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پهنهبندي زمينلغزشهاي سرعين ناشي از زلزله01
اسفند  0731با استفاده از روش کيفي
سيد محمود فاطمي عقدا*؛ دانشگاه خوارزمي،
محمدرضا مهدويفر؛ پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي ومهندسي زلزله
وحيد باقري؛ دانشگاه خوارزمي
پذيرش 32/2/37

تاريخ :دريافت 30/3/5

چکيده
در این مقاله یکی از روشهاي جدید پهنهبندي خطر زمینلغزشهاي ناشی از زلزله (برنامه
کمل()3مدل ناحیهاي جامع زمینلغزشهاي ناشی از زلزله) 2براي پیشبینی این نوع از زمینلغزشها
بررسی شده است .بدین منظور محدودۀ تحت تأثیر زلزله سرعین (سال  )3375براي منطقه الگو انتخاب
شده است .برنامه کمل با استفاده از سیستمهاي منطق فازي طراحی و اجرا شده است .سیستمهاي منطق
فازي زیر مجموعهاي از روش محاسبه با واژهها 3هستند .محاسبه با واژهها روشی براي پیشرفت
مدلسازي خطر زمینلغزشهاي ناشی از زلزله در مقیاس منطقهاي فراهم کرده است ،که در واقع روشی

اطالعات الزم شامل فاصله از رودخانه و جاده ،ردۀ مقاومتی زمین ،رطوبت ،شدت زلزله ،زاویه شیب،
ارتفاع دامنه ،عمق سطح لغزش خاکی ،انحناي دامنه و پوشش گیاهی با استفاده از عکسهاي هوایی،
تصاویر ماهوارهاي لندست ،4سنجش از دور( ،)RSنقشههاي موجود و بازدیدهاي محلی از منطقۀ بررسی
شده جمعآوري شده است .این دادهها با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی رقومی و وزندهی شدهاند
و سپس با استفاده از برنامۀ کمل ،میزان تراکم خطرزمینلغزشهاي ناشی از زلزله محاسبه شده است.
کمل چارچوب جامعی را براي مدلسازي همه انواع زمینلغزشهاي ناشی از زلزله با بهکارگیري سامانه
اطالعات جغرافیائی فراهم کرده است .در نهایت مقایسۀ زمینلغزشهاي پیشبینی شده با استفاده از
روش مذکور و زمین لغزشهاي رخ داده ناشی از زلزله  3375سرعین انجام گرفته است.

واژهها کليدي :زلزله ،زمینلغزش ناشی از زلزله ،منطق فازي ،پهنهبندي خطر منطقهاي ،سامانه اطالعات جغرافیایی).(GIS

fatemi@khu.ac.ir
* نويسنده مسئول
2. Comprehensive Areal Model of Earthquake-Induced Landslides
4. Landsat

3. CAMEL
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مقدمه
در سالهاي اخیر رشد جمعیت و توسعۀ مناطق مسکونی در مناطق پرخطر ،موجب افزایش
خسارات ناشی از بالیاي طبیعی در کشورهاي توسعه یافته یا در حال توسعه شده است.
بیشتر این خسارات و گاهی بخش چشمگیري از تلفات ناشی از این بالیا در حین و یا بعد از
زلزلهها و بارانهاي سنگین و در نتیجه وقوع زمینلغزشها اتفاق میافتد .زمینلغزش در
حقیقت حرکت رو به پایین تودهاي از خاک یا سنگ در اثر نیروي ثقل در دامنهها است و یکی
از مهمترین خطرات زمینشناختی محسوب میشود .از مهمترین عوامل تحریک زمینلغزشها
زلزله است ،این دسته از زمینلغزشها ،در قرن اخیر در سراسر دنیا دهها هزار کشته و میلیاردها
دالر خسارت در پی داشتهاند .در بسیاري از زلزلههاي رخداده در مناطق کوهستانی خسارات
حاصل از زمینلغزشها برابر و یا حتی بیش از خسارات مستقیم ناشی از زلزله بوده است [.]3
زمینلغزشهاي ناشی از زلزله عالوه بر تخریب سازهها ،میتوانند جادهها را مسدود و به
شریانهاي حیاتی مانند خطوط انتقال آب ،برق ،نفت و گاز آسیب جدي برسانند .انسداد جاده
بهوسیله زمین لغزش در زمان زلزله میتواند موجب قطع عملیات امدادرسانی به زلزله زدگان
گردیده و میزان خسارات را باال ببرد.
کیفر ( ]2[ )3394زمینلغزشها را در  3دسته گروهبندي کرده است:
 .IIزمین لغزشهاي پیوسته
 .IIIجریانهاي خاکی سریع و گسترشهاي جانبی
زمینلغزشهاي دستۀ  Iو  IIدر خاک و سنگ ،و زمینلغزشهاي دسته  IIIفقط در خاک
رخ میدهند.
در رابطه با زمینلغزشهاي ناشی از زلزله کیفر( ]2[ )3394کاملترین تحلیل و بررسی
انواع زمین لغزش را انجام داده است .نتایج بهدست آمده نشاندهندۀ این است که روي هم
رفته زمینلغزشهاي داراي حرکت سریع مانند جریانهاي خاکی سریع ،بهمنهاي سنگی و
ریزشهاي سنگی در طول تاریخ منجر به بیشترین مرگ و میر شدهاند ،در حالی که بیشترین
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خسارات اقتصادي در ارتباط با گسترشهاي جانبی خاک ،چرخشهاي خاکی(مخصوصاً در
خاکریزهاي مصنوعی) و لغزشهاي بلوکی خاکی هستند.
در ارتباط با زمینلغزشهاي ناشی از زلزله درخارج از کشور پژوهشاي متعددي انجام
شده است ولی در داخل کشور تحقیقات محدودي صورت گرفته است ،که از جمله مهمترین
بررسیهاي انجام شده در خارج از کشور میتوان به پژوهشهاي کیفر،]2[ )3394(3
کیفر( ،]3[ )2000جیبسون ،]4[ )3333( 2جیبسون و دیگران( ،]5[ )3339جیبسون(،]6[ )2007
دلگادیو و واسووسکی ،]7[ )2003( 3پاردهانو لی ]9[ )2003( 4و در داخل کشور میتوان به
بررسیهاي مهدویفر ( ]3[ )3395و رجبی( ]3[)3393اشاره کرد.
مایلز و کیفر( ]32[ ،]33[ ،]30[ )2003b ،2003a ،2007و مایلز ( ]33[ )2030از جمله
مهمترین تحقبقات را در زمینه پهنهبندي خطر زمینلغزشهاي ناشی از زلزله (کمل) انجام
دادهاند در این پژوهشها ،نه تنها نقشه حساسیت زمینلغزشهاي ناشی از زلزله بلکه نقشۀ
تراکم خطر آنها نیز تهیه شده است.
کشور ایران نیز با توجه به قرار گرفتن روي کمربند لرزهاي و بروز زلزلههاي متعدد و
همچنین نوع مورفولوژي زمین ،زمینشناسی و توپوگرافی ،در معرض زمینلغزشهاي ناشی از
زلزله و خسارات ناشی از آن قرار دارد ،از همین رو تالش براي شناخت این پدیده و راههاي
در این مقاله سعی بر آن است تا با شناخت بیشتر یکی از روشهاي پیشبینی این پدیده
که بهروشهاي کیفی موسوم است (کمل) [ ]32[ ،]33[ ،]30در جهت بهکارگیري ،بهبود و
گسترش این روش براي بهخدمت گرفتن آن در ایران گامی هرچند کوچک برداشته شود.
بدینمنظور محدودۀ تحت تأثیر زلزلۀ سرعین (سال  )3375براي منطقه الگو انتخاب شده است.
در این تحقیق از نرمافزار ( ArcGISسامانۀ اطالعات جغرافیایی) و ( PCI Geomaticaنرمافزار
مخصوص پردازش تصاویر ماهوارهاي) استفاده شده است.
4. Pradhan &Lee

3. Del Gaudio & Wasowski

2. Jibson

3. Keefer
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ويژگيهاي عمومي و زمينشناسي منطقۀ بررسي شده
موقعيت جغرافيايي محدودۀ متأثر از زلزله 2031سرعين
روستاهایی که در جنوب باختري شهرستان اردبیل (روستاهاي گلستان ،جوراپ ،تجرق،
شیران ،علی داشین ،بیله درق ،آتشگاه ،ارجستان ،بنمار ،سئین ،کنزق ،ایردي موسی ،کلخوران
ویند ،ورنیاب ،شایق ،اوجور ،اسمرز ،کردده) قرار دارند ،از مناطقی هستند که در اثر زمینلرزه
ویرانگر  30اسفند  3375سرعین [ ]33آسیب دیدند .منطقۀ بررسی شده ،محدودۀ متأثر از
زلزله 3375سرعین است که بین طول جغرافیایی́́ 49˚ 00تا 49˚35و عرض جغرافیایی́39˚ 00
تا ́  39˚35قرار دارد (شکل.)2

شکل .2موقعيت جغرافيايي محدودۀ متأثر
از زلزلۀ  2031سرعين

در  30اسفند سال  ]34[ 3375زمینلرزهاي با بزرگاي  Mw=6/3و عمقکانونی  3کیلومتر در
استان اردبیل در شمال غرب ایران روي داد و  365کشته و بیش از  2000نفر مجروح برجاي
گذاشت .بررسیهاي انجام شده در محدودۀ کالن لرزهاي داللت بر آن دارند که گستره
بیشترین شدت زمینلرزه در جنوب شرق کوه آتشفشان سبالن قرارداشته و بیشترین آسیبها
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مشخصات زلزله رويداده در محدودۀ بررسي شده

به  3روستاي جوراپ ،گلستان و شیران وارد شده است .رومرکز زمینلرزه بر پایۀ دادههاي
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ایستگاههاي لرزهنگاري در نقطهاي بهعرض شمالی 39/07و طول خاوري  49/06در نزدیکی
روستاي جوراپ است که با دادههاي کالن لرزهاي کامالً سازگار است .شدت زمینلرزه در
روستاي جوراپ و گلستان ( VIIIدر مقیاس ،)MMIدر اسالمآباد VII+و در شهر سرعین

VI+

برآورد شده است [.]34
وضعيت زمين ساخت منطقه مورد مطالعه
منطقه آذربایجان از دیدگاه تکتونیکی جزء مناطق فعال محسوب میشود .منطقۀ زلزلهزده
سرعین با گسلهاي فعالی چون بزقوش با روند شرقی -غربی(جنوب اردبیل) و گسل نور با
روند شمال شرقی -جنوب غربی(شرق اردبیل) احاطه شده است [ .]35در ضمن تنها گسل
موجود در محدودۀ بررسی شده گسل فرعی بالیخلو چاي است که در امتداد رودخانه جاري
در داخل درۀ بالیخلوچاي قرار دارد .منطقۀ زلزلهزده بررسی شده از دیدگاه ساختاري در جایی
قرار گرفته که روند ساختارها از شرقی -غربی به طرف شمال تغییر میکنند .شکستگیهاي
حاصل از زلزله در سطح زمین براساس تحقیقات و مشاهدات انجام شده روند شمال شرقی
دارند که منجر به رخداد پدیده زمینلغزش در امتداد گسلها شدهاند [.]36
زمينشناسي منطقه
صلب و حجیمی را تشکیل میدهد که سنگهاي آذرین دوره نئوژن را شامل میشود .در
کوهپایه سنگهایی با مقاومت کم قرار دارند که عمدتاً سنگهاي حاصل از فعالیت آتشفشانی
هستند ،مانند توف ،آهک و قلوه سنگهاي آذرین(الهار) .روند چینها در قسمت شمال،
جنوب و شرق کوه سبالن از شکل این تودۀ صلب تبعیت میکنند [ .]35نقشه زمینشناسی
محدودۀ بررسی شده در شکل 2نشان داده شده است.
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شکل .1نقشۀ زمينشناسي محدودۀ متأثر از زلزله  2031سرعين []21

زمينلغزشهاي ناشي از زلزله در محدودۀ بررسي شده
مشاهدات صحرایی نشان میدهد شیب دامنه ،ضخامت و نوع رسوبات آن تأثیر چشمگیري
بر وقوع زمینلغزش در منطقه داشته است .شیب کلی منطقه بین  2تا  25درجه متغیر است و
زمینلغزش و ریزشسنگی در اثرزلزله گسترش چندانی نداشته است (شکل .)3حرکات تودهاي
زمین بهدلیل تغییرات موضعی شیب و باال بودن سطح آب زیرزمینی در روستاي شیران
بهصورت جریان گلی ( )Mud flowو با طول نزدیک  330متر به وقوع پیوسته است [.]34
همچنین در  3/5کیلومتري شمال روستاي آتشگاه (شکل )2و یک کیلومتري خاور
روستاي جوراپ ،لغزشهاي بلوکی -خاکی 3بهترتیب به وسعت 3000و 2500مترمربع رخ داده
است .در روستاي جوراپ در اثر زلزله ،لغزشهاي سطحی رخ داده است ،بهطوريکه
مشاهدات صحرایی نشاندهندۀ این است که محدودۀ شرق این روستا بسیار مستعد زمینلغزش
است .در بخش جنوبی روستاي ورنیاب ،و در دیوارۀ جنوبی دره ،لغزشی بهوسعت  3000متر
مربع رخ داده است .در روستاي ایردي موسی مسیر رودخانه در اثر رانش زمین موقتاً مسدود
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شده بود که پس از فرسایش مواد رانش یافته ،رودخانه به مسیر اولیه خود بازگشته است ،ولی
تا حدودي تغییر مسیر داده است (شکل.]34[ )1

شکل .0نقشۀ پراکنش زمينلغزشهاي ناشي از زلزله  2031سرعين در محدوۀه بررسي شده
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شکل .1تغيير مسير رودخانه در اثر زلزله 2031سرعين ،روستاي ايردي موسي(ديد عکس به سمت
شمال)[]23

روش کار
برنامۀ کمل با استفاده از سیستم منطق فازي طراحی و اجرا شده است .سیستم منطق فازي
زیرمجموعهاي از روش محاسبۀ با واژهها 3هستند [ .]39محاسبۀ با واژهها بهحجم وسیعی از
روشها و چارچوبها براي بیان زبان انسانی و طبیعی بهصورت عددي بهمنظور تعیین عدم
قطعیت و گسترش آن با استفاده از تعدادي محاسبات ریاضیات منطقی اشاره میکند [ .]33پایه
فازي مجموعهاي از بلوکهاي اگر -آنگاه 2وابسته به یکدیگر هستند ،که متغیرهاي ورودي را
به متغیرهاي خروجی مشخص مرتبط میکنند .محاسبه با واژهها [ ]33روشی براي پیشرفت
مدلسازي خطر زمینلغزشهاي ناشی از زلزله در مقیاس منطقهاي فراهم میکند،که در واقع
روشی حد فاصل براي تبدیل و استفاده از زبان گفتاري انسان بهجاي اعداد در محاسبات و
استدالل است.
برنامۀ کمل چارچوب جامعی را براي مدلسازي همه انواع زمینلغزشهاي ناشی از زلزله
با استفاده از سیستم منطق فازي و سامانه اطالعات جغرافیایی فراهم کردهاست .کمل تراکم
خطر مرتبط با مجموع  6نوع زمینلغزشهاي ناشی از زلزله را که در جدول  2ارائه شده است،
مدلسازي کردهاست.

2. IF-THEN
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1. Computing with words
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جدول .2طبقهبندي انوع تجميع شده زمينلغزشهاي ناشي از زلزله ،استفاده شده
با مدل کمل ،بر اساس کيفر(]1[ )2222
زمين لغزش

مجموعه

ریزشها و لغزشهاي سنگی گسسته
بهمنهاي سنگی

I

لغزشهاي خاکی گسسته ،ریزشها و بهمنها
لغزشهاي بلوکی و چرخشی سنگی
لغزشهاي بلوکی و چرخشی خاکی
جریانهاي خاکی سریع

II
III

مدل پیشنهادي مایلز و کیفر (کمل) [ ]32[ ،]33[ ،]30از دو بخش اصلی تشکیل شده
است :الف) بخش امکان رخداد (پتانسیل) و ب) بخش ارزیابی خطر ،که هر کدام از این دو
بخش از چندیدن بلوک قانون فازي اگر -آنگاه تشکیل شدهاند .بخش اول امکان وقوع هر یک
از انواع زمینلغزشها را تعیین میکند؛ در نتیجه خروجی این بخش فقط دو حالت وجود
امکان یا عدم امکان رخداد است .براي هر واحد که امکان وقوع وجود نداشته باشد ،آنالیز
متوقف شده و دادههاي مربوط براي محاسبه میزان تراکم خطر به بخش بعد منتقل نمیشود .در
بخش ارزیابی خطر ،براي واحدهایی که امکان وقوع زمینلغزش وجود دارد ،تراکم ممکن هر
یک از انواع زمینلغزشها در هر کیلومترمربع پیشبینی میشود .تمامی مراحل این مدل چه در
بخش امکان هفت الیه اطالعاتی شامل ناهمواري دامنه ،شدت زلزله ،عمق سطح لغزش خاکی،
ارتفاع دامنه ،نوع مصالح ،رطوبت ،و زاویۀ شیب بهعنوان الیههاي ورودي بهکار میروند
(شکل.)2

شکل .2نمودار جرياني دادهها براي بخش امکان
رخداد ،CAMELشامل اطالعات شاخص
[]21[ ،]22[ ،]23
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بخش امکان رخداد و چه در بخش ارزیابی خطر بهوسیلۀ مجموعههاي فازي انجام میشود .در
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در مرحلۀ ارزیابی خطر نیز  7الیه وارد میشود .الیۀ اول الیۀ امکان وقوع است که طبیعتاً
دو کد دارد .براي واحدهایی که کد عدم امکان داشته باشند باقی مراحل ارزیابی خطر انجام
نمیپذیرد و مستقیماً خطر آنها "خیلی کم" فرض میشود .شش الیۀ دیگر که در ارزیابی
خطر بهکار میروند عبارتند از  )3ردۀ مقاومتی زمین (ردۀ زمین) )2 ،زاویۀ شیب )3 ،رطوبت،
 )4فاصله از رودخانه و جاده )5 ،پوشش گیاهی ،و )6شدت زلزله .در این مرحله هر یک از
انواع زمینلغزش بهطور جداگانه در دو زیر بخش ،حساسیت استاتیکی و خطر لرزهاي بررسی
میشود (شکل .)3زیر بخش حساسیت استاتیکی ،مستقل از تأثیر زلزله در نظر گرفته میشود.
این زیر بخش خود از دو بخش تشکیل میگردد :بخش اول شامل متغیرهایی است که نقش
اساسی در حساسیت استاتیکی دارند .دو عامل ردۀ مقاومتی زمین (ردۀ زمین) و زاویۀ شیب
همواره در این بخش قرار میگیرند .براي برخی از انواع زمینلغزش(لغزشهاي چرخشی
سنگی ،لغزشهاي بلوکی سنگی ،لغزشهاي چرخشی خاکی ،لغزشهاي بلوکی خاکی)
رطوبت نیز در این بخش قرار میگیرد .اگر امکان وقوع نوعی از زمین لغزش (بهعنوان مثال
بهمن سنگی) طبق الیه امکان وجود داشته باشد دو الیۀ (ردۀ مقاومتی زمین و مقدار شیب) یا
هر سه الیۀ مذکور بر حسب نوع زمین لغزش براي محاسبه حساسیت استاتیکی ارزیابی
میشوند .در این مرحله به هر واحد بر اساس قوانین تعریف شده ،یکی از پنج حساسیت
متغیر دیگر که نقش کمتري دارند ،براي اصالح حساسیت ،وارد تحلیل میگردند .این متغیرها
از این لحاظ متغیرهاي اصالح کننده نامیده شدهاند که نقشی افزایشدهنده یا کاهشدهنده
داشته و در صورت برقراري شرط الزم ،حساسیت استاتیکی را یک درجه زیاد یا کم میکنند
(مثالً از خطر پایین به متوسط) .دو الیه فاصله از رودخانه و جاده (با نقش افزایشدهنده) و
پوشش گیاهی (با نقش کاهشدهنده) همواره در این بخش قرار می گیرند .براي برخی از انواع
زمینلغزشها (ریزشها و لغزشهاي سنگی گسسته  ،ریزشها و لغزشهاي خاکی گسسته و
بهمنهاي خاکی و جریانهاي سریع خاکی) الیۀ رطوبت (با نقش افزایشدهنده) در این مرحله
وارد میشود .زیربخش خطر لرزهاي ،اثر تکانهاي زلزله را روي حساسیت استاتیکی محاسبه
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شده بهوسیلۀ زیربخش قبلی در نظر میگیرد .بهطور چشمگیري ،محدوده ممکن مقادیر تراکم
که بهوسیله بخش ارزیابی خطر محاسبه شده است و بهترتیب با مقادیر توصیفی "خیلی کم" تا
"خیلی زیاد" مشخص شده است ،براي هر نوع زمینلغزش متفاوت است .در این زیربخش
تمامی ترکیبات ممکن از مقادیر حساسیت استاتیکی و شدت زلزله در نظر گرفته میشود
(شکل .)2چنانکه در شکل  2نشان داده شده است نقش زلزله بهصورت افزایشی است .این
خروجی (که خروجی کل مدل نیز محسوب میشود) ،برآوردي از تراکم زمینلغزش در هر
کیلومترمربع است (شکل .)3مطابق شکل ،3نکته مهم آن است که ،محدودۀ ممکن مقادیر تراکم
(و در نتیجه معادل کمی خطر) براي هر نوع زمینلغزش متفاوت است.
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شکل .3نمودار جرياني دادهها بر اي بخش خطر  ،CAMELمعرف ورودي ها(اطالعات تشديد
کننده) ،خروجيها ،و ترتيب قواعد []32[ ،]33[ ،]30

شکل .2بلوك قوانين خطر لرزهاي براي ريزشها و لغزشهاي سنگي گسسته []21[ ،]22[ ،]23
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مقادیر کمّی معرف اصطالحات توصیفی بهکار رفته در نمودار جریانی بخش ارزیابی خطر
کمل (شکل )3براي متغیر شدت زلزله و زاویۀ شیب به ترتیب در جداول 2و  1ارائه شدهاند
[.]30
جدول .1معادل کمّي اصطالحات توصيفي بهکار رفته در نمودار بخش خطر کمل براي متغير
شدت زلزله []23
معادل کمّي)(MMI

اصطالحات توصيفي متغير شدت زلزله

< IV
IV - V
V- VI
VI - VII
VII - VIII
VIII - IX
IX - X

Light
Moderate
Strong
Very Strong
Severe
Violent
Extreme

جدول .0معادل کمّي اصطالحات توصيفي بهکار رفته در نمودار بخش خطر کمل براي متغير زاويه
شيب []23
<1

Very Gradual

1 - 21

Gradual

21 - 13

Medium Gradual

13 - 11

Medium

11 - 01

Medium Steep

01 - 23

Steep

23 - 13

Very Steep

13 - 23

Extremely Steep

23 - 21

Near Vertical

اليههاي اطالعاتي استفاده شده براي پهنهبندي خطر زمينلغزشهاي ناشي از
زلزله در منطقۀ بررسي شده
براي بهکارگیري این روش الیههاي اطالعاتی الزم عبارتند از:
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معادل کمّي)(Degree

اصطالحات توصيفي متغير زاويه شيب
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 .1انحناي دامنه :2اطالعات کمّی در مورد انحناي دامنه و خطر زمینلغزشهاي ناشی از
زلزله نسبتاً نادر است .پژوهشهاي لیاؤ 2و همکاران ( ]23[ )2002نشان داده است،
متغیري که آنها بهعنوان " انحناي دامنه" معرفی کردهاند ،ارتباط بسیار مؤثري با وقوع
زمینلغزشهاي ناشی از زلزله چیچی تایوان در سال  3333داشته است .این الیه
اطالعاتی براي منطقۀ بررسی شده در محیط نرمافزار سامانه اطالعات جغرافیایی
) (ArcGISبا استفاده از دستور"انحنا "3از روي مدل رقومی ارتفاعی (DEM) 4تهیه
شده است(شکل.)2a
 .2شدت زلزله :شدت زلزله حداقل شدت مورد نیاز براي وقوع هر نوع از زمینلغزش
است .براساس مایلز و کیفر( ]30[ )2007متغیر شدت زلزله از سه مقدار فازي ساخته
شده است" :بزرگتر از  " ،"VIIبزرگتر از  ،"VIIIو" بزرگتر از  ."IXکمترین مقدار
(بزرگتر از  )VIIمعرف حد آستانهاي الزم براي رخداد دسته اول زمین لغزشها ،به
جز بهمنهاي سنگی است .مقدار متوسط (بزرگتر از  )VIIIمعرف حد آستانهاي الزم
براي رخداد دسته دوم (لغزشهاي چسبنده) و دسته سوم زمینلغزشها (جریانهاي
سریع خاکی) است .بیشترین مقدار (بزرگتر از  )IXمعرف حد آستانهاي الزم براي
رخداد بهمنهاي سنگی است .که این مقادیر در نمودار جریانی بخش امکان کمل
 7)IXارائه شدهاند .براي تهیۀ الیۀ اطالعاتی شدت زلزله ابتدا با استفاده از مختصات
رومرکز ،بزرگاي گشتاوري ( )MWو عمق کانونی زلزله و رابطۀ ( ]22[ )3نقشۀ
همشدت آریاس ]23[ 9محاسبه و سپس با استفاده از رابطۀ ( ]24[ )2نقشۀ شدت زلزله
بر اساس مقیاس شدت مرکالی اصالح شده ( )MMIمحاسبه شده است (شکل.)2b
log Ia  3 / 880  0/ 810M  log R 0/002R

)(1

4. Digital Elevation Model
8. Arias Intensity

3. Curvature

2. Liao et al

1.Terrain rough

7. Violent

6. Severe

5. Very strong

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

(شکل )2با اصطالحات توصیفی (بزرگتر از ( ،5)VIIبزرگتر از ( ،6)VIIIبزرگتر از

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1393.8.3.5.5

1022

نشریه زمینشناسی مهندسی ،جلد هشتم ،شمارۀ  3پاییز 3333

که در این رابطه  Iaشدت آریاس برحسب  M ،m/s2بزرگاي گشتاوري R ،فاصلۀ کانونی
برحسب کیلومترکه از رابطۀ

r r  h2

 r( R فاصلۀ بین هریک از واحدهاي منطقه از رومرکز

برحسب کیلومتر و  hعمق زلزله برحسب کیلومتر است ).حاصل میشود.
Log(Ia )= 0/ 527 IMMI - 3 / 816

)(2
که در این رابطۀ  Iaشدت آریاس برحسب  m/sو
است.
2

 IMMIشدت مرکالی اصالح شده

 .3عمق سطح لغزش خاکي :عمقسطحلغزشخاکی بر پایۀ اطالعات برگرفته از کیفر
( ]2[ )3394و بومر و رودریگوئز ]25[ )2002( 3تعریف شده است .براي الیۀ اطالعاتی
عمق سطح لغزش خاکی ،یک الیه اطالعاتی یکنواخت با مقدار ثابت  3333متر تهیه
شده است ،زیرا این مقدار ،متداولترین عمق گسیختگی براي زمینلغزشهاي ناشی از
زلزله است [ .]32در مقیاس منطقهاي ،یکنواخت فرض کردن عمق سطح لغزش
خاکی براي مدلسازي زمینلغزشهاي ناشی از زلزله امري متداول و رایج است [،]26
[.]23[ ،]29[ ،]27
 .4ارتفاع دامنه :2ارتفاع دامنه عبارت است از"اختالف ارتفاع بین خطالرأس و خطالقعر
هر یک از دامنههاي موجود در محدودۀ بررسی شده" .ارتفاع دامنه در نتیجه فرسایش
مؤثري را در مسئلۀ پایداري توده میتواند داشته باشد .در دو دامنه مشابه و با زاویۀ
شیب ثابت ،دامنهاي که مرتفعتر است پتانسیل ناپایداري بیشتري دارد .ارتفاع دامنه
بهعنوان شاخصی براي رخداد بهمنهاي سنگی درنظر گرفته شده است [ .]30کیفر
( ]2[ )3394تصریح کرده است که براي بروز بهمن سنگی ارتفاع دامنه باید بزرگتر یا
مساوي  350متر باشد .چون بهمنسنگی تنها نوع زمینلغزشی است که به این الیه
اطالعاتی وابسته است .الیه ارتفاع دامنه همان مدل رقومی ارتفاعی ) (DEMاست که از
روي نقشۀ توپوگرافی منطقه در مقیاس  3:50000بهدست آمده است (شکل.)3c

 .5نوع مصالح :این الیه معرف سنگ یا خاک بودن سازندهاي زمینشناختی است .براي
تهیۀ این الیه از نقشۀ زمینشناسی  3/300000رقومی شده اردبیل [ ]35استفاده شده
2. Slope Height

1. Bommer & Rodriguez
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است .بدین صورت که بعد از رقومیسازي نقشه زمینشناسی منطقه ،اقدام به تفکیک
مصالح خاک و سنگ از یکدیگر شده است (شکل .)23aهمچنین الزم بهتوضیح است
که ،اکثر قسمتهاي سنگی موجود در منطقۀ بررسی شده با رسوبات نئوژن و کواترنر
پوشانده شده و رخنمونهاي سنگی بهندرت در منطقۀ پژوهش مشاهده شده است،
ولی چون هدف از نقشه معرف نوع مصالح ،نشان دادن ترکیب لیتولوژي غالب هر یک
از سازندهاي زمینشناختی است و با توجه به این مطلب که مصالح درگیر زمینلغزشها
مخصوصاً زمینلغزشهاي ناشی از زلزله ،عمدتاً شامل مصالح غالب هر یک از سازندها
هستند ،بنا بر این مناطق سنگی پوشانیده شده با رسوبات نئوژن و کواترنر در نقشه
معرف نوع مصالح ،بهعنوان مناطق سنگی نشان داده شدهاند.
 .6رطوبت :رطوبت نشاندهندۀ اطالعات موجود در مورد انواع مختلف زمین لغزشها با
توجه به محتواي رطوبتی خاک یا عمق سطح ایستابی است .این متغیر نشان میدهد که
الیه مورد تجزیه و تحلیل نسبت به عمق الیه تا چه درصدي اشباع شده است .با
توجه به اینکه زلزله  3375سرعین در اسفند ماه رخداده است و از طرفی رطوبت
خاک تابع دورههاي بارندگی است ،براي مدلسازي وضعیت رطوبت خاک در زمان
رخداد زلزله ،اطالعات استفاده شده در این تحقیق مربوط به اسفند ماه است .الیه داده
نرمال شده رطوبت 3تهیه شده است .این شاخص [ ]30براي محدودۀ بررسی شده با
استفاده از باند ( 4باند مادون قرمز نزدیک )(NIR) 2و باند ( 5باند مادون قرمز میانی

3

) )(SWIRو رابطۀ  0در محیط نرمافزار  PCI Geomaticaتهیه شده است (شکل.)23b
)NIR(4)  SWIR(5
)NIR(4)  SWIR(5

() 3

NDMI 

بهطوريکه در رابطۀ  3مشاهده میشود ،اگر در رابطۀ  ،3اطالعات باند  5از باند 4کم شود،
شاخص  NDMIمعرف میزان رطوبت خاک است ،ولی اگر اطالعات باند  4از باند  5کم
شود ،شاخص  NDMIمعرف میزان رطوبت برگها و گیاهان است [.]33
2. Near-infrared

1. Normalized Difference Moisture Index
3. Short wave length infrared
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 .7زاويۀ شيب :شیب دامنه بهعنوان عاملی مورفولوژیک بهدلیل تأثیري که در عملکرد
نیروي محرک خصوصاً نیروي جاذبه زمین دارد از عوامل اصلی تعیین کننده وضعیت
پایداري دامنهها محسوب میشود .اطالعات مربوط به حداقل زاویۀ شیب الزم براي
وقوع هر نوع زمینلغزش با متغیر زاویۀ شیب ،بیان میشود .مقادیر معرف کمترین حد
آستانهاي زاویه شیب الزم براي رخداد هر یک از  6نوع زمینلغزشهاي ناشی از زلزله
براساس هنکاکس 3و همکاران ( ،]32[ )2002رودریگوئز و همکاران ( ]33[ )3333و
کیفر( ]2[ )3394در جدول 2ارائه شدهاست .الیۀ اطالعاتی معرف زاویۀ شیب از روي
مدل رقومی ارتفاعی ( )DEMدر محیط نرمافزار  ArcGISبهدست آمده است (شکل.)23c
جدول.2اطالعات در مورد حداقل زاويۀ شيب مورد نياز براي رخداد نوع خاصي از زمينلغزش
[]00[ ،]01[ ،]1
نوع زمين لغزش

حداقل زاويۀ شيب(درجه)
هنکاکس و ديگران()1331

رودريگوئز و ديگران ()2222

40

کيفر()2222

35

40

35

لغزشهاي سنگی و ریزشهاي سنگی گسسته

35

25

55

35 / 40

لغزشهاي خاکی گسسته /ریزشهاي خاکی

35

25

n/a

25

بهمنهاي سنگی

35

35

35

لغزشهاي بلوکی سنگی و چرخشهاي سنگی

35

9

2

0

30

جریانهاي خاکی سریع

ناموجود=n/a

 .8ردۀ مقاومتيزمين (ردۀ زمين) :الیه اطالعاتی ردۀ مقاومتیزمین بر اساس توضیحات و
اطالعات مبتنی بر کیفر ( ]4[ )2000در مورد ارتباط مشخصات کیفی مواد تشکیل
دهندۀ دامنه (سنگ شناسی) با میزان تراکم خطر زمینلغزشهاي ناشی از زلزله تعریف
شده است .ردۀ مقاومتی زمین در ارتباط با رتبهبندي واحدهاي سنگشناسی با توجه
به حساسیتشان به زمینلغزشهاي ناشی از زلزله است .براي تهیۀ این الیه اطالعاتی
ابتدا از نقشۀ زمینشناسی رقومی شده  3/300000اردبیل [ ]35استفاده شده و سپس
نقشه مذکور با استفاده از عملیات صحرایی و عکسهاي هوایی در مقیاس ،3:20000
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لغزشهاي بلوکی خاکی و چرخشهاي خاکی

1. Hancox et al.
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تدقیق شده است .براي هر یک از واحدهاي سنگشناسی در منطقۀ بررسی شده
مقداري را بهعنوان رده مقاومتی زمین در بازۀ  3تا ( 5بهطوريکه براي کمل مورد نیاز
است) با دقت  0/5تعیین شده است .مقادیر رده مقاومتیزمین براساس تراکمهاي
زمینلغزشی محاسبه شده براي هر واحد سنگشناسی است .الیه اطالعاتی رده مقاومتی
زمین بهعنوان شاخصی از شرایط زمین و مشخصات مواد ،مانند مقاومت برشی و
درزههاي سنگ است که مقادیر پایینتر نشاندهندۀ شرایط زمین ضعیفتر و حساستر
نسبت به زمینلغزشهاي ناشی از زلزله هستند [( ]30شکل.)22a
 .9فاصله از رودخانه و جاده :از نظر مفهومی ،الیۀ اطالعاتی فاصله از رودخانه و جاده
موجب سهولت ارائه عوامل مورفولوژیکی مؤثر در گسیختگی دامنه (مانند فرسایش
پنجه دامنه باجریان آب ،یا شیب بیش از حد دامنه ناشی از قطع شدگی بهوسیله جاده)
میشود [ .]34این الیه بهطور مشخص ،فاصلۀ دامنه از رودخانه و جاده برحسب متر
است .در این تحقیق براي مشخصکردن فاصله از رودخانه و جاده ،گرافهاي خطی
رقومی برگرفته از سازمان نقشهبرداري در مقیاس 3/50000که معرف جادهها و
رودخانههاي اصلی در محدودۀ بررسی شده است ،در محیط نرمافزار  ArcGISبه
حالت  RASTERتبدیل شده است .عملگر "فاصله خطی "3بهمنظور تعیین فاصله
(شکل.)22b
 .11پوشش گياهي :پوششگیاهی از نظر مکانیکی نقش متفاوتی در پایدارسازي و یا
ناپایدار کردن دامنهها ایفا کرده است [( ]35جدول .)1از نظر مفهومی ،این الیه
اطالعاتی اشاره به تراکم پوشش گیاهی یک منطقه ،که بهصورت درصدي از کل منطقه
بیان میشود ،دارد [ .]33الیه اطالعاتی معرف میزان پوشش گیاهی در منطقه برحسب
درصد ،با استفاده از شاخص تفاضل نرمالشده پوششگیاهی 2تهیه شده است .این
شاخص براي محدودۀ بررسی شده با استفاده از باند ( 3باند قرمز) 3و باند ( 4باند
مادون قرمز نزدیک) 4و رابطۀ  2در محیط نرمافزار (پیسیآي ژئومتیکا) 5تهیه شده
است [( ]36شکل.)22c
2. Normalized Difference Vegetation Index
)4 . Near-infrared (NIR
5. PCI Geomatica
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1. Euclidean distance
)3. Red light (RED
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شکل .2نقشههاي معرف اليۀ دادههاي ورودي محاسبه شده مربوط به منطقۀ سرعين براي کاربرد در کمل )aانحناي
دامنه (نقاط تيرهتر معرف تغييرات شيب تندتر) )b ،شدت زلزله مربوط به زلزله  2031سرعين با بزرگاي 2.2
(()Mw=6.1نقاط تيره تر معرف شدت زلزله بيشتر) و  )cارتفاع دامنه(نقاط تيره تر معرف ارتفاع بيشتر
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شکل .22نقشههاي معرف اليۀ دادههاي ورودي محاسبه شده مربوط به منطقۀ سرعين براي کاربرد در کمل  )aدستههاي رده زمين ،معرف مقاومت
نسبي ،براي واحدهاي زمين شناسي بر اساس کيفر(( )1333نقاط تيره تر معرف مقاومت نسبي کمتر) )b ،فاصله از رودخانهها و جادهها (نواحي
تيرهتر نشاندهندۀ نواحي مجاور نزديکتر)و  )cپوشش گياهي(نقاط تيرهتر معرف تراکم بيشتر پوشش گياهي)
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)NIR (4)  RED (3
)NIR (4)  RED (3

()2

NDVI 

جدول .1اثرات پوشش گياهي بر پايداري دامنهها []01
مکانيسم تأثير

مکانیکی

هیدرولوژیکی

اثرات سودمند پوشش گياهي در پايداري دامنهها

اثرات منفي پوشش گياهي در پايداري
دامنهها

مسلح کردن مکانیکی تودۀ خاک و سنگ با ریشهها

بار اضافی دامنه توسط وزن درختان سنگین

تقویت و عمل تکیهگاهی تنه درختان

عمل گوهاي ریشه در سنگهاي نزدیک

بار اضافی دامنه با وزن درختان بزرگ

سطح و از جا کندن آنها در طوفانهاي

جلوگیري از غلطیدن قطعات سست توسط درختان

شدید

کاهش دادن نزوالت جوي از طریق تبخیر و تعرق از شاخ و برگ
کاهش رطوبت خاک و افزایش مکش خاک توسط ریشه

نگهداري ظرفیت نفوذ در سطح باال

پس از تهیه این الیههاي اطالعاتی در محیط  ArcGISو  PCI Geomaticaبهصورت
رقومی ،براي پهنهبندي و محاسبه میزان تراکم خطر زمینلغزشهاي ناشی از زلزله ،از برنامۀ
کمل []32[ ،]33[ ،]30استفاده شده است.

پهنهبندي زمينلغزشهاي ناشي از زلزله سرعين با استفاده از برنامه کمل در
محدودۀ پژوهش
[ ]32استفاده شده است .کمل بهمنظور فراهم آوردن امکان تحلیل منطقهاي در نرم افزار
™ ArcGISپیادهسازي شده است [ .]32زمانی که اطالعات الزم براي هر یک از متغیرهاي
ورودي کمل فراهم گردید ،تابعهاي تعریف شده در  GISمقادیر هر یک از واحدها را محاسبه
کرده و مقادیر همه واحدهاي ورودي را به کمل منتقل میکند .در نهایت کمل مجموعهاي از
مقادیر تمرکز زمینلغزشها را که هر یک مربوط به یکی از شش نوع مختلف زمینلغزشهاي
ناشی از زلزله است ،ارائه کرده است (شکل .)3بازههاي تراکم مطابق با تعاریف "خیلی کم"،
"کم"" ،متوسط"" ،زیاد"" ،خیلی زیاد" تابع عضویت در کمل هستند ،که با استفاده از روش
غیرفازيسازي مرکز بیشینه  ،)COM(3غیرفازي شده و بهصورت کمی(عددي) ارائه شدهاند
(شکل.)21
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1. Center of Maximum
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بهطوريکه در شکل 32aمشاهده میشود ،برنامه کمل براي ریزشها و لغزشهاي خاکی
گسسته تراکم " "0/3 - 0/56و" "0/57 - 3/2را پیشبینی کرده است و ریزشها و لغزشهاي
خاکی گسسته رخداده ناشی از زلزله سرعین عمدتاً بر روي نواحی با تراکم زمینلغزشی"-3/2
 "0/57منطبق شدهاند .در نقشه تراکمهاي زمینلغزشی محاسبه شده براي زمینلغزشهاي
چرخشی و بلوکی خاکی(شکل )32bمالحظه میشود که ،تعداد بیشتر زمینلغزشهاي
چرخشی و بلوکی خاکی بر روي نواحی با بیشترین تراکم پیشبینی شده()0/33 - 0/9
زمینلغزش منطبق شدهاند .زلزله سرعین منجر به رخداد هیچ نوع زمینلغزش سنگینشده است
[ ،]34درحالی که کمل بخشهاي محدودي از ناحیۀ پژوهشی را مستعد براي رخداد
لغزشهاي بلوکی و چرخشی سنگی پیشبینی کرده و براي این نوع زمینلغزش نقشه تراکم
خطر تهیه کردهاست ،که این مطلب میتواند بهعنوان نقطه ضعف برنامه کمل درنظر گرفته شود
(شکل .)32cدر نقشۀ تراکم خطر مربوط به جریانهاي خاکی سریع (شکل )32dمشاهده
میشود که کمل براي این نوع زمینلغزش تراکم " "0/3 - 0/26را پیشبینی کرده است و
جریانهاي خاکی سریع رخداده ناشی از زلزله سرعین بر روي این نواحی منطبق شدهاند.
بهعالوه ،نقشه تراکم خطر زمین لغزش براي ریزش سنگی و بهمن سنگی ارائه نشده است.

گرچه نزدیک به سه دهه از اولین پژوهشهاي جامع پیرامون پیشبینی زمینلغزشهاي
ناشی از زلزله میگذرد ،این علم در دنیا همچنان علمی جوان محسوب شده و افقهاي بسیاري
براي گسترش در پیش رو دارد .پیشرفت سریع ابزارهایی همچون سامانه اطالعات جغرافیایی
و نرم افزارهاي مربوط به تجزیه و تحلیل آماري ،توسعۀ کاربرد ابزارهاي تحلیلی کارآمدتر از
روشهاي معمول ریاضی (مانند مجموعههاي فازي ،شبکههاي عصبی ،و نئوفازي) در علوم
زمین و افزایش تعداد محققین ،زمینه گسترش این علم را مانند علوم مشابه دیگر فراهمساخته
است .از سال  2007روشهایی نظیر روش کمل ارائهشده است که با دادههاي موجود ،بیشتر
همخوان است و عدم قطعیتها را بهتر در نظر میگیرد.
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شکل.21تراکم خطر زمينلغزشهاي ناشي از زلزله محاسبه شده براي زلزله  2031سرعين ،اردبيل
با  (a :MW =6.1تراکمهاي پيشبيني شده ريزشها و لغزشهاي خاکي گسسته با استفاده از
کمل )b ،تراکمهاي پيشبيني شده لغزشهاي بلوکي و چرخشي خاکي با استفاده از کمل(c ،
تراکمهاي پيشبيني شده لغزشهاي بلوکي و چرخشي سنگي با استفاده از کمل (d ،تراکمهاي
پيشبيني شده جريانهاي خاکيسريع با استفاده از کمل .دايرههاي توپر زمينلغزشهاي رخداده
ناشي از زلزله  2031سرعين ،اردبيل هستند.
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بهطور جالب توجهی ،برنامه کمل نقشه تراکم خطر زمینلغزش براي ریزش سنگی و بهمن
سنگی ارائه نکرده است .اصلیترین پارامتر براي ممکن بودن رخداد ریزش سنگی ،زاویۀ شیب
است و با توجه به اینکه حداقل حدآستانهاي زاویۀ شیب الزم براي رخداد ریزش سنگی در
کمل 35 ،درجه است و در محدودۀ پژوهش شیب کلی منطقه بین  2تا  25درجه متغیر است،
بنا بر این امکان رخداد ریزشسنگی وجود ندارد و طبق مطالب ذکر شده براي واحدهایی که
کد عدم امکان داشته باشند باقی مراحل ارزیابی خطر انجام نمیپذیرد و مستقیماً خطر آنها
خیلی کم فرض میشود .در ضمن اصلیترین پارامتر براي ممکن بودن رخداد بهمنسنگی،
شدت زلزله است و حداکثر شدت لرزهاي محاسبه شده در محیط نرمافزار  ArcGISبراي
محدودۀ بررسی شده  VIIIدر مقیاس اصالح شده مرکالی است .این مقدار کمتر از حداقل حد
آستانهاي شدت زلزله الزم ( )MMI IXبراي رخداد بهمنهاي سنگی در کمل است ،بنا بر این
امکان رخداد بهمنسنگی نیز در محدودۀ پژوهش وجود ندارد.
در این تحقیق با توجه به نبودن رخداد لغزشهاي چرخشی و بلوکی سنگی در محدودۀ
بررسی شده و نتایج بهدست آمده از برنامه کمل که بیانگر رویداد زمینلغزشهاي مذکور
است ،میتوان نتیجه گرفت که برنامۀ کمل در بارۀ زمینلغزشهاي خاکی عملکرد بهتري
نسبت به زمینلغزشهاي سنگی داشته است .بهطور قابل بحث کمل بخش کوچکی از محدودۀ
صورتی این نوع از زمین لغزش در واقعیت رخ نداده است .چندین نقطه ضعف در روش کمل
وجود دارد ،این نقاط ضعف عبارتند از:
 oبهمنهاي خاکی و لغزشهاي خاکی گسسته با مقدار زاویۀ شیب یکسانی مشخص
نمیشوند.
 oگسترشهاي جانبی خاک (نوعی زمین لغزش گروه )IIIبهعلت اینکه نوع متفاوتی از
دادهها و اطالعات براي تعیین آن مورد نیاز است ،در ساختار برنامه کمل در نظر گرفته
نشده است.
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در اینجا الزم به توضیح است که در محدودۀ بررسی شده دو نمونه زمین لغزش از نوع
 ولی که بهعلت اینکه کمل براي این نوع از زمین لغزش،گسترش جانبی رخ داده است
. امکان مقایسه وجود نداشته است،نقشۀ تراکم خطر ارائه نمیکند
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