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 (1939 شهريور، تاريخ تصويب 1931 شهريور)تاريخ دريافت 

 
 چكيده

 باشد، اين حوضهازنظر تقسيات سياسي در استان لرستان از توابع شهرستان خرم آباد ميهكتار  12911حوضه آبريز ايوشان با مساحت 

به منظور پهنه بندي خطر  .عرض شمالي واقع قرار دارد 99° 23'تا  99° 22' ي وطول شرق 84° 13 ' تا 84° 84' وقعيت جغرافيائي م در

هاي ابتكاري نيلسن، نيلسن اصالح شده، مورا وارسون ،آماري دو متغيره )تراكم سطح( و قضاوت زمين لغزش در منطقه مورد مطالعه از روش

 Arcزاراف مورد نياز  اقدام به تحليل خطر در منطقه در محيط نرم منظور پس از تهيه كليه نقشه هايكارشناسي استفاده شده است. بدين 
GIS  شده است . با مقايسه نتايج كار با منطقه مشخص مي گردد روش قضاوت كارشناسي و نيلسن اصالح بيشترين دقت و همخواني را با

تواند به دليل مساحت كم مناطق لغزشي در منطقه و تغييرات جزيي عوامل موثر در  منطقه دارند.  عدم انطباق ساير روش ها با منطقه مي

 لغزش مانند زمين شناسي و بارندگي باشد.

 

سد ايوشان، پايداري شيب،مورا وارسون ،زمين لغزش، نيلسن واژگان كليدي:

                                                           
                                                            نويسنده رابط ∗
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 مقدمه -1

عبارت است از حركت مصالح طبيعي 1لغزش زمين

درجه  1پوسته بيروني زمين در امتداد شيب هاي باالتر از 

كه تحت اثر نيروي جاذبه زمين اتفاق اين پديده در تمام 

عرصه هاي طبيعي و زيست محيطي به شدت موثرند. از 

آنجا كه پيش بيني زمان وقوع زمين لغزشها از توان علمي 

ل  خطر ناشي از بروز زمين لغزش امروز بشر براساس پتانسي

يا ديگر حركات توده اي اهميت دارد.پهنه بندي خطر زمين 

عبارت است از تقسيم بندي سطح زمين به مناطق  2لغزش

مجزا و رتبه بندي كردن اين مناطق براساس پتانسيل خطر 

ناشي از بروز زمين لغزش ، تاكنون روشهاي مختلفي براي 

پهنه بندي  زمين لغزش ارائه شده است ،كه با توجه به 

ماهيت آنها به دو دسته تجربي و آماري تقسيم مي 

د يك پارامتر شاخص در ارزيابي هاي عمر مفيد س.گردند

اوليه در مرحله مكان يابي در محدوده مخزن مي باشد.سد 

ايوشان كاربري ذخيره اي دارد، بنابراين تثبييت نسبي حجم 

مفيد مخزن با شناسايي و كنترل رسوب  به ويژه در كانون 

هاي فرسايش توده اي بسيار مهم مي باشد. الزم به ذكر 

د نظر هيچ گونه مطالعه ي مرتبط با است در منطقه مور

موضوع صورت نگرفته است و پژوهش فوق اولين مورد از 

 باشد.زمين لغزش در حوزه سد ايوشان مي پژوهش در زمينه

 مواد و روش ها -2

و با  GISم اين پژوهش ابتدا در محيط جانظور انبه م

استفاده از اطالعات پايه ي موجود، نقشه عوامل موثر در مدل 

ي پهنه بندي به كار رفته در اين پژوهش تهيه، و با تلفيق ها

 آنها  نقشه هاي خطر ناپايداري شيب ايجاد شده است.

 داده هاي حاصل از نقشه توپوگرافي -2-1

به منظور تهيه نقشه هاي مربوط به ناهمواري ها، نظير 

مدل ارتفاعي رقومي نقشه شيب، وجه دامنه و طبقات مربوط 

از اطالعات پايه نقشه هاي رقومي توپوگرافي با  ،به آنها

خطوط با استفاده از  .شده استاستفاده 1021111مقياس 

متري  اقدام به تهيه نقشه مدل رقومي ارتفاع  21كانتور

استفاده از  با . (1)شكل ده استشمنطقه در محيط رستر 

ار كه اين نقشه و بر اساس مدل هاي مختلف پهنه بندي  ب

بر اساس  ن پژوهش اقدام به تهيه نقشه شيبرفته در اي

(، نيلسن اصالح شده، دو متغيره و 2روش نيلسن)شكل

. است شده اصلي و جهات شيب (9قضاوت كارشناسي)شكل

ا ايجاد ب همچنين به منظور تهيه نقشه پستي و بلندي منطقه

در محيط رستر و قطع آن با نقشه  11*11يك شبكه منظم 

اختالف نسبي ارتفاع بر حسب متر مدل رقومي ارتفاع نقشه 

 .كيلومتر مربع محاسبه گرديده استدر 

 داده هاي حاصل از نقشه سنگ شناسي -2-2 

و كمك از تصاوير  21111/1با استفاده از عكس هاي هوايي

پس از انجام   Google Earth و قابليت هاي  ETMماهواره اي

نقشه زمين بازديدهاي ميداني اقدام تهيه  عمليات فتوژئولوژي و

رسوبي، -سنگي و تفكيك مرز واحدهاي (8شناسي)شكل

كالس بندي و وزن دهي بر اساس مقاومت در برابر گسيختگي 

 [Haeri et al 1997] .شده است

 
 نقشه مدل رقومي ارتفاعي منطقه -1شكل 

                                                           
۱ Landslide 
۲ Landsides hazard zonation 
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 نقشه شيب بر اساس روش نيلسن -2شكل 

 
 كالس در روش قضاوت كارشناسي 1نقشه شيب با  -9شكل 

 
 نقشه زمين شناسي منطقه مورد مطالعه -8شكل 

  

داده هاي حاصل از عوارض خطي) گسل و  -2-3

 فاصله از آبراهه(

به منظور تهيه نقشه فاصله از گسل ابتدا خط واره هاي 

مشكوک به گسل از روي عكس هاي هوايي و تصاوير ماهواره اي 

تفكيك و با كنترل اين عناصر خطي با سطح آبريز نقشه گسل 

هاي منطقه تهيه شده است. مجموع طول گسله هاي شناسايي 

اشد. متر مي ب 9/81611شده در سطح و مرزهاي حوضه آبريز  

كالس   1رستري و پلي گوني فاصله از گسل در همچنين نقشه 

و بيشتر از  411-111، 111-811، 811-211، 211-1

 (.1مترتهيه شده است)شكل 411

در  با استفاده شبكه زهكشيمنظور تهيه نقشه فاصله از آبراهه به

بيشتر و  911-811، 211-911، 111-211، 1-111كالس  1

 (.6متر )مطابق با شرايط منطقه( ايجاد شده است)شكل  811از 
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 فاصله از گسلنقشه  -1شكل 

 
 نقشه فاصله از آبراهه منطقه طرح -6شكل

 نقشه شدت زلزله -2-4

براي بدست آوردن شدت زلزله ابتدا بر اساس آمار زلزله 

هاي تاريخي و دستگاهي از كانون هاي لرزه خيز در اطراف 

ريشتر و در فاصله  8نظر با بزرگاي باالتر از منطقه مورد 

و و استفاده از روابط آمبرسيز  كيلومتري 91حداكثر 

لرزه  اقدام به تهيه نقشه شدت [shirani et al. 2004]ملويل

 (.7خيزي منطقه بر حسب مركالي شده است)شكل 

(1) I0 = 1.3 Ms + 0.09 
(2) I0= 1.04 Mb + 2.6 

 
 رحطنقشه شدت زلزله بر حسب زلزله بر حسب مركالي در منطقه  -7شكل 

با توجه به كليه كارهاي انجام شده در تهيه نقشه شدت 

لرزه خيزي منطقه مشاهده مي گردد. آبريز سدايوشان در 

تقسيم بندي شدت لرزه خيزي مطابق روش تجربي  9رده 

 مورا و وارسون قرار مي گيرد.

 زمين لغزش ها-2-5

جهت به نقشه درآوردن انواع زمين لغزش هاي به وقوع 

پيوسته در حوزه آبريز ايوشان، عكس هاي هوايي منطقه 

، به روش 1081111و با مقياس  1976مربوط به سال 

استريوسكوپي و با دقت بسيار زيادي تفسير گرديدند. با 

كنترل ميداني صحت مناطق شناسايي شده و مشكوک به 

 لغزش تعيين شد.

 داده هاي حاصل از بارش -2-6

جهت ترسيم نقشه بارندگي ساليانه با ايجاد يك 

رگرسيون خطي بين دو پارامتر ارتفاع و ميانگين بارندگي 

ساليانه ايستگاه هاي اطراف منطقه  معادله گراديان بارندگي 

با استفاده از اين رابطه و  آبريز ايوشان به دست آمده است.

 8ه بارندگي ساليانه آبريز در طبقات نقش ،GISدر محيط 

بيش از و  721-711، 711-  721  ،711كمتر از كالس 

(، بر اين 4ميلي متر در سال ترسيم شده است)شكل 711

ميلي متر در  721اساس و با توجه به بارندگي بيش از 

روش مورا و وارسون  2منطقه تمام سطح حوزه در كالس 

 ميزان تاثير رطوبت خاکقرار مي گيرد.  به منظور بر آورد 

 111ساعته با دوره بازگشت  28از نقشه ي حداكثر بارندگي 

از اطالعات ايستگاه هاي چم انجير، خرم آباد، دره تخت  ساله

و چم چت، استفاده شده است. سپس با ايجاد يك رگرسيون 

ساعته با  28خطي بين فاكتور ارتفاع و حداكثر بارندگي 

 .به دست آمده است 9ابق رابطهساله، مط 111دوره بازگشت 

(9) = 0.0514 H + 30.94 ainR 

نقشه  Arc Mapبا استفاده از اين رابطه در محيط 

ساعته با دوره بازگشت  28رستري و پلي گوني بارندگي 

 181-111، 181-181، 181كمتر از كالس  8ساله در 111

 ميلي متر ترسيم شده است. 111بيش از و 

 



 

 

 

 

س
ا

 

 
 بارندگي ساليانه در منطقه طرحنقشه  -4شكل 

بندي خطر زمين لغزش به روش  پهنه-3
Mora &Varson 

،شرايط سنگ 1در اين روش سه عامل برجستگي نسبي

بعنوان عوامل مستعد كننده 9و ميزان رطوبت خاک2شناسي

بعنوان عوامل   1و شدت بارندگي 8و دو عامل لرزه خيزي

تحريك كننده مورد استفاده قرار گرفته و با تركيب آنها 

، درجه اي از خطر لغزش دامنه اي به شرح 8مطابق رابطه 

 .[shirani et al. 2004]زير برآورد شده است

(8)  Hi=(sr.si.sh).(Ts+Tp) 

Hi0 ميزان خطر لغزش، 

Sr0 برجستگي نسبي زمين،  

Si 0  استعداد لغزش از ديدگاه سنگ شناسينشانه قابليت و، 
Sh 0 ميزان تاثير رطوبت طبيعي خاک،  

Ts0 ميزان تاثير شدت زمين لرزه، 

Tp0 تاثير ميزان بارندگي ، 

به منظور به كار گيري اين روش در منطقه مورد مطالعه 

با بررسي هاي صحرايي، واحدهاي سنگ شناسي حوزه آبريز 

اي وقوع حركات دامنهايوشان از نظر ميزان مشاركت در 

طبق جدول پيشنهادي مورا و وارسون درجه بندي گرديدند. 

وزن ها و مقادير داده شده به هر يك از واحدهاي نقشه 

(، 7)شكل نقشه خطر شدت زلزله (،8)شكل زمين شناسي

( و رطوبت خاک مطابق 4)شكل  نقشه بارندگي ساليانه

                                                           
۱ Relative relief 
۲ lithological conditions 
۳ soil moisture content 
۴ seismicity 
۵ Rainfall intensity 

يب  ي شباهم تلفيق و نقشه نهايي خطر گسيختگ 8رابطه 

 (3در منطقه طرح تهيه گرديده است)شكل 

 
 روش مورا وارسونبر اساس  نقشه خطر زمين لغزش  - 3شكل

پهنه بندي خطر زمين لغزش بر اساس مدل -4

 نيلسن

دو پارامتر ليتولوژي و طبقات شيب  نيلسن با بكار گيري

در تعيين پهنه هاي خطر زمين لغزش، نقش اصلي و عمده

. با تلفيق طبقات [Nilsen et al.1979]كننداي را ايفا مي 

 طرحي اي سنگ شناسي تهيه شده از منطقهشيب و واحده

( نقشه پهنه بندي  1و با استفاده از جدول دو بعدي )جدول

 .)11)شكل خطر زمين لغزش به روش نيلسن گرديد

 
نقشه خطر زمين لغزش در محدوده آبريز ايوشان به  -11شكل 

 روش نيلسن
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 نتايج تحليل  پايداري شيب بر اساس روش نيلسن  در منطقه طرح -1جدول

 واحد زمين شناسي كالس هاي شيب )درصد(

 ليتولوژي واحدهاي نيلسن 0-5 15-5 15<

UnStable UnStable UnStable نهشته زمين لغزشي Qls 

usually Stable usually Stable Stable فاقد زمين لغزش Qt2 

Moderate Stable usually Stable Stable فاقد زمين لغزش Bk. Fm. 

Moderate Unstable Moderate Unstable Moderate Unstable مستعد زمين لغزش Sv. Fm. 
 

پهنه بندي خطر زمين لغزش بر اساس مدل -4-1

 [Nilsen et al.1979]اصالح شده نيلسن

 در اين روش جهت رفع نواقص مدل نيلسن ساده0
 چهار گروه افزايش يافته است.رده شيب از سه گروه به -1

زمين لغزه هاي قديمي براساس مقدار شيب آنها به دو رده و -2

درجه در گروه با درجه خطر  91زمين لغزه هاي با شيب كمتر از 

 باال طبقه بندي مي شود.

درجه صرف  91ن رده بندي دامنه هاي با شيب بيش از در اي-9

نظر از جنس سنگ مستعد وقوع سقوط سنگي يا خاكي در نظر 

 گرفته شده اند .

پنج رده تقسيم بندي نيلسن در اين سيستم به هفت رده -8

 افزايش يافته است.

 كالس هاي خطر در منطقه طرح با استفاده از داده هاي شيب و 

استفاده از جدول دو بعدي در محيط سيستم  ليتولوژي و قابليت

هاي اطالعات جغرافيايي با يكديگر تلفيق و منجر به توليد نقشه 

 (.11و شكل 2خطر زمين لغزش در منطقه شده اند.)جدول شماره 

 
نقشه خطر زمين لغزش در منطقه طرح بر اساس مدل  -11شكل 

 نيلسن اصالح شده

 درجه خطرپذيري حاصل از تلفيق كالس هاي حساسيت به لغزش و شيب  در روش نيلسن اصالح شده -2جدول 

 درصد 15-33بين  درصد 33بيش از 
 5-15بين 

 درصد

 5كمتر از 

 درصد

 توصيف

9 9 9 9 Liquifaction 

1 8 8 8 Mass Movement 

9 2 1 1 Not Susceptible 

1 8 2 1 Susceptible 

  

 shadfar et]1روش آماري دو متغيره-5

al.2009] 
پارامترهاي مؤثر در وقوع زمين  1 در اين روش رابطه

مورد سنجش و ارزيابي  2لغزش با پراكنش زمين لغزش ها

قرار مي گيرد و بر اساس اين ارزيابي وزن و سهم مشاركت 

يك از طبقات و واحدهاي پارامتر مؤثر در وقوع زمين هر 

 مي شود. لغزش محاسبه

                                                           
۱ Bivariate Statistical Analysis 

۲ Landslide Inventory 

(1) Wi = Ln 
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑚𝑎𝑝
 = Ln [

𝑁𝑝𝑖𝑥 (𝑆𝑖)

𝑁𝑝𝑖𝑥 (𝑁𝑖)
∑ 𝑁𝑝𝑖𝑥(𝑆𝑖)

∑ 𝑁𝑝𝑖𝑥(𝑁𝑖)

] 

Wi0 وزن مربوط به طبقه مشخص از يك پارامتر 
Densclassهر پارامتر 0 تراكم زمين لغزش هر طبقه از 

Densmap 0 تراكم زمين لغزش در كل آبريز 

Npix(Si)0 تعداد سلول هايي از طبقه هر پارامتر داراي زمين لغزش 

Npix(Ni)( 0 تعداد سلول هايPixelsتشكيل دهنده حوزه ) 
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و نقشه هاي تهيه شده نقشه نهايي  1با استفاده از رابطه  

 (.12خطر زمين لغزش در منطقه تهيه شده است)شكل

 
 بر اساس مدل آماري دو متغيره نقشه خطر وقوع گسيختگي -12شكل 

 روش قضاوت كارشناسي-6

، فاصله از گسل ، فاصله عامل سنگ شناسي 8با استفاده از 

از آبراهه هاي اصلي و شيب كه مهمترين عوامل موثر در 

ه اين نقش منطقه تشخيص داده شده اند.گسيختگي در وقوع

تهيه و با روش و وزن دهي كور هر  GISعوامل در محيط 

عامل به كالس هاي مختلف با وزن مشخص تقسيم شده 

( 9اند، در نهايت با جمع جبري ارزش اطالعاتي)جدول 

نقشه خطر زمين لغزش در آبريز سد ايوشان با روش قضاوت 

(.19كارشناسي تهيه گرديد)شكل 

 عامل موثر در وقوع گسيختگي دامنه اي در روش قضاوت كارشناسي 8ع دادن نقشه نتايج حاصل از قط -9جدول 

 رديف دامنه مجموع وزن اليه ها كالس خطر

 1 1-1 بي خطر

 2 6-11 خيلي كم خطر

 9 11-11 كم خطر

 8 <16 خطر زياد

 
 نقشه خطر وقوع گسيختگي اساس مدل قضاوت كارشناسي - 19شكل

 نتايج -7

به منظور بررسي ميزان دقت روش هاي بكار گرفته شده در 

اين پژوهش و مقايسه نتايج روش ها با يك ديگر از معياري تحت 

نسبت مساحت  عنوان شاخص زمين لغزش استفاده شده است.

زمين لغزش به زمين لغزش هاي واقع شده در هر پهنه خطر 

مساحت آن پهنه، خطر شاخصي است كه استعداد نسبي وقوع 

. [Jalali et al. 2002]زمين لغزش در آن پهنه را مشخص مي كند

به عنوان مثال اگر مقدار حاصل اين شاخص صفر باشد يعني 

هيچ نوع زمين لغزشي در پهنه مورد نظر كه ممكن است پهنه 

وقوع زمين لغزش باشد، روي  بي خطر تا پهنه با خطر زياد براي

نداده است. البته انتظار منطقي اين است كه اين شاخص براي 

پهنه هاي بي خطر داراي حداقل مقدار و براي پهنه هاي با خطر 

اين شاخص كه در  خيلي زياد داراي حداكثر مقدار ممكن باشد.

واقع يك نسبت را نشان مي دهد وقتي قابل استفاده است كه با 

سبت ها مقايسه شود. محاسبه سهم مربوط به هر نسبت مجموع ن

با در نظر گرفتن مجموع نسبت ها است كه شاخصي را كامل 

كرده و امكان مقايسه را فراهم مي آورد. نظر به اين كه در اين 

پژوهش خطر مربوط به زمين لغزش ها مورد بررسي قرار مي 

ده گيرند، از اين شاخص به عنوان شاخص زمين لغزش ياد ش

 محاسبه مي گردد. 6 است. اين شاخص لغزش از رابطه

(6)    LHi = 
𝑆𝑖

𝐴𝑖

∑
𝑆𝑖

𝐴𝑖
𝑛
𝑖=0

× 100 

LHi0 شاخص خطر وقوع زمين لغزش در هر پهنه خطر به درصد 

Si0 مساحتي از پهنه كه توسط زمين لغزش پوشيده شده است 
Ai0 مساحت هر يك از پهنه هاي خطر زمين لغزش 

n خطر پيش بيني شده0 تعداد پهنه هاي 

جهت فراهم سازي شرايط مناسب براي مقايسه نتايج به 

دست آمده، براي حالت هاي مختلف ممكن از اين شاخص 

استفاده شده است.با توجه به نتايج بدست امده و كنترل نتايج با 
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منطقه مي تو ان گفت مدل قضاوت كارشناسي به لحاظ تاثير 

ي دامنه هاي در منطقه دادن عوامل اصلي موثر در ناپايدار

بيشترين مطابقت را با واقعيت ميداني دارد. اين تطابق به ويژه در 

مورد كالس هاي خطر زياد  و كم خطر به چشم مي خورد از 

سويي روش نيلسن اصالح شده به لحاظ تاثير دادن شيب هاي 

قابل قبولي به جاي مي  درصد در لغزش  نتايج نسبتا   91باالي 

نتايج در مورد كالس كم خطر مشهودتر مي باشد گذارد كه اين 

كه عوامل اصلي موثر در لغزش در حوزه آبريز  آنجائي ليكن از

ايوشان فقط شيب و ليتولوژي نمي باشند و عامل ليتولوژي تاثير 

خيلي كمي دارد نتايج استفاده از اين روش و نيلسن ساده را نمي 

ش مورا وارسون رو توان در مورد تمام كالس هاي خطر پذيرفت.

     رد كالس خطر كم و زياد به جاي خوبي در مو نتايج نسبتا  

 گذارد كه مي تواند به لحاظ دخالت دادن عوامل متعدد باشد.مي

( به لحاظ تراكم سطح و ارزش اطالعاتي) روش آماري دو متغيره

پراكنش كم و محدود نقاط لغزشي فقط در شناسايي نقاط داراي 

خطرخيلي باال موثرند و در صورت نبود لغزش فعال در منطقه از 

 پيش بيني خطرات احتمالي عاجز مي باشند. 

 بحث و نتيجه گيري -8

فت روش با توجه به نتايج به دست آمده  مي توان گ

هاي متداول موجود هر كدام به واسطه نوع عامل مورد نظر 

-هت بكار گيري در محل مورد نظر ميج داراي كمبود هاي
باشند. البته هر كدام از اين روش ها در واقع يك نوع مدل 

است، و دليل ضعف آن  يك منطقه خاص كارشناسي براي

گسيختگي از ها در ساير نقاط، تفاوت عوامل موثر در بروز 

آماري  يك نقطه به نقطه اي ديگر مي باشد. اما روش هاي

به لحاظ  تاثير دادن سابقه لغزش در تجزيه و تحليل داده 

هاي اوليه و عدم محدوديت در انتخاب نوع و تعداد عوامل 

موثر در بروز لغزش مي توانند از دقت بااليي برخوردار باشند 

يا خفته و كاهش  ولي با كاهش نقاط داراي لغزش فعال

تعداد نقاط داراي گسختگي از دقت كار در اين روش نيز 

در  كاسته مي گردد و همانگونه كه مشاهده شد صرفا 

شناسايي برخي نقاط مي تواند از دقت بااليي برخوردار 

باشد.روش قضاوت كارشناسي تنها روشي است كه همگان 

ه آن ناذعان دارند چنانچه يك ديد مطمئن كارشناسي پشتوا

با توجه به اينكه  باشد از دقت زيادي برخوردار مي باشد.

مشاهدات ميداني در منطقه نشان مي دهد فرسايش سطحي 

به ويژه در سطح توده گنگلومرايي بختياري باعث توليد  و

حجم زيادي رسوب به شكل بار بستر مي گردد الزم است با 

اتخاذ روش هاي آبخيزداري در كنترل رسوب به ويژه 

سدهاي رسوب گير در باال دست درياچه سد ايوشان از ورود 

رسوب به داخل درياچه سد جلوگيري گردد.
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