15

فصلنامه جغرافیای طبیعی ،سال نهم ،شماره  ،33پاییز 9315

بررسی مورفومتری و پایش زمینلغزش به کمک سنجش از دور
(مطالعه موردی زمینلغزش هاردنگ ،غرب استان اصفهان)


محمدرضا نوجوان
استادیار گروه جغرافیا (ژئومرفولوژی) واحد میبد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،میبد ،ایران
تاریخ دریافت9319/9/91 :

تاریخ پذیرش9315/7/62 :

چکیده
زمینلغزش از جمله مخاطرات طبیعی است که موجب آسیبهای مالی ،جانی و تخریب منابع
طبیعی میشود .ترکیب عاملهای طبیعی و انسانی ،شرایط رویداد این پدیده ناپایدار دامنهای را
در فرآیندهای انتقال ژئومورفیکی در پی دارد .هدف از این پژوهش ،مورفومتری و تعیین میزان
حرکت و ارزیابی تغییرات یکی از لغزشهای قدیمی و فعال منطقه هاردنگ در  57کیلومتری
جنوبغرب اصفهان است .در این منطقه انواع مختلفی از انواع ناپایداریهای دامنهای دیده
میشود ویکی از عمدهترین این حرکتها ،کوه رفت عظیمی است که حرکتهای آن روستای
هاردنگ را که در نزدیکی این ناپایداری قرار گرفته را بهشدت تهدید میکند .بررسی
مورفومتری این پدیده و تعیین میزان جابهجایی و مکانیزم اینگونه حرکتها ،مارا در کنترل و
پیشگیری از بروز خطرهای احتمالی یاری خواهد کرد .بهمنظور این ارزیابی لغزش ابعاد آن با
استفاده از عکسهای هوایی در  2مقطع زمانی  4331و  4351تعیین شد .در ادامه با استفاده
از عملیات میدانی و با استفاده از  Google Earthو نرمافزار  GISابعاد لغزش در زمان حال
مشخص گردید .با بررسی معادالت مختلف در برآورد حجم با استفاده از مساحت با توجه به
شرایط توپوگرافی و نوع لغزش مشابه از فرمول  A3/2استفاده شد و حجم لغزش در مهر و
مومهای مختلف بررسی شد .با مقایسه ابعاد و حجم لغز ش میتوان میزان جابهجایی و
تغییرات لغزش را مورد ارزیابی قرار داد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که میانگین سرعت
حرکت این لغزش در طی  75سال در حدود  32/735سانتیمتر در سال بوده و اختالف طول،
عرض ،محیط ،مساحت و حجم این لغزش از سال  4331تا  4331بهصورت صعودی افزایش
یافته است (به ترتیب از  47/373تا  777237/345متر مکعب) که مبین حرکت چرخشی
انتقالی زمینلغزش در طی این سالها است.
واژگان کلیدی :زمینلغزش ،مورفومتری ،هاردنگ.

مقدمه
لغزشها از جمله پدیدههای بسیار پیچیده و در عین حال زیانبار به شمار میآیند که در اثر وقوع آنها مواد دامنهای از
سطوح شیبدار جابهجا شده و زخمهای نسبتاً عمیقی در سطح دامنهها بر جای میماند ،وقوع چنین پدیدههایی در
نزدیکی عوارض فرهنگی مانند مناطق مسکونی ،جادهها و  ...موجب آسیبهای مالی و تلفات جانی فراوان میشود.
 نویسنده مسئول11936572199 :

E-mail: Mrnowjavan@yahoo.com
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آثار ناپایداری دامنهها بهصورت حرکتهای تودهای در مقیاس کوچک تا وسیع میباشد .حرکتهای دامنهای ممکن
است جزئی و منحصر به ریزش یک قطعه سنگ منفرد بوده یا اینکه بسیار بزرگ و فاجعه آفرین است .آسیبهای ناشی
از این نوع حرکتها در کشورهای توسعه یافته بیشتر است اما  15درصد مرگ و میرهای ناشی از آن در کشورهای در
حال توسعه اتفاق میافتد.

زمینلغزشها از جمله ویرانگرترین حوادث طبیعی در مناطق شیبدار بهحساب میآیند (کانانگو )6112 ،آسیبهای
وارد به مناطق مسکونی و زیربنای اقتصادی و همچنین تلفات انسانی ناشی از زمینلغزشها در سراسر جهان در حال
افزایش است (سینگروی .)6119 ،عوامل متعددی مانند شرایط زمینشناسی ،شرایط هیدرولوژی و هیدروژئولوژی ،وضعیت
توپوگرافی و مورفولوژی ،آبوهوا و هوازدگی بر پایداری یک شیب تأثیر گذاشته و میتوانند باعث ایجاد لغزش شوند
(سوترز9112 ،؛ چائو6119 ،؛ پیرت6115 ،؛ گارفی .)6117 ،گرچه میزان آسیبهای اقتصادی ناشی از زمینلغزش در
کشورهای پیشرفته بیشتر است ،ولی طبق مطالعات انجام شده توسط مرکز مطالعات بالیای طبیعی سازمان ملل متحد
برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه این آسیبها یک و دو درصد تولید ناخالص ملی آنها است (مهدوی فر،
.)9372
امروزه استفاده از دانش سنجش از دور یکی از راههای بسیار مطمئن و کارآمد جهت فعالیتهای مربوط به زمین اعم
از ژئومورفولوژی ،زمینشناسی ،کشاورزی ،منابع طبیعی و  ،...مورد توجه قرار گرفته است .عکسهای هوایی دیدی وسیع
و فرامرزی را از محیط برای انسان فراهم میکنند (شیرانی.)9316 ،
با بررسی مورفومتری زمینلغزشها میتوان میزان حرکت ،جهت و نوع حرکت را تعیین کرد که با در نظر گرفتن
میزان ،سرعت و جهت جابهجایی میتوان تعیین ریسک کرد و پیشبینی الزم جهت جلوگیری از وقایع جبرانناپذیر جانی
و تا حدی مالی نمود و در نتیجه از میزان خطر چه مالی و چه جانی کاست.
استفاده از فنآوری ماهوارهای و تشخیص و تهیه نقشه زمینلغزشها به تاریخ دهه  9171زمانی که تصاویر اپتیکی
قابلدسترس شدند ،بر میگردد .پژوهشگران اولیه از تصاویر  Landsatو  SPOTبرای تشخیص زمینلغزشها استفاده
کردند ;(Gagnon, 1975; Mc Donald and Grubbs, 1975; Sauchyn and Trench,1978; Stephens, 1988
Huang and Chen,1991).

شیرانی ،9316 ،به شناسایی ،پایش و سنجش خطرپذیری لغزش در ارتفاعات دنای زاگرس با استفاده تکنیک سنجش
از دوری تصاویر ماهوارهای پرداخت.
همچنین برخی پژوهشگران به تحلیل ویژگیهای مورفومتری زمینلغزشها پرداختند ،برای مثال اثبات شده است که
زمینلغزشهای کمعمق بیشتر توسط بارندگیهای شدید کوتاه مدت و به دلیل وقوع سیالبهای ناگهانی ایجاد میشوند
(براند9199 ،؛ پولونی9116،؛ کانسلی9195 ،؛ کانن9195 ،؛ ویک زورک9197 ،؛ مورگان9117 ،؛ پارانوز.)6116 ،
درحالیکه بیشتر زمینلغزشهای عمیق تحت تأثیر بارندگیهای ساالنه بلند مدت میباشند که آمار بلند مدت این
بارندگیها مورد نیاز میباشد (بونارد6119 ،؛ آیالیو.)6115 ،
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دستیابی به اطالعات مربوط به مساحت و تعداد زمینلغزشها از روی عکسهای هوایی ،تصاویر ماهوارهای و
همچنین بازدیدهای میدانی بهراحتی امکانپذیر میباشد ،درحالیکه حجم را نمیتوان از روی عکسهای هوایی و تصاویر
ماهوارهای مشخص کر د .از آنجایی که اطالعات مربوط به حجم در ارتباط با میزان فرسایش و تولید رسوب است،
بنابراین مورد توجه ویژه – بهخصوص برای متخصصین آبخیزداری -قرار میگیرد ) ،(Malamud etal, 2004برآورد
حجم زمینلغزش امری مشکل است و نیازمند دادههایی از هندسه سطحی و زیرسطحی دامنه گسیخته شده است
(امیدوار و کاویان .)9391:931 ،جمعآوری این اطالعات که طی عملیات میدانی صورت میگیرد ،مشکل و پرهزینه است.
به همین خاطر در حال حاضر برآورد حجم زمینلغزشها را بهاندازه گیریهای هندسی گسیختگیها بهویژه مساحت
مرتبط مینمایند ،محاسبه میشود ;(Simonett, 1967; Rice et al., 1969; Innes, 1983; Hovius et al., 1997
;Guthrie and Evanas, 2004a; Korup, 2005b; ten Brink et al., 2006; Imaizumi and Sidle, 2007
Guzzetti et al., 2008; Imaizumi et al., 2008).

اشخاص مختلفی در مناطق مختلف جهان بر روی حجم لغزشها با استفاده از مساحت لغزش مطالعاتی انجام دادهاند
که میتوان به پژوهشهای

;(Rice, Foggin,1971; Abele,1974; Innes, 1983; Simonett, 1967

;Martin,2002; Guthrie, Evans,2004; Korup, 2005; Imaizumi, Sidle, 2008; Imaizumi,2008

 ،Guzzetti, 2009اشاره کرد.
با بررسی منابع فوق مشخص شد که برآورد حجم زمینلغزشها با استفاده از دادههای مساحت در نقاط مختلف دنیا
مورد بررسی قرار گرفته و مدلهایی که همگی بهصورت توانی میباشند ارائهشده است( .امیدوار و کاویان  )9391و
همچنین مرور منابع هم هدف با این پژوهش نشان میدهد که روشهای مختلفی جهت محاسبه میزان حرکت توده
وجود دارد که میزان دقت آنها متفاوت است .روشهایی از قبیل روشهای راداری و تفسیر عکسهای هوایی و غیره که
با توجه به شرایط منطقه و توده مورد مطالعه مناسبترین روش انتخاب و معرفی میشود همچنین در بعضی از
پژوهشهای پژوهشگران به روش تجربی و بعضی با بهرهگیری از کامپیوتر و نرمافزارهای مربوطه ،این کارها را انجام
دادهاند.
تحلیل مورفومتری تودههای جابهجا شده در اثر انواع ناپایداریهای دامنهای میتواند تعیین کننده میزان ،جهت و
حتی سرعت این حرکتها باشد .محاسبه شاخص جابهجایی توسط روشهای متفاوتی از جمله مطالعات میدانی ،بررسی
عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای رادار امکانپذیر است.
با توجه به شرایط لیتولوژی ،هیدرولوژی ،توپوگرافی ،جهتگیری دامنهها ،ویژگی سازندها و فرایندهای هوازدگی،
منطقه هاردنگ از مستعدترین مناطق برای وقوع لغزشها محسوب میشود ،به همین دلیل میتوان لغزشهای متعددی
در سرتاسر دامنههای اطراف هاردنگ مشاهده کرد.
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دادهها و روشها
ویژگیهای منطقه مورد مطالعه :حوضه آبریز لنجانات یکی از زیر حوضههای حوضه آبریز باتالق گاوخونی در بخش
میانی فالت مرکزی ایـــران است و در مختصات جغرافیایی ( 59( 6تا ( 59( 56طول خاوری و ( 39( 95تا (36( 39
عرض شمالی واقع شده است .این حوضه در تقسیمبندی کلی هیدرولوژی ایران جزء حوضه آبریز فالت مرکزی ،زیر
حوضه باتالق گاوخونی است .وسعت محدوده مطالعاتی لنجانات در حدود  3933کیلومتر مربع است که 9762
کیلومترمربع آن را ارتفاعها و  9717کیلومترمربع آن را دشت تشکیل میدهد .شیب کلی حوضه از جنوب و جنوب خاوری
به شمال و شمال باختری رودخانه زایندهرود است .بارندگی متوسط ساالنه منطقه  979/6میلیمترمی باشد .منطقه مورد
بررسی با نام هاردنگ ،منطقهای بین سه ده لنجان -پارک ملی تنگه صیاد و فرخشهر است ،منطقهای است که در حوزه
آبریز لنجانات و  75کیلومتری جنوب غرب اصفهان قرار گرفته است.

شکل  :4موقعیت منطقه مورد مطالعه

مختصات جغرافیایی زمینلغزش برابر  59 99 31و  36 92 13است .مساحت تقریبی منطقه  91هکتار است و شیب
تقریبی آن  %97است در این منطقه انواع مختلفی از انواع ناپایداریهای دامنهای دیده میشود ،یکی از عمدهترین این
حرکتها کوه رفت عظیمی است که تحرکات آن روستای هاردنگ را که در نزدیکی این ناپایداری قرار گرفته را بهشدت
تحدید میکند .در این روستا حدود  9111نفر زندگی میکنند ،که این زمینلغزش میتواند خطرهای جدی و فاجعهآمیزی
را برای سکنه این روستا به وجود آورد ،جاده اصلی از پایین این زمینلغزش میگذرد که دسترسی روستا را با
شهرستانهای اطراف امکانپذیر میکند .جنس زمین با توجه به بررسی نقشه زمینشناسی  9:911111و همچنین
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مطالعات صحرایی از سنگهای آتشفشانهای اندزیتی و تراسهای قدیمی و آبرفتهای دانهدرشت ماسهسنگ و قلوه
سنگ تشکیل شده است .اسکارپ منطقه را سنگهای آهکی کرتاسه دوران دوم و سنگهای آتشفشانی دوران دوم و
همچنین دشتهای گراولی (سنگریزهای ،دانههای ماسهسنگی و قلوه سنگی) پوشانده است .جنس زمین محدوده لغزش
کرتاسه  k3است و همچنین قسمتهایی از منطقه در دشتهای گراولی قرار گرفته است.
در این پژوهش ابتدا عکسهای هوایی مهر و مومهای  9339و  9371از اداره آبخیزداری استان و همچنین تصویر
 9311از  Google Earthگرفته شد و سپس این تصاویر با استفاده از نرمافزار  Arc GISروقومی شد (شکل  3 ،6و .)9

شکل  :2عکس هوایی منطقه هاردنگ سال 9339

شکل  :3عکس هوایی منطقه هاردنگ سال 9371
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شکل  :1عکس هوایی منطقه هاردنگ سال 9311

در این پژوهش با استفاده از نرمافزار  ArcGISو همچنین مطالعات میدانی به بررسی محدوده لغزش پرداخته شد
(شکل  )7 ،2 ،5و با استفاده از عکسهای هوایی در دسترس مورفومتری لغزش مورد مطالعه قرار گرفت و طول ،عرض،
محیط و مساحت لغزش در مهر و مومهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت .و سپس با استفاده از فرمول ~ Volume

( (cruden,1996) A3/2که  Aدر اینجا مساحت است) حجم لغزش به دست آمد ،البته باید در نظر داشت که این رابطه
برای لغزشهای انتقالی مانند لغزش مورد بررسی ما صدق میکند( .جداول .)3 ،6 ،9

شکل  :7محدوده مشخصشده لغزش سال 9339
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شکل  :5محدوده مشخصشده لغزش سال 9371

شکل  :5محدوده مشخصشده لغزش سال 9311
جدول  :4مشخصات زمینلغزش سال 9339
حجم
9767961/111
739913/537
56219672/15

مساحت
69927/575
9976/957
991399/691

محیط
917/629
375/359
9557/199

عرض
991/392
93/759
339/666

طول
395/231
999/959
267/975

لغزش سال 4331
مرز لغزش اصلی
مرز لغزش کوچک ،چپ
مرز لغزش بزرگ

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  :2مشخصات زمینلغزش سال 9371
حجم
9119239/199
9197173/727
913921/677
57931319/51
منبع :یافتههای پژوهش

مساحت
69955/962
91991/921
6613/956
991551/176

محیط
996/779
997/992
979/692
9796/592

عرض
969/366
19/655
52/927
323/211

طول
356/919
991/612
57/396
299/112

لغزش سال 4351
مرز لغزش اصلی
مرز لغزش کوچک ،چپ
مرز لغزش کوچک ،راست
مرز لغزش بزرگ
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جدول  :3مشخصات زمینلغزش سال 9311
حجم
5296255/266
9172931/113
993537/9913
93769926/97

مساحت
39596/939
91513/393
6399/765
919399/169

محیط
973/519
516/159
993/991
9937/699

عرض
963/992
15/929
26/511
321/992

طول
329/169
956/972
26/116
765/691

لغزش سال 4331
مرز لغزش اصلی
مرز لغزش کوچک ،چپ
مرز لغزش کوچک ،راست
مرز لغزش بزرگ

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج و بحث
با توجه به اهمیت میزان حجم لغزش در زمینلغزشهای به وجود آمده برای برآورد رسوب ناشی از این جابجایی و با به
دست آوردن مساحت لغزش در دورههای مختلف با توجه به منابع مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از فرمول
 (cruden,1996) Volume ~ A3/2که بنا به شرایط اقلیمی ،لیتولوژی و نوع لغزش موجود مشابه میباشند به بررسی
میزان حجم لغزش پرداخته شد .با استفاده و بررسی جداول بهدستآمده ،تفاوت و میزان جابهجایی را در طول این 52
سال به دست آوردیم که در جداول ( 7 ،2 ،5 ،9و  )9آورده شده است.
جدول  :1اختالف طول لغزشها در مهر و مومهای مورد بررسی
4331-4351
99/66
3/67
9/75
93/663

4331-4331
99/391
3/299
1
17/399

4351-4331
7/921
1/399
1
59/969

سال
میزان اختالف طول لغزش اصلی
میزان اختالف طول لغزش سمت چپ
میزان اختالف طول لغزش سمت راست
میزان اختالف طول لغزش بزرگ

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  :7اختالف عرض لغزشها در مهر و مومهای مورد بررسی
4331-4331
3/77
99/793
1
37/919
منبع :یافتههای پژوهش

4331-4351
9/719
9/611
9/75
5/997

4351-4331
9/172
7/519
1
36/977

سال
میزان اختالف عرض لغزش اصلی
میزان اختالف عرض لغزش سمت چپ
میزان اختالف عرض لغزش سمت راست
میزان اختالف عرض لغزش بزرگ
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جدول  :5اختالف محیط لغزشها در مهر و مومهای مورد بررسی
4331-4331
22/637
95/169

4331-4351
31/763
9/112

4351-4331
35/599
99/969

سال
میزان اختالف محیط لغزش اصلی
میزان اختالف محیط لغزش سمت چپ

1

5/533

1

میزان اختالف محیط لغزش سمت راست

691/957

969/215

955/926

میزان اختالف محیط لغزش بزرگ

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  :5اختالف مساحت لغزشها در مهر و مومهای مورد بررسی
4331-4351
6767/119
999/967
991/973
99969/191

4331-4331
3999/951
6331/952
1
59111/299

4351-4331
297/959
9191/761
1
1979/216

سال
میزان اختالف مساحت لغزش اصلی
میزان اختالف مساحت لغزش سمت چپ
میزان اختالف مساحت لغزش سمت راست
میزان اختالف مساحت لغزش بزرگ

منبع :یافتههای پژوهش

جدول  :7اختالف حجم لغزشها در مهر و مومهای مورد بررسی
4331-4331
995635/293
337235/552
1
59111/299

4331-4351
799197/219
59925/362
991/973
99969/191

4351-4331
979699/115
671971/63
1
1979/216

سال
میزان اختالف حجم لغزش اصلی
میزان اختالف حجم لغزش سمت چپ
میزان اختالف حجم لغزش سمت راست
میزان اختالف حجم لغزش بزرگ

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به بررسی مقادیر آورده شده در جداول فوق به این نتیجه میرسیم که طول ،عرض ،محیط ،مساحت و حجم
این لغزشها در فاصله زمانی مهر و مومهای  9339تا  9311بهصورت صعودی افزایشیافته است که مبین حرکت
چرخشی انتقالی زمینلغزش در طی این سالها است و همچنین از نرمافزار  Excelجهت ترسیم نمودارها برای مقایسه
میزان جابهجایی لغزشها در طی مهر و مومهای مختلف استفاده شد .با مطالعه نمودارهای مربوطه میتوان روند صعودی
تغییرات را مشاهده کرد.
با استفاده از مقادیر بهدستآمده از میزان جابجایی طولی لغزش و استفاده از برنامه  Excelاین میزان جابهجایی با
نمودارها به تصویر کشیده شد و میتوان میزان تغییرات و همچنین صعودی بودن روند تغییرات را مشاهده کرد .همچنین
این مراحل برای بررسی عرض و حجم این لغزش نیز انجام شد که در ادامه آورده شده است.
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منبع :نگارنده

شکل  :7مقایسه طول لغزش اصلی (مرکزی)

منبع :نگارنده

شکل  :3مقایسه عرض لغزش اصلی (مرکزی)

منبع :نگارنده

شکل  :41مقایسه حجم لغزش اصلی (مرکزی)

متوسط سرعت این حرکت را با توجه به آمار بهدستآمده از سال  9339تا سال  9371حدود  91سانتیمتر در سال
برآورد شده و از سال  9371تا سال  9311متوسط سرعت سالیانه حدود  52سانتیمتر در سال برآورد شد و در کل
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میانگین سرعت بهدستآمده در طی  52سال در حدود  36/937سانتیمتر در سال بهدستآمده است که با توجه به
مشاهدات صحرایی و بررسی تصاویر به این واقف شدیم که این لغزش فعال است.
هدف از این پژوهش تحلیل آماری پارامترهای فیزیکی ،مورفولوژیکی و نیز برخی عوامل انسانی و طبیعی مؤثر بر
وقوع زمینلغزش ،به نظر شناسایی بیشتر وضعیت شکلگیری توده لغزشی منطقه اعم از میزان کشیدگی و گسترش،
وضعیت تغییر شکل طولی و عرضی و نیز حجم خاک فرسایشی ناشی از لغزش است.
ما در این پژوهش مکانیزم این حرکت را بررسی کردیم و همچنین میزان جابهجایی توده را برآورد کردیم و به
محاسبه مورفومتری تودههای جابهجا شده پرداختیم ،و همچنین از روی پارامترهای مورفومتری به طبقهبندی و شناسایی
رسیدیم.
نتیجهگیری
لغزش مورد مطالعه یک لغزش قدیمی وسیعی است که در چند سال اخیر فعالتر شده و ساکنین روستای هاردنگ و
همینطور ساختمانها ،مزارع و جاده اصلی که در مسیر آن قرار دارد را تهدید میکند .مورفومتری این لغزش با استفاده از
عکسهای هوایی و مطالعات میدانی و کار با نرمافزار  GISمحاسبه شد ه است .متوسط سرعت حرکت این لغزش در طی
 52سال در حدود  36/937سانتیمتر در سال به دست آمد .با توجه به مقادیر به دست آمده از میزان و نوع و جهت جابه-
جایی از روی عکسهای هوایی و مطالعات صحرایی نوع حرکت را چرخشی انتقالی بیان کرده است .پیشنهادهایی که
میتوان مورد توجه قرار داد:
 -1میتوان با استفاده از تصاویر رادار در پریودهای کوتاهتر این روند جابهجایی را مورد بررسی قرار داده و به پایش
و تأیید این جابهجایی پرداخت؛
 -2از تغییر کاربری در زمینهای این منطقه جلوگیری شود تا از سرعت بیشتر این لغزشها جلوگیری کرد؛
 -3با استفاده از اقدامهای بیولوژیکی و سازهای جهت تثبیت دامنههای این منطقه اقدام نمود؛
 -4از گسترش مناطق مسکونی و یا مراکز عمومی در نزدیکی این لغزش ممانعت شود؛
 -5آموزش همگانی بهویژه سـاکنان اطـراف منطقـه بـهمنظور توجـه بیشـتر بـه صـدمات ناشـی از آن و کـاهش
سرمایهگذاری در آینده در زمینهای نزدیک به زمینلغزش.
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