتماهتی تهیهشده با رویکرر روم
مد سازی حرف عام جه شی از تحلی ها رر
منطقۀ مورر مطالعه( 33/73 ،خو ) برآورر شده اس
(پورقاسمی.)307 :3773 ،
اوروزی خطیری و همکاران ( )3770به تحلی و
بررسی رینک مخاطرات نندگااه (سی و زلزله)
ساختمانهای منطقۀ  00شهر تهران پرراختند و با
توجه به عمر مفید 40سالۀ رارهها و احتما خرابی
سازهها رر سطوو مختلف براساس این مخاطرات
ارزیابی شداد و با رراظر گرفتن روشهای احتمالی
تعیین رینک مخاطرات نندگااه ،میزان رینک
خرابی رر ارمافزار  GISتعیین شد و اتایج بهرس آمده
اشان رار ،ساختمانهای آسی ریدۀ بنایی ،فوهری و
بتوای بهترتی  3/02 ،3/04و  3/4برابر افزایف
مییابد (اوروزیخطیری و همکاران.)47 :3770،
اهبر و همکاران ( )3770رر پژوهف خور با هدف
ارزیابی خطر زمینلغزش بههمک مد فازی راافمبنا
و روش ترهیبی فازی -اوزان شاهد رر منطقۀ منکون
جیرف با رو روش فازی و هیبرید فازی اوزان شاهد،
استفاره و به این اتیجه رسیداد روش هیبریدی با
احتیاط بیشتر و با توجه به اقاط شاهد ،مناطامنتعد
لغزش را معرفی میهند؛ رراتیجه مناطا معرفیشده
انب بهروش فازی مناح همتری اشغا میهند
(اهبر و همکاران.)3203 :3770 ،
یماای و همکاران ( )3777به ارزیابی ژ ومورفولوژیکی
پتاانی حرهات رامنهای تاقدیس سیاههوه رر غر
ایران با مد آاتروپی پرراخته و به پهنهبندی خطر
زمینلغزش پرراختند و اتایج اشان رار پهنههای
همخطر  03/32ررصد و  33/07ررصد از منطقه رر
پهنهای با خطر متوسط و باه قرار رارر و پتاانی
باهی منطقه رر رخ رار زمینلغزش را اشان می رهد.
ساخ وساز با فاصله از گن وسازاد آسماری پرشی ،
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ایمنیسازی منیرهای ارتباطی ،هنتر اقدامات حفاری
و خاکبرراری رر سازاد آسماری ،مهمترین اقدامات
برای هاهف خنارات حرهات رامنهای رر تاقدیس
سیاههوه هنتند (یماای و همکاران.)353 :3777 ،
سللوری و همکللاران ( )3775رر پژوهشللی بللاعنوان
«پهنهبنلدی خطلر زملینلغلزش بلا اسلتفاره از روش
فراینلد تحلیل سلنللهمراتبلی ،حوخلۀ هنلم » بلا
استفاره از عکلسهلای هلوایی و بازریلدهای میلداای،
اقلاط منلتعد لغلزش شناسلایی و اقشلۀ پلراهنف
زمینلغزش تهیه شد و با قطش اقشههای عوامل ملؤثر
بر لغزش با اقشۀ پراهنف زمینلغزشها ،تأثیر هر یک
از عوام شی  ،جه شلی  ،ارتفلا  ،زملینشناسلی،
جاره و آبراهه بر ااپایداری شی ها رر محیط ارمافلزار
 GISبا استفاره از روش تحلی سلنلهمراتبلی تعیلین
شد (سوری و همکاران.)303 :3775 ،
مقیمی و همکاران ( )3770بله ارزیلابی و پهنلهبنلدی
خطر زمینلغزش رر شهر روربلار بلا اسلتفاره از ملد
تحلی شبکه پرراختند و آثار زمینلغزش شهری را بلر
رواد الگوی توسعۀ شهر روربار بیلان راشلتند و اتلایج
آنها با توجله بله ترسلیم اقشلۀ اهلایی زملینلغلزش
اشانرهندۀ سه محدوره بهترتیل ررجلات هلمخطلر
(5ررصللد) ،خطللر متوسللط (33ررصللد) و خطللر بللاه
(04ررصد) اس هه اشانرهندۀ فرایندهای مخلاطرهزا
رر محدورۀ شهری اس  .منطقۀ پشتکوه فریدون شلهر
ایللز از مخللاطرات طبیعللی رر امللان ابللوره اسل و رر
مطالعاتمیداای و اسناری و رصد اقشه های توپوگرافی
و ...شناخ عوام مخلاطرهزا بررسلی و تأییلد شلد و
سعی شد این مقاله با روش های اوین رر ارمافزار GIS
بررسی شور .رر منطقۀ مورر مطالعله ،شلناخ تلأثیر
میزان هریک از عوام شفگااه رر رخدار زمینلغزش
تهیه شد و رراهای بلا اسلتفاره از ملد آاتروپلی بله
پهنه بندی مخاطرات زمین لغزش برای مدیری هرنله
بهتر رر منطقه پرراخته شد.

50

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال هفدهم ،شماره  ،45بهار 8931



اصفهان قرار رارر و میااگین ارتفا آن 0400متر

محدودۀ منطقۀ مورد مطالعه
فریدون شلهر رر حدفاصل طلو  57ررجله و 72
رقیقه تا  40ررجه و  37رقیقه طلو شلرقی و علر
جغرافیایی  70ررجه و سیوهف رقیقه تلا  77ررجله
تا  04رقیقۀ عر شمالی رر رشتههلوه هلای زاگلرس
قرار رارر .این منطقه رر فاصلۀ حدور  330هیللومتری

غر
اس  .این شهرستان رارای  4رهنتان بهاامهلای بلرف
اابلار ،عشلایر ،پیشللکوه موگلویی ،پشلتکوه موگللویی و
نشمه لنگان اس (سازمان جغرافیایی ایروهلای منللح،
.)3733

شکل  :8موقعیت پشتکوه فریدونشهر در غرب استان اصفهان

تهیه و ترسیم  :اگارادگان3777 ،

زمینشناسي و تحلیل ساختاري منطقه
لیتولوژی از مهمتلرین عوامل ملؤثر رر ااپایلداری
شی اس و ملیتواالد بیلانهننلدۀ سلاخ  ،بافل و
مقاوم و روام انبی یک تلورهسلن باشلد .ترهیل
هاای شناسی سن ها تا حدوری روام و مقاوم آن هلا
را مشخص ملی هنلد .علالوهبلر آن ،تخلخل  ،فراواالی
سطوو خعف ،شرایط و زمان تشکی ازجملله علواملی
هنتند هه رر مقاوم و پایداری سن ها مؤثر هنتند
(جاللی.)3 : 3737 ،

پدیدۀ زمینلغزش رر رسو های ریزرااه ،سنل و
شک پریر مااند رس ،مارن از پدیدههای شناخته شلده
اس ؛ ولی لغزش هیههای زمینشناسی یا نینلهای بلا
سطح مقطش پالاف ،از فرایندهای رامنهای اس هه رر
قلمرو زاگرس اتفا میافتد و تقریبا ملیتلوان آن را از
پدیدههای خاص زاگرس میاای بهشمار آورر؛ یعنی او
لغزش هه ررآن عم لغلزش رر سلطح نینلهشناسلی
سری رسو ها و موازی با شی رامنه صورت میگیرر.
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تناو هیه هلای سلخ آهلک رر رو و ملارن رر زیلر،
شی زیلار سلاختماای ،رخالل تکتوایلک و بلاهخره
ایروی ثق از عوام مؤثر رر وقو این پدیده محنو
میشور .آ حاص از بارش باران یا ذو برف ازطریا
ررز و شکاف هیههلای آهلک رویلی افلوذ هلرره و بله
هیههای غیرقاب افوذ مارن و شی رر زیلر ملیرسلند.
هیههای سن مارن یا شی بلا جلر آ بله حالل
خمیری و لغزاده ررمیآیند و این امر موج ااپایداری
هیههای آهکرویی میشور .رر جاهای هه شی رامنه
زیار باشد یا رر فرسایف هناری رور ،پی رامنهها خالی
شور و یا آن هه تکان ااشی از زلزله بلهوقلو بییوالدر،
هیههای آهک رر اثر ایروی ثق بهطرف پایین حره
خواهند هرر هه امواۀ آن بارها رر زاگرس میاای اتفا
افتاره اس (عالییطالقاای.)377 :3770 ،
اقشۀ زمینشناسی منطقۀ مورر مطالعه رر مقیلاس
 3/300000و 3/040000تهیهشد و تفنیر عکس های

هوایی منطقه ،همزمان با تعیین زمینلغلزش هلا ،ملرز
لیتولوژی و سازادهای زملینشناسلی مشلخص شلد و
هنگام ااتقا محدوره ها بر روی اقشۀ پایه ،به موقعی
محدورههای زمینلغزش با مرز لیتولوژی توجه شد.
یکی از هیه های اطالعاتی هله رر اهرلر روش هلای
خطر زمین لغزش مورر استفاره قرار میگیرر ،اطالعات
مربوط به زمینشناسلی و واحلدهای لیتوللوژی اسل .
لیتولوژی از مهمترین عوام مؤثر رر ااپایلداری شلی
اس و بهطور هلی می توااد بیانهنندۀ ساخ  ،باف و
مقاوم و روام انبی یلک تلورهسلن باشلد .جلنس
سازادها و ویژگیهای فیزهی و شیمیایی آن هلا اقلف
بنزایی رر پایداری و ااپایداری رامنههلا راشلته اسل .
سازادهای هر ،راهن ،میال ،هژرمی ،سلروک ،سلورگاه،
ایالم ،سورمه ،گدوان و راریان اس  .بیشترین مناح
رر منطقلله را سللن آهللک و آهللک و سللن آهللک بللا
هیههای شی  ،مارن ،ماسه سن و ...تشکی میرهد.

شکل  :1نقشۀ زمینشناسي پشتکوه فریدونشهر

تهیه و ترسیم  :اگارادگان3777 ،
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بهتر منطقه رر مقابله با خطر زمینلغزش

مواد و روشها
روش ااجام این تحقیا بهصورت توصیفی -تحلیلی
و او پژوهف توسعهای -هاربرری اس هه با استفاره
از مطالعات اسناری ،اطالعات و رارههای موررایاز
گررآوری شده اس  .هیههای اطالعاتی ازقبی شی ،
توپوگرافی ،پوشف گیاهی ،اقشۀ ارتفاعی هاربری
اراخی و ...با استفاره از اقشههای توپوگرافی
 ،3/40000اقشههای زمینشناسی  3/300000و
 3/040000و مد ارتفاعی رقومی ایران 3تهیه شد.
این اقشهها بهعنوان ابزار اصلی رر این پژوهف مورر
استفاره قرار گرفتند و از ارمافزار  ArcGis 30/7برای
تجزیه و تحلی رارهها و تهیۀ اقشههای مورر ایاز
استفاره شد .با استفاره از عکسهای هوایی و
گوگ ارث زمینلغزشهای منطقه شناسایی شد .سیس
بازرید میداای برای هنتر هیههای اطالعاتی رارههای
سطح زمین و همهنین تهیۀ تصویر و عکسبرراری از
زمینلغزشها اقدام شد .رر ارامه با بررسی زمین-
لغزشهای رخ راره رر منطقۀ  ،2عام زمینشناسی،
گن  ،آبراهه ،شی توپوگرافی ،جه شی و طبقات
ارتفاعی بهعنوان عوام مؤثر رر وقو زمینلغزش
مشخص شداد .این  2هیۀ اطالعاتی بهصورت رستر
ررآمده و میزان آنها همی شد .با توجه به ویژگیهای
برراش شده از زمینلغزشهای منطقه ،براساس
(جدو  )3به هر هیه وزای راره و بعد از طبقهبندی
هیهها ماتریس آاتروپی تشکی شد (جدو .)0
ماتریس تصمیمگیری حاوی اطالعاتی اس هه مد
آاتروپی میتوااد بهعنوان معیاری برای ارزیابی آن
بههار رور .هدف از مطالعۀ ارزیابی مد آاتروپی رر
پهنهبندی وقو زمینلغزشهای منطقه و میزان تأثیر
هر یک از عوام شفگااه رر رخدار زمینلغزشها و
تهیۀ اقشۀ زمینلغزش با استفاره از مد آاتروپی
اس هه رراهای به ارا ۀ راهکارهای علمی برای
1-Digital Elevation Model

مدیری
میااجامد و اتایج اشان میرهد این پژوهف رویکرر
مهمی برای تهیۀ اقشۀ خطرپریری زمینلغزش محنو
میشور .برای استفاره از این مد  ،ابتدا باید ماتریس
تصمیمگیری ایجار شور .ماتریس تصمیمگیری حاوی
اطالعاتی اس هه آاتروپی میتوااد بهعنوان معیاری
برای ارزیابی آن بههار میرور و با محاسبۀ ماتریس
آاتروپی و وزن ه شف عام مورراظر؛ شام اقشۀ
شی  ،جه شی  ،آبراهه ،زمینشناسی ،توپوگرافی،
گن  Wjو میزان ( )Hiبهعنوان خری وقو خطر
زمینلغزش بهرس میآید (مقیمی و همکاران.)3773 ،
رر این روش ،محتوای اطالعاتی موجور ماتریس
تصمیمگیری ابتدا از رابطۀ  3محاسبه میشور:
رابطه :3
و سیس مقدار ( )Ejهه ارزش آاتروپی اسل  ،از اتلایج
زیر رابطۀ  0تعیین میشور:
رابطۀ :0
( )Kیک خری ثاب اس و ( )Mتعدار زمین لغزهها
را اشان میرهد هه از رابطۀ  7به رس میآید
رابطۀ :7
عدماطمینان یا ررجه ااحراف هلر معیلار ( )djاز هنلر
مقدار ( )Ejاز عدر یک بهرس

می آید و سرااجام وزن

هر معیار با تابش زیر تعیین میشلور (اصلغرپور.)3734 ،

پس از تشکی ماتریس تقنیم و بهرس آوررن مقلدار
( )Ejمللیباینلل مقللدار ( )vjرا از رابطللۀ شللمارۀ 5
بهرس آورر.
رابطۀ :5
( )Vjاماینگر ررجه ااحراف عدماطمینان اس .
و سرااجام برای محاسبۀ وزن اهایی تمام عوام ()Wj
موجور ،از رابطۀ  4استفاره میهنیم.
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یافتههاي تحقیق

رابطۀ :4

با توجه به برراش های ااجامگرفته طی بازرید های
میداای ،بررسی عکس های هوایی و تصاویر ملاهوارهای
از منطقه و شناسایی عوام مؤثر رر وقو زمینلغزش،
به هلر یلک از عوامل ملورر مطالعله وزن هارشناسلی
اختصاص راره شد(جدو  .)3روش و میزان امتیاز رهی
به عوام شفگااه را اشان میرهد .برای اجرای مد ،
شللف هیللۀ اطالعللاتی بللهصللورت رسللتر رر آمللده و
طبقهبندی شده (شک  )7و سیس این هیهها بهعنوان
راره ای اصلی برای ماتریس آاتروپی مورر استفاره قرار
گرفتند.

پس از محاسلبۀ وزن هللی ( ،)Wjپهنلهبنلدی خطلر
زمینلغزش با استفاره از رابطۀ  2ارزیابی میشور.
رابطۀ :2
رر این رابطه ( )Hjخری رخلدار خطلر زملینلغلزش،
( )Wjوزن اهللایی تمللام عوام ل  )Xij( ،وزن هریللک از
عوام اس  .این رابطله ملد ااحیلهای میلزان خطلر
زمینلغزش ررمنطقۀ مطالعاتی اس
)(Zongji et al, 2010: 1336

جدول  :8امتیاز اختصاصیافته به هریک از عوامل ششگانه

امتیاز

طبقات ارتفاعی

امتیاز

گن
0-000

4

3400

3

جه شی
Falt

امتیاز
4

000-400

5

0000

3

N

5

400-3000

7

0400

7

NE

2

3000-0000

7

7000

7

E

4

<0000

3

7400

3

SE

7

5000

3

S

3

SW

0

W

3

NW

2

امتیاز

0-4

3

زمینشناسی
EK

امتیاز

آبراهه

امتیاز

2

0-3

7

4-34

4

IEK

3

3-0

4

34-00

7

JKK

7

0-7

7

00-70

3

JI

4

7-5

3

<70

7

Klaml

3

5-4

3

Kb

7

Pc

4

Tr

2

e

7

شی

مأخر :اگارادگان3777 ،

55

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال هفدهم ،شماره  ،45بهار 8931




A

B

D

c

F

E

شکل  :9الیههاي رستر شدۀ شش عامل مؤثر ) (Aجهت شیب )B( ،شیب )C( ،آبراهه،
( )Dطبقات ارتفاعي )E( ،گسل )F( ،زمینشناسي

تهیه و ترسیم  :اگارادگان3777 ،

رر این پژوهف از رارههای مربوط به  73زمینلغزش
رخراره رر پشتکوه فریدونشهر استفاره شده اس  .رر
همینراستا شف عام تأثیرگرار رر هر 73زمینلغزش

منطقه ،ااتخا و ماتریس آاتروپی برای آنها تشکی

شد (جدو .)0

54

بررسی زمینلغزشهای منطقۀ پشتکوه فریدونشهر ...
جدول  :1ماتریس آنتروپي براي عوامل ششگانه
شی
زمینلغزش
(ررصد)

جه شی

3

30

جنو شرقی

0

70

شما

7
5

 33/4شما شرقی
30

جنو شرقی

2

0/4

شما

4

فاصله از گن

فاصله از
آبراهه

740
3400
0000

طبقات
ارتفاعی
7000

0/4

7000
3/4

7400

3400

3

 33/4جنو شرقی

740

7000

3

70

جنو غربی

300

7

33/4

شما

340

33

0/4
0400

3400
70

30

شما شرقی
غر

37

33/4

35

70

34

04

0000

جنو

7000

340

32
33
33

70
04

37

غر
جنو غربی

0000

0/4

جنو
غر

00

0400

شی سیاه بیتومنرار ،آهک سفید آمولی
ماسهسن

7400

شی سیاه ،آهک رسی ،هنگلومرا و ماسهسن

7000

هنگلومرای قرمز ،ماسهسن  ،راریوهری ،
آهک مارای فنی رار ،آهک رولومی

03

0400
70

00
07

غر
04

05
04
02

جنو شرقی

شما غربی
جنو

70

3/4

7000

3400

0/4

0400

740

3/4

7000

3400

0400
0/4

جنو غربی

0000

جنو شرقی

340

3400
0/4

شی سیاه بیتومنرار ،آهک سفید آمولی
ماسهسن

0000

0000

340

شی سیاه بیتومنرار ،آهک سفید آمولی
ماسهسن

شی میکارار خاهنتری و سبز ،ماسهسن
با میانهیه آهک

جنو شرقی
740

شی میکارار خاهنتری و سبز ،ماسهسن
با میانهیه آهک

شی سیاه ،آهک رسی ،هنگلومرا و ماسهسن

0/4
3/4

0000

شی سیاه ،آهک رسی ،هنگلومرا و ماسهسن

7400

0400

30

زمینشناسی

0000

هنگلومرای قرمز ،ماسهسن  ،راریوهری ،
آهک مارای فنی رار ،آهک رولومی
سن

آهک تورهای اازکهیه ،آهک اولومیتی،
آهک هنگلومرا

شی سیاه ،آهک رسی ،هنگلومرا و ماسهسن
رولومی اازکهیه تا خخیمهیه ،سن
ارم فنی رار
سن
سن

امک ،ژپیس ،ماسهسن
خالدار

آهک

قرمز ،شی

آهک تورهای اازکهیه ،آهک اولومیتی،
آهک هنگلومرا
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ادامه جدول  :1ماتریس آنتروپي براي عوامل ششگانه
جه شی

فاصله از
گن

غر

3400

7400

340

0000

0000

3400

70

04

شما

300

0000

73

70

جنو شرقی

0000

70

04

شر

3400

77

70

شما شرقی

75

04

شر

زمینلغزش

شی
(ررصد)

03
03

جنو شرقی

07

74
72

فاصله از
آبراهه

طبقات
ارتفاعی

زمینشناسی
شی میکارار خاهنتری و سبز،
ماسهسن با میانهیه آهک

3400

0000
0000

70

73

جنو شرقی

شما غربی

3/4

340

73

04

جنو

سن آهک ارم فنی رار ،ماسهسن ،
هنگلومرا ،رولومی هیهخخیم ایندری

شی میکارار خاهنتری و سبز،
ماسهسن با میانهیه آهک

0400

شی سیاه بیتومنرار ،آهک سفید
آمولی ماسهسن

7000

شی میکارار خاهنتری و سبز،
ماسهسن با میانهیه آهک

3400

سن آهک ارم فنی رار ،ماسهسن ،
هنگلومرا ،رولومی هیهخخیم ایندری

0/4
0000

رولومی اازکهیه تا خخیمهیه ،سن
آهک ارم فنی رار

رولومی اازکهیه تا خخیمهیه،
سن آهک ارم فنی رار

340

300

سن آهک ارم فنی رار ،ماسهسن ،
هنگلومرا ،رولومی هیهخخیم ایندری

مأخر :اگارادگان3777 ،

پس از تبدی معیارها بله علدر صلحیح و تشلکی
ماتریس اولیۀ جلدو ( ،)0مقلدار ) (pijبلا اسلتفاره از
رابطۀ  3و مقدار ) (kبا رابطۀ  7بهرسل آملده و بلرای
محاسبۀ ) (Ejبرای هر عام  ،از رابطۀ  0استفاره شلده
اس هه مقاریر آن رر جدو ( )7مشاهده میشور .رر
این رابطه (E) ،از توزیش احتما ) (Piبراساس سازوهار
آمللاری محاسللبه شللده اس ل و مقللدار آن رر صللورت
تنلاوی )(piهلا بلا یکلدیگر ،بیشلترین مقلدار ممکللن
خواهد بور (اصغرپور .)372 :3734 ،سیس عدماطمینان
یا ررجه ااحراف هر معیلار ) (djاز هنلر مقلدار ) (Ejاز
عدر یک بهرس آمده اسل  .بلا اسلتفاره از رابطلۀ ،5
وزن هر یلک از معیارهلای اسلتفارهشلده رر ملاتریس
آاتروپللی زمللینلغللزش ) (wjهلله شللام شللی

( ،)0/004770جهل ل شلللی ( ،)0/337303گنل ل
( ،)0/203572آبراهلله ( ،)0/043573زمللینشناسللی
( )0/3057و طبقات ارتفاعی ( )0/03375حاص شده
اس  .رراهای  ،مد ااحیلهای خطلر زملینلغلزش رر
منطقۀ پشتکوه فریدون شهر با رابطۀ  4بلهصلورت زیلر
بهرس آمده اس .
ررجۀ عدماطمینان از اطالعلات ایجارشلده بلهازای
هر هدام از شاخصها به قرار زیر اس :
Vij=(0/033033) ،(00/77033) ،(0/00033) ،
)(0/03323) ،(0/30075) ،(0/70745
و سللرااجام بللرای اوزان ( )wjاز شللاخصهللای موجللور
خواهیم راش :
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ررصد ،فاصله از گن  20/35ررصد ،فاصلله از آبراهله
 4/35ررصد ،زملینشناسلی  30/57ررصلد و طبقلات
ارتفاعی 3/03ررصد اس هه رر وقو زمین لغزش های
منطقه اثرگرار بوره اس  .جدو ( )5ررصد تأثیرگلرار
پایین برای سازاد و شی بهسب امتیازات برابلر اهرلر
زمینلغزشها رر ایلن  0پلارامتر اسل ؛ یعنلی بیشلتر
زمینلغزش ها رر یک او سازاد و رر یک شی مشابه
واقش شده ااد .با توجه به رابطۀ باه ،اقشلۀ پهنله بنلدی
خطر زمینلغزش رر منطقۀ ملورر مطالعله تهیله شلد
(شک  .)5با قراررارن موقعی زمین لغزشهای منطقه
مشخص شد هه از  73زمینلغلزش رخراره رر منطقلۀ
مورر مطالعه 33 ،زمینلغزش رر پهنۀ خطر متوسلط و
 30زمینلغزش رر پهنۀ خطر باه واقش شدهااد.

)Wij=(0/004770

،(0/203572) ،(0/33730) ،
)(0/043573) ،(0/3057) ،(0/030375
بنابراین مد ااحیه ای میزان خطر زملینلغلزش رر
منطقه با استفاره از رابطۀ زیر بهرس میآید.
H=(S*0/025992)+(A*0/0608436)+(DF*0/1131
)07)+(R*0/57431)+(L*0/12249)+(E*0/070134

رر این رابطه ،شلی ( ،)Sجهل شلی ( ،)Aگنل
( ،)DFآبراهلله ( ،)Rزمللینشناسللی ( ,)Lارتفللاعی ()E
اس  .با توجه بله ویژگلی هلای طبیعلی و جغرافیلایی
منطقه و روش آاتروپی هه برای وزنرهی بههلار رفتله
اس  ،میزان تأثیر عوام شفگااه مؤثر رر زمینلغزش
متفاوت اس  .شی  0/47ررصد ،جه شلی 33/73

جدول  :5میزان تأثیر عوامل مؤثر در زمینلغزشهاي منطقۀ پشتکوه فریدونشهر

عوام مؤثر

شی

ررصد تأثیرگرار 0/47
مأخر :اگارادگان3777 ،

جه شی
33/73

آبراهه زمینشناسی طبقات ارتفاعی مجمو

گن
20/35

رر اراملله بللا اسللتفاره از وزن بللهرس ل آمللده ،اقش لۀ
پهنللهبنللدی خطللر زمللینلغللزش منطقللۀ پشللتکوه
فریدون شهر شک ( )5تهیه شده اسل  .بلا قلرار رارن
موقعی زملین لغلزش هلا بلر روی اقشلۀ پهنله بنلدی

4/35

3/03

30/57

300

مشلخص شلده هله از  73تلا زملینلغللزش رخراره رر
منطقۀ پشتکوه فریدون شهر 7 ،لغزش رر پهنۀ همخطر
و  33لغزش رر پهنلۀ متوسلط و  30لغلزش رر پهنلۀ
پرخطر محاسبه شده اس .

جدول  :4مساحت و درصد مناطق خطر زیاد ،متوسط ،كمخطر زمینلغزش

منطقه

مناح (هیلومتر مربش)

همخطر

333/33

73

خطر متوسط

373/37

77

33

پرخطر

007/32

72

30

73/43

مجمو

433

300

73

300

مأخر :اگارادگان3777 ،
:

ررصد مناح

تعدارزمینلغزش

ررصد زمینلغزش

7

07/23
55/37
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شکل  :5نقشۀ پهنهبندي خطر زمینلغزش پشتکوه فریدونشهر

تهیه و ترسیم  :اگارادگان3777 ،

بللا توجلله بلله جللدو ( ،)4رر منطقللۀ پشللتکوه
فریدونشهر ،پهنههای همخطر ( )73ررصلد ،محلدورۀ
خطللر متوسللط ( )77ررصللد و منطق لۀ پرخطللر ()72
ررصد را شام ملیشلور هله بیلااگر پتاانلی بلاهی
منطقه رر رخدار زمینلغزش اس  .با توجله بله اقشلۀ
پهنهبندی شک ( )5آشکار میشور هه منطقۀ پرخطلر
رر شی های  70ررجه به باهسل هله ارتفلاعی بلین
 0400متللر رارر و رر فاصلللۀ 0000متللر بلله بللاه از
گن هلا قلرار گرفتله اسل  .ایلن محلدوره بیشلتر رر
سازاد های ملارای و راریوهریل هلا هلوازره رخ راره و
ازاظر زمین شناسی رر تقنیم بندی لیتوللوژی ازلحلا
استعدار رر برابر لغزش از رو سازاد با سن متفلاوت رر
یللک گللروه قللرار رارر و بیشللتر رر سللن هللای آهللک
تورهای اازکهیه ،آهکرسی ،هنگلومرا و ماسلهسلن ،
سن امک و ژییس قرار گرفتله اسل  .ازاظلر جهل
شی بیشتر شی های جنو شرقی را رربرملیگیلرر.
پهنههای همخطر شیبی رر طبقۀ 0-4ررجه قرار راراد
و رر سطوو ارتفلاعی همتلر از  3400متلر و بلاهتر از

 7400متر اس و رر فاصله طبا  0-000متر گن ها
رارر .ررمجمو این منطقله ازاظلر زملینلغلزش جلزء
مناطا پرخطر استان اصفهان واقش شده هله منلاح
آن  433/4هیلومترمربش اس  .منطقۀ پرخطر رر اقشه
پهنهبندی اشان می رهد هه اواحی مرهزی منطقه هله
شام پشتکوه او میشور ،از حوالی پل نغلاگلی تلا
پشندگان و روستاهای هومه بهصورت خطی رر امتلدار
هم واقش شده اس  .وجور روستاها و مناطا منلکوای
بهعل وقو زمینلغزه ها رر هوهیایه ها واقش شلده هله
حدور  %77از روستاها رر معلر زملینلغلزش واقلش
شدهااد.
نتیجه
محدورۀ ملورر مطالعله رر  370هیللومتری غلر
اصفهان واقش شده اس  .اقشۀ پهنهبندی زملینلغلزش
بهرس آمده اشان می رهد هه مناطا با خطلر رخلدار
زیار رر قنم های جنو شرقی واقلش شلدهاالد .ایلن
اواحی شی زیلار و ارتفلا بلاهیی رارالد و رر حلریم
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گنل هلای منطقلله و رر قلملرو سللازادهلای مللارای و
راریوهری ها قرار گرفتهااد .پهنه های خطر متوسلط و
باه رر رامنههای جنو غربلی ،جنلوبی ،غربلی شلی
راراد و لغزش زیاری راراد و منطبابر ارتفاعی بیشلتر
از  0400متر اسل  .ازاظلر لیتوللوژی رر سلن هلای
شام سن آهک توره ای اازکهیه ،ماسهسن  ،سن
امک ،هنگلومرا و ژییس قرار رارر .پهنههای هلمخطلر
رر قنم های (شر  ،شما غربی) رر طبقات ارتفاعی
همتر از  3400متلری و منطبلابلر سلازادهای شلی
سیاه بیتومنرار یا میانهیه های ماسهسلن یلا آهلک
سفید آمولی رار و با شی  0-4ررجه و رر گن هلای
 000-400متللری قللرار گرفتلله اس ل  .منطق لۀ مللورر
مطالعه ،مناحتی بالغبر  433هیلومترمربش اسل و 73
زمین لغزش رر آن رخ راره اس  .رقل سلنجی اقشلۀ
پهنه بندی اهایی با زمینلغزش های رخراره رر منطقلۀ
مطالعاتی اشان میرهد 72 ،ررصد زملین لغلزش هلای
رخراره رر پهنۀ خطر باه 77 ،ررصد خطلر متوسلط و
 77ررصد رر پهنۀ هلمخطلر قلرار گرفتله اسل  .ایلن
من لأله اشللان مللیرهللد ،رر پهنللهبنللدی لغللزشهللای
منطقه ای ،مد آاتروپی رق و روایلی هزم را از خلور
اشان میرهد و رر اهای میتوان ننین اتیجه گرفل
هه منطقۀ مورر مطالعله جلزء الواحی پرخطلر اسلتان
اصفهان بهشمار میآید .پهنهبندی منطقۀ مورر مطالعه
با مد آاتروپی اشلان رار ،مهلمتلرین عامل رر بلروز
زمینلغزش های منطقه ،گن ها هنتند هه بلا 20/35
ررصد تأثیرگراری مهمتلرین عامل بلروز لغلزشهلای
منطقه بوره اس  .بارادگیهلا اقلف مهملی رر شلرو
لغللزشهللای منطقلله رارر ،بللهخصللوص رر زمللان
بارادگیهای شدید ،تحریک و وقو حرهات تلورهای را
میتوان ااتظار راش  .بر این اساس حلدور  40ررصلد
از محدورههای لغزشی با بارالدگی سلالیااه 470-200
میلیمتر اس  .وجور روستاها و منلاطا منلکوای بله
عل وقو زمینلغزش ها رر هوهیایهها واقش شدهاالد و

حدور 77ررصد روستاها رر معر زمینلغزشها واقش
شدهاالد؛ بنلابراین پرهیلز از هرگواله سلاخ وسلاز رر
فاصلۀ ازریک به گن ها و مناطا رارای سلازادههلای
مارای و راریوهریل بلا شلی هلای تنلد و پهنلههلای
پرخطر و خطر متوسلط اسل و بلههلاربررن عملیلات
ایمنی سازی برای منلیر هلای ارتبلاطی هله از ننلین
محدوره هلایی عبلور راره شلدهاالد ،خلروری بلهاظلر
میرسد.
منابع
 اصغرپور ،محمدجوار ( .)3734تصمیمگیریهاینندمعیاره ،تهران .ااتشارات رااشگاه تهران.3 .
 اهبر ،سمیه؛ راجبر ،حج اهلل؛ هرمی ان  ،سعید؛عبدالملکی ،مهدی ( .)3770ارزیابی خطر زمینلغزش به
همک مد فازی راافمبنا و روش ترهیبی فازی -اوزان
شاهد رر منطقۀ منکون جیرف  ،فص اامۀ زمینشناسی
مهندسی .رااشگاه خوارزمی .رورۀ  .3شمارۀ .3
 اراره ه منابش طبیعی استان اصفهان ( .)3732طروتفصیلی منابش طبیعی تجدیدشوادۀ حوخۀ پشتکوه
فریدونشهر ،گزارش تلفیا.
 پورقاسمی ،حمیدرخا؛ حمیدرخا مراری؛ مجید محمدی؛ر وف مصطفیزاره؛ عباسگلیجیراده ( .)3773پهنهبندی
خطر زمینلغزش با استفاره از تئوری بیزین ،مجموعه
علوم و فنون هشاورزی .علوم آ و خاک .سا  .32شمارۀ
 .20صفحات .307-303
 جاللی ،اارر ( .)3737گزارش اهایی طرو ارزیابیروشهای متداو پهنهبندی خطر زمینلغزش بهمنظور
یافتن سازگارترین روش با شرایط هشور ،طرو تحقیقات
حفاظ خاک و آبخیزراری.
 سازمان جغرافیایی ایروهای منلح با اقشههای توپوگرافی 3/40000برگههای (وهرگان -وستگان -فریدونشهر-
قلعهسرخ).
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شمارۀ  .5صفحات .34-73
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 فاطمیعقدا ،سیدمحمور؛ جعفر غیومیان؛ مح تشنهل ؛عقی اشقلیفراهاای ( .)3735بررسی خطر زمینلغزش با
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رااشگاه تهران .جلد  .73شمارۀ  .3صفحات .57-25
 عالییطالقاای ،محمور ( .)3770ژ ومورفولوژی ایران،ااتشارات قومس.
 غیومیان ،جعفر؛ خیاءالدین شعاعی ( .)3733زمینلغزشروستای آبیهار استان نهارمحا بختیاری ،مجموعه
مقاهت رومینهمایف ملی رااف زمین و راههای مقابله
تا خطرات آن.
 همکپناه،علی؛ ااصر حافظیمقدس ( .)3737روشهایپهنهبندی خطر زمینلغزش ،مجموعه مقاهت هارگاه
تخصصی بررسی راهبررهای هاهف خنارات زمینلغزش
رر هشور.
 هرمی فریبا؛ مریم بیاتی؛ راوور مختاریهشکی (.)3733خطر زمینلرزه و تحلی رینکپریری مراهز جمعیتی از
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Intriduction
Today, cities are exposed to natural hazards for many reasons. These risks, that are associated with
many human and financial damage, require urgent and preventive measures. Poshtkouh is one of the
cities of Fereydounshahr. The purpose of the present study was to analyze and zonate geomorphic
hazards in Poshtkouh area of Fereydoun Shahr city, with about 581 square kilometers located in the
west of Isfahan province. The method of this research is descriptive-analytic. In descriptive part,
using documentary studies and then using aerial photographs, Google Earth, geological maps and
field studies, the land-slope zoning map was carried out and through entropy model The Arc GIS 10
software was developed. The results show that the distance from fault (60.84), geology (12.49%),
direction of gradient (11.38%), elevation classes (7.17%), distance from the river (5.74%), slope (2.
59%) were affected by the occurrence of landslides in the region. The zoning map of the area shows
that low risk zones (31%), moderate (33%) and high risk areas (36%) of the region are included.
Construction with distances from faults and geological layers in the high-gliding areas, immunization
of communication paths and control of excavation and excavation operations in the geological layers
are the most important steps to reduce the damage of the slope motions in Poshtkuh zone area of
Fereydoun Shahr.
Methods and Material
The method of this research is descriptive-analytic and its type is developmental-practicala and, using
documentary studies, and the required data and information were gathered. Information layers such
as slope, topography, vegetation cover, land use altitude map, etc. were prepared using topographic
maps of 1: 50000, geological maps of 1:100000 and 1:250000 and digital elevation model of Iran.
These maps were used as the main tool in this study and ArcGIS 3.0 was used to analyze the data and
preparation of the required maps. Using air photos and Google Earth, landslides were identified.
Then a field survey was conducted to control the data layers of land. In the following, landslides
were investigated in the area of 6 factors: geology, fault, waterway, topography slope, direction of
gradient, elevation classes as factors influencing landslide occurrence. These six layers of
information were converted in to Raster layers and digital data. Due to the characteristics of the
landslides area taken, the weight of each layer and the entropy for the classification matrix layer was
formed. Decision Matrix contains information that entropy can be used as a criterion for evaluation.
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Results and Discussion
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By studying the landslide location of the area, it was determined that 38 landslides occurred in the
area, 7 landslides in the low risk zone, 17 landslides in the middle danger zone and 12 landslides in
the high risk zone, and showed low zones The danger is 31% of the area, the areas with a medium
risk of 33% and 36% in the high risk area. Which states that the region has a high potential in
landslide events. According to the zoning map of the area, it became apparent that the high-risk area
is on slopes above 30 degrees, with an altitude of 2500 meters and at a distance of 2000 meters up to
the faults. This area has occurred mostly in marl formations and weathered radiolarites, and consists
of thin lime rock, limestone, clay loam, conglomerate and sandstone, rock and gypsum. According to
the direction of gradient, most slopes are south-east. Low risk zones are located between 0-5 degrees.
At altitudes less than 1500 meters and above 3500 meters. And at a distance of 200-0 meters from the
faults. In total, this area is located in landslide in high risk areas of Isfahan province with 581/5
square kilometers. The high-risk area in the zoning shows that central areas, including the first
Poshtkuh are located linearly along the Choghagolie Bridge to Pashandegan and countryside. The
existence of villages and inhabitable areas are due to the occurrence of landslides in the foothills and
about 39% of them are located in landslide.
Conclusion
In zoning of landslides of the study area, the entropy model shows the accuracy and validity, and
finally, it can be said that the studied area is considered as high risk areas of Isfahan province. The
zonation of the studied area with entropy model showed that the most important factor in the
occurrence of landslides in the area are faults and with 60.84 percent, the area is affected by the
creation of landslides. Rainfall also plays an important role in the initiation of landslides in the
region, especially during heavy rainfall and massive movements can be expected. Accordingly, about
50% of slippery areas with an annual rainfall of 620-590 mm. About 39% of the villages encounter
landslides.
Therefore, avoiding any construction in the near the faults and areas with a Marn and Radiolarite,
with steep slopes, and high and medium risk areas.
Keywords: Landslides, Poshtkuh, Fereydoun shahar, Entropy Model.
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