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بررسی زمینلغزشها با استفاده از شاخصهای مورفوتکتونیک
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چکیده
زمینلغزش بهعنوان یکي از اشکالحرکات تودهای زمین اغلب با شاخصهای ژئومورفیک قابل بررسي ميباشد .این
شاخصها از ابزارهای کارآمد برای شناسایي وضعیت تکتونیکي ،ارزیابي احتمالي و پهنهبندی مناطق به شمار مي-
آیند .هدف از این تحقیق استفاده از شاخصهای مورفوتکتونیک برای بررسي لغزشهای رخ داده ميباشد .برای
انجام این کار ،در هفت حوضه مورد بررسي ،از شاخصهایي چون شیب طولي رودخانه ) ،(SLشاخص عدم تقارن
حوضه زهکشي ) ،(AFشاخص تقارن توپوگرافي عرضي ( ،)TPشاخص هیپسومتریک ( ،)HIشاخص نسبت شکل
حوضه ) (BSاستفاده شده است .سپس نتایج شاخصها ،تبدیل به شاخص فعالیت تکتونیکي ( )IRATشده و نقشه
پهنهبندی مخاطرات تکتونیکي در سه طبقه ترسیم شده است .نقشه طبقهبندی شاخص مورفوتکتونیک حاصل با
نقشه حاصل از پراکنش سطحي زمینلغزش تهیه شده از بازدید میداني با تفسیر عکسهای هوایي و ماهوارهای در
محیط نرمافزار  ArcGISرویهم اندازی شده است .با استفاده از تکنیک جداول متقاطع و شمارش نقاط لغزشي در
هر طبقه مشخص شد که  99/9درصد از موارد لغزش در طبقه مناطق شدید و بسیار شدید تکتونیکي واقع شده و
فقط  11/1درصد از زمینلغزشها در طبقه متوسط قرار گرفتهاند .روش شاخصهای ژئومورفیک همراه با استفاده از
سیستم اطالعات جغرافیایي ،رویه و ابزار توانمندی برای برآورد ،نمایش و پهنهبندی میزان زمینلغزش است،
معالوصف در این رابطه ميتوان از روشهای جدیدتری همچون روش فازی و سامانه عصبي بهمنظور طبقهبندی
تکتونیکي شاخصها نیز بهره گرفت.
واژههای کلیدی :پهنهبندی ،سامانه اطالعات جغرافیایي ،شاخصهای ژئومورفیک ،میزان همبستگي
مقدمه
یکي از پدیدههایي که همزمان با زلزله اتفاق
ميافتد ،رانش زمین ميباشد و موجب باال رفتن
خسارات زلزله ميشود .با استفاده از شاخصهای
مورفوتکتونیک ميتوان با ارائه نقشهها در پیشبیني
مکانهایي که در اثر زلزلههای آتي دچار ناپایداری
ميشوند ،برنامهریزان را یاری داد .با استفاده از
تحلیلهای مورفومتری و بهرهگیری از شاخصهای
ژئومورفیک و پارامترهای رتبهای شبکههای زهکشي
___________________________
* مسئول مکاتباتhabibi1354@yahoo.com :

ميتوان ،تکتونیک فعال یک منطقه را بررسي نمود
( Guarnieriو  .)1119 ،Pirrottaدر این زمینه
شاخصهای ژئومورفیک ابزار سودمندی برای مطالعه
فعالیتهای تکتونیکي در نواحي مختلف محسوب
شده و بهوسیله آنها ميتوان اطالعاتي در مورد
نواحي خاصي از یک منطقه که در معرض فعالیت
تکتونیکي نسبتاً سریع یا حتي کند قرار دارند ،به-
دست آورد ( Kellerو  .)1111 ،Pinterمطالعات
زیادی در مورد ارزیابي فعالیت تکتونیکي توسط
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دانشمندان صورت گرفته ( Azorو همکاران1111 ،؛
 Bullو 1377 ،McFadden؛  Della Setaو همکاران،
1119؛  Kellerو 1111 ،Pinter؛  Maroukianو
همکاران1119 ،؛  Molinو همکاران1111 ،؛ Silva
و همکاران )1119 ،که از جمله ميتوان به مباحث
ژئومورفولوژی تکتونیکي اشاره نمودEl-Hamdouni .
و همکاران ( )1119از این شاخصها در بررسي
وضعیت تکتونیکي حوضه سریانورا در جنوب اسپانیا
استفاده نمودهاند.
در ایران بررسي شاخصهای مورفوتکتونیک
مناطق مختلف بهوسیله افرادی زیادی (،Goorabi
1117؛ 1113 ،Karami؛ 1119 ،Khatib؛ Madadi
و همکاران1112 ،؛ 1119 ،Negaresh؛  Yamaniو
1111 ،Jafari Aghdam؛ )1111 ،Zare-Mehrjerdi
مورد استفاده قرار گرفته است.
شناسایي و طبقهبندی نواحي مستعد لغزش و
پهنهبندی خطر آن گامي مهم در ارزیابي خطرات
محیطي به شمار رفته و نقش غیر قابل انکاری را در
مدیریت حوزههای آبخیز ایفا مينماید ( Sakarو
همکاران .)1332 ،در زمینه زمینلغزش کارهای
مختلفي در ایران و جهان صورت گرفته که ميتوان
به تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان مختلفي
( Aleottiو 1333 ،Chowdhury؛  Canianiو
همکاران1119 ،؛ 1331 ،Shariyat Jafari؛ ،Komac
1111؛  1111 ،Owneghو  )1111اشاره کرد.
همچنین ،به کارهای انجام شده با استفاده از روش
تحلیل سلسله مراتبي ) (AHPتوسط Yalcin
( )1119و ترکیب خطي وزین )،Shadfar( (WLC
1117؛  Sardashtiو 1117 ،Safari؛  Ayalewو
همکاران1111 ،؛  Saberiو همکاران1111 ،؛ ) نیز
اشاره نمود.
 Yamaniو  )1111( Jafari Aghdamبا بهره-
گیری از داده  1SRTMمورفوتکتونیک ناحیه دهشیر
را تفسیر و تبیین نمودهاند .نتایج این بررسي نشان
ميدهند که روشهای تجزیه و تحلیل عوارض به-
صورت رقومي بر روی  SRTMکه روش پیشنهادی
و کاربردی در این مطالعه ميباشند ،توانسته ساختارِ
مورفوتکتونیکي پیرامون گسل دهشیر را شناسایي و
Shuttle Radar Topography Mission
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شواهد مورفوتکتونیک موجود در لندفرمهای آن را از
دیدگاه تکتونیکي تفسیر نماید .بر اساس شواهد
نوزمین ساخت استخراج شده از  SRTMناحیه
پیرامون گسل دهشیر از قبیل پرتگاه و اثر گسل،
شبکة زهکشي منحرف و جابهجا شده ،الگوی
مئاندری شبکه آب ،سطوح فرسایشي ارتفاع یافته و
فرسایش قهقرایي شبکه زهکشي ،بهدلیل موقعیت
استقرار آنها (در لندفرمهای کواترنری) همگي از
جمله شواهد نوزمین ساخت گسل دهشیر هستند
که داللت بر فعالیت این گسل در طي کواترنری
دارد.
در تحقیقي  Almasianو همکاران ( ،)1111با
بررسي مقادیر شاخصهای مورفوتکتونیکي Vf ،Smf
و  SLهمراه با مقطع طولي رودخانه و تغییرات
سنگشناسي آن و تلفیق آنها با سایر اطالعات،
میزان فعالیت تکتونیکي در حوضههای انتخابي
بارونق ،جزه ،قمصر و قهرود را محاسبه نموده است.
در این بررسيها نشان داده شده است که این سامانه
گسلي از یک سازوکار راستالغز راستگرد همراه با
یک مولفه معکوس برخوردار است .نرخ لغزش افقي
در بخش مطالعه شده از گسل قم-زفره ،بهطور
میانگین  1/1میليمتر در سال برآورد شده است.
درجه فعالیت تکتونیکي در حوضه نسبت به دیگر
حوضهها کمتر و در دو حوضه قمصر و قهرود نیز
تقریبا در یک رده و نسبت به دو حوضه دیگر بیشتر
است .ایشان همچنین ،بیان داشتند که بررسيهای
مورفوتکتونیکي و نئوتکتونیکي ابزار بسیار مناسبي
برای بررسي و مقایسه وضعیت تکتونیکي منطقه به-
صورت کمي و کیفي بوده و نتایج حاصل از آنها به-
صورت کاربردی قابل استفاده خواهد بود.
 Sharifiو همکاران ( ،)1119با بررسي ارتباط
تکتونیک فعال و پهنههای لغزشي در قالب شاخص-
های  Vfو  Smfنقشه پهنهبندی تکتونیکي را در
سه طبقه )I( :پهنه فعال تکتونیکي )II( ،پهنه با
فعالیت متوسط و ( )IIIپهنه غیرفعال تکتونیکي تهیه
نمودهاند .آنها همچنین ،نقشه پهنهبندی خطر
زمینلغزش را در پنج طبقه تهیه نمودند .مقایسه و
انطباق نقشه پهنهبندی تکتونیک فعال حاصل از
شاخصهای  Vfو  Smfبهترتیب نشان ميدهند که
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حدود  19و  29درصد از پهنههای خطر باالی
تکتونیک فعال حاصل از ارزیابي دو شاخص مذکور
با پهنههای حساسیت باال ( )IVو خیلي باال ()V
حاصل از نقشه پهنهبندی خطر زمینلغزش منطقه
انطباق دارند.

هایي به خصوص در نیمه شرقي استان ميباشیم .در
حال حاضر بهطور متناوب فعالیت مجدد این گسلها
موجب بروز زلزلههایي در استان ميشود .گسل
خوردگي که در استان مشاهده ميشود در طي
فازهای کوهزایي آلپین و کواترنری رخ داده است که
عمق اثر آنها تا پي سنگ پرکامبرین توسعه یافته
است .عمق کانون زلزلههای استان بین  11تا 91
کیلومتری پوسته زمین است .گسلهای اصلي استان
با جهت شمال غربي-جنوب شرقي در قسمت
کوهستاني استان قرار دارند.

مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش شامل حوضههای زهکشي
ایذه ،مرغاب ،باغ ملک ،صیدون ،دالون-میداوود،
جایزان ،بهبهان در استان خوزستان است .همزمان با
چینخوردگيهای الیههای زمین ،شاهد شکستگي-

شکل  -1موقعیت جغرافیایي منطقه مورد پژوهش

بررسي وضعیت لرزهخیزی استان خوزستان و
شواهد تاریخي ،حاکي از لرزهخیز بودن استان است.
رویداد زمینلرزههای ویرانگر (تاریخي سده بیستم)
در پهنه گسل جبهه کوهستان (گسل لرزهزای
بهبهان ،باغملک ،اندیکا و روند لرزهزای ایذه) توان
باالی لرزهخیزی این بخش از استان را نشان مي-
دهد .بنابراین ،شهرها و بخشهای بهبهان ،ایذه،
باغملک ،حسینیه علیا و روستاهای پیرامون آنها در
خطر باالی زمینلرزه قرار دارند .آمار زلزلههای کشور
نشان ميدهد که از سال  1331تا  ،1111مجموعا
 1127زمینلرزه با بزرگي بیش از  1/2در استان
خوزستان ثبت شده است که شدیدترین آنها با
بزرگي  2/1در تاریخ  1111/13/12حوالي مسجد
سلیمان و نیز با همین بزرگي در تاریخ

 1111/11/19میالدی در حوالي شهر حسینیه
خوزستان به وقوع پیوسته است .شدیدترین زمین-
لرزه در این منطقه در طي  92سال اخیر با بزرگي
 1/9در سال  1373در شهر ایذه مسجد سلیمان به
وقوع پیوسته است .در جریان این زلزله شدید71 ،
نفر کشته و تعدادی زخمي شدهاند
(.)http://ahsc.blogfa.com/post/
شاخصهای ژئومورفیک :برای مشخص کردن
میزان فعالیت تکتونیکي حوضه باید بر اساس روابط
زیر اقدام به محاسبه شاحص مورفوتکتونیک در
سطح حوضه شود .ابتدا باید پنج شاخص ،AF ،SL
 Tp ،Hiو  Bsدر سطح حوضه مشخص و طبقهبندی
شود و در نهایت با استفاده از رابطه ( )1نسبت به
ارزیابي نهایي تکتونیکي حوضه اقدام نمود.
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 -شاخص شیب طولی رودخان ه :)SL( 1این

111/

شاخص به تغییرات شیب آبراهه حساس است و مي-
تواند هرگونه بينظمي را که در اثر فعالیتهای
تکتونیکي یا مقاومت سنگ در شیب طولي آبراهه
ایجاد شده است ،نشان دهد این شاخص بهوسیله
رابطه ( )1بیان ميشود.

است (1331 ،Mayer؛  Pikeو 1371 ،Wilson؛
.)1321 ،Strahler
()9
) Hi  (H Ave  Hmin ) / (H max  H min
طبقه ( )1دارای شاخص هیپسومتریک Hi>0.5
 mو طبقه ( )1در طبقه  0.4<Hi<0.5و طبقه ()9
کوچکتر از  1/1ميباشد.

( SL 

 -شاخص تقارن توپوگرافی عرضی :)Tp( 4این

()1

H
) L
L

که در آن H ،اختالف ارتفاع مقطع اندازهگیری
شده L ،فاصله افقي اندازهگیری شده و  Lطول
رودخانه از نقطه مرکزی مقطع تا سرچشمه ميباشد
(1379 ،Hack؛  Troianiو .)1119 ،Della-Seta
 El-Hamdouniو همکاران ( )1119سه طبقه
تکتونیکي را برای ارزیابي این شاخص تعیین نموده-
اند که شامل :طبقه ( )1با فعالیت تکتونیکي باال
 ،SL>211طبقه ( )1با فعالیت تکتونیکي متوسط
 911≤SL<211و طبقه ( )9با فعالیت تکتونیکي کم
 SL<911است.
 شاخص عدم تقارن حوضه زهکشی:)AF( 2این شاخص کجشدگي جانبي حوضه را نسبت به
مسیر اصلي رودخانهاش در اثر نیروهای تکتونیکي،
نشان ميدهد و با رابطه ( )1تعریف ميشود ( Hareو
1392 ،Gardner؛  Kellerو .)1111 ،Pinter
() 1

Ar
)
At

( AF  100 

که در آن Ar ،مساحت حوضه در سمت راست
آبراهه اصلي و  Atمساحت کل حوضه است.
بر طبق نظر  El-Hamdouniو همکاران
( ،)1119اگر  AFبرابر  21باشد ،حوضه متقارن
است و اگر کوچکتر از هفت باشد ،در طبقه ( )9قرار
دارد .اگر اعداد بهدست آمده بین هفت تا  12باشد،
از لحاظ تکتونیکي در طبقه ( )1واقع است و بیشتر
از  12در طبقه ( )1قرار ميگیرد.

شاخص عدم تقارن توپوگرافي در شبکه زهکشي
حوضههایي با لیتولوژی تقریباً همسان ،عملکرد
تکتونیک فعال را نشان ميدهد و با رابطه ( )1تعریف
ميشود ( Alipoorو همکاران.)1111 ،
()1

Tp  Da Dd

که در آن Da ،فاصله نواری رودخانه از خط
میاني حوضه Dd ،فاصله خط میاني حوضه تا مرز
حوضه است .اگر  Tpبرابر صفر باشد ،حوضه متقارن
و آرام است و اگر  Tpبه سمت یک میل کند،
حوضه نامتقارن و از لحاظ تکتونیکي فعال است.
 شاخص نسبت شکل حوضه :)Bs( 5حوضههایفعال تکتونیکي ،از لحاظ شاخص شکل حوضه ()Bs
دارای شکل کشیدهای ميباشند .بهطور کلي شکل
حوضه با توقف فعالیت تکتونیکي در طول زمان با
کاهش میزان باالآمدگي مواجه بوده ،به تدریج دایره-
ای شکل ميشود .این شاخص با رابطه ( )2بیان مي-
شود ( Bullو 1377 ،McFadden؛ 1371 ،Cannon؛
.)1339 ،Ramírez-Herrera
()2
Bs  Bl Bw
که در آن Bl ،بیشترین طول حوضه و Bw
بیشترین عرض حوضه ميباشد .اگر  Bsبزرگتر از
چهار باشد ،طبقه ( )1و بین سه تا چهار طبقه ( )1و
کمتر از سه طبقه ( )9ميباشد.
 -ارزیابی نسبی فعالیتهای تکتونیک ی

6

( :)IRATاین شاخص از رابطه زیر بهدست ميآید

 -شاخص هیپسومتریک :)Hi( 3این شاخص

( Alipoorو همکاران1111 ،؛  El-Hamdouniو

توزیع ارتفاعات را در راستای عمود بر یک ناحیه از
زمین مثال در یک حوضه زهکش توصیف ميکند.
این شاخص بیانگر توزیع مساحت ارتفاعات متفاوت

همکاران.)1119 ،
()1

1

Stream Length Gradient Index
Asymmetric Factor
3
Hypsometric Integral
2

IRAT  S N
4

Transverse Topographic Symmetry Factor
Drainage Basin Shape Index
6
Relative Active Tectonics Index
5
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که در آن S ،مجموع طبقات شاخصهای
ژئومورفیک محاسبه شده و  Nتعداد شاخصهای
محاسبه شده ميباشد 1> IRAT >1/2 .فعالیتهای
زمین ساختي شدید 1/2> IRAT >1 ،فعالیتهای
تکتونیکي زیاد 1> IRAT >1/2 ،فعالیتهای زمین
ساختي متوسط و  IRAT >1/2فعالیتهای کم و
ناچیز است.

اقدام به پهنهبندی پتانسیل لغزش با استفاده از
مدل  AHPنموده است .عکسهای هوایي 1:11111
بلوک  77و  79سال  1971سازمان نقشهبرداری
کشور و دادههای ماهوارهای چند طیفي سنجنده
 ETM+مربوط به مسیرهای  111و  ،112ردیف 99
و  93در سال  11117به همراه بازدیدهای میداني
مورد شناسایي قرار گرفتند .سپس دادههای حاصل
شده ،برای ترسیم محدوده ،پردازش و تحلیل وارد
نرمافزار سامانه اطالعات جغرافیایي شد (شکل  .)9بر
این اساس میزان انطباق شاخص مورفوتکتونیک با
رخداد زمینلغزشها مشخص شده است .نتایج
حاصل از انطباق نقشههای فوق در جدول  1ارائه
شده است.

روش پژوهش :در ابتدا زیرحوضههای رده هفت
تماب تهیه شده ،سپس با استفاده از گزارشهای
موجود ،مرز تصاویر ماهوارهای و نقشههای توپوگرافي،
شبکه آبراههها و  21( DEMمتر) حوزههای آبخیز
استخراج و تفکیک شده است .در داخل هر حوضه
شاخصهای مختلف مورفوتکتونیک با استفاده از
قابلیتهای نرمافزارهای  ArcGIS9.3و  ILWISبا
استفاده از فرمولهای هر شاخص تعیین ،محاسبه و
طبقهبندی شد .در نهایت حوضهها بر اساس روش
 El-Hamdouniو همکاران ( ،)1119که همان
فرمول محاسبه شاخص ارزیابي نسبي فعالیتهای
تکتونیکي ( )IRATميباشد ،مورد ارزیابي و طبقه-
بندی به سه طبقه خیلي شدید ،شدید و متوسط قرار
گرفتند (جدول .)1
فرمول روش شاخص ارزیابي تکتونیکي بر اساس
اطالعات هر یک از شاحصهای مورد مطالعه بهطور
جداگانه محاسبه و طبقهبندی ميشود .پس الزم
است ،طبقهبندی هر یک از شاخصها مشخص و با
هم جمع شده و بر تعداد کل شاخص تقسیم شود و
بر اساس نظر  El-Hamdouniو همکاران (،)1119
اگر این شاخص بین یک تا  1/2باشد ،در طبقه
شدید تکتونیکي قرار ميگیرد .بهمنظور سنجش
موازنه میان شاخصهای مورفوتکتونیک (شاخص
ارزیابي نسبي فعالیت تکتونیکي) حوضه و نقشه
پراکنش سطحي زمینلغزش ،دو نقشه بر همدیگر در
محیط  GISانطباق داده شد (شکل .)7
برای تهیه نقشه پراکنش لغزش ،محدوده
مناطقي که دارای مورفولوژی لغزش بودند ،با
استفاده ازتحقیقات گذشته  )1111( Habibiکه

نتایج و بحث
برای ارزیابي نسبي فعالیتهای تکتونیکي در
هفت حوضه ایذه ،مرغاب ،باغ ملک ،صیدون ،دالون-
میداوود ،جایزان و بهبهان ،از پنج شاخص
ژئومورفیک بهدست آمده ،استفاده شد که نقشههای
آن در ادامه آورده شده است .نتایج این تحقیق نشان
داد که شاخص  SLبین  131/29تا  231/11در
حوضه ایذه و مرغاب فعالیت تکتونیکي باالیي را
نشان ميدهد ،در حاليکه شاخص  Bsاختالف بین
 1/79تا  1/17را نشان ميدهد و در طبقه ()1
( )Bs>1قرار ميگیرد .چون باغ ملک و ایذه دارای
Bsمابین  1/29و  1/17ميباشد ،اما شاخص Tp
دارای  1/11که جایزیان ،مرغاب و ایذه دارای اعداد
باالیي است که حکایت از فعالیت تکتونیکي باال
است .نتایج بهدست آمده از شاخص  AFاعدادی
مابین  17/19تا  22/11را نشان ميدهد که نشان-
دهنده زیرحوضههای ایذه و مرغاب باالترین فعالیت
تکتونیکي را دارا ميباشند .شاخص  Hiبهترتیب برابر
 1/27 ،1/21و  1/21برای زیرحوضههای ایذه،
باغملک و بهبهان ميباشد و در طبقه ( )1تکتونیکي
قرار گرفته است (جدول .)1
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جدول  -1نتیجه محاسبه شاخصهای تکتونیک و محاسبه ارزیابي نسبي فعالیتهای تکتونیکي ()IRAT

نام حوضه

شاخص
هیپسو
متریک
()HI

شاخص
شکل
حوضه
()BS

شاخص
تقارن
توپوگرافي
عرضي
()TP

شاخص عدم
تقارن
()AF

شاخص
گرادیان
رودخانه
()SL

شاخص
فعالیت
تکتونیکي
()IAT

طبقهبندی

ایذه  -پیون

1/27

1/21

1/19

22/11

211/11

1/1

خیلي شدید

مرغاب

1/19

1/39

1/11

21/17

231/11

1/9

شدید

باغ ملک

1/21

1/17

1/12

21/11

223/29

1/9

شدید

صیدون

1/21

9/23

1/99

21/71

219/92

1/9

شدید

دالون  -میداوود

1/13

9/39

1/91

21/71

171/12

1/1

متوسط

جایزان

1/17

1/79

1/11

21/12

131/29

1/1

متوسط

بهبهان

1/21

1/19

1/99

17/19

917/13

1/1

متوسط

بر اساس اطالعات موجود بیش از  27/1درصد
از لغزشهای منطقه برابر با  91مورد لغزشي از نوع
انتقالي ميباشند .لغزشها بهصورت دیگر در سطح
حوضه مشهود است و بیشتر لغزش در مناطق با
فعالیت تکتونیکي شدید قرار گرفته است .پس از
طبقهبندی هر یک از شاخصها و محاسبه مجموع
کالسهای شاخصهای ژئومورفیک محاسبه شده بر

تعداد شاخصها ،اقدام به طبقهبندی ارزیابي نسبي
فعالیت تکتونیکي در سه طبقه شد.
بر اساس نتایج بهدست آمده گستره ردههای
بسیار فعال تکتونیکي ،شامل مناطق با خطر بسیار
باال با شاخص ( )1> IRAT >1/2برابر با 191
کیلومتر مربع برابر با  9/11درصد از کل حوضه و
مناطق با خطر زیاد ( )1/2> IRAT >1با مساحتي
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برابر با  1311کیلومتر مربع  97/19درصد از سطح
حوضه را شامل ميشود .پس بهطور کل ميتوان
گفت مناطق با خطر باال و بسیار باال  9291کیلومتر
مربع و بیش از  12درصد از سطح حوضه را شامل
ميشود .در حاليکه مناطق با فعالیت تکتونیکي
متوسط ( )1> IRAT >1/2برابر با  1911کیلومتر
مربع و برابر با  21/3درصد از سطح حوضه را شامل
شده است .پس بهطور کلي حوضه از لحاظ فعالیت-
های تکتونیکي جزء مناطق فعال است.
در تحقیقي که توسط  Eskandariو همکاران در
سال  1119اقدام به پهنهبندی منطقه از نظر خطر
نسبي زمینلرزه بر اساس روش احتماالتي نموده
است .نتایج نشان داد که نیمه باالیي استان از نظر
خطر زمینلرزه در سطح باالتری قرار دارد و

شهرستانهایي مانند اندیمشک ،دزفول ،شوشتر،
مسجد سلیمان و باغ ملک در منطقه با سطح خطر
باال قرار دارند .در اینجا بیان ميشود که تحقیق
حاضر از لحاظ روش تحقیق و استفاده از
شاخصهای مورفوتکتونیک با کارهای انجام شده
توسط  Alipoorو همکاران ( )1111و El-
 Hamdouniو همکاران ( )1119هماهنگي خوبي
نشان ميدهد .در زمینه استفاده از این شاخصها در
لغزش با کارهای  Almasianو همکاران (،)1111
 Sharifiو همکاران ( )1119و  Yamaniو همکاران
( )1111هماهنگي خوبي را نشان ميدهد ،با این
تفاوت که در این تحقیق از شاخصهای بیشتر (پنج
شاخص) و مطالعه همزمان گسل و لغزش نیز بهره
برده شده است.

شکل  -8نقشه لغزشها و گسلهای منطقه تحقیق
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شکل  -9فراواني و نوع لغزشهای منطقه مورد پژوهش
جدول  -2مساحت مناطق مختلف از لحاظ حساسیت به فعالیت تکتونیکي ( )IRATو تعداد زمینلغزش مشاهده شده
طبقهبندی

مساحت
(کیلومتر مربع)

تعداد زمینلغزش مشاهده شده

درصد وقوع زمینلغزش

خیلي شدید
شدید
متوسط

191
1311
1911

11
91
7

91/3
29/3
11/1

در ادامه تحقیق نشان داد که اکثریت زمین-
لغزشها در طبقه خیلي شدید و شدید از لحاظ
شاخصهای تکتونیکي واقع شده است .تنها 11/1
درصد از زمینلغزشها در طبقه متوسط قرار گرفته
است .همچنین ،رویهماندازی نقشه زمینلغزش
مشاهده شده بر روی نقشه فعالیتهای تکتونیکي
( 21 )IRATمورد لغزشي از مجموع کل لغزشهای
اتفاق افتاده ( 19مورد لغزشي) در طبقه شدید و
خیلي شدید قرار دارد و نشان از دقت قابل قبول
مدل دارد .در تحقیق حاضر پس از ترسیم گسلها
در محیط نرمافزار  ArcGIS9.3با استفاده از ابزار
اندازهگیری نرمافزار تعداد  11گسل شناسایي شد که
دارای روند شمال غرب–جنوب شرقي ميباشند.
مجموع طول گسلها در سطح حوضه 927/2
کیلومتر ميباشد و برای محاسبه تراکم گسلها الزم
است ،طول گسلها را بر مساحت آن تقسیم ميشود.
نتایج این تحقیق نشان داد که تراکم گسل در سطح

حوضه بین  1/1تا  1/2کیلومتر بر کیلومترمربع و به-
طور متوسط  1/12است.
معادله همبستگي در نرمافزار  SPSSبین فاصله
اقلیدسي محاسبه شده گسل و لغزش بهطور متوسط
و مثبت معنيدار است (معادله .)7

()7

0.451 Pearson Correlation, sig 0.000 is
significant at the 0.01 level  2  tailed 

در ادامه نتایج این تحقیق نشان داد که 99/9
درصد از لغزشها در طبقههای شدید و بسیار شدید
تکتونیکي واقع شده ،زیرا بخش قابل توجهي از
نواحي دارای پتانسیل لغزش شدید و بسیار شدید در
نقشه حاصل از این روش دقیقاً منطبق بر نواحي
موجود دارای فراواني لغزش زیاد هستند .همبستگي
شدید این نقشه با لغزشهای رخداده نیز ميتواند
دلیل خوبي در استفاده از این روش در برآورد
فعالیت حرکات دامنهای (لغزش) ميباشد .پیشنهاد
ميشود از روشهای دیگری چون مدل تحلیل
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.مطالعات آتي استفاده شود

 منطق فازی و شبکه عصبي در نقشه،سلسله مراتبي
) نیز درIRAT( نهایي فعالیتهای تکتونیکي

طول گسل بر حسب کیلومتر
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شماره گسل
 نمودار طول گسلهای منطقه مورد پژوهش-11 شکل

تهران آقایان دکتر قنواتي و دکتر کرم و به ویژه
استاد فرزانه آقای دکتر صفاری بهخاطر
راهنمایيهای ارزشمندشان و از دوست خوبم جناب
آقای نوری بهخاطر در اختیار قرار دادن بخشي از
.اطالعات و راهنمایي در زمینه نرمافزار اعالم ميدارم
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Abstract
Landslide with Morphotectonic indices is related. Morphotectonic indices applicable
tools for probability estimation and seismic planning of area. Landslides events are the
most common natural threats that have been recorded in the Iran. Landslide hazard
zonation planning is required for the sustainable management plan. Therefore,
application of morphotectonic indices to estimate landslide risk in the selected area
was the aim of this research. The selected area comprises seven sub catchments at the
south west of Iran which historically has experienced several earthquakes ranging
between 2.5 to 6.5 magnitudes in the Richter scale. Morphological indices such as
river length–gradient index (SL), the catchment, drainage basin asymmetry (AF),
transverse topographic symmetry (TP), factor hypsometric integral (HI) and index of
drainage basin shape (BS) were applied for seismic planning of study area. As a result,
different indices were converted to the tectonic activity index (IAT) in the three
categories. Besides, the resultant morphotectonic zoning map was compared with
landslide risk event, and calculated showed that a good correlation between
morphotectonic indices and landslide risk event map was demonstrated in this study.
Key words: Correlation, GIS, Morphotectonic Indices, Zoning
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