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چکیده
در سالهای اخیر وقوع زلزلههای مرگبار در مناطق فعال لرزهای باعث گردیده تا پدیده روانگراییی
مورد توجه محققین قرار گیرد .در مناطقی که آب زیرزمینی نزدیک به سطح زمین میباشید ،ارتعاشیات
ناشی از زمین لرزه میتواند چسبندگی و انسجام میان ذرات تشکیل دهندة خاک را از بین ببرد ،و خاک
حالت مایع و روان به خود بگیرد در این حالت روانگرایی اتفیا مییافتید .روانگراییی البیب باعیث
خسارتهای وسیعی بر تأسیسات شهری و روستایی ،سازههای ساحبی ،منابع آبی و خطوط انتقال آب،
گاز میشود .در این پژوهش سعی شده تا با مطالعة عوامل اصبی ایجاد روانگرایی ،بیا اسیتفاده از میدل
فازی به پهنهبندی نواحی مستعد وقوع این پدیده پرداختیه شیود .شهرسیتان ابرکیوه بیه دلییل شیرای
مورفوتکتونیکی و وجود گسلهای فعالبه ویژه گسل اصبی دهشییر -بافیت و شیاخههیای فرعیی آن،
ویژگیهای زمینشناسی و وجود رسوبات جوان کواترنر و وجود منابع آبهیای زیرزمینیی در معیر
خطر روانگرایی میباشد .جهت مدلسازی ،شش معیار به عنوان عوامیل اصیبی و تأثیرگیاار در ایجیاد
روانگرایی در نظر گرفته شد که با اسیتفاده از توابیع عییویت فیازی درسیسیت اطععیات جارافییایی
( ،)GIS10فازی شدهاند .پس از فازی سازی الیهها ،عمبگر گامای فازی اجرا گردید .جهت افزایش دقت
در به دست آوردن نقشه ی حساسیت نواحی مسنعد وقوع روانگرایی در منطقه ،از سه گامای 0/8 ،0/7
و  0/9استفاده شد .پس از مقایسة الیههای حاصل از سه گامای مورد نظر این نتیجه حاصل که نقشیة
به دست آمده از مقدار گامای  0/9دارای قدرت ه پوشانی بهتر و نیز دقت باالتر در پهنهبندی نیواحی
از نظر حساسیت به وقوع روانگرایی میباشد .درنتیجة این مدلسازی مشخص شد حدود  100کیبومتر
مربع از وسعت شهرستان ،در معر خطر باالی وقوع روان گرایی است که عمدتاً نواحی شمال شر ،
شر و جنوب شر شهرستان را در بر میگیرد .نواحی با احتمال خطر وقوع متوس  56 ،کیبومتر مربع
برآورد شده است که جنوب شر و تا حدی مرکز شهرستان را در بر دارد.

کبمات کبیدی :روانگرایی ،سیست اطععات جارافیایی( ،)GISمدل فازی ،شهرستان ابرکوه.
-1نویسنده مسئول:

Email: daryoushm.geo@yahoo.com
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مقدمه
عبیرل تعشهای گسترده برای پیشبینی زمین لرزه در جهان ،به منظور کیاهش و
مقاببه با خسارات آن ،هنوز امکان پیشبینی دقیق زمان ایین پدییده میسیر نشیده اسیت.
کشور ایران بهدلیل قرار گرفتن بر روی کمربند لرزه خیز آلپ  -هیمالیا ،زلزلههای باالی
 7/6ریشتر را تجربه کرده است (زنگی آبادی )1887 ،و خسارات جانی و میالی زییادی
را متحمل شده است .پایداری و ایمنی سازهها و ساختمانها ،مه ترین دلدلهای اسیت
که ذهن بشر را برای نجات جان خود در برابر حوادث ناشیی از وقیوع زمیین لیرزه بیه
خود مشاول کرده است .برای مقاببه با این بعیا و خسارات ،شناختن ویژگیهای زمیین
و تاییرات آن در زمان زمین لرزه ضروری است .روانگرایی خیاک یکیی از مخیاطراتی
است که در زمین لرزههیای شیدید رخ مییدهید و خسیارات و تبفیات جیانی و میالی
سنگینی را به دنبال میآورد .این پدیده زمانی اتفا میافتد که رسوبات ریزدانه (در حید
ماسه و سیبت) ،توس آب زیرزمینی اشباع می شود و درآب به حالیت تعبییق در میی-
آیند .فشار اعمال شده از طریق امواج لرزهای ممکن است در حدی باشد که ماسههیا را
به سمت باال به حرکت در آورد (کپبن .)4002،2روانگرایی باعث خسارت بر تأسیسیات
شهری ،سازههای ساحبی و دریایی ،سکوهای حفاری ،کاهش مقاومت زمین و حرکیات
جریانی مواد میشود .روانگرایی ممکن است به وقایع فاجعه بیار از نیوع جرییان میواد
منجر گردد .این پدیده در شرای ویژه ممکن است باعث جابجایی تودههای بزرگیی از
خاک به عر

ده متر و در موارد نادر ،باعث جابجایی تودههای بزرگی از خاک تا دهها

کیبومتر شود (پژوهشگاه مهندسی زلزله .)1992،4در سه دهیة اخییر تحقیقیات فراوانیی
درارتباط با مطالعة روانگرایی جهت کیاهش خسیارات ناشیی از آن در اییاالت متحیده،
کانادا ،ژاپن ،هند و ایران انجام شده است .در سیال  1952روان گراییی ناشیی از زلزلیة
 7/6ریشتری ،شهر نیگاتای ژاپن را به ویرانهای کامل تبدیل کرد .این زلزله توجه جامعة
ژئوتکنیک را به خود جبب نمود تا عوامل اصبی ایجاد روانگرایی را شناسایی و توصیه-
1 - Kaplan
2 - Earthquake Engineering Research, Institute ,California
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هایی در خصوص تبیین روانگرایی بر اساس دادهها و آنالیزهای آزمایشگاهی ارائه دهند
(شهیدی فرد .)1885 ،در سال 1999در شیهر چیی چیی تیایوان ،روان گراییی ناشیی از
وقوع زلزله در لرب منطقه به وقوع پیوسیت کیه توسی محققیین مخیاطرات محیطیی
دانشگاه کالیفرنیا مورد بررسی و نواحی در معر

خطر بیا اسیتفاده از( SPT1آزمیایش

نفوذ استاندارد) پهنهبندی شدند (دنیل و همکاران .)4002،4روانگراییی ناشیی از وقیوع
زلزله در شمال هند توس مهندسین زلزله شناسی دانشگاه هند مورد مطالعه قرار گرفت
و مناطق مستعد وقوع بر اساس مورفوتکتونیک منطقه و سستی میواد پهنیهبنیدی شیدند
(کوپتا و گراوال .)1998 ،8در ایران نیز ارزیابی پتانسیل روانگرایی در بخشیی از نیواحی
جنوب شرقی تهران انجام شد کیه ایین ارزییابی بیا توجیه بیه روش سیید و همکیاران
( ،)4008جهت انجام فرآیند مدلسازی بیه بیرآورد شیتاب حیداکمر زمیین (ارتعاشیات
زمین) به بزرگای  7/6ریشتر ،و الیه بندی خاک و عمق اب زیر زمینی توجه شده است
(عسکری و کسایی .)1884 ،ارزیابی پتانسییل روان گراییی پیی آبرفتیی سیاختگاه سید
مخزنی چپر آباد ،براساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد مورد بررسی قیرار گرفتیه اسیت
(بزرگی و ارومیهای .)1886 ،خطر روانگرایی استان لرسیتان براسیاس بیشیینة فاصیبه از
مرکز زمین لرزه ،وضعیت زمین ریخیت شناسیی و آب زییر زمینیی منطقیه پهنیهبنیدی
گردیده است (عسکری و قاسمی .)1887،ویژگیهای زمین ساخت ،عمق آب زیرزمینی
و ویژگیهای زمینشناسی و ژئومورفولوژیکی مه ترین معیارهایی هستند که سیکوند و
همکاران خطر روان گرایی دشت سییعخور را بیر اسیاس آنهیا پهنیهبنیدی کیردهانید
(سیکوند و همکاران.)1890،
سمسون و همکاران با استفاده از روش آماری چند متایره (رگرسییون) بیه ارزییابی
احتمال وقوع روانگرایی پرداختهاند (سمسون و همکیاران .)1988 ،4پانید و پتیروس بیر
اساس مدل شبیهسازی عددی ،اقداماتی جهت کاهش خطیر ابیتع بیه روانگراییی را در
1 -Standard Penetration Test
2 - Daniel
3- M. K. Gupta and R. C. Agrawal
4 -Samson S. C. Liao
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خاکهای سست و نیمه اشباع پیشنهاد شده است (پانید و پتیروس .)4008 ،1فشیارها و
شتابهای مختبف وارد شده بر ماسهها در بندر انزلی از سیه روش آزمایشیگاهی میورد
بررسی قرار گرفته تا بر اساس نتایج آن پتانسیل خطر وقوع روانگراییی را در سیواحل
بندر انزلی کاهش یابد (حامدی و مردانی .)4011،2با توجه به روشهیای ذکیر شیده ،در
این تحقیق سعی شده است از مدل جدیدی جهت پهنهبندی و یا پیشبینی نقاط مسیتعد
وقوع روانگرایی استفاده شود .این مدل ،منطق فیازی نیام دارد .از مجموعیههیای فیازی
برای تبیین تایرات تدریجی عیویت استفاده میکنند و در نمایش و تحبیل پدییدههیای
جارافیایی که محدودهها و ارزشهای لیرصریحی دارنید اسیتفاده مییشیود .شهرسیتان
ابرکوه به دلیل شرای مورفوتکتونیکی و وجود گسلهای فعال به خصوص گسل بزرگ
و اصبی دهشیر -بافت و شاخههای فرعی آن ،ویژگی زمینشناسیی و رسیوبات جیوان،
وجود منابع آبهای زیرزمینی لنی ،و نیز به دلیل تراک رسوبات آبرفتی کواترنر ریزدانه
و نیز شیب معیمی که دارد؛ در صورت لرزههای شیدید ،در خطیر روییداد روانگراییی
قرار دارد .در این تحقیق تعش شده است تا بر اساس عوامل و معیارهای اصیبی وقیوع
روانگرایی نظیر نقشة لیتولوژی منطقه ،شیب ،عمق آب زیرزمینی ژئومورفولوژی منطقیه،
سستی خاک و پراکندگی گسلهای منطقة مورد مطالعه ،و بکارگیری مدل فازی ،نیواحی
در معر

خطر احتمالی وقوع روانگرایی شناسایی شود تا براساس آن تیدابیری جهیت

کاهش خسارات در این مناطق سنجیده شود.
دادهها و روشها
جهت مدلسازی در محی  GISبا فرمت رستری و ابعاد پیکسبی  90× 90متر تهییه
گردید (جهت تهیة نقشة شیب ،از مدل رقومی ارتفاعی ( )DEMو نقشة ژئومورفولوژی
براساس تفسیر و تفکیک تصیاویر میاهوارهای  ،Google Earthنقشیههیای توپیوگرافی،
مشخصات ارتفاعی( )DEMو شیب منطقه به دست آمد) .پس از آن نقشههای به دسیت
1 -G.N. Pande and S. Pietruszczak
2 - Hamedi & Marandi
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آمده در محی  GISدستهبندی 1گردید الزم به ذکر است که برای کبیة نقشهها ،سیسیت
مختصات واحد  UTMدر نظر گرفته شده است .سپس با استفاده از میدل فیازی ،نقشیة
نواحی مستعد وقوع روانگرایی در شهرستان ابرکیوه تهییه گردیید .در ایین پیژوهش از
نقشههای مبنایی و اطععات مربوط به منطقة مورد مطالعه نظییر نقشیههیای توپیوگرافی
منطقه با مقیاس  ،1:60000نقشیة زمیینشناسیی منطقیه بیا مقییاس  ،1:10000دادههیای
رقومی تصاویر ماهوارهای لندست ( )ETMمربوط به سال  ،4005نقشة کیاربری اراضیی
منطقه مورد مطالعه با مقیاس 1:460000استفاده شده است .در این بررسی بیرای ورود و
ذخیرهسازی اطععات جهت تحبیل و بررسی و نیز پهنهبندی خطر وقوع روانگراییی در
منطقة مورد مطالعه ،از سیست اطععات جارافیایی( )GISاستفاده شد (شکل.)1
روش شناسی مدل فازی
منطق فازی روشی است که توس پرفسور لطفی زاده در سال 1956طی مقالیهای بیا
عنوان "مجموعههای فازی" برای رشتههای ریاضی و الکترونیک انتشار یافت و ک ک
بیه دلییل قاببیییت پییشبینییی کننیدگی خییود وارد رشیتههییای دیگرگردیید (صییفاری و
همکاران .)1890،مجموعة فازی از طریق توابع عیویت تعریف میشوند که عبارتند از:
تابع گوسی زنگولهای ،تابع گوسی  ،nearتابع الرج ،تابع خطیی ،تیابع  smallبیرای هیر
الیة فازی عددی بین صفر تا یک وجیود دارد کیه صیفر عیدم عییویت فیازی و ییک
عیویت کامل را نشان میدهد (پور قاسمی و همکاران .)1888 ،در این پژوهش از بیین
عمبگرهای متنوع فازی از سه عمبگر ضرب جبر فازی ،جمع جبر فازی و گامای فیازی
استفاده شد .در این تحقیق سعی میشود از مدل فازی به عنیوان میدل جدییدی جهیت
پهنهبندی و یا پیشبینی نقاط مستعد روانگرایی استفاده شود .برای مدلسازی ابتدا متایر
و معیارهایی بر اساس هدف مورد نظر تعیین میشود .پیس از آن براسیاس مییزان تیأثیر
گااری هریک متایرها بر پدیدة مورد نظر به آنها ارزش داده میشود .ارزش اعیداد از0
1 -Classify

کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی ،سال اول ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 2931

55

تا  1در نظر گرفته میشود که هرچه ارزش به  1نزدیکتر باشد تعبق فیازی بیشتراسیت.
متایرها در سیست اطععات جارافیایی با استفاده از توابع فازی ،اصیطعحاً فیازی میی-
شوندکه هرکدام از این توابع فرمولهای مخصوص به خود را دارند .یکی از عمبگرهای
مه منطق فازی ،عمبگر ضرب جبر فازی 1میباشد کیه بیا اسیتفاده از ترکییب الییههیا
صورت میگیرد .الیة حاصل از این عمبگر به سمت صفر میل میکند .در عمبگر جمیع
جبر فازی ،4خروجی بر خعف عمبگر ضرب جبر فازی بیه سیمت ییک مییل مییکنید
(هاشمی و همکاران .)1890،فرمول مربوط به عمبگر ضرب و جمع جبر فیازی عبیارت
است از:
 رابطة  ) 1عمبگر ضرب جبر فازی
 رابطة  )4عمبگرجمع جبر فازی

μ Combination = Πn μi
)μCombination =1- Πn (1-μi

برای تعدیل بین الیههای به دست آمده از ضرب و جمع جبر فازی ،مرحبة نهیایی یعنیی
عمبگر گاما انجام میگیرد .الیة به دست آمده نقشة نهایی مییباشید کیه بیین  0تیا  1در
نوسان است.
 رابطة  )8عمبگرگامای فازی

ویژگیهای طبیعی منطقة مورد مطالعه
شهرستان ابرکوه در منتهی الیه جنوب لرب استان یزد قرار گرفتیه و دارای موقعییت
 81 60عیر
نسبی  81 ̊ 10تا ̊

شیمالی و’ 68 ̊ 60تیا  68 ̊ 46طیول شیرقی مییباشید

(شکل .)4این شهرستان دارای مسیاحتی بیالب بیر  4000کیبیومتر مربیع و دارای ارتفیاع
متوس  1225متر از سطح دریا است (نقشة زمین شناسی ابرکوه) .ارتفاعیات شهرسیتان
عمدتاً در بخش جنوب ،جنوب لرب ،شمال لرب و لرب متمرکز شدهاند.
1 -Fuzzy Algabric Product
2 -Fuzzy Algabric Sum
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شکل  .2فلوچارت مطالعات و پژوهش و مدلسازی پیش بینی نواحی مستعد رخداد
روانگرایی

بهطور کبی منطقه از نظر ریخت شناسی دارای توپوگرافی نسبتاً پست و معی اسیت
و بیشترین رخنمونهای سنگی در شمال لربی محدوده قرار دارد بیشترین شیب منطقیه
 62/20درجه در دامنة ارتفاعات و کمترین آن  0درجه برآورد شده است.
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شکل  .1نقشة موقعیت شهرستان ابرکوه (تصویر ماهوارهای لندست، 7آذر.)2955

در محدودة مطالعاتی ابرکوه سازندهای زیر بیر اسیاس نقشیة زمیینشناسیی ابرکیوه بیا
مقیاس1:100000وجود دارد:
 واحد ( Ktlسازند تفت) :بیشترین رخنمون این واحد در کوههای پنجه انگشت ،اعع و
عیش در لرب شهرستان نمایان است (جدول .)1واحد  Ktlاز سنگ آهک ،ماسه سنگ
آهکی ،ماسه سنگ و شیل به رنگ کرم تا خاکستری تیره به صورت ضخی الیه وستیب
ساز پدید آمده است (شکل.)8
 واحدهای ( ،OMسازند ق ) :نهشتههای واحد در کوههای اععء و عیش در شمال و
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شمال خاوری منطقیه و در جنیوب خیاوری ابرکیوه نماییان اسیت (جیدول .)1سینگ
آهکهای آن از نوع زیستی -تخریبیی هسیتند .دارای سین الیگوسین پاییانی -میوسین
آلازین (شاتین -آکیتانین) میباشند (شکل.)8
 واحد  :M sنهشتههای این واحد که در شمال خاوری کوه عیش رخنمون دارد در
برگیرنده ماسه سنگهای قهوهای تا کرم رنگ با الیهبندی خوب همراه با میان الیههایی
از مارنهای سبز تا قرمز و مارنهای گچ دار است (جدول.)1
 واحدهای ( PlQپیبو -کواترنر :واحدهای تخریبی پبیوسن -کواترنر بخش گستردهای
از منطقه ابرکوه را پوشاندهاند.
جدول -1طبقه بندی نوع رسوبات ( )1886شهرستان ابرکوه
ردیف

سن

نماد

1

کواترنری

QT2

4

پبیستوسن

PL

کنگبومرا

8

پرمین پایانی

Pj

آهک و دولومیت تیره

2

الیگومیوسن

oMm

مارن و ماسه سنگ

6

کواترنر

Qt1

تراس مخروط افکنه

5

کواترنر

Qsf

مواد نمکی تبخیری

7

کرتاسه ی تحتانی

K1t

آهک و مارن

8

کواترنر

Qsc

کفه های نمکی  -شنی

9

الیگومیوسن

URig

کنگبومرا

10

الیگومیوسن

C

OM

کنگبومرا

11

الیگومیوسن

OM

آهک ریفت ،کنگبومرا،مارن

14
18
12

الیگومیوسن

LRig

تریاس میانی

رس و ماسه سنگ قرمز
دولومیت
دولومیت

تریاس

TRE
1

TRE

رسوب
مخروط افکنه های قدی

16

تریاس پایانی

TRn

شیست های میکا دار

15

تریاس پایانی

TRn

شیست های میکا دار سیاه

17
18

ژوراسیک

JS

پالئوزوئیک

Mgs

شیل ،ماسه سنگ ،کنگبومرا
مرمر
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شکل -9طبقه بندی سازندهای زمین شناسی شهرستان ابرکوه

 واحد ( Qکواترنر) :انباشتههای کواترنر شامل پادگانههای آبرفتی قیدیمی در منیاطق
کوهستانی که سطحی نسبتاً هموار داشته و بر روی واحدهای کهنتر قیرار گرفتیهانید و
آنها را میتوان بقایایی از دشتهای آبرفتی کهن در نظر گرفت .از دیگر نهشتههای این
دوران در منطقة مورد مطالعه :کنگبومرای سخت نشده به شکل مخروط افکنه و دشیت-
های آبرفتی ک ارتفاع ،بستر رودخانه و مآندرهای سیعبی و فصبی ،انباشتههای مخروط
افکنهها به صورت کهن و جوان ،رسوبات سییبتی ،ماسیهای و قبیوه سینگی ،پهنیههیای
رسی ،نمکی و ژیپس و تبماسههای بادی میباشند .برا اساس مساحتهای محاسبه شده
همانطور که در جدول  4دیده میشیود رسیوبات مربیوط بیه دوران کیواترنر وسیعت
بیشتری از منطقه را تحت پوشش خود قرار دادهاند (جدول.)4

پهنهبندی نواحی مستعد وقوع روانگرایی با استفاده از مدل فازی :شهرستان ابرکوه ،استان یزد
جدول -4زمین شناسی و مساحت سازند های سخت ابرکوه (ماخا :سازمان
جهاد کشاورزی استان یزد)1886
درصد

مساحت

نماد

81/71

88/6

Qp Qt2
Qt1

7/42

76/9

Qplc
Pl

0/75
0/14

1/29
4/88
42/54
18/86
-

7/94

دوران زمین شناسی
کواترنری
سنوزوئیک
پبیستوسن

OM1
OMm
OMc

الیگومیوسن

17/0-20/8
1/52

Ki1
kc1

کرتاسه

16/68 42/6

JI2-3
Js1
D fe

42/81

Td2 Tlm1
V

1/46

62/81

466/46

مزوزوئیک
ژوراسیک
ترشیاری

188/20
0/8

47/02

480/46

4/74

48/41

-

0/8

0/80

8/12

1/05

76/69

7/49

0/27

-

2/29

0/28

8/47

0/0

0/64

P1 Pm PS

CI1
D3Sh
T3m
AM
MA
SD
SM

پرمین
کربنیفر
دونین

پالئوزوئیک
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گروههای هیدرولوژیک خاکها در شهرستان ابرکیوه براسیاس روش اداره حفاظیت
خاک وزارت کشاورزی امریکا 1انجام گردیید (سیازمان جهیاد کشیاورزی ییزد)1887 ،
مشخصات کبی گروههای هیدرولوژیکی خاک که در شکل  2نمایش داده شده است بیه
این شرح میباشد:
گروه  -1خاکها باشدت نفوذپایری باال :این خاکها در شکل  8به رنگ زرد نشان
داده شدهاند .خاکهایی با شدت نفوذپایری باال حتی هنگامی که کامعً مرطوب هستند،
دارای زهکشی خوب بوده وآبگاری باالیی دارند ،خاکهای این گیروه هییدرولوژیکی
دارای بافت سبک تا نسبتاً سبک ماسهای ،4لومی ماسهای 8و لومی 2در منیاطق رخنمیون
سنگ با خصوصیات تکتونیکی زیاد و نفوذپایری سریع میباشید .ایین خیاکهیا دارای
خصوصیت تولید هرزآب ک میباشند (شکل.)2
گروه  -4خاکهای با شدت نفوذپایری خیوب :ایین خیاکهیا حتیی هنگیامی کیه
مرطوب هستند عمدتاً همراه با الیهای که مانع نفوذ آب به بخشهای پائینتر میگردد و
دارای بافت سنگین لوم رسی ،6لوم رسی ماسهای ،5با ضریب آبگااری ک مییباشیند و
در مناطق رخنمون سنگی با فعالیت تکتونیک ک تا متوس و دارای نفوذپایری آهسیته
میباشند .تولید هرزآب در این خاکها نسبتاً زیاد میباشد (شکل.)2
گروه  -8خاکهای با شدت نفوذپایری متوس  :این گروه از خاکها حتی هنگیامی
که مرطوب هستند زهکشی و آبگاری متوس دارند خاکهای این گروه هیدرولوژیکی
دارای بافت متوس لومی و سیبتی لومی 7در منیاطق رخنمیون سینگی بیا فعالییتهیای
تکتونیکی و نفوذپایری متوس میباشد .این گروه از خاک بیا تولیید هیرزآب متوسی
میباشند (شکل.)2
1- Soil-Conservation-Service
2 -Sandy
3 -Loamysand
4 -Loam
5 -Clayloam
6 -Sandyclayloam
7 -Siltloam
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شکل .5طبقهبندی خاک شهرستان ابرکوه.

گروه  2و :6خاکهای با شدت نفوذپایری خیبی ک میباشید ایین خیاکهیا دارای
بافت خیبی سنگین رس ،1ماسهای رسی 4و رسی سیبتی 8بیا ضیریب آبگیااری کی بیه
خصوص در مناطق رخنمون سنگی با فعالیت تکتونیکی همراه بوده و تولید هرز آب در
این گروه از خاکها زیاد تا خیبی زیاد میباشد (شکل.)2
منطقة مورد مطالعه دارای اقبی خشک وخیبی خشک میباشد کیه در ارتفاعیات بیه
عبت کاهش دما ،به اقبی

نیمه خشک تاییر مییابد .با این حال به دلییل شیرای وییژة

هیدرولوژی حاک  ،نواحی مرکزی این منطقه مورد توجه گروههای انسانی قرار گرفتیه و
به منطقة مسکونی همراه با فعالیتهای اقتصادی و تولیدی تبدیل شده اسیت .گسیترش
اراضی کشاورزی در این شهرستان بر اساس دسترسی به منابع آب سطحی و زیرزمینیی
1 -Clay
2 -Sandyclay
3 -Siltyclay
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میباشد .همانطور که در شیکل  6مشیخص اسیت عمیق آب زیرزمینیی در کویرهیا و
دشتها به حداکمر خود رسیده و در مقابل در مناطق شهری آبهای زیرزمینی به سیطح
نزدیکتر هستند.

شکل .5نقشة عمق آب زیر زمینی شهرستان ابرکوه.

گسلهای اصبی و فعال نقش اصبی در رخداد زلزله را به عهده دارند از جمبه گسل
دهشیر که در قسمت شمال شر و شر شهرستان قرار دارد کیه باعیث فیرو افتیادگی
دشت ابرکوه شده است .گسل دهشیر به گسلهای فرعی تقسی شیده کیه بیه صیورت
آمیزههای رنگی و افیولیتی از مروست ،شهر بابک و بافت به گسل نائین متصل میشیود
(روشن روان .)1997 ،در شمال شر شهرستان ابرکوه ،گسلهایی با امتداد  NW-SEکه
جا به جایی راستالاز دارند وجود دارد (شکل ،)5از جمبه میتیوان بیه گسیلهیای کفیه
طاقستان و تل برزه اشاره نمود (آمبراسییس و مبوییل .)1984 ،1دسیته دوم گسیلهیای
)1 -Ambraseys, N. N. and C. P. Melville (1982
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منطقه امتداد کبی  NE-SWدارند (شکل  .)5این شکستگیها بیشتر جابجایی امتداد لایز
چپ گرد نشان میدهند (بربریان .)1975 ،1بیشتر گسلهای موجود در کواترنر از گسل-
های گروه دوم به شمار میآیند که از جمبه میتوان به گسلهای بخش مرکیزی منطقیه
اشاره نمود (شکل .)5بررسیهای جدید نشان میدهند که بخشی از گسل دهشیر-بافیت
مابین ابرکوه و مروست حتی در اواخر هولوسین (در حیدود دوهیزار سیال پییش) نییز
فعالیت شدیدی داشته است که با تاییرات ریخیت شناسیی محبیی همیراه بیوده اسیت
(نظری و همکاران .)4009 ،این یافتههای جدید لزوم مطالعات محبی دقیقتر ،بهویژه در
رابطه با مسئبه روانگرایی یا سایر مسایل مرتب با زمین لرزه را ضروری میسازد.

نقشهی گسل شهرستان ابرکوه

شکل .0نقشة گسل شهرستان ابرکوه.

)1 -Berberian, M. (1976
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یافتههای تحقیق
جهت تهیة نقشة نواحی مستعد وقوع روانگرایی در شهرستان ابرکوه ابتیدا  5معییار
اصبی در نظر گرفته شد .سپس نقشة هریک از معیارها با توجه به اهمیت این عوامیل و
تأثیرگااری هریک ازآنها در وقوع پدییدة روانگراییی در منطقیه (جیدول )8در محیی
 GISطبقهبندی شد.
جدول - 9معیارها و پتانسیل آنها جهت وقوع روانگرایی
Liquefaction potential
)پتانسیل روانگرایی)

The age of the deposit
(سن رسوبات)

A

کمتر از 600سال

B

بعد ازهولوسن

D

هولوسن

E

پبیوستوسن

E
Liquefaction potential
)پتانسیل روانگرایی)

قبل از پیبیستوسن
Ground slope
(شیب زمین)

( Aخیبی زیاد)

سطح زمین

(Aخیبی زیاد)

شیب کمتر از  1درجه

( Aخیبی زیاد)

شیب بین 1تا  4درجه

( Dخیبی ک )
Liquefaction potential
(پتانسیل روانگرایی)

)Depth of the water(m
(عمق آب زیر زمینی بر حسب متر)

( Aخیبی زیاد)

بیشتر از  6متر

( Aخیبی زیاد)

 10-6متر

( Aخیبی زیاد)

 40-10متر

( Bزیاد)

 80-40متر

( Dک )
Liquefaction potential
(پتانسیل روانگرایی)

بیشتر از 80متر
The type of deposit
واحدهای ژئومورفولوژیکی

( Aخیبی زیاد)

دشتهای دامنهای(رسوبات کواترنر)

( Aخیبی زیاد)

مخروط افکنه (شیب کمتر 6درصد)

( Aخیبی زیاد)

کانال رودخانه

( Bزیاد)

تپه ماسهای

شیب بیشتر از  4درجه
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( Dک )

واریزه

( Dک )
Liquefaction potential
(پتانسیل روانگرایی)

دشتهای سیعبی

59

Fault
فعالیت گسلی

A

گسل فعال

B

گسل نیمه فعال

C

گسل لیرفعال

Liquefaction potential
(پتانسیل روانگرایی)

Soil density
سستی خاک

A

خیبی سست با نفوذ پایری باال

B

سست و نفوذ پایر

C

سستی و نفوذپایری متوس

E

متراک با نفوذ پایری ک

E

متراک و لیر قابل نفوذ

جهت فازی سازی الیهها ،بر اسیاس نظیرات کارشناسیی (رحمیان و خالید)1995 ،
(ژئوتکنیک زلزله )1995 ،و ارتباط بین معیارهیا (جیدول  ،)8از توابیع عییویت فیازی
استفاده شد (شکل.)7

شکل .7توابع فازی سازی معیارها -2 :زمین شناسی -1شیب-9عمق آب زیر زمینی
 -5لند تایپ  -5سستی خاک  -0پراکندگی گسلی
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سپس با استفاده از تحبیبگر  Raster Calculatorدر محی  ،GIS10الییههیا در بیازة
ارزشی از  0تا  1استاندارد و فازی شدند (شکل.)8
الیه ی فازی کاربری اراضی ابرکوه

الیه ی فازی پراکندگی گسل ابرکوه

الیه ی فازی شیب ابرکوه

الیه ی فازی سستی خاک ابرکوه

الیه ی فازی زمین شناسی ابرکوه

الیه ی فازی عمق آب زیر زمینی ابرکوه

شکل -5توابع فازی سازی معیارها -2 :زمین شناسی -1شیب-9عمق آب زیر زمینی
 -5لند تایپ  -5سستی خاک  -0پراکندگی گسلی پس از فازی سازی الیه.

پس از فازی سازی الیهها ،عمبگر گامای فازی اجرا گردید .جهت افزایش دقیت در
به دست آوردن نقشة حساسیت نواحی مسنعد وقوع روانگرایی در منطقه ،از سه گامیای
 0/8 ،0/7و 0/9استفاده شد .برای انتخاب گامای بهینه به عنوان الییة نهیایی ،الزم اسیت
با توجه به معیارهای ارزیابی شیده و مییزان پتانسییل آنهیا در وقیوع روان گراییی در
منطقه ،الیة حاصل از گامیایی را انتخیاب نمیود کیه مقیدار النیدای آن پهنیة مناسیب و
بیشتری نواحی مستعد وحساس به وقوع را در بر میگیرد .برای انتخاب گامای مناسیب
جهت الیة نهایی ،از روشهای  -1مساحت سنجی بین سه گامای در نظر گرفته شده بر
اساس  sellsizeهر یک از پیکسلها  -4مساحت سنجی بیین سیه گامیای انتخیابی بیر
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اساس روش  -8 zonal staticمقایسة الیههای حاصل از سه گامای مورد نظیر اسیتفاده
شد و این نتیجه حاصل که نقشة به دست آمده از مقدار گامای  0/9به دلیل قدرت هی -
پوشانی بهتر و نیز دقت باالتر در پهنه بندی نواحی از نظر حساسیت به وقوع روانگرایی
به عنوان نقشة نهایی انتخاب گردید (شکل.)9

شکل .3الیة حاصل از گامای  3/3فازی.

نتیجهگیری
جهت تفسیر و شناخت بهتر نواحی در معر

وقوع روانگرایی در شهرستان ابرکوه،

الیة به دست آمده از گامای  0/9فازی ،با اسیتفاده از روش شکسیتگیهیای طبیعیی در
محی  GISطبقهبندی و مشخص شد (شکل .)10در این مرحبه نقشهها از  1تا  6دسته-
بندی میشوند .از طریق ایین دسیتهبنیدی مییتیوان بیه طیور توصییفی احتمیال وقیوع
روانگرایی در منطقه را بیان نمود -1 :خیبی ک  -4ک

 -8متوس  -2زییاد  -6خیبیی

زیاد .همچنین بر اساس پیکسلهای اشاال شده توس رنگها میتوان احتمیال رخیداد
ک و زیاد پدیده را پیشبینی نمیود .بیرای تفسییر احتمیال رخیداد توسی پیکسیلهیا،
باید  Cell sizeبه دست آمده را در تعداد پیکسلهای هر کعس ضرب کنی تا مسیاحت
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هر رنگ به دست آید .بر اساس طبقهبندی انجام شده مشخص شد  100کیبیومتر مربیع
از منطقه در طبقة با حساسیت زیاد و خیبی زیاد قرار دارد (شکل .)10این مقیدار بیرای
طبقة حساسیت بسیار ک برابر 806کیبومتر مربع و طبقة حساسیت ک  66کیبومتر مربیع
میباشد .در مقابل  56کیبومتر مربیع در طبقیه بیا حساسییت متوسی جیای گرفتیهانید
(جدول .)2همان طور که در شکل  10دیده میشود بیشترین احتمال وقیوع روانگراییی
در نواحی شمال شر  ،شر و تا حدی از جنوب شر قابل شناسایی است .مهی تیرین
امر در پراکندگی وقوع روانگرایی در قسمت شرقی منطقه ،وجود گسیل اصیبی و فعیال
دهشیر – بافت و در وهبة بعد عمق آب زیرزمینی و رسوبات و مواد ریز دانه و سسیت
سازنده میباشد .روانگرایی در مناطقی که دارای گسلهای فعال ،رسوبات آبرفتی جیوان
با شیب معی و آبهای زیرزمینی نزدیک به سیطح ،بیه خیوبی رخ مییدهید (دنییل و
همکاران .)4002 ،امکان ایجاد روانگرایی در مناطقی که آبهای زیر زمینی آن در عمیق
 10متری از سطح زمین نهفتهانید ،بسییار بیاال مییباشید (پژوهشیگاه مهندسیی زلزلیه،1
 .)1992اگرچه مناطق حساس به وقوع روانگرایی مساحت کمی را به خیود اختصیاص
دادهاند؛ اما باید توجه داشت استقرار البب جمعیت این شهرستان در این بخشها ،الزاماً
توجه بیشتر به موضوع زیرسازی مناسب سازههای مختبف را در این قسمتهیا روشین
میسازد.
جدول -5حساسییت منیاطق مسیتعد
وقوع روانگرایی درشهرستان ابرکوه
کد

حساسیت

1

بسیار کم

806

4

کم

66

8

متوسط

56

2

زیاد

66

6

بسیار زیاد

26

مساحت
2

KM

1 - Earthquake Engineering Research Institute ,California
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شکل .10نقشه ی نهایی مناطق مستعد وقوع روانگرایی در شهرستان
ابرکوه با مدل گامای 0/9فازی.

منابع
بزرگی ،قدرت و ارومیهای عبی ،)1886( ،ارزیابی پتانسیل روانگرایی پی آبرفتی سیتگاه
اخسد مخزنی چپر آباد براساس نتایج آزمایش نفوذ اسیتاندارد .نشیریه عبیوم زمیین،
شماره ،57صص.58-65
پورقاسمی ،حمیدرضا ،مرادی حمیدرضا فاطمی عقیدا سیید محمیود ،)1888( ،ارزییابی
خطر زمین لازه با استفاده از روش تصمی گیری چند معیارة فیازی .عبیوم مهندسیی
آبخیز داری ایران؛ شمارة  8صص.58-61
تصویر ماهوارهای لندست.1886 ،ETM ،

کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی ،سال اول ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 2931

75

حسینی ،هاش  ،کرم امیر صفاری امیر قنواتی عزت ا ،)1890( ،...ارزییابی و مکیان ییابی
جهات توسعة فیزیکی شهربا استفاده از منطق فازی (مطالعة موردی :شهر دیوانیدره).
تحقیقات کاربردی عبوم جارافیایی ،شماره ،48صص.88-58
زنگیآبادی ،ع و محمدی ج ،)1887( ،تحبیل شاخصهای آسیبپایری مساکن شیهری
در برابر خطر زلزله .جارافیا و توسعه ،شماره  ،14صص79-51
سازمان منابع طبیعی استان یزد ،مطالعات تفییبی حوضة ابرکوه.1889 .
سییکوند ،حبییب و شیایان سییاوش ،)1890( ،پهنییهبنیدی خطیر روانگراییی در دشییت
سیعخور .تحقیقات کاربردی عبوم جارافیا ،شماره ،41صص.58-61
شهیدی فرد ،امیرحسین ،)1885( ،بستر سازی و پی ریزی بروی خاکهیای رییز دانیه و
اشباع .طرح تفییبی سازمان نوسازی کشور.
صفاری ،امیر ،ساسان پور فرزانه موسی وند جعفر ،)1890( ،ارزیابی آسیبپایری مناطق
شهری در برابر خطر سی با استفاده از سیست اطععات جارافییایی و منطیق فیازی.
تحقیقات کاربردی عبوم جارافیای ،شمارة 40صص.160-149 ،
عسکری ،فرج اهلل و کسایی مجید ،)1884( ،ارزییابی پتانسییل روانگراییی در بخشیی از
نیواحی جنییوب شیرقی تهییران .نشییریة دانشیکدة فنییی پژوهشیگاه زلزلییه؛ شییماره4
صص.458-467
عسکری ،فرج اهلل و قاسمی امیر ،)1888( ،پهنهبنیدی خطیر روانگراییی اسیتان لرسیتان.
نشریة مهندسیی عمیران و نقشیهبیرداری دانشیکده فنیی پژوهشیگاه زلزلیه؛ شیماره
1صص.108-96
مطالعات هیدرولوژی حوضة ابرکوه ،سازمان آب منطقهای استان یزد.1890 ،
نقشة زمین شناسی شهرستان ابرکوه  ،1:100000سازمان نیروهای مسبح.
نقشة زمین شناسی شهرستان ابرکوه ،1:100000سازمان جهاد کشاورزی استان یزد.
نقشة کاربری اراضی شهرستان ابرکوه  ،1:460000سازمان جهاد کشاورزی استان یزد.
نقشة توپوگرافی شهرستان ابرکوه ،1:60000سازمان نقشه برداری کشور.

76

 استان یزد، شهرستان ابرکوه:پهنهبندی نواحی مستعد وقوع روانگرایی با استفاده از مدل فازی

Alisha Kaplan,Under Direction of Dr. Paul Mayne Mid. (2004). Soil
Liquefaction Undergraduate Research-America Earthquake Center and
Georgia Institute of Technology.
Ambraseys, N. N. , & Melville, C. P. (1982). A History of Persian
Earthquakes. Cambridge, Cambridge University.
Berberian, M. (1976). Quaternary faults in Iran. Contribution to the
seismotectonics of Iran (part 2). M. Berberian. Tehran, Geological Survey
of Iran. 39 (GSI Reports), 187-258
Daniel B. Chua, Jonathan P. Stewarta, Shannon Leeb, J. S. Tsaic, P. S. Lind,
B. L. Chud Raymond B. Seede, S. C. Hsuf, M. S. Yug, Mark C. H.
Wangh. (2004). Documentation of soil conditions at liquefaction and
non-liquefaction sites from 1999 Chi–Chi (Taiwan) earthquake Soil
Dynamics and Earthquake Engineering 24, 647–65
Earthquake Engineering Research Institute, 1994, Liquefaction what is it and
what to do about it,Oakland California.
Gupta M. K., and Agrawal, R. C. (1998). Seismotectonic and liquefaction
studies of an industrial site in Northern India, Soil Dynamics and
Earthquake Engineering 17, 349–355
Hamedi Sangari, A., Marandi, S. M. (2011). laboratory studies on the effect
of vertical gravel column drains on liquefaction potential. IJE
TRANSACTIONS B: Applications. 24(3), 209-226
Nazari, H., Fattahi, M., Meyer, B., Se´ brier, M., Talebian, M., Foroutan, M.,
Le Dortz, K., Bateman, M. D., and Ghorashi, M. (2009). First Evidence
for Large Earthquakes on the Dehshir Fault, Central Iran. Terra Nova, 21,
417-426.
Manual for zonation geotechnical hazard. (1999). The technical committee
for earthquake geotechnical Engineering. The Japanese Geotechnical
Society.
Pande, G. N., and Pietruszczak, S. (2008). Assessment of Risk of
Liquefaction in Granular Materials and It’s Mitigation, International
Conference of “International Association for Computer Methods and
Advances in Geomechanics (IACMAG)” Goa, India.
Rahman, M. S., and Khalid, M., Zahaby, E. (1996). Probabilistic
liquefaction risk analysis including fuzzy variables, Soil Dynamics and
Earthquake Engineering 16, 63- 79
Samson, S. C., Liao, Daniele Veneziano, and Robert, V. Whitman. (1998).
Regression Models For Evaluating Liquefaction Probability,
Publisher: American Society of Civil Engineers.

