
  46-39 ة،صفح87 تابستان ،46 ةشمار سال سي و چهارم، ،مجلة محيط شناسي
  ص لغزشي تابع تشخةالن و ارائي گيلگ جني لغزش در اراضيبررس

   جنگليبهره برداردر سازند و 
  

 3محمد باقر رفعتي 2،بهروز رسولي 2*، بهرام اميري1،عادل كاظمي طالكويي

 ع طبيعي گيالن اداره كل مناب،جنگلداري كارشناس ارشد-1

 ي علوم مرتع دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهرانادانشجوي دكتر-2
  آبخيزداري سازمان جهاد كشاورزي استان گيالن GISرئيس اداره ارزيابي و-3

  23/11/86:     تاريخ پذيرش3/5/85: تاريخ دريافت
 

  دهيچك
ثر ؤعوامل م ييشناساامروزه  . است خطرناكيا دهي پد،رديپذ ري تأثي انسانيها تيز فعالكه ا يزمانو  است يعي طبيها دهي از پديكين لغزش يزم

 اتخاذ ،ها  جنگلةهمچون توسع ي جنگلداريها ن طرحي وتدويزير برنامه در  رايا ژهيت وي اهميا گر حركات تودهيا دي ،يدر لغزش مناطق جنگل
نه ين زمي كه در اي لغزش و مطالعات كميدگيچيبا توجه به پ .دارد رهيغ و يجنگل ي و فرعي اصلياه هر راي، انتخاب مسيبردار  بهرهةويش

 لغزش 37ن منظور يبد.  صورت گرفتصيتابع تشخ مدل ةق ارائيالن از طري گي جنگلي لغزش در اراضةني در زمي بررس،صورت گرفته است
 و با يريگ  لغزش اندازهةديدر پدساخت   و انسانيكيكولوژاكمي و كيفي  ثرؤ م ةمشخص 23الن مطالعه شدند و ي گي جنگليدر اراضعمده 

 .ل داده شديس حضور و عدم حضور در لغزش تشكيسطح، ماتر75 آنها به يبند د و پس از كالسهش كنترل  ARC-GIS 9استفاده از نرم افزار
 . صورت گرفتيآمار لي، تحليبردار بهره ص گام به گام در دو حالت لغزش در سازند ويز تشخي و روش آنال spssسپس با كمك نرم افزار 

تابع  خاك دريكي مكانيها يژگي و ويشه دوانيفاصله از گسل، عمق ر ،يبردار بهره و يساز ب، جهت، جادهي شيها مشخصهج نشان داد كه ينتا
 نيج ايان باتوجه به نتايدر پا .ندريشتر مورد توجه قرارگي بي جنگلداريها ت طرحيري و مديزير د در برنامهيثر بوده و باؤ لغزش مةدي پدصيتشخ

برداري در مناطق داراي خاك رسي با چسبندگي و  هنيز بهر اي با ريشه دواني سطحي و گونه هاي تك از جنگل دشو  پيشنهاد ميتحقيق
   .داري شود انبساط خودتوانايي پالستيسيته باال و بدون 

  
  واژهكليد
  گيالن-بهره برداري-تابع تشخيص -جنگل -لغزش 

  سرآغاز
 استفاده مناسب از ةني مطلوب در زميزير امروزه لزوم برنامه

 يجامعه جنگلدار از مسائل مهم يكي  منزلة ه بي جنگل و منابعجنگل
.  را به خود جلب كرده استياري بسكارشناسانمطرح بوده و توجه 

 و گلنج يعيدهنده چشم انداز طب لي تشكيبدون شك شناخت اجزا
ر آن بر استفاده يها و تأث تيها، محدود  تواناييهنده، ر ديي تغيندهايافر

 ي كاربررييتغ متقابل آن از يريرپذين تأثين، همچنيمطلوب از زم
 (,Murat كند يفا مي مناسب ايزير ن برنامهيل به اي در نينقش مهم

ره ي و غييروانگرا ن لغزش،ي زم ماننديعيطب  يايوقوع بال .).2002
 يزير برنامه درند كه همواره هست ييها تين محدوديتر ازجمله مهم

 ياير بالي نسبت به ساو گيرند قرارمي مورد توجه ي جنگلداريها طرح
كه درصورت  يطور  هب ،رترنديپذ تيريتر و مد ينيب شيپ ، قابليعيطب

و راهكار راهبرد توان  ي جنگل ميها در اراض ن لغزشيزمنيروي شناخت 
ده اتخاذ ين پديا مقابله با اي  و،يستيزز از آنها، همي بر اساس پرهيمناسب
 ي عمرانيها ن مسائل در پروژهيتر ن و مهميتر از جمله حساس .دكر

 ي و فرعي اصلير احداث راههاي، همچون انتخاب مسيمناطق جنگل
احداث دپو  ،مناسب برداشت شن، انتخاب محل ي و جنگليكوهستان

ون توسعه  همچييها  و طرحي احداث سد درمناطق جنگليچوب وحت
 مطالعات ودر گر دخالت ة و نحويجنگلدارة وياتخاذ شها و  جنگل

  . (Kazutoki,et al.,2004) منطقه استيعي طبيها بي شيداريپا
 كه1380ر جاده جواهردشت رودسر در سال ين لغزش مسيزم ةحادث
 ب و رانش دهها هكتار جنگل در منطقه جوركونوس بن شديباعث تخر

 1384در بهار رودبار –ه ترانشه بزرگراه رشتي حاشي رانش جنگلةو حادث
 كه در سال يميلغزش عظ نير زمير كشورها نظيمشابه در ساو حوادث 
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ن مسئله است يت توجه به اين اهمي مبي در هند رخ داد همگ1983
 .)1375 ،يجعفرشريعت (

 و ين شناسي و زمييايط خاص جغرافيل شرايدل هالن بياستان گ
لغزه در كشور  ني زمي و كانوني از نقاط بحرانيكي همواره يتوپوگراف

ك سوم يش از ين استان كه بي ايها بوده و با توجه به سطح جنگل
 ين اراضي لغزش در ايد لزوم توجه و بررسوش يسطح آن را شامل م

ت خود را ي اهم ياد شدهي اراض درقياستان با توجه به سابقه كم تحق
ن يعنوان منابع تأم ه بيگل جنياراض .دهد يش نشان ميش از پيب

الن ي گيا  جلگهيدار اراضي پاة توسعةن كننديتضم آب و تفرج، ،چوب
 ي ضرورها آني اصوليبردار اند و حفظ و بهره  ههمواره مورد توجه بود

 به  به اجمال در اين زمينه ميتوانقي تحقسوابق يبررسدر . است
  .موارد زير اشاره نمود

Dietrich  كم يها  لغزشيابي ارزيبرا )(2001و همكارانش 
كه بر اساس آن  ندكردئه ا را اريمدل ي جنگليعمق رخ داده در اراض

ن يي در تعيا مشخصه خاك را يريثر به نفوذپذؤنسبت بارش م
ن نسبت كمتر باشد ي اهكه هر چنمود ان يت به وقوع لغزش بيحساس

ك روش منطق ياز  Murat  (2002).  منطقه كمتر استيداريپا
 مختلف استفاده يها ي استعداد لغزش در كاربري بررسي برايفاز

، عمق ي اراضيب، جهت، كاربري شيها كرد و در آن فاكتور
 را در نظر گرفت و بر يت توپوگرافي وضع ويط آبي، شرايهوازدگ

 قرار يابيد و مورد ارزكره يت به لغزش را تهي حساسةاساس آنها نقش
ن پوشش ي ارتباط بي آماريرسدر بر(1995) همكاران و Martin .داد

 حومه يها  قسمتر دي كوهستانيها  و لغزش در امتداد جادهيجنگل
افتند كه يجه دست ين نتي مختلف به ايها بيدر ش ين و جنگلينش

اما   با لغزش داردي ارتباط مثبتي پوشش جنگل،نيدر مناطق حومه نش
 با يها ن لغزش در جنگليبداري  ي معني همبستگيدر مناطق جنگل

 در )1375(مبرا . داردن وجود ي جنگليها در امتداد جادهمختلف ب يش
   شهرستان بعا واز از تو حوضه( كشور   شمال  جنگلي ةمنطقدر  يتحقيق
   كه  افتادهق اتفا هايي ها در دامنه  لغزش بيشترين   كه داد نشان )نور
منظور عبور    به  جنگل قطع  اين.   است  وجود داشته  جنگل ة يكسر قطع
و .Lee.  است  گرفته  صورت  جاده  و احداث  فشار قويقبرِ يها  دكل

ون چند ي رگرسي و روش آمارGISبا استفاده از (2001) همكاران
 ياطالعات يها هيال از با استفاده  خطر لغزشيبند ره اقدام به پهنهيمتغ
 و پوشش ياراض يآبراهه، كاربر از خاك، فاصله ضخامت جهت، ب،يش

نقش قطع نيز  (2000) و همكاران Montgomery. دكر ياهيگ
 كرد و با كنترل ي لغزش بررسي از جنگل را رويبردار درختان و بهره

كسان ي يب كردن اراضيعمق و ترك  كميها  مناطق با لغزشيتوپوگراف
 د كه نشان دادكرن ارائه ي زمي بر اساس اطالعات رقومين نظر مدلياز ا
. دهند ي مي ناهمگون روي با توپوگرافي مناطقها و بيها در ش غزشل

 ساعته در 24 ي از بارندگي ناشيها البيد كه سكران ين بيهمچن
ك دهه يوقوع لغزش در كمتر از  منجربه  سال4 كمتر از يفواصل زمان

 ، لغزشي رويثرؤطور م هشوند و قطع درختان ب يپس از قطع جنگل م
 . استثرؤب دار مي شيدر اراضويژه  به

د با ش يق سعين تحقيدر ا در نظر گرفتن چنين پيشينه مطالعاتي با
 ةك رابطي ة ارائ ضمنبتواندر استان گيالن  ي جنگلي اراضبررسي
  وي اعم از جاده سازين اراضيجاد شده در ايرات ايي نقش تغيمنطق

ها و وقوع لغزش  بي شيداريش ناپايا افزايرا در كاهش  يبهره بردار
  . كردييشناسارا  ياصلمشخص كرده و عوامل 

  ها مواد و روش
  مواد 

لومتر مربع در عرض ي ك14711 حدود يالن با مساحتياستان گ
 قرار º50 34 تا º48َ 53 َيياي و طول جغرافº38 27 تا º36َ 34 َييايجغراف

 متر همانند 2500 البرز با ارتفاع متوسط يها رشته كوه. گرفته است
 ةن منطقه جز از راه دريده شده و ايالن كشي در باختر و جنوب گيواريد

  .ران نداردي به فالت ايگريل راه شوسه ديمنج
متر و از نظر يلي م1270 در استان ي جويها زشي رةن ساالنيانگيم

مه خشك ي و ني، كوهستانيزرخ معتدل ي انواع آب و هوايم داراياقل
 هكتار 550133الن ي گيها  جنگلمساحت.  است)ليلوشان و منج(

ها  ن جنگليا. پوشاند ي درصد سطح استان را م4/37زان ين ميه ااست ك
ت ي در موقعيز فرعي و چند آبخيز اصلي آبخة حوز29 در يطوركل هب

 عرض.  متر از آستارا تا چابكسر امتداد دارند2000 تا 25ن ي بيارتفاع
 70 تا30لومتر و حداكثر ي ك15 تا 5آنها در نقاط مختلف استان حداقل 

  . تلومتر اسيك
به چهار درجه شامل الن ي استان گيها  جنگل،يبند مياز نظر تقس

مساحت حدود ( مترمكعب در هكتار 350ش از ي بيك با موجودي ةدرج
 مترمكعب در هكتار 350تا200 ي دو با موجودة درج،) درصد98/28

 مترمكعب در 200تا100 ي سه با موجودة درج،) درصد39/30مساحت (
 ي چهار با موجودة درجيها  و جنگل)صد در82/21مساحت (هكتار 

م يقابل تقس)  درصد81/21مساحت ( متر مكعب در هكتار 100كمتر از 
، يليل راش، ممرز، بلوط، انجي از قبي فراواني درختيها گونه.است

  متفاوتيشه دوانيباعمق رردار، نمدار، ون و ي، شت، پليتوسكا، خرمند
 مهم يها  گسلين بررسي همچن.شوند يافت ميالن ي گيها در جنگل
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الن وجود دارد كه يدهد كه پنج گسل مهم در گ يالن نشان ميگ
جان، گسل آستارا از آستارا تا يشامل گسل البرز از گرگان تا اله

 ،ي جنوبيها جان به سمت كوهستانيد رود از الهي، گسل سفيانزل
 البرز يانيانه و خلخال و گسل مي مةل تا دريگسل قزل اوزن از منج

   .)1383،ينصر ( استي و تالش جنوبيغرب
   قيتحقروش 

 37الن ي گيها در مناطق جنگل لغزش ني زميبه منظور بررس
 ي انتخاب و مورد بررسيدانين لغزش عمده بر اساس مطالعات ميزم

ت هر ي موقعGPS سپس به كمك .)1  شمارةجدول (قرار گرفتند
 به نقشه ARC-GIS 9د و به كمك نرم افزارشلغزش ثبت 

ها   سازمان جنگليها  استخراج شده از نقشهالني استان گيها نگلج
 ةنقش( منتقل شد )1:25000اس يمق( كشوريزداريو مراتع و آبخ

مربوط به آنها بر اساس راهنماي روش تشكيل هاي  داده. )1شمارة
هاي كشور كه توسط معاونت آبخيز  بانك اطالعاتي زمين لغزش
. دشآوري  جمع  ارائه شده است)1378 (داري وزارت جهاد كشاورزي
شناسي، اقليم و  عمومي لغزش، زمين اين اطالعات شامل اطالعات

اي  حركت دامنه هاي ويژگي شناسي، ريخت گياهي، پوشش هيدرولوژي
 مورد ارزيابي قرار گرفتند كه برخي 23در اين مطالعه . استفرسايش
هاي  اساس ويژگي صورت كمي و برخي كيفي بوده و بر هاز آنها ب
   ).2 ةشمار جدول( شدند بندي كالسه مشخصه هر خاص

 مختلف كتب از حاصل اطالعات ها بر اساس  بندي  كالسه اين

و اطالعات ) 1378،مصدق( جنگلي  ي ها ن نهالستا و كاري جنگل مانند
راهبردهاي كاهش زمين لغزش  مربوط به كارگاه تخصصي بررسي

د ؤيب قرار گرفتن آنها مالبته ترتي. صورت گرفت) 1372،حق شناس(
  . اهميت آنها نيستةدرج

ها با يك  مشخصههر كدام از اين  تر به منظور ارزيابي راحت
  .ندشد مشخص... و3و2و1هاي آن با اعداد  حرف بزرگ و كالسه

 شامل A  حرفويژگي مكانيكي يا ليتولوژي زميندر مورد 
مر،  شامل مرB حرف. بازالت است وگابرو كوارتزيت، دولريت،

 Dحرف شامل ماسه سنگ، اسليت و شيل و C  وگرانيت، گنيس
  نيزخاككي بافت يويژگي مكاندر مورد . استو شيست  شامل سيلت

 P ، شنيG ، شامل خاك قلوه سنگي و قطعه سنگيB حرف
 نشان C  حرف و خاكهاي سيلتيM ،خاكهاي آلي به رنگ سياه

 در 2 ة درج خاك نيزوضعيت رطوبتيدر . استخاكهاي رسي  ةدهند
 سانتيمتر بااليي خشك و در زير 50 در 3 ةكل پروفيل خيس، درج

 سانتيمتري زير سطح زمين خشك و 100 حداقل تا 4 ة درج،خيس

 .است خشك در زير آن  سانتيمتري باالي پروفيل خيس و50 در 5 ةدرج
 و )1( شمارة جدول به با توجه ترتيب اين به )1378،معاونت آبخيزداري(

 , B1 , …   كالسه مختلف از75 ،مطالعه مورد ةمشخص 23اي ه  كالسه

A3 , A2 , A1 V3,   X1,X2 , X3, X4ين نقشه نهمچ .بندي شد تقسيم
شناسي منطقه، شيب، جهت،  هاي اصلي و زمين شناسي و خاك گسل

 تهيه و بر Arc-GIS-9 با استفاده از نرم افزار ها جاده فاصله از آبراهه و
 ، خاك،هاي زمين شناسي د و ويژگيش منطبق روي نقشه نقاط لغزش

 ،همكاران  ومخدوم( دششيب، جهت، فاصله از جاده و گسل كنترل 
1380 .(  

 مناطق لغزشي در اراضي جنگلي گيالن):1(نقشة شمارة
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الني گي جنگلي مورد مطالعه در اراضيها  مشخصات لغزش):1(  شمارةجدول
رديف شهرستان يطول جغرافياي نام حوزه عرض جغرافيايي  جنس مصالح زمين

ارتفاع به 
 متر

زاويه شيب 
 به درجه

  درختي موجودةگون
جهت شيب به

 درجه

صومعه سرا 1 49  9  20 حوضه مرداب  20  17  37  310 صنوبر 40 480 آهك 

48  54  18 تالش تالش 2  42  48  37  10 كاج 25 200 )زرد كم رنگ ( توف  

48  53  0 تالش تالش 3  10  48  37  230 انجيلي. ليلكي . افرا  25 190  كنگلومراتوف و 

49  8  10 حوضه مرداب فومن 4  40  14  37  30 توسكا انجيلي خرمالو 25 400 آهك 

49  28  55 حوضه سفيدرود رودبار 5  5  50  36  25 زربين سياه تلو راش 15 200 توفي,ازجنس آهكي  كنگلومرا 

50  12  50 رودخانه هاي ساحلي رودسر 6  20  52  36  175 انجيلي 35 300 خردشده آهك 

49  27  15 سفيدرود رودبار 7  45  59  36  175 انجيلي 35 300 آتشفشاني تيره 

49  36  45 سفيدرود رشت 8  20  1  37  145 انجيلي 25 500 هاي  رسوبات سيليتي رسي باندول 

49  37  6 سفيدرود رودبار 9  30  49  36 بلوط گالبي وحشي گوجه سبز وحشي 25 150 آندزيت  20 

50  7  33 ساحل دريايي خزر رودسر 10  28  44  36  150 فندق راش 30 1000 اهك خاكستري 

49  38  55 سفيدرود رودبار 11  26  47  36  35 راش 38 100 توف اندزيتي 

 مرداب انزلي ماسال 12
35  2  49  59  23  37  

هاي دگرگوني از نوع فيليت  سنگ
 190 توت ممرز انجيلي 50 550 ميكاشيست

48  40  00 تالش استارا 13  31  23  38  340 توسكا 40 700 كنگلومرا 

49  53  43 ساحل دريايي خزر الهيجان 14  30  02  37  80 توسكا و بلوط 45 550 تناوب نثل و ماسه سنگ 

49  52  58 ساحل درياي خزر الهيجان 15  32  56  36  345 راش 35 500 اهك توده اي 

48  59  26 مرداب انزلي فومن 16  15  10  37  20 ممرز_توسكا  40 350 كنگلومرا 

49  24  35 مرداب انزلي شفت 17  06  04  37  125 انجيلي_ممرز 15 300 تناوبي از آهك مارن 

48  59  06 مرداب انزلي ماسال 18  06  18  37  70 ممرز توسكا ازگيل 30 250 آهك برشي آهك تا 

48  58  47 مرداب انزلي ماسال 19  13  18  37  120 توسكا 15 150 آهك برشي آهك تا 

49  37  48 سفيدرود رودبار 20  17  48  36  50 راش توسكا 20 600 آهك توفي آهك تا 

49  41  23 سفيدرود رودبار 21  50  50  36  340 ممرز_راش  25 650 آهك 

صومعه سرا 22 49  10  46 مرداب انزلي  18  17  37  80 انجيلي افرا ليلكي انجير جنگلي 30 200 آهك 

49  11 11 مرداب انزلي فومن 23  54  13  37  75 توسكا ي جنگلي ليلكي انجيلي   35 350 كنگلومرا 

50  14  14 ساحل خزر رودسر 24  15  48  36  230 سرخ وليك_ممرز 17 300 آهك 

49  07  39 تا الب انزلي ماسال 25  58  18  37  190 انجيلي 60 150 آهك 

رضوانشهر 26 48  55  32 تالش  15  32  37  160 بلوط_آزاد  35 450 توف و آذرآواري 

49  30  18 سفيدرود رودبار 27  26  00  37  205 انجيلي 25 300 سيلتستون 

48  59  20 مرداب انزلي فومن 28  36  9  37  105 بلوط ممرز 40 900 سيلتستون 

49  40  10 سفيدرود ررودبا 29  45  47  36  315 هايي ازممرز بلوط ورزوحشي بوته 25 700 هاي آندزيتي توف 

49  35  20 سفيدرود رودبار 30  8  49  36  75 بلوط_ذربين  30 650 روسوبات توفدار وآهكي 

48  44  30 تالش تالش 31  15  47  37  140 بلوط 25 500 هاي نازكي ازسيلت وشيل اليه 

49  00  35 تالش الشت 32  56  36  37  80 انجيلي توسكا 35 100 توف 

49  34  45 سفيدرود رودبار 33  34  00  37  85 انجيلي 30 150 سيلت همراه باندولهاي آهكي 

49  43  45 سفيدرود رودبار 34  52  59  36 وحشيي لرك وخرمالو_ممرز_توسكا  33 100 سنگ درشت بلور بنام سينيت  110 

50  04  28 ساحل درياي خزر لنگرود 35  58  01  37  130 آزاد_ليلكي 30 650 هاي آتشفشاني بازيك سنگ 

49  26  8 سفيدرود رودبار 36  18  50  36  190 زربين_سياه تلو_انارترش  18 130 كنگلومرا 

49  25  50 سفيدرود رودبار 37  15  48  36  290 زيتون 30 1000 اليه از شيل ماسه سنگ 
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 آنهاي مورد مطالعه و كالسه بنديها مشخصه): 2( شمارةجدول
  6 ةكالس  5 ةكالس  4 ةكالس  3 ةكالس  2 ةكالس  1 ةكالس  حرف معرف  مشخصهنوع   فيرد

        جنگل  يجاده ساز   جنگليبهره بردار A   قبلة ده2 ير كاربرييتغ  1
        يجنگل و كشاورز  جنگل و جاده  جنگل B   هنگام لغزشيكاربر  2
  نركواتر  يدگرگون  يآوار  نيآذر  يآذر آوار  ييايميش C  دسازن  3
          يجيتدر  تند D  نوع سطح تماس خاك با سنگ  4
       متر10>   متر10-2   متر2-5/0   متر5/0تا  E  ضخامت خاك  5
   F B C G M P   خاكيكي مكانيژگيو  6
     G A B C D  ني زميكي مكانيژگيو  7
        يكيزيف  ييايميش  يفاقدهوازدگ H  يهوا زدگ  8
           دومةيال   اولةيال I  ه لغزشيال  9

  لومتري ك30تا10  لومتري ك10تا2  لومتري ك2كمتراز J  فاصله از گسل  10
<30 
  مترلويك

    

      فاقد چشمه  ن لغزشييپا   لغزشيباال  اطراف لغزش K   دامنهيچشمه رو  11
      5 ةدرج  4 ةدرج  3 ةدرج  2 ةدرج L   دامنهيت رطوبتيوضع  12
          بدون انباشت برف  با انباشت برف M  بارش برف  13
        مه انبوهيجنگل ن  جنگل تنك  جنگل انبوه N  تراكم پوشش  14
          شكلV  شكلO U  شكل غالب دره  15
          يمواز  يدرخت P  يستم زهكشيس  16
          متوسط  كم Q  يتراكم زهكش  17
      مواج  مقعر  ميمستق  محدب R  يشكل دامنه طول  18
      مواج  مقعر  ميمستق  دبمح S  يشكل دامنه عرض  19
          كنواختيريغ  كنواختي T  نوع دامنه  20
       درصد30تا0   درصد80تا 50    درصد50تا 30   درصد80ش از يب U  بيدرصد ش  21
        قيمه عمين  يسطح  قيعم V  يشه دوانيعمق ر  22
      يغرب  يجنوب  يشمال  يشرق X  بيجهت ش  23
 يسي آنها ماتريها هها و كالس مشخصهاز كي هر ي بعد براةدر مرحل

 با كد  حضور و عدم1  با كدريحضور متغل داده شد كه در آن يتشك
ل همزمان ي تحل،رهي چند متغي آماريها در روش. شدصفر مشخص 

 يعي طبيها دهي و از آنجا كه پدبودهگر فراهم ييكدر با ي متغيتعداد
ه از  استفاد،ره بودهي از عملكرد همزمان چند متغين لغزش ناشير زمينظ
س ي ماتريآمارل يه و تحلي تجزيبران يبنابرا .استن روش مناسب يا

 يوروش آمارspss10 نرم افزار ازص يافتن تابع تشخيو ل شدهيتشك
ا ي ،معادلهن روش يدرا.  استفاده شد2 گام به گاممتد ا ب1صيز تشخينالآ

 و لغزش در  مختلفيها در دو حالت لغزش در سازندصيتابع تشخ

ا محدود ي و،ثرؤ ميرهاي متغييمنظور شناسابه  جنگل يبردار بهره
  .دست آمد هر بيج زيل و نتايكننده در وقوع لغزش تشك

 
  ج ينتا
  رهاير متغيبا سا  لغزش در سازندهاةرابط) الف
 يرهايمتغ  فقط)4( شمارةر مستقل طبق جدولي متغ69ن ياز ب

A1,J2,V1,U3,X3ن يبدر  .اند ص وارد شدهيا تابع تشخي ،در معادله
نان ياطمدر سطح 63,999   3يبع كارم با 1 ارئه شده، تابع توابع

  ).3 شمارةجدول (دار است ي كامال معندرصد99
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  صي هر تابع تشخي داري درصد معن):3 (ة شمارجدول

 .Sig  مربع كاي
ي همبستگ

 4كانونيكال

  درصد

  سواريان

النداي 

 5ويلكس
  تابع

999/63  000/0  936/0  5/91  073/0  1  

966/12  113/0  608/0  6/7  589/0  2  

64/1  65/0  254/0  9  935/0  3  

  ب استاندارد شده توابعيضرا ):4( شمارةجدول
  توابع

3  2  1  
  ريمتغ

081/0-  157/0-  581/1  A1 
22/0  025/1  912/0-  J2  

782/0  153/0-  729/0  U3  
333/0-  265/0  106/1-  V1  
116/0-  163/0-  821/0-  X3  
 ينيش بي در پيت كليزان موفقي كه مدادنشان  6يبند ج طبقهينتا

  . است درصد 3/73 ،)لغزش در سازند(ر وابسته يمتغ
  رهاير متغي با سايبهره بردار لغزش در ةرابط) ب

ر ي متغ72س كه شامل يماتر )6( شمارة با استفاده از جدول
 يرهاين متغيو از ب دشص ي بوده اقدام به محاسبه تابع تشخيتصنع

ص وارد يدر تابع تشخ V2,U2,J4,F2,B2 يرهايمتغفقط مستقل 
 كامال درصد99نان ياطم در سطح 086، 60 يمربع كا  با1تابع. شدند
   ).5 شمارة جدول( دار است يمعن

  صي هر تابع تشخيدار ي درصد معن):5( شمارة جدول

 .Sig  يمربع كا
 يهمبستگ

 كاليكانون

 درصد
  انسيوار

  يالندا
 لكسيو

  تابع

086/60  000/0  87/0  3/84  153/0  1  
742/14  005/0  607/0  7/15  631/0  2  

  ب استاندارد شده توابعي ضرا):6( شمارة جدول
  توابع

2  1  
  ريمتغ

44/0-  740/0  B2 
468/1  188/0  F2  
669/0-  287/0-  J4  
968/0  343/0-  U2  
081/0-  28/0  V2  

ـ  يـ زان موفق يـ  كه م  داد نشان   يج طبقه بند  ي نتا ـ   يت كل  ينـ يش ب ي در پ
  . است درصد4/78) ير كاربرييلغزش در تغ(ه ر وابستيمتغ
   يريجه گي و نتثبح
 زيـ آبخ ةضـ ص حو يص باال با تابع تـشخ     ي دو تابع تشخ   ةسيمقا •

دهد كه در    ينشان م   )1383يعيمنابع طب قات  يمركز تحق ( ماربر
ر يـ  سـطح متغ   37در   مشخـصه  8 يز ماربر بـا بررسـ     ي آبخ ةحوض

 64 آن   يبند گروهر در تابع وارد شدند كه دقت        ي متغ 17 ،مستقل
 مشخـصه  22كه در تابع لغزش در سازند از         يدر حال است  درصد  

ر در تابع وارد شـدند و دقـت         ي متغ 5ل،  ر مستق ي سطح متغ  69در  
 منـاطق   يبهره بـردار  ودر تابع لغزش در      درصد3/73 يبند گروه
 5تقل،  ر مـس  يـ سـطح متغ  72 در   مشخـصه  22الن از   ي گ يجنگل
اسـت  درصـد    4/78 يبنـد   گروه ر در تابع وارد شدند و دقت      يمتغ

   .ز برخوردار استي ني از دقت باالترين سادگيكه در ع
ـ       يشخز ت ي آنال يبر اساس روش آمار    •  23ن  يص انجـام شـده از ب

 فاصـله از    ،ب دامنـه  يشـ  ، جهـت دامنـه    يها مشخصه ،مشخصه
 و  يبـردار   و بهره  يجاده ساز  ، خاك يكيمكانات  ي خصوص ،گسل

 ي در بررسـ   ي درخت يها گونه يشه دوان ي و ر  ين شناس يسازند زم 
   جذب   از طريق    درختان  ريشه رايز ،ثرندؤ م ي جنگل يلغزش اراض 

 در   اي   عمـده    نقش   خاك  كردن   و خشك    زيرزميني   از آب   بخشي
  هـاي    ريـشه    داراي   گياهـان    لحـاظ   از اين .ها دارند    دامنه  پايداري
خواهند    خاك   در حفظ    بهتري   بيشتر نقش   باتاو با انشع   تر  عميق
  يـل  از قب    گيـاهي   پوشـش    بر اثر تخريـب      انسان  متأسفانه.  داشت
  سازي   جاده   و همچنين   ، شهرسازي   ي زراع   زمين   به   جنگل  تبديل

 در ايجـاد      مهمـي    نقـش    ارتبـاطي    و ايجاد تأسيسات    غيراصولي
   . دارد لغزش

 يها  در حوضهي تجربة مطالعيها  روشكه درشايان ذكر است 
  شلمانرودةدر حوز )1379( يتوف نزاده  حسنةر مطالعيظن زيآبخ

 و حداكثر شتاب زلزله را يبارندگ ،ي اراضي كاربر،بي شيها مشخصه
 يدگري و سف، را انجام دادير گرفت و بر اساس آن پهنه بندظدر ن

 ،فاصله از گسل ،يتولوژي ليها مشخصه  دماوندةدر منطق)1381(
 طبقات ،جهت دامنه، بيش ،امنهشكل د ،يبارندگ ،فاصله از آبراهه

ر گرفت و بر اساس آن پهنه ظ و حداكثر شتاب زلزله را در نيارتفاع
 يب، ناهموارينقش جهت، ش) Sendir (2002.  را انجام داديبند
مال شرق  شيها د را در لغزشي شديها  آب و بارانيد، زهكشيشد
ب، جهت، يه شيزاو )Murat )2002 و ه مؤثر دانستيواس تركيس
 را در يت توپوگرافي و وضعيط آبيشرا ،يعمق هوازدگ ،ي ارضياربرك
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ن ياز بكه  دهد يمج نشان يا لغزش در سازندها نتيدر بررس .نظر گرفت
با  A1, U3 يرهايمتغ ،ر مستقلي سطح متغ69در  مشخصه 22

 با  J2, V1,X3 يرهاينده در لغزش و متغيمقدارمثبت نقش افزا
 كه بهره يطور هب .روز لغزش دارند نقش كاهنده در بير منفيمقاد
ش يافزاباعث  درصد 50 ي بااليها بي شدر از جنگل يبردار
ل و ماسه سنگ و يش (يرسوب ي سازندها در سازندها خصوصاًيداريناپا
 شود يم) ره يوغ تهايلتستون و مارن و دولوميت و سياسل

(Montgomery,et al., 2000)  ها به  بيز به قطع درختان در شين
در ، رده استكها اشاره  بيثر در لغزش در شؤ مةمشخص وانعن
ش از دو يق و فواصل بيشه عمي ودرختان با ري جنوبيها كه دامنه يحال
 .دشو ي مقابل لغزش مها در  سازنديداريها سبب پا لومتر از گسليك

 كشور   در غرب  ديگري  تحقيق  زمينه در اين)1375 (ي اسفندرانيطالب
   لغزش  در آن  كه اي  منطقه  تحقيق  استناد اين به .  استانجام داده

حدود   پوششي  با تاج  بلوط  جنگل  داراي  گذشته  سال40در    شده حادث
   به  جنگلي  اراضي  و تبديل رويه  بي  بر اثر قطع  كه  درصد بوده40

   درصد رسيده2 حدود   به  آن  پوشش درصد تاج اكنون ، هم  ديم زراعت
   آب ة تغيير چرخ باعث  گياهي  پوشش  و قطع  تخريب نابراينب.  است

 در   زيرزميني  آب  و افزايش  در منطقهقِ تبخير و تعر  كاهش صورت هب
ها با   جنگل  ارزنده  نقش  ترتيب  اين به.   است  شده  يافته لغزش  ةدامن

  .  است نيز كامالً آشكار  بليه اين  در مورد  مستدل  تحقيقات استناد به
ج نشان دادكه   ي مختلف نتا  يها يبردار بهرهغزش در    ل ي در برس  •

 يرهـا يمتغ ،ر مـستقل يـ  سـطح متغ 72در مشخصه  22ن ياز ب
B2,F2,V2 يهـا  رينده در لغزش و متغيبا مقدارمثبت نقش افزا 

J4,U2 ــاد ــا مق ــي ب ــزش  ير منف ــروز لغ ــده در ب  نقــش كاهن
 ي با چـسبندگ   ي رس يها  در خاك  يكه بهره بردار   يطور هب.دارند

 كـه   يبردار  ز بهره يت انبساط و ن   يته باال و بدون قابل    يسيو پالست 
 يهـا  شهيـ بـا ر   يهـا  گونـه سوق دادن جنگل بـه سـمت        باعث  
 و لغـزش    يداريـ  سـبب ناپا    شـود  يدر كنار جـاده سـاز      يسطح
ــ ــردد يم ــاران Martin .گ ــن(1995) و همك ــضور  ي ــه ح ز ب

 ةتوسـع ها كاهش وقـوع لغـزش و          جاده ةي درحاش يجنگل پوشش
ش لغـزش اشـاره     يافـزا بـراي    در   ي به عنوان عامل   ينيحومه نش 

 و درصد 50 از كمتر يها بيش در يبردار بهره كه يحال در .كند يم
 .ديـ افزا يا مـ  هـ  دامنـه  يداريـ دورتر از گسل بـه پا       يها فاصله در

ها، احداث    از بين بردن جنگل    جه گرفت كه  ينت) 1383( سيبالد
دار بـدون    ديگري كه در سطوح شـيب     ها، سدها و هر اقدام       جاده

از عوامــل گــي آگــاهي از ديناميــك محــيط انجــام شــود، هم 
 طبـق  .رونـد  ها و عامل وقوع لغزش به شمار مي        ناپايداري دامنه 

در  خصوص به ،وه دخالت ي و ش  ين روش جنگلدار  يي در تع  تحقيق
شه يـ  به تنوع ر   گونهدر كنار تنوع    د  شو  يشنهاد م يپ ها يكار نهال
ـ  يا گونـه   تـك  يهـا  كرده و از جنگل    توجه    آنها يدوان شه يـ ا ر  ب
 بـا   ي خاك رس  ي در مناطق دارا   يبردار ز بهره ي ون ي سطح يدوان

 يت انبساط خـود دار    يته باال و بدون قابل    يسي و پالست  يچسبندگ
، اسـت ب در دامنـه     ير شـ  ييـ  تغ يسـاز  كـه جـاده    يياز آنجا  .شود

سل و  د در كنار توجه به سـازند بـه فاصـله از گـ             شو يشنهاد م يپ
ن يي تع ي موجود برا  يپ درخت يب و ت  ي خاك وش  يكي مكان يژگيو

 كـرده و از پـروژه       يا ژهيـ  توجـه و   ي مثبـت و منفـ     ينقاط اجبار 
ات يـ  درصـد بـدون عمل     50 ي بـاال  يهـا  بي در شـ   يسـاز  جاده
بايد توجه داشت كه اين تحقيق بيشتر        .دشو ي خوددار يكيمكان

غــزش  نقــشه پــراكنش لةجنبــه كــاربردي داشــته و بــراي تهيــ
تواند بتنهايي مورد استفاده قرار گيـرد و نيـاز بـه تحقيقـات               نمي

  . كاملتري دارد
  ها  ادداشتي

1-Discriminate analysis 
2-Stepwise 
3-Chi square 
4-Canonical correlation 
5-Wilks lambda  
6-Result classification  
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