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بررسی و ممیزی مخاطرات محیطی دامنههای مشرف به شهر همدان
علیرضا ایلدرمی ،1میرمهرداد

میرسنجری٭2

 1استاديار گروه مرتع و آبخيزداري دانشگاه مالير
 2استاديار گروه محيط زيست دانشگاه مالير
(تاريخ دريافت1389/7/2 :؛ تاريخ تصويب)1389/10/27 :

چكیده
محيط هاي طبيعی همواره دستخوش يکی از مهمترين مخاطرات طبيعی ،يعنی حرکات تودهاي بوده که باعث ناپايداري میشود .شناساايی
مناطق ناپايدار و مميزي آنها بهمنظور تشخيص و تعيين خطر عوامل محيطی يکی از موضوعات مهم در زميناه عمارا منااطق کوهساتانی
محسوب میشود .در اين بررسی ،دامنه شمالی الوند مشرف به شهر همدا و مناطق اطراف آ به وسعت  698/8کيلومتر مربع باه منظاور
تحليل فرايندهاي دامنهاي همچو ريزش ،لغزش و جريا مواد براساس وضعيت ساختاري و ژئومرفولوژي ،با استفاده از سيساتم اطالعاات
جغرافيايی و روش برانسد ( )1994تعيين حدود شده است.
ابتدا نقشههاي عامل در مقياس  1:25000با استفاده از نرمافزار سيستم اطالعات جغرافيايی ( )ArcGis9تهيه و سپس با تلفيق آنهاا باا
يکديگر ،منطقه به سه کالس  B ،Aو  ،Cبه ترتيب لغزشهاي عميق ،ريازشهاا و جرياا واريازهاي و سانگی طبقاهبنادي شاد .وجاود
واريزههاي فراوا  ،لغزشهاي سطحی و جريانی همچو سوليفلکسيو و ريزش بلوكهاي سنگی از ديوارههاي پرشيب دامنههاي سانگی،
 ...از جمله شواهد و آثار مخاطرات محيطی مهم براي شهر همدا در منطقه است که بزرگترين ماانع باراي عمارا و توساعه جهاانگردي
بهشمار میآيد .بررسیها نشا میدهد که عواملی چو سااختار زماين شناسای ،وضاعيت ليتولاوژي ،شايب ،توپاوگرافی ،پوشاي گيااهی،
جريا هاي سطحی ،تعداد و تراکم گسلها ،ترانشهها ،خاکريزي و بارگذاري ،مورفولوژي دامنهها از مهمتارين علال ناپاياداري دامناههاا در
منطقهاند.
نقشههاي حاصل از پهنهبندي کالس  B ،Aو  Cنشا میدهد که بيشترين قسمت ناپايدار منطقه مربوط به ليتولاوژي سانگهاي گرانيتای
مشرف به شهر همدا بوده ،درحالیکه منطقه نسبتاً پايدار را بيشتر قسمتهاي ميانی منطقه مورد بررسی با ليتولوژي سنگهاي هاورنفلس و
شيست شامل میشود .و دو قسمت  %64از وسعت منطقه را به خود اختصاص دادهاند .ارقام فوق دقت و تأمل برنامهريازا را ،باهوياهه باه
علت عمرا منطقه و توسعه صنعت جهانگردي ،احداث جاده ،هتل ،تله کابين و  ...را بيي از پيي میطلبد.

كلید واژه :ناپايداري ،مخاطرات محيطی ،سيستم اطالعات جغرافيايی ،لغزش ،ريزش ،جريا واريزهاي ،سوليفلکسيو .

 نويسنده مسئول:

Email: Ildoromi@gmail.com
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سرآغاز
شناسايی و تبيين مناطق ناپايادار از نظار عملکارد نيروهااي
طبيعی و براساس سيستم هاي مرفوژنيك نشا دهندة خطرهااي
عوامل طبيعی و گااهی نياز نقاي انساا در تشاديد آ اسات.
ناپايداري محيط بر حسب نقي عوامل گوناگو متفاوت باوده و
به اشکال مختلف ظااهر مایشاود .باهمنظاور مميازي منااطق
آسيبپذير ،تجزيه و تحليل عملکرد نيروهاي طبيعی و گاهی نيز
نقي انساا در روناد ،ياا تشاديد ايان فرايناد ضاروري اسات
(روستايی .)1379 ،امروزه تحليل ناپايداري دامنهها و تشاخيص
و مميزي مناطق ناپايدار با هدف عمارا منااطق کوهساتانی از
اهميت و جايگاه ويههاي برخوردار اسات .باهطاوريکاه در ايان
تحليل بايد بتوا دامنههايی را که عوامل مورفوژنز در آ شادت
زيادي دارد و در نهايت منجر به تغيير در توپوگرافی و بهعباارتی
مرفولوژي دامناههاا مایشاود از سااير دامناههاا تفکياك کارد
(حقشناس.)1376 ،
محيطهاي طبيعی همواره در حال تغييار و تحاول هساتند و
اين تغييرات بهطور طبيعی با فعاليتهاي انسا شکل مایگيارد.
در کشورهاي مختلف جها  ،مسائله دساتيابی باه راهحالهاا و
شيوههاي مناسب ،براي مهار و کنترل و کااهي ايان خطرهاا و
خسارتهااي ناشای از آ  ،برناماهريازي اصاولی در اساتفاده از
محيطهاي طبيعی است که بهصورت مسئلهاي جدي خودنماايی
میکند (خيام.)1371 ،
بررسی و مطالعه حرکات تودهاي بهمنظاور شناساايی ناواحی
مستعد و شناخت عوامل مؤثر در وقوع آ براي مديريت صاحي
اين اراضی به منظور پيشگيري از وقوع و ايجاد خسارتها ،داراي
اهميت زيادي است .ناپايداري دامنهها بر اثر حرکاات تاودهاي از
جمله مخاطرات طبيعی است که باعث خساارات ماالی ،جاانی و
تخريبی منابع طبيعای فاراوا در کشاور مایشاود( .امينایزاده،
 .)1377فرساايي خااك ،تهديااد منااطق مسااکونی ،زراعاای و
جادهها ،پر شد مخاز سد و  ...از جمله ماواردي اسات کاه در
نتيجه وقوع انواع حرکات تودهاي حادث میشود .به همين دليال
مطالعاااه حرکا اات تاااودهاي در دنياااا اهميااات خاصااای دارد.
 Ramakarishnanو همکارا ( ،)2002براي شناخت ناحيهاي
لغزشی در منطقهاي کوچك در  Kothajiriدر بخاي Nilgiris
براساس ،GISروش ساه بعادي باراي مطالعاه ارائاه کاردهاناد.
نقشااههاااي ارتوفتااو بااا  Orthocompاز عکااسهاااي هااوايی
منطقهاي به مقياس  1:8000تهيه و اليههاي اطالعاتی شامل

بررسی و ممیزی مخاطرات محیطی دامنههای مشرف به شهر همدان

نقشههاي ارتوفتو ،توپاوگرافی ،کااربري اراضای ،شايب ،خااك،
سنگ شناسی ،شبکه آبراههاي و توپوگرافی با  GISتلفياق و در
نهايت ناحيه مورد مطالعه به  4منطقه (منااطق باا خطار لغازش
بسيار زياد ،زياد ،متوسط و پاايين) ،تقسايمبنادي شاد (شاريعت
جعفري.)1372 ،
رجايی ( )1373نقال مایکناد کاه تنگساتانی ( )2003در
حوزه کاکا در استا فاارس نقشاه منااطق مساتعد لغازش را باا
استفاده از روش تحليلی فازي تهيه کرده است .سانگ شناسای،
زاويه شيب ،جهت شيب ،پوشي زمين ،عمق هوازدگی ،نزديکای
به جاده ،ارتفاع ،توپوگرافی و عمق خاك به عنوا عوامال ماؤثر
در اين ارتباط مورد بررسای قارار گرفتناد .نتاايا نشاا داد کاه
لغزشهاي مورد بررسی در مناطق با پاياداري بااال قارار دارناد.
 Hengxingو همکارا ( )2003باا اساتفاده از فنااوري ،GIS
پايداري لغزش را باا اساتفاده از تحليال عکاس العمال و فشاار
منفذي موقت ناشی از بارنادگی باا مادلساازي نفاوم ماوقتی و
غيراشباع مورد بررسی قرار دادند .نتايا نشا دهنده عکسالعمال
متفاوت پايداري لغزش در انواع مختلف شيبهاا باا خصوصايات
هيدروليکی متفاوت ،با بارندگی پيشين و پايداري لغزش در طول
زما عکسالعمل فشاار منفاذي اسات )2004( Sharma .باا
بررسی خطر زمينلغزش با اساتفاده از  GISدر کاوههااي شارق
هيماليا در نپال در حوزه  Garjuwaباه ايان نتيجاه رسايد کاه
لغزش هاي سطحی به بارندگی بسيار حسااس هساتند .افازايي
ميزا بارنادگی وساعت منااطق مساتعد باه لغازش را افازايي
میدهد .در کنار بارندگی ،توپاوگرافی شااخص بسايار مهمای در
وقوع لغزشهاي سطحی به شمار میرود .شانس وقوع لغزش باا
افزايي شيب بشدت افزايي میيابد .در نهايات نتاايا حااکی از
اين است که  64/6درصد از لغزش هاي واقعای باا منااطق باا
خطاار باااال مطابقاات دارنااد همچنااين باايي از  64/6درصااد
لغزشهاي کم عمق ،يا سطحی در آينده در مناطق با خطر بااال
اتفاااق خواهااد افتاااد )2004( Baldieviezo .در حااوزه El
 Triunfoدر کشور چك با استفاده از مدلی کاه براسااس چهاار
متغير شيب ،جهت ،الگوي زهکشی و نوع پوشي زمين است ،باا
استفاده از توپوگرافی و سنجي از دور نتيجه گرفتند کاه لغازش
بشدت تحت تأثير شيب و کاربري اراضی است (همگی به نقل از
رجايی.)1373 ،
در اين بررسی سعی شده مخاطرات محيطی در قالب حرکات
مواد بر روي دامنهها و تأثير آ بر روي سکونتگاهها ،بويهه شاهر
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همدا و تأسيسات عمرانی و تفرجای ،باا تعياين درجاه خطار و
وسعت مناطق ناپايادار باا اساتفاده از دادههااي زماينشناسای و
ژئومرفولوژي مشخص شود .بعالوه ضمن ارزيابی ريسكپاذيري
و تأثير مخاطرات موجود ،دقت روش استفاده شده با تهيه نقشاه
پهنهبندي درجه خطر و مقايسه آ با فرآيندهاي دامنهاي موجود
نيز ارزيابی شود.

شهر همدان

موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه باه مسااحت  2745کيلاومتر مرباع در
دامنه شمالی الوند (ارتفاعات مرکزي استا همدا ) در محادودة
" 486' 45تا " 4844' 29طول شرقی و "3435' 20
تا " 3450' 34عرض شامالی در محادودة زاگارس مرکازي
واقع شده است (شکل  .)1سانگهااي منطقاه از ناوع گرانيات
نفومي ،شيل ،اسليت و شيست هاي دورة ژوراسيك است .شاکل
( )2براساس آمار آب و هواشناسی ايستگاه گردنه اسادآباد (-86
 )1376متوساط درجاه حارارت سااالنه منطقاه 10/ 75c 
است که در فصول زمستا و تابستا از  15c تاا 34c 
تغيير می کند .سردترين ماه سال بهمان و گارمتارين آ مارداد
است .ميانگين بارش منطقه  443/11ميليمتار در ساال اسات.
براساس منحنی آمبروترميك ماه هاي خشك سال ،ارديبهشت تا
شهريور هستند .آب و هواي منطقه براسااس روش آمبارژه ،حاد
واسط نيمه خشك سرد و نيمه مرطوب است.

شهر
همدان

شكل ( :)1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و

شكل ( :)2نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه
روش پژوهش

در اين بررسای پاس از تعياين موقعيات اشاکال حاصال از
فرايندهاي دامنهاي همچو ريزش ،لغزشها و جريا واريازهاي
و سوليفليکسيو ها ،باا اساتفاده از عوامال مرباوط باه وضاعيت
ساااختاري و ژئومرفولااوژي و براساااس روش تحلياال ناپايااداري
برانسد ( )1994( )1دامنههاي مشرف به شهر همدا و محيط
اطراف آ شامل مناطق گردشگري و تأسيساات مرباوط باه آ
بررسی و از لحاظ پايداري و مخااطرات محيطای مميازي شاده
است .آنچه در اين روش حايز اهميات اسات ،تحليال ناپاياداري
دامنهها براساس حرکات تودهاي با تکيه بر ساختار زمينشناسای
و ژئومرفولاااوژي اسااات .در ايااان روش عاااالوه براساااتفاده از
عکسهاي هوايی و ماهوارهاي ضمن بررسی ميدانی و مشاهدات
صحرايی ،عوامل مؤثر در ناپايداري از قبيال عوامال تکتاونيکی،
ليتولوژي ،شيب ،پوشي گياهی ،جريا آب ،گسال ،ترانشاه هاا،
کاربري اراضی ،خااکريزي و بارگاذاري ،مرفولاوژي دامناه هاا و
روابط آنها در قالب تهيه نقشاههااي عامال و باا امتياازدهی ،باا
استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايی( ،)2تجزيهوتحليل و نقشاه
ناپايداري هاي عميق ،ريزش ها و ساقوط سانگی و لغازشهااي
سطحی و کم عمق در مقياس  1:25000تهيه شد؛ ساپس باا
تلفيق( )3آنها نقشه مخاطرات طبيعی منطقه با درجه پايدار ،نسبتاً
پايدار ،نسبتاً ناپايدار و ناپايدار ترسيم شد .ضمن اين که در نهايت
نقشه هاي تهيه شده با اجراي عمليات صحرايی ماورد ارزياابی و
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مياازا دقاات روش اسااتفاده شااده مااورد بررساای قاارار گرفاات
).(Alison, 1996
به منظور پهنه بندي مخاطرات محيطی ناشی از ناپاياداري و
تعيين احتمال نسبی رويداد اين پديده در منطقه و مميزي مناطق
ناپايدار از روش ترکيبی استفاده شده است .در اين روش باه هار
يك از عوامل مؤثر براساس تراکم تاودهاي وز داده شاده و در
نهايت با ترکيب وز هاي بهدست آمده از عوامل مختلف ،درجاه
ناپايداري هر واحد محاسبه شد .بنابراين ابتدا دامنههااي مشارف
به شهر همادا باا شابکه مانظم  2 ×2 km2باه  194واحاد
شبکه اي مجزا تقسيم شده و سپس هر ياك از عوامال ماؤثر در
ناپايداري به طور جداگانه در قالب شبکه ها تعياين ارزش شادند.
ويهگیهاي هر يك از واحدهاي شبکهاي از لحاظ شادت عامال
در نقشههاي تهيه شده مشخص و با انطباق آنهاا باا اساتفاده از
سيستم اطالعات جغرافيايی اقدام به پهنهبندي منطقه شده است.
به طوري که واحدهاي يکسا از لحاظ شدت عوامل به واحدهاي
طبيعی يکسا تبديل و با واحدهاي مجاور با درجه خطار مشاابه
ادغام و محدودههاي مشابه و متفاوت مميزي شده است.
به منظور ارزيابی پايداري شيبها ابتدا ،با اساتفاده از تفساير
عکس هاي هوايی ،ماهواره اي و عمليات ميدانی ،حرکات تودهاي
در متطقه شناسايی و موقعيت هريك از آنها در نقشه ثبات شاد.
سپس با توجه به امتياازدهی ساه مشخصاه  B ،Aو  Cکاه باه
ترتيب مربوط به لغزش هاي عميق ،ريزشها وجريا واريزهاي و
سنگی اند ،پهنه بندي انجام پاذيرفت .باهمنظاور تجزياهوتحليال
مشخصااههاااي  B ،Aو  Cو تعيااين امتياااز و شاادت تااأثير و
گستردگی فعاليت آنها ويهگیهاي منطقه در هر يك از واحدهاي
شبکهاي به شرح ميل مورد بررسی قرار گرفت.
الف) امتياز ساختاري St
(امتياز جهت شيب) × (امتياز مقدار شيب)×

=St

ب) ليتولوژي (سنگشناسی)
امتياز سنگ کف  +امتياز خاك سطحی = امتياز سنگ شناسی
ضخامت خاك × نوع خاك = امتياز خاك سطحی
ج) شيب دامنه :در مورد هر ساه ناوع پدياده لغازش ،ريازش ،و
جريا براساس جدول ( )1محاسبه شده است.
د) پوشي گياهی :فقط در مورد لغزشهاي ساطحی و براسااس
جدول ( )1بخي (د) محاسبه شده است.

ه) جريا آب :براي لغازش هااي عمياق و ساطحی و براسااس
جدول ( )1بخي (ها) مربوطه امتيازدهی شده است.
و) امتياز گسل :براي لغزش هاي عميق و ريزشهاي و براسااس
جدول ( )1بخي (و) محاسبه شده است.
ز) ترانشه مصنوعی :جهت لغزشهاي عميق و ريزشی و براساس
جدول ( )1بخي (م) محاسبات انجام شده است.
ك) خاکريزي و بارگذاري :در مورد لغزشهاي عميق و ساطحی
امتيازدهی شده است.
ل) نوع دامنه در مورد لغزشهاي عميق و سطحی مورد نظر قرار
گرفته است.
در ارزيابی لغزشهاي عميق و ريزشها کاه تاا حاد زياادي
عوامل ساختاري در آ مؤثرند ،مشاهده می شود که ميزا امتياز
( ،)stامتياز کل مالك ارزياابی قارار گرفتاه ،بادينصاورت کاه
براساس مجموع امتياز ساختاري ،ردههاي ناپايدار ،نسبتاً پايادار و
پايدار تفکيك شده اناد .در ايان ارتبااط نياز مجماوع امتيازهااي
بهدست آمده از  9مشخصه ،ميزا خطار ناپاياداري را مشاخص
ساخته است.
با توجه به اهميت و نقي پوشي گياهی در روي لغزشهاي
سطحی ،امتياز ايان قسامت براسااس جادول (( )2ج) و مقادار
حاصاالضاارب امتياااز پوش اي گياااهی در امتياااز  9مشخصااه
محاسباتی در نظر گرفته شده و درجه خطر در منطقاه باا شادت
کم ،متوسط ،باال و بسيار باال ارزيابی شده است.
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جدول ( :)1شیوه امتیازدهی و ارزیابی مشخصهها
الف) امتیاز ساختاری :st
(امتیاز جهت شیب) × (امتیاز مقدار شیب)×

رابطه جهت شيب
ناپيوستگی و شيب دامنهها
اليهبندي ،شيستوزيته،
گسلهاي فرعی و ديگر
ناپيوستگیهاي مهم

ديگر ناپيوستگیها
امتياز مقدار شيب ناپيوستگی

-

0/5

3
0/5
0/25

10
15
20

10
0

C
سطحی

B
ریزشی

A
عمیق

-

5
10
20
-

تقريباً به موازات هم 20  ،درجه اختالف
مورب نسبت به هم ،اختالف بيي از  30درجه
خالف جهت هم   20درجه اختالف
15 
30-15
45-30
60-45

امتياز مقدار شيب
ناپيوستگیها

رابطه جهت شيب
ناپيوستگی و شيب دامنهها

=St

C
سطحی

B
ریزشی

A
عمیق

60 
تقريباً به موازات هم(  20 درجه اختالف)
مورب نسبت به هم( اختالف بيي از  20درجه)
خالف جهت هم(   20اختالف)
15 
30-15
45-30
60 

ب) لیتولوژی (سنگ شناسی)
امتیاز سنگ كف  +امتیاز خاك سطحی = امتیاز سنگ شناسی
ضخامت خاك × نوع خاك = امتیاز خاك سطحی

امتياز سنگ کف

سنگ مقاوم (آهك ،ماسه سنگ ،سنگهاي آمرين)
تناوب سنگ ضعيف و مقاوم ،تناوب شيل ،ماسه سنگ و آهك
سنگ ضعيف (شيل ،مار  ،ماسه سنگ ،سيما ضعيف)
نهشتههاي دامنهايی درشت دانه
خاك هوا زده بر جا
نوع خاك
دامنه ريز ،تناوب دانه ريز و درشت
لغزش و نهشههاي لغزشی

2
0
0
10
15
15
2
-

0
5
11/6
20
25
2
0/25
0/25
2
5/8

5
10
20
2.5
5
7.5
10
-

2.5
5
7.5
10
-

0
1
2

C
سطحی

B
ریزشی

A
عمیق

30-15
45-30

1
2.2
3.8

0
0
10

60-45

6.6

20

1
4.4
7.6
.2

 60

15

30

امتياز خاك سطحی
ضخامت خاك × نوع
خاك

ضخامت خاك ()m
ج) شیب دامنه

 15

1
3-1
3

13
30
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جدول ( :)1شیوه امتیازدهی و ارزیابی مشخصهها
د) پوشش گیاهی(به دلیل نقش درختان و ریشه آنها در ایجاد بار و سنگینی و نقش آنها در جذبب

C
سطحی

B
ریزشی

A
عمیق

0

-

-

نسبتاً متراکم ،فاصله درختا بين  3 -2برابر شعاع گسترش ريشه ها ()30 -20m

0.5

-

-

پراکنده ،فاقد پوشي گياهی يا فاصله درختا بيي از  3برابر شعاع گسترش ريشه ها

آب و حركات تودهای نسبت به سایر عوامل در نظر گرفته شده است).

متراکم ،فاصله درختا از دو برابر شعاع گسترش ريشهها (کمتر از  10متر)

1

-

-

C
سطحی

B
ریزشی

A
عمیق

12
9
6
3
0

-

12
9
6
3
0

C
سطحی

B
ریزشی

A
عمیق

-

10
2.5
0
0

10
2. 5
0
0

به موازات امتداد اليهبندي و ناپيوستگی مهم ،خط تقاطع آنها (  20 درجه اختالف)
به موازات ديگر ناپيوستگیها با خط تقاطع آنها (  20 درجه اختالف)
مورب ثبت به امتداد ناپيوستگیها
فاقد ترانشهها

C
سطحی

B
ریزشی

A
عمیق

10
10
10
0

7.5
5
2.5
0

5
2. 5
0. 5
0

ك) خاكریزی و بارگباری (احداث پل ،دیواره پل ،گابیون مناطق مسكونی و)...

C
سطحی

B
ریزشی

A
عمیق

5
0
5
10

-

5
5
5
10

C
سطحی

B
ریزشی

A
عمیق

5
2.5
0
1

-

0. 5
0.75
0
0.25

ه) جریان آب

واحد چشمهها ،يا آبراه دائمی
آب شستگی پاي دامنه با رودخانه
تراوش آب حاصل از حد فاصل اليههاي نفوم ناپذير
وجود زهکي در داخل شبکه
 فاقد موارد باالو) گسل

 گسل با سابقه لرزهخيزي گسل اصلی با سابقه لرزهخيزي گسل فرعی فاقد گسلذ) ترانشه مصنوعی

 در پاي توده فاقد خاکريزي و بارگذاري در کمر توده در باالي تودهل) نوع دامنه

 مقعر محدب مستقيم -مرکب
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جدول ( :)2ارزیابی رده خطر در ارتباط با انواع مختلف ناپایداری و شدت آن

الف) ارزيابی ناپايداري عميق
مجموع امتیاز ساختاری
امتياز کل  9مشخصه
ارزيابی رده خطر

بیش از 30
> 60
ناپايدار A1

كمتر از 30

< 60

> 60

نسبتاً ناپايدار B1

نسبتاً پايدار C1

< 60
پايدار D1

ب) ارزيابی ريزشها و سقوط سنگی
مجموع امتیاز ساختاری
امتياز کل  9مشخصه
ارزيابی رده خطر

كمتر از 30

بیش از 30
> 80

< 80

> 50

< 50

ناپايدار A2

نسبتاً ناپايدار B2

نسبتاً پايدار C2

پايدار D2

ج) ارزيابی لغزشهاي سطحی و کم عمق (جريانی ،دورانی ،انتقالی ،چرخی)
امتياز کل = امتياز پوشي گياهی × مجموع امتيازهاي  9مشخصه
بیش از 30

مجموع امتیاز ساختاری

كمتر از 30

امتياز کل  9مشخصه

< 35

17 - 35

0 - 17

0

ارزيابی رده خطر

ناپايدار

نسبتاً ناپايدار

نسبتاً پايدار

پايدار

شدت خطر

بسيار باال A3

باال B3

متوسط C3

کم D3

شكل( )3موقعیت حركات تودهای دامنههای مشرف
به شهر همدان

شكل( :)4نقشه ناپایداری دامنههای سنگی

75

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،1شماره  ،2پاییز و زمستان 138

شكل ( :)5نقشه ناپایداری ریزشهای سنگی

شكل ( :)6نقشه ناپایداری لغزشهای عمیق

شكل( :)7نقشه ناپایداری لغزشهای سطحی

شكل ( :)8دامنههای سنگی در گنجنامۀ همدان و
ریزش بلوكهای اطراف آن

یافتهها
با توجه به پراکني فرايندهاي دامنهاي متنوع در مقياسهاي
مختلف ،و با توجه همچنين تراکم و تجمع عظيم ماواد بار روي
ساانگهاااي شيسااتی و گرانيااتهاااي مسااتعد بعااالوه وضااعيت
سکونتگاهی و نحوه بهرهبرداري از زمين میتوا چنين اساتنباط
کرد که با در نظر گرفتن به وسعت مناطق ناپايدار و حتای نسابتاً
ناپايدار ،منطقه بشدت تحت تأثير فرايندهاي دامنهاي فعاال و در
معرض ناپاياداري اسات .موقعيات روساتاهاي موجاود بار روي
دامنههاي مستعد به لغزش از جمله روساتاهاي سايمين و تکماه
داش ،تخريب زمينهاي زراعی و باغها در اثر لغازش در اطاراف
روستاهاي ابرو ،ورکانه ،و حتی شهر مريانا و تخريب جادههااي
مواصالتی عشايري و روستايی همچو جاده عشاايري سايمين
مبين ناپايداري منطقه و حساسيت بيشتر منطقه است (شکل .)3
براساس نتايا حاصل از نقشههاي تهياه شاده در خصاوص
ناپايداري دامنههاي مشرف به شهر همدا میتوا انواع مختلف

ناپايداري را بهصورت ناپايداريهاي عميق ،ريازشهاا و ساقوط
ساانگی ،لغاازشهاااي سااطحی و کاام عمااق طبقااهبناادي کاارد.
بهطاوريکاه بيشاترين ناپاياداري منطقاه ،بخصاوص از لحااظ
دامنههاي سنگی مربوط باه ليتولاوژي گرانياتهاا باوده ،لايکن
منطقه نسبتاً ناپايدار قسامتهااي مياانی منطقاه را نياز شاامل
میشود که بيشتر از نوع شيست و هورنفلس اسات کاه وساعتی
معادل  %64منطقه را به خود اختصااص دادهاناد .در ارتبااط باا
ناپايداري دامنهها ناشی از ريزشهاي سنگی نقطاه قابال توجاه
عدم وجود مناطق نسبتاً ناپايدار است شکل ( .)4اين موضاوع در
خصوص منطقه نسبتاً پايدار نيز صدق میکند .لغزشهاي عميق
بيشااتر در مناااطقی ساابب ناپايااداري شااده کااه شااواهد و آثااار
لغزشهاي قديمی در آنها مشاهده میشاود .از نتاايا حاصال در
خصوص لغزشهاي عميق میتوا به وجود مناطق وسيع پايادار
و مناطق کوچك نسبتاً ناپايدار و نسابتاً پايادار اشااره کارد .ايان
مسئله نشا دهنده وجود شرايط خاص براي ايجااد لغازشهااي
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عميق ،يعنی عمق و ضخامت زياد سازندهاي سطحی هماراه باا
شيب و ساير شرايط است که فقط در مکا هاي ويههاي از دامنه
الوند مشاهده میشود .در اين بررسی لغزشهاي سطحی منطقاه
در محدودة ناپايدار و نسبتاً ناپايدار تفکيك شدهاند که اين مسئله
مبين حساسيت ساازندهاي ساطحی دامناههاا باه لغازشهااي
سطحی است (شکل .)9
نتايا حاصل از بررسی نقشهها نشاا مایدهاد کاه درصاد
وسيعی از سط منطقه در محدودة ناپايدار و نسبتاً ناپايادار قارار
گرفته است .به نظار مایرساد کاه حساسايت منطقاه از لحااظ
اولويتبندي در درجه اول به لغزشهاي سطحی (شاکل  .)7باه
دليل وجود سازندهاي سطحی از نوع رس ،لغزشهاي عمياق باا
به علت وجود دره هاي انباشاتی متعادد (شاکل  )6و در نهايات
ريزش هاي سنگی به لحاظ وجود ليتولوژي از نوع گرانيات و باه
دليل دياکالزه بود سنگها و حساسيت آنها باه شارايط سيساتم
فرسايي پريگالسير ،بويهه در مناطق پرشيب اسات (شاکل .)5
دامنه هاي سنگی با در محدودة ناپايدار نشا میدهد که اجاراي
هر گونه عمليات احداثی از قبيل جاده ،هتل ،مراکاز گردشاگري،
سکونتگاهی و تأسيسات تفريحی مثال تلاه کاابين و  ...نيازمناد
توجه بيشتر به حساسيت اين منااطق باه وضاعيت پاياداري ،ياا
ناپايداري آ است )( (Vanwesten, 1997شکل .)4
با توجه به اينکه تقريباً معادل  %64دامنههااي مشارف باه
شهر همدا در وضعيت ناپايدار و نسبتاً ناپايدار قرار گرفته اسات،
درجه خطر بسيار باال براي آ در نظر گرفته شده است که لازوم
تدوين برنامه هاي عمرانای ،باويهه در منااطق کوهساتانی را باا
توجه به اين موضوع مشخص میسازد .بعالوه مقايسه نقشههاي
حاصل از روش برانسد و طبقه بندي و شدت مخاطرات منطقه
و بازديدهاي صحرايی نشا میدهد کاه دقات روش ماذکور در
مميزي مخاطرات محيطی تاا حادود زياادي قابال قباول اسات
(شکلهاي .)11 ،10 ،9
بحث ونتیجهگیری

با توجاه باه نقشاههااي عامال تهياه شاده براسااس روش
برانسد و تحليل مخاطرات محيطی و وجود فرآيندهاي دامنهاي
مشرف به شهر همدا مالحظه میشود که در اين محدوده تعداد
 14مورد لغزش 44 ،مورد جريا واريزهاي 27 ،مورد ريازش و
 6مورد سوليفلکيسو بهوقاوع پيوساته اساتکاه از مهامتارين
مخاطرات محيطی در محدوده دامنه هاي شمالی الوند و مشارف
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به شاهر همادا و اطاراف آ اسات .ايان مخااطرات از لحااظ
ريسك پذيري جاده جهانگردي و گردشگري همدا به گنجناماه
و جاااده ارتباااطی مهاام گنجنامااه بااه ارتفاعااات الونااد و شااهر
تويسرکا  ،اسدآباد ،منطقه گردشگري عباس آباد ،گنا نامه و در
نهايت تأسيسات عمرانی و تفريحی منطقه از جملاه تلاه کاابين
گنا نامه را مورد تهديد جادي قارار داده اسات .در دامناههااي
سنگی و با توجه به شرايط آب و هوايی همدا  ،شدت يخبنادا
و حاکميت سيساتم فرسايشای پريگالساير ريازش سانگهااي
گرانيتی در دامنه هاي پر شيب الوند به وفور مشاهده میشاود .از
طرف ديگر وجود شبکه آبراهه هاي گسترده در دامنههاي الوند و
مشرف به شهر همدا  ،ريزش ماواد ،حرکات جرياا واريازهاي
به طور گسترده بهوقوع می پيوندد .با توجه باه پاراکني حرکاات
تودهاي در مقياسهاي مختلف ،بعاالوه وضاعيت ساکونتگاهی و
نحوه کاربري اراضی ،وسعت مناطق ناپايادار و نسابتاً ناپايادار در
اطراف شهر همدا  ،بويهه دامنه هاي مشارف باه آ گساتردگی
بااليی دارد .بهطوري که خسارت وارده باه زماينهااي زراعای و
باغهاي واقع در روستاهاي سيمين ،ابرو ،ورکانه و حتی جادههاي
مواصالتی به شهر همدا و بر روي دامنههاي اطراف آ گوياي
مخاطرات طبيعی ناشی از فرايندهاي دامنهاي مشارف باه شاهر
همدا و سکونتگاه هاي اطراف آ است .اين مخاطرات در قالب
ناپايداري هاي عميق ،ريزش ها و ساقوط سانگی و لغازشهااي
سطحی و کم عمق براساس نقشههاي عامل و عوامل سااختاري
و زمين شناسی ،کاربري اراضی و  ...بخوبی مميزي شاده و هار
يك از آنها گوياي مناطق ناپايدار ،نسابتاً ناپايادار باا گساتردگی
چشمگير در اطراف شهر همدا و دامنههاي مشرف به آ است.
بهطوري که بيشترين ناپايداري منطقه بر روي سنگهاي گرانيتای
اطراف آ است .همچنين بررسیها نشا میدهد که ريزشاهاي
سنگی ،منطقه وسيعی را به صورت ناپايدار به خود اختصاص داده
اساات .لاايکن مناااطق نساابتاً ناپاياادار و پاياادار در منطقااه ديااده
نمیشود.
اين موضوع در مورد فرايند ريزشی کامالً صحي است ،چارا
که پايداري و ناپايداري سنگها فقط براساس حرکت و جابهجاايی
آنها و تحت شرايط و آب و هوايی و تغير کاربري اتفاق میافتاد.
تلفيق نقشههاي حاصل از ريزشهاي سنگی ،لغزشهاي عمياق
و سطحی نشا می دهدکه تقريباً معادل  %64دامنههاي مشرف
به شهر همدا در وضعيت ناپايدار و نسابتاً ناپايادار قارار گرفتاه
است (شکل .)9
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مجموع امتیاز ساختاری

كمتر از 30

بیش از 30

امتياز کل  9مشخصه

< 35

17 - 35

0 - 17

0

ارزيابی رده خطر

ناپايدار

نسبتاً ناپايدار

نسبتاً پايدار

پايدار

بسيار باال A3

باال B3

متوسط C3

کم D3

شدت خطر

شكل ( :)9نقشه پهنه بندی و ارزیابی شدت مخاطرات محیطی در دامنههای شمالی الوند

شكل ( :)10ناپایداری دامنهها در یكی از جادههای

شكل ( :)11ناپایداری یكی از دامنههای مشرف به شهر

اطراف شهر همدان

همدان در اثر لغزش

یادداشتها
1. Brunsden
2. Geographic information system.
.3

تلفيق نقشه ها با استفاده از نرم افزراهاي  Gis -Auto- cad, Arcو  ilwiseانجام شده است.
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