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  ر شمال شهر شاهرودپهنه بندي خطر ريزش سنگي د
  كژال حيدري

 )دانشجوي كارشناسي ارشد زمين شناسي زيست محيطي دانشگاه صنعتي شاهرود( 
  مقدس دكتر ناصر حافظي
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  دكتر رمضان رمضاني اومالي
  )هيئت علمي دانشكده علوم زمين دانشگاه صنعتي شاهرود( 

  

  چكيده 

هـاي  مرتفع شمال شهر شاهرود كه كامالً مشرف بر منـاطق مسـكوني و محـل    در اين مقاله خطر ريزش سنگي در محدوده
براي اين منظور وضعيت ناپيوستگي ها در رخنمون هاي مختلفي آهكي و آهك مارني  در . بررسي شده است تفريحي است

 Rocfallتمالي بر روي دامنه با استفاده از نـرم افـزار   مقطع منطقه بررسي شده و مسافت نهايي حركت بلوك هاي اح 13
از نظر ابعاد بلوك و نيروي زلزله جهت تحليل در نظـر گرفتـه   هر مقطع بحراني ترين شرايط در . شده است ارزيابي 4.039

   .تهيه شده است خطر نهايتاٌ با برون يابي مسافت هاي حركت بلوك هاي ريزشي در هر مقطع نقشه پهنه. شده است

  ، بندي خطر ريزش، شهر شاهرودپهنه : كلمات كليدي
Rock Fall Hazard Zonation in North of Shahrood City 
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Abstract: In this study, the rock fall hazard in hilly rock slopes in North of Shahrood which 
dominant on residential and sport area are investigated. For this, the joints conditions in limestone 
and marly limestone outcrops in 13 sections are evaluated and the final distance of probable block 
motions on slopes are estimated using the Rocfall 4.039 software. In each section the critical 
condtions of block size and earthquake force are used. Finaly,based on the interpolation of critical 
distances rockfall hazrd zoneation of study are are produced.    
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  مقدمه      1
بـه  . توانند داراي حجم و سرعت بسيار بااليي باشندهستند كه ميها ريزش سنگي نوع رايجي از زمين لغزش      

آينـد و باعـث از بـين رفـتن جـان انسـانها و آسـيب بـه         اي به شمار ميهاي تودههمين دليل ويرانگرترين حركت
صورت مـي  هاي اندكي جهت تثبيت يا كاهش خطرات و ريسك همراه با آن شود؛ با وجود اين تالشتاسيسات مي

نقش دارنـد كـه از جملـه    ريزش سنگي  مستعدد كننده متعددي در وقوععوامل  .(Guzzeti et al, 2004).پذيرد
هاي باران زاي ، فرسايش مصالح در برگيرنده در زمان وقوع طوفان توده سنگاي در افزايش فشار آب حفره آنها به

لرزه و ي و يا هوازدگي سنگ، زمينآب شدن در اقليم سرد، تجزيه شيمياي -شديد و سهمگين، فرآيندهاي يخ زدن
هـاي  توپوگرافي دامنه، سرعت اوليه، وزن و شـكل قطعـات و ويژگـي   . .ميتوان اشاره نموداي ريشه درختان اثر گوه

ريـزش  . كننـد مواد تشكيل دهنده شيب، نحوه حركت قطعات را پس از سقوط از نقطه منشاء ريزش، كنتـرل مـي  
جهش يا غلطش باشد كه بر حسب تغييـرات نيمـرخ توپـوگرافي، دو يـا      سنگي ممكن است به صورت سقوط آزاد،

در ايـن مطالعـه ريـزش سـنگي در     . (Topal et al, 2007) چند شكل ريزش سنگي ممكن است مشـاهده شـود  
شبيه سازي شده و نقشه پهنه بندي خطر ريـزش بـا    Rocfall 4.039 ارتفاعات شمال شهر شاهرود در نرم افزار

  . آن تهيه شده است استفاده از نتايج
  

  هاي پهنه بندي خطر ريزش سنگيروش     2
هاي روش. شودهاي كمي استفاده ميهاي كيفي و روشبراي پهنه بندي خطر ريزش سنگي از دو دسته روش

هـاي  از جملـه سيسـتم  . باشـند هاي ارزيابي تجربي ميهاي طبقه بندي توده سنگ و سيستمكيفي شامل سيستم
هاي كيفـي متنـوعي بـراي ارزيـابي     سيستم. را ذكر كرد. . . و  Q ،RMR توان سيستمسنگ مي طبقه بندي توده

-اند كه ميها ارائه و استفاده شدههاي سنگي حاشيه جادهسطح ريسك و خطر به منظور مديريت ناپايداري شيب
از پهنه . را نام برد Falling Rock Hazard Index(FRHI(و  NHI) ،Rockfall Hazard Rating System(RHRS (هايتوان سيستم

هاي كمي شـامل مطالعـات   روش. اشاره نمود) 1386(تارورديان  بهتوان هايي كه به اين روش انجام شده ميبندي
هاي كمي يا كامپيوتري را بـه طـور كلـي در    مدل) Dorren (2003دورن. باشندآزمايشي و مدلسازي ريزش سنگي مي

  :سه گروه طبقه بندي كرد
   7هاي تجربيمدل .1
         8هاي متكي بر فرآيندمدل. 2
  GIS9هاي متكي بر مدل. 3

و فاصـله   داري را با ابعـاد و حجـم ريـزش   هاي تجربي رابطه بين مشخصات شيب نظير توپوگرافي و درزهمدل
بـر روي  هاي در حال سـقوط  هاي حركت سنگهاي متكي بر فرايند، روشمدل. كنندنهايي از پاي شيب بيان مي

 هـاي مدل. توانند دو بعدي و يا سه بعدي باشندها مياين مدل. كننداي را توصيف و شبيه سازي ميسطوح دامنه
 .شونداجرا مي، GIS هايي هستند كه در يك محيطمدل GIS  متكي بر

                                                 
7. Emprical Models  
8. Process-based Models  
9. GIS-based Models  
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بر مبناي روش اين برنامه . را نام برد Rocfall توان نرم افزارهاي متكي بر فرايند دو بعدي ميازجمله مدل
استفاده از روش آناليز احتمالي و متغيرهاي . اي و روش جسم صلب پايه گذاري شده استكلوخه -ايتركيب توده

تصادفي در پارامترهاي جرم، شرايط اوليه و سرعت سنگ و همچنين در پارامترهاي ضرايب ارتجاعي، زاويه 
. دهده نتايج آماري مفيدي در اختيار قرار ميها، در شبيه سازي اين برناماصطكاك و موقعيت رئوس شيب

ها و نمودارهاي توزيع ماكزيمم سرعت، انرژي جنبشي، ارتفاع پرش و هاي اين برنامه به صورت منحنيخروجي
در اين مطالعه به منظور شبيه سازي . (Stevens, 1998) باشدمكان توقف سنگ در سرتاسر طول شيب مي

  .العه از اين نرم افزار استفاده شده استپديده ريزش در منطقه مورد مط
  

  خصوصيات زمين شناسي مهندسي ارتفاعات شمال شاهرود    3
هاي دليچاي آهك. باشدهاي دليچاي و الر ميسازندهاي تشكيل دهنده ارتفاعات شمال شاهرود شامل آهك       

) كـالووين  -باژوسين بـااليي (سيك مياني در ناحيه مورد مطالعه از تناوبهاي مارني تشكيل شده است و با سن ژورا
به واسطه يك ناپيوستگي فرسايشي موازي بر روي سازند شمشك قرار داشته و در مرز بااليي خـود بـه طـور هـم     

هـاي  هـاي الر شـامل آهـك   آهك. شودهاي ضخيم اليه سازند الر پوشيده ميشيب و تدريجي توسط سنگ آهك
هـاي  و يـا اليـه  ) نودول(ها تراكم با رنگ خاكستري روشن است و حاوي قلوهاي، ولي منازك اليه ميكريتي تا توده

كـالووين  (سـن سـازند الر بـر اسـاس ژوراسـيك ميـاني       . به رنگ سفيد تا بنفش كم رنگ است) سيليكس(چرتي 
اين واحـدها بـه شـدت    ). شاهرود 100000/1نقشه زمين شناسي (ژوراسيك بااليي تعيين گرديده است  -)بااليي
ها و موقعيت قرار گيري آنها نسبت به هم  و نسـبت بـه شـيب دامنـه باعـث      دار بوده و خصوصيات اين درزه درزه

  ).1شكل (اي و واژگوني در اين محل شده استاي، صفحههاي لغزش گوهايجاد پتانسيل ناپايداري
  

  
  نمايي از بلوك هاي ريزشي در پاي شيب و مشرف بر مناطق مسكوني – 1شكل 
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ها شامل شيب، جهت شيب، زبري، بازشدگي، ايستگاه خصوصيات درزه 13ها در جهت بررسي وضعيت درزه       
 4رخنمون هاي سنگي مورد بررسي در مقاطع مختلف داراي  .نوع پرشدگي و فاصله داري آنها برداشت شده است

دارند، اما در موارد بحراني ايـن   8-14بين  JRCباشند كه اكثراً سطحي زبر با مقادير دسته درزه مي 4يا بيش از 
سانتيمتر عـرض   05-20هاي موجود، بين ها كيپ هستند، اما بازشدگيدر اكثر موارد درزه. هم ميرسد 6مقدار به 

ها رسد و مقدار آن در دسته درزهاي كششي بيشتر از ديگر دسته درزهمتر هم مي 1ها به دارند و در حاشيه گسل
فاصله داري در واحد الر . ها داراي پركننده رس و تا حدي امالح آهكي هستندبازشدگيدر بيشتر موارد اين . است

دهد بيشتر بـوده و بلوكهـاي بزرگتـري را بـه     كه بخش بااليي ارتفاعات محل و منشاء اصلي ريزشها را تشكيل مي
تـن محاسـبه    213متـر مكعـب و وزن آن    82ها حداكثر حجم بلوك). 1387حيدري و همكاران، (آورد وجود مي
  .موقعيت مقاطع برداشت صحرايي در منطقه مطالعه نشان داده شده است 2د ر شكل . شده است
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  موقعيت مقاطع برداشت صحرايي در ارتفاعات شمال غرب شاهرود.  2شكل

  

  
  زشيه نقشه پهنه خطر ريو ته يزش سنگيل خطر ريتحل     4

مقطع انجام گرفته اسـت و  بـراي    13اي ريزش سنگي در تمامي در اين مطالعه يك تحليل خطر تعييني بر       
بحرانـي تـرين حالـت    . شبيه سازي شـده اسـت   Rocfall 4.039بحراني ترين حالت  ريزش در محيط نرم افزار 
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مربوط به زماني است كه فرض كنيم بزرگترين بلوك در هر مقطع با شتابي اوليـه ناشـي از ارتعاشـات بزرگتـرين     
  . در منطقه از نقاط منشا به پايين رها شوندزلزله احتمالي 

شاهرود، نيمرخ توپوگرافي هر مقطع تهيه شده و  2000/1به اين منظور ابتدا با استفاده از نقشه توپوگرافي       
شتاب حركتي زمين بر در اثر زلزله بر اساس آيين نامه . شده است  Rocfall 4.039نرم افزار  وارد محيط

كه بر اساس آن سرعت افقي حركت قطعات . در نظر گرفته شده است g0.3سال  475بازگشت ، براي دوره 2800
باشند به صورت ضريب ارتجاعي در ارتفاعات باالتر كه فاقد سنگريزه مي. متر بر ثانيه محاسبه شده است 23/0
95/0=Rt  5/0و-Rn 87/0رت ها است به صوو براي بخشهاي پايين تر كه تا حدي پوشيده از سنگريزه=Rt  و
33/0=Rn بار شبيه  1000تنظيمات نرم افزار نيز براي حالتي كه ريزش در هر مقطع . در نظر گر فته شده است

هايي از شبيه سازي ريزش براي برخي مقاطع نمايش داده شده مثال 3در شكل . سازي شود، در نظر گرفته شد
 .است
يي از نقطه ريزش در هر مقطع اندازه گيري شد و بر روي نقشـه  بيشترين فاصله نهابا استفاده از فرضيات فوق     

بر . )4شكل (در نتيجه نقشه پهنه خطر ريزش سنگي منطقه تهيه گرديد. اندمنطقه پياده شده و به هم وصل شده
هيچ محل مسكوني وجود ندارد و فقط محدوده فضاي سبز در پايين دسـت آن   4تا  1اساس اين نقشه در مقاطع 

پهنـه ريـزش جـاده سـالمتي را در      13تـا   5امـا از مقطـع   . تواند نقش حفاظتي نيز داشته باشدكه مي واقع شده
الزم بـذكر اسـت در   . باشـند مناطق مسكوني بسيار به پهنه نزديك مـي  13تا  8برگرفته است، همچنين از مقطع 

و ساز هاي صورت گرفتـه  بخش هايي از حاشيه ارتفاعات و پهنه در معرض خطر ريزش در سال هاي اخير ساخت 
  .  است
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 12مقطع  3مقطع
 و نمودارهاي ارتفاع جهش و انرژي جنبشي كل 12و  3شبيه سازي ريزش سنگي در مقاطع  - 3شكل 
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 Rocfallنقشه پهنه ريزش سنگي تهيه شده با استفاده از نتايج نرم افزار  -4شكل

  

  نتيجه گيري      5

بررسي شده  Rocfall 4.039خطر ريزش سنگي در شمال شهر شاهرود با استفاده از نرم افزار  در اين مقاله      
سپس براي هر مقطع . ايستگاه برداشت شده است 13براي اين منظور خصوصيات درزه ها و توده سنگ در . است

. ده اسـت موقعيت منشاء ريزش مشخص گرديده و براي بحراني ترين حالت ريزش بلوك سنگي شـبيه سـازي شـ   
حدكثر مسافتي كه بلوك سنگي بر روي دامنه حركـت مـي كنـد تخمـين زده       Rocfallبراساس نتايج نرم افزار 

نتايج بررسي حاضر نشان مـي دهـد بـا توجـه بـه وضـعيت درزه داري و       . شده و نهايتاٌ پهنه خطر تهيه شده است
متـر از پـاي    300پهنه اي به عرض حـدود  توپوگرافي منطقه خطر ريزش در ارتفاعات شمالي شهر وجود دارد و  

لذا الزمست در طرح جامع شهري محدوده فوق به فضاي سبز . دامنه متاثر از حركت بلوك هاي سنگي خواهد بود
  .اختصاص يابد

  
  منابع     6
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