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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،تولید نقش ۀ چن دخطرة 1اس تان مازن دران ب ا اس تااده از ترکی ب نقش هه ای
مخاطرات سیالب ،زمین لغزش و آتش سوزی در نرمافزار  ArcGISاس ت معیاره ای ب هکاررفت ه در ای ن
پ ژوهش ب ا اس تااده از روش تحلی ل سلس لهمراتب ی ( 2)AHPوزنده ی ش ده و ب ا ب هک ارگیری روش
چندمعیارة ترکیب خطی وزن دار ( 3)WLCبا یکدیگر ترکیب شدند ارزیابی صحت نقش ه ه ای پتانس یل
خطر بهدستآمده نیز از راه مقایسۀ آنها با مخاطرات واقعی رخداده انجام گرف ت در ادام ه ب رای تولی د
نقشۀ چندخطرة استان مازندران از دو روش همپوش انی طبق ات پرخط ر نقش هه ای خط ر و می انگین
هندسی کل طبقات استااده شد در پایان ،با مقایسۀ نقشۀ چندخطرة حاص ل و نقش ۀ جمعی ت اس تان
مازندران ،میزان مساحت و جمعیت در معرض خط ر بررس ی ش د نت ایج پ ژوهش نش ان داد ک ه روش
همپوشانی طبقات پرخطر ،تنوع بیشتری از مخاطرات تهدیدکننده را نسبت ب ه روش می انگین هندس ی
شامل میشود همچنین نتایج بررسیها بیانگر این است که حدود  59/7درصد از مساحت و  30/6درصد
از جمعیت استان مازندران در معرض مخ اطرات طبیع ی ق رار دارن د ک ه س هم ه ر ی ک از مخ اطرات
آتشسوزی ،زمینلغزش و سیالب ب هترتی ب  18/2 ،18/4و  13/3درص د از مس احت و  6/5 ،4/1و 17/9
درصد از جمعیت در معرض خطر است
واژههای کلیدی :آتشسوزی ،ترکیب خطی وزندار ،روش تحلیل سلسلهمراتبی ،زمینلغ زش ،س یالب،
نقشۀ چندخطره
 نویسندة مسئول

Email: argany@ut.ac.ir
1. Multi-Hazard
2. Analytic Hierarchy Process
3. Weighted Linear Combination
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مقدمه
در سالهای اخیر ،مقیاس و فراوانی مخاطرات طبیعی بهطور چشمگیری اف زایش یافت ه اس ت
دادهها و گزارشهای منتشرشده در زمینۀ مخاطرات طبیعی ،افزایش چنین وقایعی را در سراسر
جهان نشان میدهند [ ]23پیامدهای منای مخاطرات طبیعی با توجه به فراوانی و شدت وقوع
خطرهای مختلف و همچنین شدت خسارتهای ناشی از آن تعیین میش وند در بیش تر م وارد
مخاطرات طبیعی با آسیبرسانی همراهان د ک ه ارزی ابی آن مس تلزم شناس ایی و درک می زان
حساسیت عناصر مختلف در معرض خطر ،بهویژه سکونتگاهه ا و زیرس اخته ای مه م جوام
انس انی اس ت [ ]12من اطق چن دخطره ،پتانس یل دریاف ت خس ارته ای ش دیدتری را در
زیرساختها ،حملونقل و محیط زیست انسانها دارند [ ]16سیل ،زمینلغزش و آتشسوزی از
رایجترین مخاطرات طبیعی هستند [ ]19سیل یکی از خطرهای طبیعی مت داول و مخ رب در
جهان است ک ه ش دت وق وع و تلا ات ناش ی از آن در س ط جه ان ،ب ا اف زایش چش مگیری
روبهروست در ایران نیز حاشیۀ جنوبی دریای خزر بهخصوص شهرهای غرب ی اس تان مازن دران
همیشه با مشکل طغیان رودخانهها مواجه بودهاند براساس دادهها و آمار وزارت کش ور در س ال
 70 ،2012درصد از اعتبارات مربوط به جبران خسارتها در استان مازندران ،متعل ق ب ه خط ر
سیالب است [ ]21زمینلغزش از شای ترین بالی ای زم ینشناس ی اس ت ک ه س اننه موج ب
مرگومیر  1000نار و حدود  4میلیارد دنر خسارت مالی در سط جهان میشود [ ]11استان
مازندران بیشترین میزان وقوع زمینلغزش را در ایران دارد بین سالهای  2005تا  2013بیش
از  500مورد زمینلغزش در استان مازندران اتااق افتاده و خسارته ای فراوان ی را ب ه اراض ی
جنگلی ،روستاها ،جادهها و زمینهای کشاورزی و باغها وارد کرده است [ ]20آتشس وزی نی ز
یکی از تهدیدهای اصلی محیط زیست با اثرهای منای فراوان است که پیامدهای ناشی از آن در
بعضی از موارد تا بیش از  10سال بعد از وقوع ادام ه دارد [ ]8در ای ران آت شس وزی یک ی از
بحرانهای مهم اکوسیستمهای جنگلی و از عوامل اصلی جنگ لزدای ی ،ن ابودی زیس تت وده و
تخریب نواحی شمالی کشور بهشمار میآید براساس اعالم ارزیابی مناب جهانی جنگلها ( FAO
 ،)2015ساننه حدود  3400هکتار از جنگلها و  88ه زار هکت ار از اراض ی کش ور ای ران ب ین
سالهای  2003تا  2012دچار آتشسوزی شدهاند [ ]6پیشرفتهای اخیرِ فناوریهای اطالعات
جغرافیایی در جم آوری و تجزیهوتحلیل دادههای مکانی سبب شده که این فناوریها بهعن وان
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ابزاری برای ارزیابی مخاطرات محیطی استااده شوند در این زمین ه 1GIS ،اب زاری ع الی ب رای
ذخیرهسازی ،تجزیهوتحلیل و مدیریت دادههای مکانی است که امکان ترکیب مق ادیر ع ددی و
توصیای با دادههای مکانی را ف راهم م یآورد [ ]15روشه ای تجزی هوتحلی ل تص میمگی ری
چندمعیاره ( 2)MCDAنیز بهطور گسترده در یکپارچهسازی ،شناس ایی ی ا رتب هبن دی عوام ل
تأثیرگذار و بهویژه در تجزیهوتحلیل مخاطرات طبیعی بهکار گرفته شدهاند این روشها با اعمال
راهبردهای مختلف تصمیمگیری میتوانند دقت مدلسازی مکانی مخاطرات طبیعی را اف زایش
دهند [ ]9روش مقایسۀ زوجی  AHPاز رایجترین روشهای تخمین وزن معیارها در کاربردهای
مختلف  GIS-MCDAاست که در بسیاری از موقعیتهای مختلف تصمیمگیری مانند مشکالت
مربوط به انتخاب مکان و ارزیابی اثرهای زیستمحیطی کاربرد دارد []15
در سالهای اخیر ،پژوهشهای بسیار زیادی در زمین ۀ م دلس ازی چن دخطره مخ اطرات
طبیعی انجام گرفته است برای مثال ،ناکاپ ا و همک اران ب ا اس تااده از الگ وریتمه ای جنگ ل
تصادفی 3و ماشین بردار پشتیبان ( 4)SVMنقشۀ چندخطرة سیالب و زمینلغ زش را در ایال ت
س الزبورگ ات ریش تولی د کردن د [ ]16جاوی دان و همک اران ب ا ترکی ب مخ اطرات س یالب،
زمینلغزش و نقشههای حساسیت به فرسایش گالی ،نحوة مدیریت خطر و برنامهریزی ک اربری
اراضی را در حوضۀ آبخیز گرگانرود استان گلستان بررسی کردند [ ]13پورقاسمی و همک اران
توزی مکانی نقشههای خطر سیالب ،زمینلغزش و آتشس وزی جنگ له ا را ب هص ورت نقش ۀ
چندخطره در استان فارس تهیه کردند [ ]19اکشا و همکاران سه خطر زمینلغزش ،س یالب و
زمینلرزه را با استااده از روشهای  AHPو آماری در نپال ارزی ابی کردن د [ ]7اس کیلودیمو و
همکاران [ ]22از روش  AHPمبتنی بر  GISدر یونان برای تولید نقشۀ چندخطره زمین لغزش،
سیالب و زمینلرزه استااده کردند
بررسی پیشینۀ تحقیق نشان میدهد که تولی د نقش ۀ چن دخطره ت أثیر بس یار مهم ی در
شناسایی و نحوة توزی مکانی مخاطرات طبیعی خواهد داشت و راهنمای بسیار مناس بی ب رای
مدیران و برنامهریزان مناطق بهمنظور کسب آمادگی نزم برای مواجهه ب ا مخ اطرات احتم الی
خواهد بود هدف این پژوهش تهیۀ نقش ۀ چن دخطرة اس تان مازن دران ب ا اس تااده از ترکی ب
نقشههای خطر سیالب ،زم ینلغ زش و آت شس وزی اس ت ن وآوری ای ن پ ژوهش نس بت ب ه
1. Geographic Information System
2. Multi-Criteria Decision Analysis
3. Random Forest
4. Support Vector Machine
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پژوهشهای گذشته ،بهکارگیری دو روش مختلف برای ترکیب نقشههای خطر بهمنظ ور تولی د
نقشۀ چندخطره و تعیین کارایی هر یک از آنها در تشخیص مناطق آسیبپذیر استان مازن دران
است همچنین در این پژوهش ،مساحت و جمعیت در معرض آسیب مخاطرات مختلف نی ز در
استان مازندران بررسی و شناسایی شد
منطقۀ پژوهش
استان مازندران با مساحت تقریبی  23756کیلومتر مرب در شمال ای ران ق رار دارد و جمعی ت
آن بالغ بر  3میلیون نار است ( 4/9درص د از جمعی ت ای ران) بیش تر نق اط اس تان مازن دران
آبوهوای معتدل و مرطوب دارند میانگین بارندگی در این منطقه در حدود  500میلیمت ر در
سال و بیش از متوسط کشور است حداکثر بارش ( 1400میل یمت ر) در ن واحی غرب ی اس تان
اتااق میافتد [ ]21این منطقه ب هدلی ل ش رایط اقلیم ی ،توپ وگرافی ،زم ینشناس ی ،مح یط
هیدروژئولوژیکی و فعالیتهای انسانی ،در معرض بسیاری از مخاطرات طبیع ی مانن د س یالب،
زمینلغزش و آتشسوزی قرار دارد که هرساله هزین هه ای م الی ،اجتم اعی و زیس تمحیط ی
فراوانی را وارد میکنند در شکل  1نمای کلی استان مازندران نشان داده شده است

شکل  .1موقعیت منطقۀ پژوهش

روش پژوهش
مراحل کلی پژوهش در شکل  2نشان داده شده است اولین ق دم در چ ارچوب پیش نهادی ،تولی د
نقشههای معیار استاندارد و تعیین وزن و اهمیت هر ی ک از آنه ا ب ا اس تااده از روش  AHPو نظ ر
کارشناسان بود در مرحلۀ دوم با استااده از روش چندمعیارة  ،WLCنقشهه ای معی ار اس تاندارد و
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وزنهای محاسبهشده با یکدیگر ترکیب و نقشهه ای پتانس یل مخ اطرات س یالب ،زم ینلغ زش و
آتشسوزی تولید شدند صحت نقشههای پتانسیل تولیدشده با استااده از مخاطرات واقع ی رخداده
بررس ی ش د در مرحل ۀ بع د ب ا اس تااده از می زان همپوش انی و توزی مک انی من اطق پرخط ر
پیشبینیشده و میانگین هندسی نقشههای پتانسیل خطر ،نقشۀ نهایی چن دخطره تولی د ش د در
پایان با مقایسه نقشۀ چندخطرة حاصل و نقشۀ جمعیت استان مازندران ،میزان جمعیت و مس احت
در معرض آسیب هر یک از مخاطرات سیالب ،زمینلغزش و آتشسوزی تعیین و ارزیابی شد

شکل  .2مراحل تولید نقشۀ چندخطرۀ استان مازندران با استفاده از روش وزندهی  AHPو روش
چندمعیاره .GIS-WLC

دادهها و تحلیل
تولید نقشههای معیار

پس از بررسی پژوهشهای پیشین در ای ن زمین ه و ش رایط جغرافی ایی ،اجتم اعی و کالب دی
منطقه ،هشت معیار برای تولید هر یک از نقشههای پتانسیل مخاطرات سیالب ،زم ینلغ زش و
آتشسوزی انتخاب شد (شکل  )3در ادامه نحوة ارتباط آنها با ه ر ی ک از مخ اطرات س یالب،
زمینلغزش و آتشسوزی بررسی شده است
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شکل  .3معیارهای استفادهشده در تحقیق :)a( .پوشش زمین :)b( ،فاصله از جاده :)c( ،بارنددگی:)d( ،
جهت شیب :)e( ،زمینشناسی :)f( ،فاصله از مناطق مسکونی :)g( ،فاصله از رودخانه :)h( ،دما:)i( ،
 :)j( ،NDVIارتفاع :)k( ،فاصله از گسل :)l( ،شاخص رطوبت توپوگرافی :)m( ،میزان شیب.

معیارهای مؤثر برای تهیۀ نقشۀ پتانسیل خطر سیالب عبارت است از فاصله از رودخانه ،ارتا اع،
میزان شیب ،بارندگی ،پوشش زمین ،زمینشناسی TWI ،و  NDVIمناطق نزدیک به رودخانهه ا از
آسیبپذیرترین مناطق در زمان طغیان رودخانهها و وقوع سیالباند برای تهیۀ نقشۀ معی ار فاص له
از رودخانه ،از ابزار  Euclidean distanceدر نرمافزار  ArcGISاستااده شد ارتا اع و درج ات ش یب
هر منطقه با تأثیر بر سرعت جریان آب و مقدار نا وذ ،نح وة تجم آب را در زیرحوض هه ا تعی ین
1
میکنند در این پژوهش برای تولید نقشۀ ارتااع ،از محصول مدل رقومی ارتااع جه انی ()GDEM
سنجندة  ASTERبا قدرت تاکیک مکانی  30متر استااده شد که از سایت س ازمان زم ینشناس ی
2

آمریکا ( )USGSتهیه شده بود نقش ۀ معی ار ش یب نی ز ب ا اس تااده از دادة  GDEMو اب زار 3D

 Analystدر نرمافزار  ArcGISتولید شد مقدار بارش تأثیر بسیار مهمی در حجم رواناب تولیدش ده
در منطقه و همچنین حجم آب موج ود در رودخان هه ا دارد در ای ن پ ژوهش ب رای تولی د نقش ۀ
بارندگی از روش درونیابی ( kirigingبهدلیل برآورد دقیقتر از روشهای دیگر) و دادههای بارن دگی
ساننه با دورة بازگشت 25ساله استااده شد این دادهها توسط ایس تگاهه ای ب ارانس نجی اس تان
1. Global Digital Elevation Model
2. United States Geological Survey
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مازندران ثبت شدهاند نوع پوشش زمین و جنس کانیها و سازندها نیز با تأثیر بر مق دار نا وذ آب و
اس تحکام خ اک ،در ش کلگی ری س یالب مؤثرن د [ ]10ب رای تولی د نقش ۀ پوش ش زم ین از
سنجندة  1OLIم اهوارة لندس ت  8در س ال  2020و روش نظ ارتش دة ( SVMب هدلی ل ب رآورد
دقیقتر از دیگر روشهای نظارتشده) در نرماف زار ENVI 5.3اس تااده ش د نقش ۀ پوش ش زم ین
حاصل به چه ار طبق ۀ غال ب موج ود در منطق ه (جنگ له ا ،مرات  ،اراض ی کش اورزی و اراض ی
ساختهشده) تقسیم شد نقشۀ زمینشناسی نیز نقشۀ تهیهشده توسط سازمان زمینشناسی کش ور
با مقیاس  1/250000بود معیار  TWIنشاندهندة قابلیت و پتانسیل مک انی خ اص در تجمی آب
است و بهصورت کمّی ،تأثیر توپوگرافی حوضه را در تولید رواناب توصیف میکن د [ ]1ب رای تهی ۀ
معیار  TWIاز دادة  GDEMمنطقه در نرمافزار  SAGA GISاستااده شد معیار  NDVIنیز وضعیت
تراکم پوشش گیاهی منطقه را نشان میده د ب رای تولی د نقش ۀ  NDVIدر ن رماف زار  ArcGISاز
باندهای قرمز و مادون قرمز نزدیک تصویر ماهوارة سنتینل  2در سال  2020استااده شد
معیارهای مؤثر برای تهیۀ نقشه پتانسیل خطر زمینلغزش عب ارت اس ت از بارن دگی ،ارتا اع،
شیب ،فاصله از رودخانه ،فاصله از جادههای اصلی ،زمینشناسی ،فاصله از گس ل و  NDVIب ارش
باران موجب افزایش رطوبت خاک سطحی و در صورت تداوم و افزایش شدت ،سبب نا وذ آب ب ه
نیههای عمیقتر میشود اگر نوع مواد و سازندهای زمینشناسی منطقه مانند نیهها و سازندهای
مارنی و رسی ،استحکام کافی را در برابر افزایش رطوبت نداشته باشند و جهت ش یب آنه ا نی ز ب ا
جهت شیب توپوگرافی منطقه همسو باش د ،ب ا جاب هج ایی و شس ته ش دن س ری ای ن م واد در
دامنههای پایینتر ،سازندها بهسمت پاییندست حرکت میکنند و سبب لغزش زم ین م یش وند
ارتااع و شیب زمین ،از پارامترهای بسیار مهم در شکلگیری زمینلغزش به شمار میآیند درج ۀ
شیب ،سرعت حرکت و انتقال مواد مختلف را در دامنه کنترل میکند از طرفی هر گونه تغیی ر در
محیط طبیعی (مانند راهسازی) ،سبب فرسایش و تغییر رفتار خاک منطقه میشود و وقوع پدی دة
زمینلغزش را تشدید میکند [ ]2در بسیاری از موارد ،وقوع زمینلغزشها و حرک ات ت ودهای ب ا
محل گسلهای تکتونیکی در ارتباط است بهطور کلی ،گسلها بهعنوان ص احات شکس ت ش یب
عمل میکنند و با داشتن توان لرزهزایی ،تضعیف استحکام سنگها و در بعضی موارد ،افزایش ناوذ
آب به درون آنها ،وقوع زمینلغزش را افزایش میدهند [ ]3ب رای تهی ۀ نقش ۀ فاص له از گس ل و
نقشۀ فاصله از جادههای اصلی از اب زار  Euclidean distanceدر ن رماف زار  ArcGISاس تااده ش د

1. Operational Land Imager
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وقوع زمینلغزش اغلب در زمینهای مرطوب و سست اط راف رودخان هه ا ب هخص وص در مواق
بارندگی شدید ،طغیان رودخانهها و همچنین فرایند زیربری رود دیده م یش ود پوش ش گی اهی
متراکم نیز سبب استحکام پوشش خاک و تثبیت دامنهها میشود و با افزایش نا وذ آب و ک اهش
رواناب ،مقاومت و پایداری خاک را در برابر زمینلغزش افزایش میدهد
معیارهای مؤثر برای تهیۀ نقشه پتانسیل خطر آتشس وزی عب ارت اس ت از جه ت ش یب،
 ،NDVIبارندگی ،دما ،فاصله از جاده ،فاصله از من اطق مس کونی ،فاص له از رودخان ه و ارتا اع
جهت شیب از طریق زاویۀ تابش خورشید و مقدار گرم ای دری افتی در آت شس وزی تأثیرگ ذار
است با افزایش گرمای دریافتی ،فرایند تبخیر و تعرق افزایش و رطوبت نسبی کاهش مییابد و
در نتیجه ،شدت و سرعت فرایند احتراق افزایش مییابد [ ]4دما و بارن دگی از عوام ل اقلیم ی
مؤثر بر آتشسوزیاند افزایش دما و کاهش بارندگی سبب افزایش پتانسیل خطر آتشسوزی در
منطقه میشوند پوشش گیاهی نیز از مهمترین عوامل مؤثر بر تعیین پتانسیل خطر آتشسوزی
است تراکم پوشش گیاهی به شرایط آبوهوایی منطق ه بس تگی دارد و تح ت ت أثیر تغیی رات
عناصر اقلیمی قرار میگیرد فعالیتها و عوامل انسانی بهطور تصادفی /سهلانگاری ی ا ب ا اق دام
عمدی ،اثر بسیار زیادی در وقوع آتشسوزی دارند فاصله از جاده و فاص له از من اطق مس کونی
نیز از عوامل مؤثر بر وقوع آتشسوزی از طریق عوامل انسانیاند مناطق نزدیک رودخانهها اغلب
بهدلیل برخورداری از شرایط مناسب هیدرولوژی با تغییر کاربری زمین ب ه اراض ی کش اورزی و
باغات مواجهاند در نتیجه در این مناطق احتمال وقوع آتشسوزی ب هدلی ل مراقب ت و کنت رل
صاحبان اراضی کاهش مییابد [ ]5ارتااع و موقعیت خاص توپ وگرافی در منطق ه ب ا ت أثیر ب ر
صعود هوای مرطوب در دامنههای رو به باد و نزول هوای خشک و گرم در دامنههای پش ت ب ه
باد ،سبب شکلگیری گرمبادها (باد فون) 1میشود و در صورت وجود دیگر عوامل مؤثر ،احتمال
وقوع آتشسوزی را در این مناطق افزایش میدهد []4
پیشپردازش و محاسبۀ وزن معیارها

هر یک از معیارهای بهکاررفته در تحقیق دارای واحدهای متااوتی است؛ بنابراین باید ب ا توج ه
به نحوة ارتباط آنها با هر یک از مخاطرات سیالب ،زمینلغزش و آتشسوزی ،استانداردس ازی و
بیبُعد شوند [ ]25پس از استانداردسازی ،از روش  AHPبرای محاسبۀ وزن هر یک از معیاره ا
استااده شد روش  AHPاز مقیاسی نه امتیازی برای مقایسۀ زوجی معیارها و بیان اولویته ای
1. Foehn
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آنها نسبت به یکدیگر استااده میکند در این روش ،قضاوت دربارة معیارها براس اس اطالع ات،
دانش و تجربۀ کارشناسان انجام میگیرد پس از اعمال نظر کارشناسان و تعیین وزن هر یک از
معیارها ،از روشهای ریاضی برای تعیین نرخ سازگاری ( 1)CRبین قضاوته ا اس تااده ش د ت ا
میزان ثبات و پایداری آنها بررسی شود []15
روش تصمیمگیری چندمعیاره ()WLC

WLCرایجترین روش در آنالیزهای تصمیمگیری چندمعیاره است که از ماهوم می انگین وزن ی
استااده میکند در این روش ،مقدار گزینۀ (موقعیت) iام از طریق ضرب وزن معیارها ( w1, w2,
 )…, wnدر مقادیر آنها ( ،)a1, a2, …, amمحاسبه میشود (رابطۀ :)1
n

) V(Ai )   Wk v(a ik

()1

k 1

 nبیانگر تعداد معیارها k ،بیانگر معیار موردنظر i ،بیانگر گزین هه ای معی ار  ،kو ) ،V(Aiمق دار
نهایی گزینۀ iام است []15
تحلیل دادهها
در این پژوهش با استااده از نقش هه ای معی ار اس تاندارد ،وزنه ای مبتن ی ب ر روش  AHPو
بهکارگیری روش  ،WLCنقشههای پتانسیل مخاطرات سیالب ،زم ینلغ زش و آت شس وزی در
استان مازندران تولید ش د ج دول  1وزنه ای اختص اصیافت ه ب ه معیاره ا را در ه ر ی ک از
مخاطرات سیالب ،زمینلغزش و آتشسوزی نشان میدهد
جدول  .1وزن اختصاص دادهشده به معیارها در مخاطرات مختلف.
سیالب
بارندگی 0/078 -
0/043 -NDVI
ارتااع 0/174 -
فاصله از رودخانه 0/326 -
0/113 - TWI
میزان شیب 0/208 -
زمینشناسی 0/023 -
پوشش زمین 0/035 -

زمینلغزش
بارندگی 0/109 -
0/072 - NDVI
ارتااع 0/048 -
فاصله از رودخانه 0/031 -
میزان شیب 0/197 -
زمینشناسی 0/361 -
فاصله از جاده 0/163 -
فاصله از گسل 0/019 -

آتشسوزی
بارندگی 0/026 -
0/175 - NDVI
ارتااع 0/1 -
فاصله از رودخانه 0/019 -
فاصله از جاده 0/292 -
جهت شیب 0/068 -
دما 0/046 -
فاصله از مناطق مسکونی 0/274 -
1. Compatibility Rate
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نقشههای پتانسیل مخاطرات سیالب ،زمینلغزش و آتشسوزی مبتنی ب ر روش  WLCنی ز
در شکل  4آورده شده است هر یک از این نقشهها ب همنظ ور بررس ی من اطق دارای پتانس یل
خطر ،به پنج طبقۀ خطر خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد تقسیم شدهاند هم انط ور
که در شکل  a-4نشان داده شده ،بیشتر پتانسیل خطر سیالب مربوط به مناطق شمالی اس تان
است این مناطق دارای حداکثر تراکم رودخان هه ا و ش بکهه ای زهکش ی و ح داقل ارتا اع و
درجات شیب هستند این عوامل سبب میشوند روانابهای ناشی از بارش باران و ذوب برفه ا
از اراضی باندست زیرحوضهها به این قسمت هدایت شوند که در ش رایط بحران ی و ب ارانه ای
شدید این حجم از رواناب تولیدی بهدلیل نبود زمان کافی برای نا وذ و تخلی ه در دری ا ،س بب
تجمی آب در این منطقه و تشدید خطر وقوع سیالب میشوند ای ن پیام دها در غ رب اس تان
مازندران بهدلیل نزدیکی کوه به دریا و در نتیجه زمان کمتر تمرکز آب برای جابجایی به مناطق
پاییندست ،شرایط وخیمتری را ایجاد میکنند افزونبر این ،بیشتر جمعیت شهری و روس تایی
و اراضی کشاورزی و باغهای استان مازندران در مناطق کمشیب شمال استان متمرکزند ک ه ب ا
توجه به یافتههای این پژوهش ،بهشدت در معرض تهدی د و آس یب خط ر س یالب و فرس ایش
خاک قرار دارند شکل  ،b-4مناطق دارای پتانسیل وق وع زم ینلغ زش در اس تان مازن دران را
نشان میدهد مطابق این شکل ،بیشترین احتمال وقوع زمینلغزش در رسوبات جدید کواترنری
و مناطق پرشیب نزدیک جادهها در استان مازندران است مقاومت بسیار کم سازندهای موج ود
در این مناطق ،وقوع بارشهای شدید و طوننیمدت و نیز تأسیس جادهها در اراضی نامناسب و
شیبهای تند ،با تغییر هندسۀ شیب و کاهش استحکام اراضی ،سبب وقوع زمینلغزش در ای ن
منطقه میشوند از طرفی گسترش نواحی مسکونی در من اطق کوهس تانی و حم لونق له ای
غیراصولی در دامنههای حساس نیز خط ر وق وع زم ینلغ زش را در اس تان مازن دران اف زایش
میدهند و هرساله خسارته ای ج انی ،عمران ی و اقتص ادی فراوان ی ب ه جوام انس انی وارد
میکنند مناطق دارای پتانسیل وقوع آتشس وزی نی ز در ش کل  c-4نش ان داده ش ده اس ت
مطابق این شکل ،اراضی جنگلی نزدیک جادهها و مناطق مسکونی کوهستانی ،بیش ترین خط ر
وقوع آتشسوزی را نشان میدهند در نتیجه در این مناطق ،عوامل انسانی تأثیر بس یار مهم ی
در ایجاد و وقوع آتشسوزی دارند این جنگلها بهدلی ل برخ ورداری از طبیع ت بس یار زیب ا و
عرصههای طبیعی مختلف ،گردشگران بسیار زیادی را در فصول مختلف س ال ب ه خ ود ج ذب
میکنند که اغلب ،سهلانگاری و بیاحتی اطی گردش گران و اف زایش ت ردد آنه ا ،س بب وق وع
آتشسوزی در این مناطق میشود این موارد بهویژه در غرب استان ،آسیبپذیری و حساس یت
جنگلهای دستکاشت در برابر خطر وقوع آتشسوزی را افزایش داده است آت ش زدن بقای ای
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مزارع کشاورزی در نزدیکی جنگلها و مرات نیز دیگر از عوامل آتشسوزی در این مناطق است
که اغلب بهدلیل ارتااع و سرعت وزش باد ،احتمال وقوع و گسترش آتشسوزی ب ه عرص هه ای
دیگر نیز وجود دارد

شکل  .4نقشههای پتانسیل خطر در پنج طبقۀ مختلف :)a( .سیالب :)b( ،زمینلغزش و ( :)cآتشسوزی.

بهمنظور برآورد حد صحت و عملکرد نقشههای پتانسیل خطر تولیدش ده ،مقایس ۀ آنه ا ب ا
مخاطرات واقعی رخداده در استان مازن دران ص ورت گرف ت ای ن مقایس ه از طری ق دو معی ار
معرفیشده توسط کیاورز و جلوخانی [ ]14انجام گرفت که شامل ( )iدرص د تع داد مخ اطرات
واقعی رخدادة سیالب ،زمینلغزش و آتشسوزی در هر طبقه به کل تعداد وق ای و ( )iiتقس یم
معیار  iبر نسبت مساحت هر طبقه به مساحت کل منطقه اس ت ک ه ن رخ پ یشبین ی در نظ ر
گرفته شده است این دو معیار در واق حد همپوشانی مناطق پرخطر پیشبینیشده در هر یک
از نقشههای مخاطرات سیالب ،زمینلغزش و آتشسوزی را با مخاطرات واقعی رخدادة آنها نشان
میدهند نتایج ای ن ارزی ابی در ج دول  2نش ان آورده ش ده اس ت مخ اطرات واقع ی رخدادة
سیالب ،زمینلغزش و آتشسوزی طی یک دورة 25ساله نیز در شکل  a-5نشان داده ش ده ک ه
از ارگانهای دولتی تهیه شد
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شکل  :)a( .5مخاطرات واقعی رخدادۀ سیالب ،زمینلغزش و آتشسوزی در استان مازندران و (:)b
نقشۀ جمعیت استان مازندران در سال .1395
جدول  .2نرخ پیشبینی ( )iiو درصد مخاطرات واقعی سیالب ( ،)iزمینلغزش و آتشسوزی در طبقات
مختلف
طبقات
سیالب
زمینلغزش
آتشسوزی

خیلی کم

متوسط

کم

خیلی زیاد

زیاد

i

ii

i

ii

i

ii

i

ii

i

ii

0
2/9
3/3

0
0/15
0/16

0/2
9/6
10/1

0/01
0/44
0/5

1/7
13/4
19/1

0/08
0/64
0/9

22
18/1
25/8

0/85
0/93
1/29

76/1
56
41/7

5/64
3/05
2/24

مطابق جدول  ،2در همۀ نقشههای پتانسیل خطر تولیدشده ،نسبت درصد تعداد مخ اطرات
واقعی رخداده به کل وقای از طبقۀ خیلی کم به طبقۀ خیلی زیاد افزایش یافته است بهط وری
که  56 ،76/1و  41/7درصد از مخاطرات رخدادة سیالب ،زمینلغزش و آت شس وزی ب ا طبق ۀ
دارای پتانسیل خطر بسیار زیاد همپوشانی داشتهان د ن رخ پ یشبین ی نی ز در طبق ۀ پرخط ر
مقادیری بیشتر از طبقات دیگر را نشان میدهد در نتیجه بیشتر مناطقی که درست پیشبینی
شدهاند ،در طبقۀ دارای پتانسیل خطر بسیار زیاد قرار دارند این موارد صحت مناسب نقشههای
پیشبینی مخاطرات سیالب ،زمینلغزش و آتشسوزی را نشان میدهند
با همپوشانی طبقات پرخطر در هر یک از نقشههای پتانسیل مخاطرات سیالب ،زمینلغزش
و آتشسوزی که در شکل  4با رنگ قرمز نمایش داده شدهاند ،نقشۀ چندخطرة استان مازندران
تهیه شد (شکل  )a-6این نقشه نحوة آسیبپذیری مناطق مختلف استان مازن دران را در براب ر
هر یک از مخاطرات سیالب ،زمینلغزش و آتشسوزی نشان میدهد دیگر من اطق اس تان نی ز
بهصورت مناطق بدون خطر معرفی شدهاند
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شکل  .6نقشۀ چندخطرۀ استان مازندران :)a( .روش همپوشانی طبقات پرخطر و ( :)bمیانگین هندسی
نقشههای مخاطرات سیالب ،زمینلغزش و آتشسوزی.

در کنار روش همپوشانی طبقات پرخطر ،از میانگین هندسی کل طبق ات نی ز ب رای تولی د
نقشۀ چندخطره استااده ش د (ش کل  )b-6عل ت اس تااده از ای ن روش ،ب هک ارگیری ماه وم
میانگین هندسی و حاظ می زان ارزش دادهه ا و موقعی ته ای مک انی پرخط ر در ه ر ی ک از
نقشههای پتانسیل خطر است با توجه به اینکه با طبقهبندی نقشههای پتانس یل خط ر ،دامن ۀ
مقادیر متااوتی از نتایج به طبقۀ با خطر خیلی زیاد اختصاص مییابند ،ای ن روش م یتوان د ب ا
حذف تأثیر طبقهبندی نقشهها ،مناطق پرخطر حاصل از هر سه نقشه را تولید کند هم انط ور
که در شکل  b-6نشان داده شده ،نقشۀ چندخطرة حاصل از میانگین هندسی ،با اینکه من اطق
پرخطر بیشتری را نسبت به روش قب ل نش ان م یده د ،قابلی ت کمت ری از روش همپوش انی
طبقات پرخطر دارد؛ زیرا مقادیر پرخطر معرفیشده در این روش ،تاکی کپ ذیر ب ه ه ر ی ک از
مخاطرات مختلف سیالب ،زمینلغزش و آتشسوزی نیست
در ادامه با مقایسۀ نقشۀ چن دخطرة حاص ل از روش همپوش انی طبق ات پرخط ر و نقش ۀ
جمعیت استان مازندران (شکل  ،)b-5میزان مساحت و جمعیت در مع رض تهدی د ه ر ی ک از
مخاطرات سیالب ،زمینلغزش و آتشسوزی بررسی شد (ش کل  )7ب ر ای ن اس اس ،در ح دود
 59/7درصد از مساحت و  30/6درصد از جمعیت استان مازندران در معرض یک تا چن د خط ر
طبیعی قرار دارند و هر یک از مخاطرات آتشسوزی ،زمینلغزش و سیالب ب هترتی ب ب ا ،18/4
 18/2و  13/3درصد ،بیشترین مساحت و با  6/5 ،4/1و  17/9درصد ،بیشترین جمعی ت اس تان
مازندران را تهدید میکنند همچنین مخاطرات زمینلغزش -آت شس وزی ب ا احتم ال وق وع 5
درصد ،بیشترین مساحت و مخاطرات زمینلغزش -سیالب با احتمال وقوع  1/1درصد ،بیشترین
جمعیت را نسبت به دیگر مخاطرات مشترک در بر میگیرن د ح دود  0/6درص د از مس احت و
 0/04درصد از جمعیت استان مازندران نیز در معرض هر سه خطر قرار دارند این مناطق بیشتر
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در نوار مرکزی استان مازندران واق شدهاند و حساسیتی بیشتر از دیگر مناطق استان مازن دران
دارند و باید توجه و مراقبت بیشتری در مدیریت و استااده از آنها به عمل آید

شکل  .7درصد مناطق و جمعیت در معرض خطر سیالب ،زمینلغزش و آتشسوزی در استان مازندران.
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