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 چکیده

توان با بررسی  دار بوده و میراز اهمیت بسزایی برخوآبخیز مطالعات فیزیوگرافی حوضه 
و نوع پروژه  طرحها نسبت به تعیین اولویت اجرای حوضه (مورفومتریکفیزیکی )ای ویژگیه

 های اجرایی اقدام شایسته به عمل آورد .
روش مربع کای استفاده شده است. ابتدا با استفاده از  به نام از یک روش کمی پروژهبرای این 

موجود  10111111و زمین شناسی  1001111نقشه های توپوگرافی ،  1021111عکسهای هوایی 
طالعات میدانی، نقشه پراکنش زمین لغزش ها در قالب نقشه فهرستی تهیه گردیدند. به منظور و م

باال بردن دقت و سهولت ، تمامی اطالعات مکانی و توصیفی از قبیل0 الیه های سنگی، عالئم 
ساختاری، شیب، پوشش گیاهی، و... تجزیه و تحلیل رقومی گردید و در نهایت نقشه ی 

وقوع لغزش تهیه شده است. پس از رسم نمودار فراوانی الیه های مختلف حساسیت پذیری به
 

اطالعاتی، نقشه نهایی ترسیم شده و در مرحله نهایی بر اساس برداشت های میدانی و مدل تهیه 
های مناسب برای و راهکار زمین لغزش از منطقه مورد مطالعه تهیه گردیدشده، نقشه پهنه بندی 

شده است.آن ارائه  مقابله با
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زمین لغزش ،بندی خطر زمین لغزش، حوزه سبالن، روش مربع کای ، پهنه واژگان کلیدی:

مقدمه

عنوان حرکات توده ای تعلق زمین لغزش ها به گروهی از فرایندهای ژئومورفولوژیکی تحت 
لغزش عوامل متعددی از قبیل شرایط سنگ شناختی و زمین ساختی،  در رویداد زمین دارند.

سطح آب زیرزمینی، افزایش بار فشار آب منفذی و هیدرو اقلیمی در قالب افزایشعوامل 
دامنه، زیرشویی و از بین رفتن تکیه گاه های جانبی نقش آفرین هستند.عالوه بر عوامل 

راهسازی در سطح دامنه ها  ها و فعالیت های بی رویه همانند : طبیعی، انسان نیز با دخالت
به دیم  های گیاهی و تبدیل آن ها حمل آن ها ، تخریب پوششی ت بدون توجه به آستانه

گاه ها و... باعث تحریک و تشدید  زارهای کم بازده،  بارگذاری  از طریق ایجاد سکونت
حرکات دامنه ای می گردد. متاسفانه تمامی نقش های یاد شده در سطح محدوده ی مورد 

 ایی عبدالحمید(رج )مطالعه باشدت و ضعف های مختلف مالحظه می شود.

 

 گیهای منطقه مورد مطالعهویژ

 و 03  تا  08و ْ 11َ و 03 در محدودهو  واقع است درشمال شهرسرعین سبالن آبخیز حوضه
اردبیل  طول شرقی و در   58و ْ  12َ و   33  تا  54ْ  و  45و  َ  33شمالیعرض   08و ْ 22َ

                               قرار دارد.

   

 

 

 

 ( موقعیت جغرافیای منطقه1شکل)                     

 

 



 

 

 شبکه هیدروگرافی حوضه های آبخیز :

بررسی شده و پروفیل طولی آبراهه اصلی به  دراین قسمت شبکه هیدروگراف حوضه سبالن
که در  شبکه آبراهه ها در حوضه سبالن شبکه آبراهه درختی استتصویر کشیده شده است . 

         .مناطقی که از نظر سنگ شناسی مقاومت یکسانی در مقابل فرسایش دارند دیده می شود 
 (کالرستاقی )

 

 

 ( شبکه هیدروگراف3شکل)                              (  پروفیل طولی آبراهه اصلی  2شکل)                 

 

 



 

 

 پستی و بلندی حوضه : 

 نقاط مختلف یک حوضه آبخیز از سطح دریای آزاد است .این مرحله شامل بررسی ارتفاع 

 

 

 ( توپوگرافی منطقه5( نقاط هم ارتفاع                                         شکل)4شکل )                

 

 بررسی شیب وجهات شیب منطقه :

منحنی  و تهیه و محاسبه گردیده است  G.I.Sنقشه شیب حوضه سبالن توسط سیستم 

به سطح رسم شده است . در این نمودار  بر روی محور عمودی مقادیر توزیع شیب نسبت 

 (6مشخص شده است شکل) کالسهای شیب به درصد بر روی محور افقی و تجمعی سطح



 

          

 ای حوضه سبالن ( تصویر ماهواره7) شکل    شکل         نقشه شیب حوضه سبالن (6شکل )             

 

گسل ها و پهنه بندی زمین لغزش و نقشه پیشنهادی برای جلوگیری از تعیین 
 لغزش

 به منظور تعیین درجه حساسیت واحد های شبکه ای به وقوع لغزش بر اساس فرمول زیر
نسبت به وزن دهی عوامل موثر پرداخته ودر نهایت نقشه حساسیت پذیری، نسبت به وقوع 

آن تراکم سطح  رده به تراکم سطح  نقشه تقسیم که در (  محمودی) لغزش تهیه خواهد شد.

 : می شود

 

 

 

 



 

 وزن داده شده به یک رده عامل ویژه )مثال یک نوع سنگ یا یک رده شیب( Wi =که 

N pix (Si) = اند. ای که در یک رده از عامل ویژه دارای زمین لغزه تعداد واحدهای شبکه 

N pix (Ni) = های عامل ویژه.  ای در رده تعداد کل واحدهای شبکه 

اساس روش مقادیر به دست آمده برای هر سلول ) واحدکاری ( از نقشه بر وزن دهی فوق
 . شود رده های مختلف خطر تهیه و نقشه نهایی ترسیم می ،تهیه و با رسم نمودار فراوانی 

 

 
 نقشه حریم گسل حوضه سبالن (9)          سبالن    نقشه خطوط گسل حوضه  (8شکل )             

  ا
 

 



 

 روش تحقیق

 ی زمین شناسی نقشه ها تحلیلتهیه و  •

 برآورد خطر ویژه و سپس خطر کل زمین لغزش.  •

 پهنه بندی خطر زمین لغزش محدوده مورد مطالعه. •

 

 ابزار گردآوری داده ها

از نقشه های  در منطقه جهت گرد آوری داده ها و استخراج اطالعات به منظور انجام پژوه
 است :زیر استفاده گردیده 

 منطقه 1:1330333و تصویر ماهواره ای 1:230333عکس های هوایی  (1

 حوزه سبالن و اردبیل 1:430333  ( نقشه های توپوگرافی 2

 حوزه سبالن و اردبیل 1:1330333( نقشه های زمین شناسی 0

 

 وتحلیل داده ها جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری و شیوه تجزیه

لغزش وجود بندی مناطق مختلف از نظر حساسیت به زمینهای متعددی برای پهنهروش
 ) کمک پناه علی( .شده استدارد. در این مجموعه از روش مربع کای)کمی( استفاده 

مده از مطالعات دفتری و آ)کمی( تمام اطالعات به دست  روش مربع کایبر اساس 
، سنگ هم لرزه ای ،همباران نقشه های در قالب الیه های اطالعاتی : میدانیبازدیدهای 

ها، چشمه ها، درجه شیب، ه ها، رود خانه ها وآبراه ، گسل های مهم وفرعی، چینشناسی
در آبادی ها وشهرها، ها  محل سازه خاکی و شوسه، ،نقاط ارتفاعی، مسیر جاده های آسفالته

صورت واحد ه در نهایت نقشه واحد کای ب آنها و سن وقوع پراکنش لغزشها براساس نوع و
  .تهیه می شودشبکه ای 



 

 اینتیجه گیری و راهکارهای پیشنهاد شده برای کاهش حرکات دامنه

های منطقه، داشتن برخی اطالعات با توجه به موارد فوق، جهت کنترل و تثبیت لغزش
پژوهش بطور کالن برآورد  های مورد نیاز طبق اهداف اینباشد. بخشی از دادهضروری می

ها و اطالعات جزئی تر دیگر شده، و برخی دیگر از جمله تعیین ضریب اطمینان لغزش
های زیر باید اطالعات کالن به تر است. جهت عملی کردن روشهای دقیقنیازمند بررسی

 دی پس از تعیین نقشه پهنه بن تر، برای هر لغزش تکمیل گردد.های جزئیدست آمده با داده
با توجه به نوع عوامل موثر در وقوع لغزش های منطقه و خسارت های وارده بر مناطق خطر 

راهکار های عملی مناسب به دستگاه های اجرایی مسئول برنامه ریزی ، طبیعی و مصنوعی 
  محیطی جهت کاهش خسارات پیشنهاد می شود:

باشند می تواند ضعیف می( گسترش و احیاء جنگل ها در نقاطی که دارای پوشش جنگلی 1
 تا حد زیادی از بروز فرسایش خاک  و انواع حرکات توده ای جلوگیری کند .

 حق شناس ابراهیم و همکاران()
ها و ( زهکشی آب های سطحی در مناطق مستعد به ویژه دارای خاک رسی و در کنار جاده2

 تواند بسیار مؤثر باشد.همچنین زهکشی آب های زیرزمینی می
از نرم ، های طوالنی  مدت مدیریت صحیح در زراعت و آبیاری منطقه و اجتناب از آبیاری (0

 رجایی عبدالحمید()کند.تر خاک جلوگیری میشدن بیش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 منابع

( ، زمین لغزش و منابع طبیعی ، مجموعه 1040[ حق شناس ابراهیم و همکاران و )1]
راهبردهای  کاهش خسارات زمین لغزه در کشور، مقاالت اولین کار گاه تخصصی بررسی 

 انتشارات موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

، کاربرد ژئومورفولوژی در آزمایش سرزمین و مدیریت 1040[ رجایی عبدالحمید ) 2] 
 محیط و انتشارات نوس چاپ نخست 

نه بندی خطر زمین (بررسی عوامل موثربر زمین لغزش هاو په1081[ کالرستاقی ع)0]
لغزش درحوضه آبریزشیرین رود ساری پایان نامه کارشناسی  ارشد آبخیز داری دانشکده 

 منابع طبیعی دانشگاه تهران

(  روش های پهنه بندی خطر لغزش. مجموعه مقاالت اولین 1040[ کمک پناه علی ) 5]
انتشارات موسسه کارگاه تخصصی بررسی راهبرد های کاهش خسارات زمین لغزه در کشور، 

 بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

(  مدل سازی آماری و پهنه بندی خطر زمین لغزش 1083کرم، ع،  )  -[ محمودی ، ف4]
و داده های سنجش از دور و مطالعه موردی حوضه آبخیز سرخون چهار  Gisبا استفاده از  

     ، سازمان نقشه برداری کشور 83محال و بختیاری مجموعه مقاالت همایش ژئوماتیک 
  154 -144ص 

(،  بررسی نقش عوامل هیدرواقلیم در وقوع حرکات توده 1048نسرین و)  –[ نیک اندیش 6]
توجه به نقش رسوب زایی آن ها، پایان نامه دکتری،  ای د رحوضه ی کارون میانی با

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

 ( معاونت آبخیزداری، طرح تهیه نقشه فرسایش خاک ایران.1042وزارت جهاد، )  [4]
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