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رفتارهای طبیعی محیط زندگی بشر در جایی که سکونتگاهها بدون شناخت و مطالع ه این رفتارها احداث شده ،مخاطرات
نام گرفتهاند .شهر و توسعه زیرساختهای آن در تأمین امنیت و نیازهای گوناگون بشری از کلیدیترین محورهای توسعه
زندگی اجتماعی است .از سوی دیگر مطالع ه انتزاعی رفتارهای طبیعت در قالب بررسی سیل ،زلزله ،زمینلغزش و فرونشست
همواره تصمیمگیریهای مدیریتی را دشوار نموده ،بهطوری که دوری از عوامل تشدیدکننده یک مخاطره باعث نزدیکی به
مخاطره دیگر شده است .یکی از روشهای جبری مرسوم روش تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPاست که بهعنوان یک روش
ارزیابی وزنی با ترکیب فاکتورهای ک ّمی و کیفی به ارزیابی سناریوهای مختلف و انتخاب بهترین گزینه میپردازد .روش تحلیل
سلسلهمراتبی بهعنوان یکی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره با بررسی اثرات فاکتورهای مختلف در تقابل با یکدیگر زمینه
یکپارچه مخاطراتی

را برای انجام تحلیلهای مکانی کاربردی فراهم آورده است .لذا این پژوهش با هدف پهنهبندی جامع و
مانند سیل ،زلزله ،زمینلغزش و فرونشست ،به شناخت ،ارزیابی و تنظیم یافتهها در قالب یک نقشه جامع حساسیت این رفتارها
با عنوان مخاطرات چهارگان ه محیطی در محدوده مناطق بیست و دوگانه شهر تهران پرداخته است .روش تحقیق از نوع کمی-
تحلیلی است و همه عوامل مؤثر در وقوع هر یک از مخاطرات شناسایی و در محیط  ArcGISرقومیسازی و با استفاده از
روش نسبت فراوانی مدلسازی شده است .سپس هر یک از چهار نقشه حساسیت به روش فازی ترکیب و نقش ه حساسیت
نهایی در قالب پنج کالس حساسیت خیلیزیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلیکم طبقهبندی و بصورت نقشه و جدول استخراج و
ارائه شده است .نتایج نهایی این پژوهش نشان میدهد که از میان مناطق  22گانه شهر تهران ،مناطق  5 ،18 ،3 ،1و  4در زمینه
مخاطرات چهارگانه مذکور حساسیت باالتری نسبت به بقیه مناطق دارند و مناطق  12 ،11 ،10 ،9و  17حساسیت کمتری دارند
لذا پیشنهاد میشود با اولویتبندی پهنههای پرخطر ،فرآیند مقاومسازی و استاندارد کردن تأسیسات و زیرساختهای موجود
ت یا صادر نکردن مجوز ساخت
اجرا شود .در خصوص احداث و توسعه زیرساختها و تأسیسات جدید نیز با اعمال محدودی 
وساز از بروز و تشدید این مخاطرات طبیعی در محدودههای پرخطر جلوگیری به عمل آید.
واژههای کليدي :پهنه بندی حساسیت ،زمینلغزش ،سیالب ،زمینلرزه ،فرونشست ،مناطق  22گانه شهر تهران
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 -1مقدمه

چشمانداز سطح زمین بهعنوان سیستمی پیچیده ،حاصل
تعامل فاکتورهایی نظیر فرآیندهای جغرافیایی ،اقلیمی،
زمانی و فعالیتهای انسانی است .رشد کالبدی ،بدون
رعایت اصول برنامهریزی شهری و ساخت و سازهایی
بدون در نظرگرفتن پتانسیل مخاطرات موجود در پهنههای
در معرض مخاطرات طبیعی ،آسیب پذیری و خسارت ها در
محدودههای موردنظر را تشدید میکند .عواملی که با تغییر
در چگونگی ساختار و کارکرد توپوگرافی طبیعی و ریز
اقلیم ،بهویژه در محیطهای انسانساخت ،زمینهساز ایجاد
مخاطراتی نظیر زمین لغزش ،سیالب شهری ،زمینلرزه و
فرونشست میگردد ) .(Aleotti & Chowdhury, 1999مخاطراتی
که بهعنوان پدیدههای طبیعی فعال در فرآیندهای جغرافیایی
قبل از ظاهر شدن بر روی سطح زمین ،زیستگاهها و
فرآیندهای نباتی موجود را در مقیاسهای زمین شناسی
تحت تأثیر قرار میدهد و در این راستا فعالیتهای انسان
بهعنوان یک کاتالیزور سبب تسریع رخداد مخاطرات طبیعی
میشود ) .(San, 2014ویژگیهای متمایز مخاطرات طبیعی،
تغییر شدت مخاطره در مکانهای مختلف است چنان که در
محیطهای شهری فعالیتهای انسانی با آسیبپذیری بیشتر
در محیط ،باعث تشدید مخاطره و وسعت وقوع آن میشود.
مسایلی که در این زمینه قابل طرح و بررسی هستند
عبارتند از اینکه؛ آیا فرآیند رشد و توسع ه کالبدی شهر
تهران با لحاظ نمودن اصول ایمنی در پهنههای آن رخ داده
است؟ آیا در فرآیند صدور مجوزهای ساخت ،ایمن بودن
پهنه به لحاظ مخاطرات طبیعی مورد بررسی قرارمیگیرد؟
چه پهنههایی از شهر در معرض کدام یک از مخاطرات
چهارگانه قرار دارند؟ به لحاظ پدافند غیرعامل و مدیریت
بحران ،چه زیرساختها و تأسیسات حساس ،حیاتی و
مهمی در پهنههای پرخطر شهر قراردارند؟
با توجه به ویژگیهای فیزیکی ،پتانسیل طبیعی و مقیاس
تغییرات انسانساخت ،مقیاس و احتمال رخداد مخاطره
متفاوت خواهد بود .درحالحاضر نقشههای تحلیلی با

نمایش الگوی مکانی پدیدههای طبیعی ،عناصر محیطی
و برخی فعالیتهای انسانی از الزامات مطالعات علمی
محسوب میگردد ) .(Hong, Pradhan, Xu, & Bui, 2015ازاینرو
بهجهت اهمیت و پیچیدگی مخاطرات محیطی تاکنون
پژوهشهای متعددی که مشخص ًا بر روی یک مخاطره
متمرکز است صورت گرفته است (Wang, Guo, Sawada, Lin,
) .& Zhang, 2015این در حالیاست که یک منطقه میتواند از
یک سو در معرض ترکیبی از مخاطرات مختلف باشد و از
سوی دیگر ممکن است مشخصات بسیاری از مخاطرات و
مکانیزمهای ماشهای (تحریک کننده) آنها همزمان شکل
گیرد .بر اساس گزارش سازمانی ایاالت متحده تعدد در
نقشهها و تفاوت در مقیاس باعث سردرگمی برنامهریزان
میگردد در حالیکه وجود نقشه ترکیبی و جامع مخاطرات
از یک منطقه ،ابزار مناسب و برآورد دقیقی در اختیار برنامه
ریزان محیطی قرار میدهد ) .(Lee, 2007تجزیه وتحلیل
مخاطرات چندگانه به جهت درگیر ساختن طیف وسیعی
از دادهها ،با ارائه مدلی واقعیتر از محیط طبیعی امکان
دادوستدهای مدیریتی را فراهم میآورد .در این رابطه
مطالعات مختلف متمرکز بر رویکردهای مکانی با تحلیل
و آنالیز دادههای مختلف ،چگونگی گسترش ترکیبی از
مخاطرات محیطی را بررسی و به تعیین سطوح خطرپذیری
و آسیبپذیری آنها پرداختهاند.
مطالعات پیشین با استفاده از روشهای مختلف
جبری ،آماری و تجربی به برآورد مخاطرات محیطی و
آنالیز پایداری پرداخته اند .در سالهای اخیر با توجه به
توسعه روز افزون تکنولوژی سیستم اطالعات جغرافیایی
روشهای مختلف جبری ،آماری و تجربی شامل مدل
رگرسیون لوجستیک(Althuwaynee, Pradhan, Park, & Lee,
) ،2014روش منطق فازی (Shahabi, Khezri, Ahmad, & Hashim,
) ،2014روش شبکه عصبی مصنوعی (Conforti, Pascale,
) ،Robustelli, & Sdao, 2014روش عصبی فازی(Oh & Pradhan,
) ،2011روشهای بردار مبنا ) (Xu, Xu, Dai, & Saraf, 2012و
روش تصمیمگیری درختی(Saito, Nakayama, & Matsuyama,

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

پهنهبندی و تحلیل فضایی حساسیت مخاطرات 79 / ...

) 2009جهت ارزیابی حساسیت مخاطرات محیطی و آنالیز
پایداری مورد استفاده قرار گرفتهاند .یکی از روشهای
جبری مرسوم روش تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPاست
که بهعنوان یک روش ارزیابی وزنی با ترکیب فاکتورهای
ک ّمی و کیفی به ارزیابی سناریوهای مختلف و انتخاب
بهترین گزینه میپردازد .رویکرد استفاده از روش تحلیل
سلسلهمراتبی بهعنوان یکی از روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره با بررسی اثرات فاکتورهای مختلف در تقابل
با یکدیگر زمینه را برای انجام تحلیلهای مکانی کاربردی
فراهم آورده است .این پژوهش با هدف پهنهبندی جامع و
یکپارچه مخاطرات طبیعی مانند سیل ،زلزله ،زمینلغزش و
فرونشست ،به شناخت ،تنظیم و ارزیابی یافتهها در قالب
یک نقشه جامع حساسیت این رفتارها ،با عنوان مخاطرات
چهارگان ه محیطی در محدوده مناطق بیست و دوگان ه شهر
تهران پرداخته است .در پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از
روش نسبت فراوانی ( ،)FRنقش ه حساسیّت زمین لغزش،
سیالب شهری ،زمینلرزه و فرونشست و سپس با استفاده
از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نقشه پهنهبندی مخاطرات
چندگانه محیطی در محدوده شهر تهران تهیه شده است.
پژوهشهای انجام شده پیشین به شرح ذیل میباشند:
پرادهان 1و همکاران ( )2015با استفاده از ترکیب دو روش
سیستم استنتاج عصبی -فازی و روش آنالیز وزن دهی
پلهای نسبی ،2نقش ه پهنهبندی زمینلغزش کشور ایران را تهیه
نمودند .در این روش با جمعآوری نظرات کارشناسان ،وزن
هر یک از عوامل محاسبه شد و با استفاده از محیط سامانه
اطالعات مکانی همپوشانی وزندار این الیهها صورت
گرفت و نتایج به نقش ه پهنهبندی حساسیت زمینلغزش
تبدیل گردید .نتایج نشان داد  3درصد از مساحت کل
کشور در محدوده خیلیخطرناک و  7درصد در محدوده
خطرناک 20 ،درصد در محدوده خطرمتوسط  30درصد در
محدود ه کمخطر و  40درصد در محدود ه بیخطر قرارگرفته
- Pradhan et. al., 2015
)- Stepwise Weighted Assessment Ratio Analysis (SWARA

1
2

است .لی 3و همکاران ( )2015با استفاده از روش سیستم
استنتاج عصبی -فازی و مدل نسبت فراوانی به پیشبینی و
اعتبارسنجی حساسیت زمینلغزش در کوههای سوراک کره
جنوبی 4در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی پرداختند و
اظهار داشتند که مدل انفیس با دقت  75درصد نسبت به
دقت  73درصدی مدل نسبت فراوانی در این منطقه کارآیی
مناسبتری دارد .کاوزاوغلو 5و همکاران ( )2015راهحلی
برای انتخاب مناسبترین عوامل مؤثر در زمینلغزش با
استفاده از الگوریتم ژنتیک 6پیشنهاد نمود و نشان داد که
7
چگونه از میان عوامل متعدد میتوان با بررسی دقت کلی
هر یک از زیرمجموعهها به ترکیب بهینه عوامل دستیافت.
پورقاسمی 8و همکاران ( )2013در شمال تهران برای تعیین
بهترین مدل در تهیه نقش ه حساسیت زمینلغزش ،تعداد 528
زمین لغزش را با استفاده از  12عامل مؤثر بررسی کردند.
آنها مدلهای رگرسیون لجستیک دودویی ،9تحلیل
سلسله مراتبی و شاخصهای آماری 10را با یکدیگر مقایسه
و نشان دادند که مدلهای رگرسیون لجستیک دودویی با
سطح زیر منحنی  85/20درصد دارای دقت قابل قبولی
11
در پیشبینی وقوع زمینلغزش در این منطقه دارد .زارع
ن لغزش
و همکاران ( )2012در پهنهبندی حساسیت به زمی 
در حوضه آبخیز واز ایران مقایسهای بین الگوریتمهای
پرسپترون چندالیه12و تابع شعاع مبنا 13شبکههای عصبی
مصنوعی انجام دادند که نتایج مشخص کرد ،الگوریتمهای
پرسپترون چندالیه با الگوریتم یادگیری برویدن -فلچر-
گلدفراب -شانو کارآمدی بیشتری نسبت به تابع شعاع
مبنا داشته و در کل مدل شبکههای عصبی مصنوعی مدلی
- Lee et. al., 2015
- Seorak Mountains of South Korea
5
- KavazOglou et. al., 2015
6
)- Genetic Algorithm s (GAs
7
)- Overall Accuracy (OA
8
- Pourghasemi et. al., 2013
9
)- Bilinear Logistic Regression (BLR
10
)- Statistical Indices (SI
11
- Zare et. al., 2012
12
)- Multi Layer Perceptron (MLP
13
)- Radial Basic Function (RBF
3
4
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شایسته برای پهنهبندی حساسیت زمینلغزش در منطقه صورت نقشه هایی تهیه و میزان قرارگیری هر یک از مناطق
 22گانه شهری را در طبقات حساسیت مشخص میکند.
مورد مطالعه هستند.

 -2محدود ه مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه ،مناطق  22گانه شهر تهران بین
طولهای جغرافیایی ً 51˚ 4َ 31تا ً 51˚ 36َ 22شرقی
و عرضهای جغرافیایی ً 35˚ 34َ 11تا ً35˚ 50َ 14
شمالی با مساحتی معادل  302کیلومترمربع شامل تعداد
تعداد  640003پیکسل با ابعاد  30× 30متر هستند که از
نظر تقسیمات کشوری جزء پهنه البرز مرکزی میباشند.
زمینشناسی منطقه براساس نقشههای زمینشناسی تهران
با مقیاس  1:100.000شامل نهشتههای پالئوزوئیک،
مزوزوئیک و سنوزوئیک متشکل از رخسارههای دولومیتی،
شیلهای سیلتی ،ماسه سنگ ،ورقههای آهکی ،کنگلومرا و
نهشتههای کوالبی میباشد که در محدوده ارتفاعی 1014
تا  1870متر واقع شده است.

 -3روش تحقیق

این پژوهش اکتشافی که با سؤاالتی در حیطه موضوع
آغاز شده ،در ابتدا با استفاده از روش تحقیق همبستگی دو
متغیره به بررسی روابط و میزان اثرگذاری عوامل مؤثر در
بروز هر یک از مخاطرات میپردازد و سپس با بهرهگیری
از قابلیتهای  ArcGISپهنهبندی حساسیت مخاطرات را به

 -1-3مدل نسبت فراوانی

برای ساخت یک مدل احتمالی فرض اساسی این است
که وقوع مخاطره از طریق فاکتورهای مرتبط با مخاطره
قابل تعیین است و مخاطرات آینده در شرایطی همسان
با حوادث گذشته رخ خواهند داد(Muthu, Petrou, Tarantino,
) .& Blonda, 2008مطالعات نشان میدهد که نسبت احتمال
وجود به عدم وجود هر مخاطره مانند سیالب یا زمین
لغزش میتواند برای ارزیابی حساسیت همان مخاطره مورد
استفاده قرار گیرد ) .(Kanungo, Arora, Gupta, & Sarkar, 2008در
روش تحلیل آماری دومتغیره میزان احتمال هر متغیر مستقل
از طریق رابطه آن با وقوع مخاطره تعیین میگردد(Bui,
)Pradhan, Lofman, Revhaug, & Dick, 2012و(Chen, Ke, & Wang,
) 2009و روش نسبت فراوانی یک رابطه کمی بین رخدادهای
مخاطره و پارامترهای مختلف مرتبط میباشد و برای
محاسبه شاخص حساسیت سیالب ( )FRIمقادیر نسبت
فراوانی فاکتورهای مختلف با هم جمع میگردد(Conforti et
) .al., 2014بنابراین نسبت فراوانی برای هر کالس پارامتر ،با
نسبت درصد لغزشها در کالس پارامتر به درصد مساحت
در برگیرنده آن کالس برابر است .نظر به اعمال رابطه ک ّمی
استاندارد در روش نسبت فراوانی و همچنین فرض این

نگاره  :1نقشه محدود ه مورد مطالعه
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نکته که مخاطرات آینده در شرایطی همانند گذشته رخ
خواهند داد ،جهت تحلیل فاکتورهای دخیل در مخاطرات
زمین لغزش ،سیالب شهری و فرونشست از این روش
استفاده شده است.
طبق تعریف فوق رابطه ذیل برای تعیین مقدار نسبت

فراوانی برای هر کالس از هر کدام پارامترها توسعه داده شده

است(Melchiorre, Matteucci, Azzoni, & Zanchi, 2008).

()1
 :Friمقدار نسبت فراوانی برای کالس  iام از پارامتر
( :NPix (Siتعداد پیکسلهای لغزشی در کالس  iام از پارامتر
( :NPix (Niتعداد پیکسلهای یک کالس
( :Σn i=1NPix (Siتعداد کل پیکسلهای لغزشی در یک
نقشه
( :Σn i=1NPix (Niتعداد کل پیکسلهای نقشه
بدیهی است که هر چند نسبت  Friبزرگتر از واحد
باشد ،رابطه بین وقوع مخاطره و آن کالس پارامتر قوی تر
خواهد بود و برعکس .چرا که بزرگتر از واحد بودن این
پارامتر نمایانگر تعدد مخاطرات در مناطقی با ویژگیهای
خاص است .در نتیجه شاخص حساسیت مخاطره از
مجموع مقادیر  FRهر یک از عوامل مؤثر در مخاطره به
دست میآید).(Melchiorre et al., 2008
LSI= Σ(Fr)i
()2
( )i=1,2,3,…,nو  n:تعداد الیههای مؤثر در وقوع
مخاطره میباشد.

رابطه با فاکتورهای دیگر در بستر یک مقیاس  9سطحی
تعییین میگردد .چنانکه این مقادیر ،میزان اهمیت هر فاکتور
را در رابطه با دیگر فاکتورها تعیین میکند (Melchiorre et al.,
) .2008در مرحله بعد ارزشهای عددی هر ستون از طریق
تقسیم مقدار بر جمع همه مقادیر موجود در همان ستون
نرمال سازی خواهند شد چنانکه جمع تمامی مقادیر برابر
 1خواهد بود .برای جلوگیری از ورود خطاهای تصادفی
در ماتریس دودویی و کنترل صحت ماتریس ایجاد شده،
شاخص نسبت پایداری ( )Consistency Ratioمحاسبه
خواهد شد و براساس روش  Saatyهنگامی که میزان
شاخص نسبت پایداری کمتر از  0/1باشد ،ضرایب وزنی
محاسبه شده قابل قبول خواهند بود .در این مطالعه یک
ماتریس دودویی جهت محاسبه ضرایب اهمیت حساسیت
زمین لغزش ،سیالب شهری ،فرونشت و لرزه ای بعنوان
فاکتورهای دخیل در تهیه نقش ه چندگانه مخاطرات ایجاد
شده و از نرمافزار  Expert choiceبرای اعمال مقایسه
دودویی ،استخراج ضرایب و همچنین تعیین شاخص نسبت
پایداری استفاده شده است.

 -4نقشههای مخاطرات طبیعی
 -1-4نقشه پهنهبندی حساسیّت زمین لغزش

اساس ًا ناپایداری دامنه به دو عامل نیروی رانش خارجی
و مقاومت مواد در برابر حرکت وابسته است .نیروی رانش
خارجی شامل نیروهای ثقلی و لرزهای میباشد در حالی که
مقاومت مواد بوسیله شرایط زمین شناسی و ژئوتکتونیکی
کنترل میگردد .طبیعت ناپیوسته تغییرات درجه شیب در
مکان و زمان ،مشکالت شناخت عوامل ماسهای دقت پهنه
 -2-3روش تحلیل سلسله مراتبی
روش تحلیل سلسله مراتبی بر اعمال یک همبستگی بندی زمین لغزش را بطور مستقیم به دقت نقشههای عامل
خطی بر روی فاکتورهای دخیل و تعیین ضرایب وزنی هر وابسته میسازد.
یک از فاکتورها از طریق مقایسه دودویی ماتریسی استوار
 -1-1-4پارامترهای ورودی به مدل
است ).(Chen et al., 2009
گام نخست در این روش ایجاد ماتریس دودویی است ،الف) درج ه شیب :عملکرد نیروی حاصله از شیب را میتوان
فرآیندی که طی آن درجه اهمیت هر یک از فاکتورها در در دو گروه نیروهای پایدارساز و نیروهای ناپایدارساز دامنه
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نگاره  :2نقشههای موضوعی سه پارامتر دخیل در آنالیز زمین لغزش :بارندگی ،شکل شیب ،جهت شیب

نگاره  :3نقشههای موضوعی دو پارامتر دخیل در آنالیز زمین لغزش ،الف :فاصله از جاده  ،ب :فاصله از گسل و
ج :پهنه بندی حساسیت زمین لغزش

جستجو کرد ،با این وجود درج ه شیب عامل اصلی در
ایجاد نیروی برشی و حرکات تودهای است .نقشه درجه
شیب گستره مورد مطالعه براساس  DEMحاصله از تصاویر
ماهواره  ،ASTERو همانطور که در نگاره (-4ب) مشاهده
میگردد در  5کالس طبقهبندی شده است.
ب) جهت شیب :جهت شیب از جمله عوامل ذاتی است
که بطور غیر مستقیم منعکس کننده تأثیر الیههایی مانند
ضخامت خاک ،پوشش گیاهی ،رطوبت و  ...میباشد .هر
پیکسل در نقشه جهت شیب ،دارای ارزشی برابر آزیموت
آن دامنه است و حداکثر میزان تغییرات در مقدار در یک
منطقه به سمت پایین دامنه است .نگاره (-2ج) نقشه جهت

شیب منطقه مورد مطالعه میباشد.
پ) شکل شیب :انحنای شیب بیانگر شکل توپوگرافی
میباشد .تقعر مثبت بیانگر سطحی است که پیکسلها در آن
بصورت محدب ( ،)Convexتقعر منفی بیانگر سطحی است
که پیکسلها در آن بصورت مقعر ( )Concaveو مقدار صفر
آن بیانگر سطحی است که شیب نداشته و بصورت مسطح
است  (Lee, 2004)،نگاره ( )4براساس  DEMحاصله از تصاویر
ماهواره  ASTERتهیه شده است.
ت) طبقات ارتفاعی :اعمال توزیع طبقات مختلف ارتفاعی
در واحد سطح ،تحت عنوان نقشههای هیپسومتری به جهت
اعمال میانگین وزنی ارتفاع ،زمینه ساز دقت باالتر نقشه
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پهنهبندی نهایی خواهد شد ،بدین منظور با استفاده از الیه
مدل رقومی ارتفاع ،حاصله از تصاویر ماهواره  ،ASTERنقشه
هیپسومتری تهیه و با استفاده از دستور طبقهبندی مجدد به
کالسهای مشخص ،نگاره ( ،)5طبقهبندی شده است.
ث) فاصله از آبراهه :رواناب به عنوان یک عامل محرک ،در
وقوع زمین لغزش نقشی مهم ایفا میکند .در نقشه حریم
آبراهه ،فواصل مختلف ،شدت تأثیرگذاری در وقوع زمین
لغزش را نشان میدهد .نگاره ( )5نقش ه فاصله از آبراهه
منطقه مورد مطالعه است که با استفاده از روش فاصله
اقلیدسی و بر اساس الیه آبراهه سازمان مدیریت منابع آب

ایران در طبقات مشخص تهیه شده است.
ج) فاصله از جاده :در اکثر موارد فعالیتهای انسانی نقش
مهمی در تغییرات محیطی ایفا میکند از این رو احداث جاده
با دگرگونی تعادل طبیعی شیب زمین منجر به ایجاد و تشدید
حرکات تودهای میگردد .بر اساس مطالعات گذشته رابطهای
مشخص بین تعداد رخداد زمین لغزش و فاصله از جاده
وجود دارد .نگاره ( )3نقش ه طبقهبندی شده فاصله از جاده،
تهیه شده براساس الیه شهرداری استان تهران میباشد.
چ) فاصله از گسل :وجود گسلهای فعال ،عاملی برای
افزایش تعداد ،تراکم ،عمق درزها و شکافها در بسترهای

نگاره  :4نقشههای موضوعی سه پارامتر دخیل در آنالیز زمین لغزش و سیالب ،الف :شکل شیب ،ب :درجهی شیب ،ج:
طبقات ارتفاعی

نگاره  :5نقشههای موضوعی سه پارامتر دخیل در آنالیز زمین لغزش و سیالب ،الف :فاصله از رودخانه  ،ب :کاربری
اراضی ،ج :زمین شناسی
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سنگی میباشد چنانکه امکان تغییر در چگونگی تأثیر یک نیز در شرایطی مشابه با سیالبهای شهری گذشته اتفاق
یا چند فاکتور از عوامل مؤثر بر حرکات توده ای وجود خواهند افتاد.
دارد .در نگاره (-3ب) گسلهای موجود در منطقه شامل
گسلهای اصلی و فرعی ،حاصله از سازمان زمینشناسی -1-2-4 ،پارامترهای ورودی
الف) طبقات ارتفاعی :ویژگیهای توپوگرافی یک منطقه
جهت تعیین فواصل مورد استفاده قرار گرفتهاند.
ح) زمینشناسی :احتمال تغییر فاکتورهای خارجی مؤثر بر نقشی اساسی در کنترل مکانیزم وقوع سیالب بر عهده دارند
مخاطره در مقیاس زمانی کوتاه مدت وجود دارد در حالی چنانکه انرژی جریان سیل و همچنین توزیع آن در مناطقی
که احتمال تغییر فاکتورهای ذاتی تنها در مقیاس زمانی با سطوح ارتفاعی و شکل ژئومرفولوژیکی مختلف یکسان
ی ارتفاع،
ژئومورفولوژی ممکن است  (Ayalew & Yamagishi, 2005).تغییر نخواهد بود .بدین منظور با استفاده از الیه مدل رقوم 
در ویژگیهای زمینشناسی به علت ایجاد تغییر در نفوذ حاصله از تصاویر ماهواره  ،ASTERنقش ه هیپسومتری تهیه و
پذیری و مقاومت سنگها ،توزیع حرکات توده ای را تحت در نگاره ( ،)4طبقه بندی شده است.
تأثیر قرار میدهد .نگاره (-5ج) نمایانگر نقش ه زمین شناسی ب) شیب :شیب سطح زمین به عنوان یکی از پارامترهای هندسی
که سیستم جریان آب و بدنبال آن سیالب را کنترل میکند بطور
منطقه میباشد.
خ) کاربری اراضی :اطالع از انواع پوشش سطح زمین و غیر مستقیم منعکس کننده تأثیر الیههایی مانند ضخامت خاک،
فعالیتهای انسانی در قسمتهای مختلف ،به عنوان پوشش گیاهی ،رطوبت و  ...میباشد .نگاره شماره ( )4نقشه
اطالعات پایهای جهت برنامهریزیهای مختلف از اهمیت درج ه شیب گستره مورد مطالعه که نمایانگر حداکثر تغییرات
ویژهای برخوردار است .نقش ه کاربری اراضی در گستره در پیکسلهای مجاور میباشد بر اساس تصاویر ماهوارهی
مورد مطالعه ،براساس الیه کاربری اراضی سازمان مراتع و  ،ASTERتهیه و در پنج کالس طبقهبندی شده است.
جنگلها ،در رابطه با مخاطره زمین لغزش در نگاره (-5ب) پ) شکل شیب :انحنای شیب بیانگر شکل توپوگرافی
میباشد .تقعر مثبت بیانگر سطحی است که پیکسلها در
مورد بررسی قرار گرفته است.
د) بارندگی :چگونگی تأثیر بارندگی در رویداد و تهیه آن بصورت محدب ( ، )Convexتقعر منفی بیانگر سطحی
نقشههای پهنه بندی خطر زمین لغزش را میتوان در میزان است که پیکسلها در آن بصورت مقعر ( )Concaveو مقادیر
و شدت بارندگی جستجو کرد .نقش ه همباران گستره مورد صفر آن بیانگر سطحی است که شیب نداشته وبصورت
مطالعه از خطوط تراز بارش سازمان هواشناسی تهیه و در مسطح است .نگاره ( )4نقش ه طبقهبندی شکل شیب در
کالسهای مشخص در نگاره ( -2الف) خالصه شده است .گستره مورد مطالعه میباشد.
ت) کاربری اراضی :کاربری ارضی و چگونگی توزیع
فعالیتهای انسانی ،از عوامل تأثیر گذار در نتایج تحلیلهای
 -2-4نقشه پهنهبندی حساسیّت سیالب شهری
مخاطرات محیطی بوسیله عوامل مختلف فیزیکی و مکانی میباشد .نقشه کاربری اراضی در گستره مورد مطالعه،
انسانی که سطح خطر و توزیع جغرافیایی آنها را تعیین براساس الیه کاربری اراضی سازمان مراتع و جنگلها ،در
میکنند کنترل میشوند .بطور کلی جهت پهنهبندی سیالب رابطه با مخاطره سیالب در نگاره ( )5مورد بررسی قرار
شهری فرض دو اصل ضروری میباشد :اول آنکه وقوع گرفته است.
سیالب شهری بوسیله شناخت عوامل مرتبط با سیالب قابل ث) زمینشناسی :در برخی موارد زمینشناسی سطح زمین
شناسایی میباشند و دوم آن که سیالبهای شهری آینده به عنوان مهمترین عامل کنترل فرآیند سیالب در نظر گرفته
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نگاره  :6نقشه پهنهبندی حساسیت سیالب شهری

نگاره  :7نقشه پهنهبندی فرونشست

میشود .تغییر در ویژگیهای زمین شناسی به علت ایجاد  -3-4نقشه پهنهبندی فرونشست

تغییر در نفوذ پذیری و مقاومت سنگها ،شدت و چگونگی
توزیع سیالب را تحت تأثیر قرار میدهد .نگاره ()5
نمایانگر نقشه زمینشناسی منطقه براساس دادههای سازمان
زمینشناسی کشور میباشد.
ج) فاصله از آبراهه :آبراههها بستر اولیه و اصلی حرکت
سیالبها میباشند به گونه ای که در فواصل نزدیک احتمال
وقوع سیالب زیاد و در فواصل دورتر ،نقش آبراهه در
سیالب کمتر میشود .نگاره ( )5نقش ه فاصله از آبراهه منطقه
مورد مطالعه است که براساس دادههای شرکت مدیریت
منابع آب ایران در طبقات مشخص تهیه شده است.

پديده فرونشست ممكن است به صورت نشست
تدريجي يا ناگهاني سطح زمين و به هر دو علت طبيعي
يا در اثر فعاليت بشر ايجاد شود .فرونشست سطح زمين
نيروي قابل توجهي است كه در بسياري از نواحي تحميل
مي شود و در صورت گسترش به ساختارهاي زيربنايي
موجود خسارت وارد ميكند .فرونشست زمين ممكن
است به طور كلي ناشي از داليل عمدهاي همچون انحالل
تشكيالت زيرسطحي ،تراكم رسوبات در اثر استخراج
سياالت و ذخاير زيرزميني ،بارگذاري ،زهكشي و يا
ارتعاش ،تراكم هيدروليكي ،فرسايش مكانيكي زيرسطحي،
جريان جانبي ،ناپايداري خاكها در سطوح شيبدار ،انقباض

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

) دوره ،27شماره  ،108زمستان 97

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.27,No.108, Winter 2019 / 86

خاكهاي رسي ،ذوب يخ اليههاي منجمد در اعماق زمين و عوامل اصلی و دخیل در وقوع فرونشست تعیین شدهاند و
فرونشيني زمين ساختي باشد .شرايطي همچون فرآيندهاي در نهایت نقش ه حساسیت فرونشست در منطقه مورد مطالعه
تكتونيكي رخداده در منطقه ،بارندگي ،وجود عوارض (نگاره  )7تهیه گردید.
توپوگرافي ،نفوذ ريزشها و يا روانابهاي اسيدي ،انحالل
تشكيالت سطحي و وجود اليههاي نامقاوم در تشكيالت  -4-4نقشه پهنهبندی حساسیت لرزهای
با توجه به بررسی گسلها با پتانسیل لرزه خیزی باال به
رسوبي زيرين ،منجر به توسعه پديدههاي فرونشستي در
این نتیجه میتوان رسید که بیشتر این گسلها در درهها و
كشور شدهاند.
در مطالعه حاضر با استفاده از گردآوری اطالعات آبرفتهای جوان قرار دارند ،با توسعه شهرنشینی در این
محدودههای مستعد فرونشست زمین در این ناحیه مورد نواحی و تراکم باالی جمعیت ،لزوم مطالعات لرزه خیزی
شناسایی قرار گرفته و براساس این مطالعات دو عامل سطح بیش از پیش آشکار میشود .ضرورت توسعه شهرنشینی
تراز آب زیرزمینی و خصوصیات ژئوتکنیکی خاک به عنوان مدرن ،توسعه شریانهای حیاتی است .شریانهای حیاتی

نگاره  : 8نقشه حساسیت لرزهای

نگاره  :9نقشه نهایی پهنه بندی مخاطرات
چندگانه
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جدول  :1نسبت توزیع مساحت به تفکیک پهنههای حساسیت مخاطرات چهارگانه در مناطق  22گانه شهر تهران

منطقهی شهرداری

مساحت

1

کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد
کیلومتر
درصد

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
کل

حساسیت
خیلی زیاد
2/237
6/57
0/283
0/57
0/010
0/04
0/143
0/20
1/068
1/83
0/000
0/00
0/000
0/00
0/000
0/00
0/000
0/00
0/000
0/00
0/000
0/00
0/000
0/00
0/000
0/00
0/000
0/00
0/010
0/04
0/000
0/00
0/040
0/48
10/709
28/51
0/566
5/09
0/000
0/00
0/000
0/00
0/812
1/34
15/878
2/61

حساسیت
زیاد
17/086
50/18
4/963
10/06
8/971
30/53
10/782
14/99
9/471
16/22
0/948
4/42
1/855
12/07
1/027
7/75
0/000
0/00
0/000
0/00
0/000
0/00
0/000
0/00
0/480
3/50
0/000
0/00
2/058
7/30
2/011
12/22
0/288
3/48
9/498
25/29
1/377
12/38
1/570
8/05
1/678
3/25
12/174
20/02
86/237
14/18

حساسیت
متوسط
14/455
42/45
21/197
42/95
17/646
60/06
37/248
51/78
28/109
48/14
7/506
35/00
9/988
64/99
5/076
38/34
0/347
1/77
0/097
1/20
0/209
1/77
0/629
4/64
1/310
9/53
0/636
4/38
11/576
41/07
6/319
38/42
1/957
23/65
5/490
14/62
3/638
32/70
12/011
61/62
18/787
36/38
19/343
31/81
223/572
36/77

حساسیت
کم
0/274
0/80
22/286
45/16
2/754
9/37
22/736
31/61
14/395
24/65
10/906
50/86
3/514
22/87
7/012
52/96
7/145
36/54
1/846
22/90
3/225
27/18
4/932
36/37
8/036
58/51
3/136
21/59
11/641
41/30
7/260
44/14
2/855
34/50
9/004
23/97
4/911
44/14
5/843
29/97
25/686
49/73
24/812
40/81
204/207
33/59

حساسیت
خیلیکم
0/000
0/00
0/618
1/25
0/000
0/00
1/023
1/42
5/344
9/15
2/083
9/72
0/010
0/07
0/125
0/94
12/063
61/69
6/117
75/90
8/432
71/05
8/000
58/99
3/909
28/46
10/753
74/03
2/902
10/30
0/859
5/22
3/135
37/88
2/862
7/62
0/634
5/70
0/069
0/36
5/495
10/64
3/658
6/02
78/091
12/84

کل

34/052
100
49/346
100
29/381
100
71/933
100
58/387
100
21/443
100
15/368
100
13/239
100
19/554
100
8/060
100
11/866
100
13/560
100
13/734
100
14/525
100
28/187
100
16/449
100
8/274
100
37/562
100
11/125
100
19/493
100
51/645
100
60/799
100
607/985
100
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به طور کلی به شش دسته سیستمهای برق ،گاز و سوخت به کارگیری عوامل مؤثر در وقوع هر یک از مخاطرات،
مایع ،مخابرات ،حمل و نقل ،تسهیالت فاضالب و آب نقش ه نهایی با تلفیق نقشههای حساسیت چهار مخاطر ه مورد
تقسیم میشود .مؤلف ه مشترک و مهم این سازهها خطوط بررسی مطابق نگاره  9تهیه شد.
لوله مدفون است.
بدین منظور معیارهای گسلهای فعال شهر تهران ،طول  -2-5جدول نسبت توزیع پهنههای حساسیت مخاطرات
گسلها ،نوع و فعالیت گسل بهعنوان فاکتورهای دخیل در چهارگانه
با بررسی نتایج حاصل از این پژوهش و تجزیهوتحلیل
تهیه نقشه پهنهبندی خطر زمین لرزهای مورد استفاده قرار
مساحت شهر تهران و مساحت پهنههای با حساسیت
گرفتهاند.
خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلیکم مالحظه گردید
که از مجموع مساحت  607/985کیلومترمربع شهر
 -5نتیجهگیری
با بررسی عوامل مؤثر در وقوع هر یک از مخاطرات تهران در مناطق  22گانه ،گسترهای به وسعت 15/878
چهارگانه محیطی در سطح مناطق  22گانه شهر تهران ،کیلومترمربع در محدوده حساسیت خیلیزیاد86/237 ،
مؤثرترین عوامل در وقوع زمینلغزش به ترتیب عبارتند از :کیلومترمربع در محدوده زیاد 223/572 ،کیلومترمربع در
درج ه شیب و فاصله از جاده؛ مؤثرترین عوامل در وقوع محدوده متوسط 204/207 ،کیلومترمربع در محدوده کم و
سیل به ترتیب عبارتند از :فاصله از آبراهه و درجه شیب؛  78/091کیلومترمربع در محدوده خیلیکم مطابق ردیف
مؤثرترین عوامل در وقوع فرونشست به ترتیب عبارتند از 23 :جدول شماره  1قرار میگیرد .با احتساب مناطق با
میزان برداشت از آبهای زیرزمینی و خصوصیات حساسیت خیلیزیاد و زیاد نتایج نشان میدهد که از میان
ژئوتکنیکی خاک؛ مؤثرترین عوامل در وقوع زلزله به ترتیب مناطق  22گانه شهر تهران ،مناطق  5 ،18 ،3 ،1و  4در
عبارتنداز :فاصله از گسلهای اصلی و فرعی که طول زمینه مخاطرات چهارگانه حساسیت باالتری نسبت به بقیه
مناطق دارند و مناطق  12 ،11 ،10 ،9و  17حساسیت
گسلهای اصلی و فرعی نیز شناسایی شد.
کمتری دارند.

 -1-5نقشه پهنهبندی مخاطرات چندگانه

بهطور کلی شناسایی مناطق مستعد مخاطرات مهمترین  -6پیشنهادها و راهبردها

ابزار تصمیم سازیهای کارشناسی به منظور اتخاذ تصمیم
گیریهای مدیریتی در کاهش خسارات ناشی از مخاطرات
طبیعی میباشد .بررسی مخاطرات طبیعی از یک سو به
منظور شناسایی مناطق در معرض خطر و از سویی جهت
شناسایی مکانهای امن جهت توسعه زیستگاهها و تأسیسات
جدید الزامیمینماید تا از اثرات مخاطرات طبیعی که همه
ساله در بیشتر استانهای کشور موجب خسارات اقتصادی
به خطوط ارتباطی ،خطوط انتقال نیرو ،کانالهای آبیاری
و آبرسانی و تأسیسات شهری بویژه در مناطق مختلف
میگردد کاسته شود .در این راستا در پژوهش حاضر با

با عنایت به درصد باالی وجود مخاطرات در بخش
اعظمی از مناطق بیست و دو گان ه شهر تهران (جدول )1
و احتمال وقوع خسارات گسترده جانی و مالی ،پیشنهاد
میگردد فرآیند اولویت بندی ،مقاومسازی و اتخاذ راهکارها
و سناریوهای مقابله با بحرانهای احتمالی برای تأسیسات
و زیرساختهای موجود در دستور کار قرار گیرد ،همچنین
به کارگیری حساسیتی مضاعف در طراحیهای شهری،
احداث و توسع ه زیرساختها و تأسیسات جدید و عدم
ارائه مجوزهای ساخت وساز توسط سازمانهای ذیربط در
محدودههای پرخطر از دیگر پیشنهادات این تحقیق میباشد.
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