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Cap. I. INTRODUCERE
1.1. Argument
Frecvența foarte ridicată a arealelor afectate de acțiunea intensă a alunecărilor de
teren, atât la nivelul României, cât și în întreaga lume, a determinat includerea acestora în
categoria fenomenelor geologice complexe cu un impact sporit la nivel socio-economic în
ceea ce privește pierderile de vieți omenești și cele materiale. Ca urmare a contextului
actual și a impactului pe care aceste procese geomorfologice îl au asupra populației și a
activităților acesteia, alunecările de teren au reprezentat obiectul de studiu a numeroși
oameni de știință, devenind astfel teme din ce în ce mai des abordate în lucrările de
specialitate.
Cu toate acestea, la nivel regional și local se poate observa o insuficiență a
informațiilor asupra direcției de evoluție a versanților afectați de alunecările de teren,
identificarea rapidă și precisă a arealelor predispuse la activarea alunecărilor, recunoașterea
factorilor declanșatori și a elementelor comune specifice. Complexitatea fenomenelor
supuse acestui studiu impune în mod necesar o abordare multidisciplinară, prin urmare,
prezenta lucrare își propune investigarea structurii interne a unor alunecări de teren din
Dealurile Lipovei, identificarea și cartarea proceselor de versant de tipul alunecărilor de
teren din spațiul geografic supus studiului, cunoașterea gradului de saturație în apă, precum
și cunoașterea proprietăților și a stării solului din zona afectată, recunoașterea specificului
alunecărilor din arealul studiat.
Integrarea diferitelor tehnici recomandate (cartarea geomorfologică, investigațiile
geofizice și geotehnice, măsurătorile geodezice, modelări GIS, aplicații ale metodei
Structuri din Mișcare etc.) a presupus adoptarea unor metode de investigare specifice
geologiei, geomorfologiei și sistemelor informaționale geografice reunind atât metodele
clasice, cât și pe cele moderne. Toate aceste aplicații și măsurători au oferit posibilitatea de
a răspunde întrebărilor instigate de arealul de studiu, de a analiza și înțelege relațiile dintre
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alunecările de teren și factorii declanșatori, dar și a tendințelor viitoare de modelare a
peisajului Dealurilor Lipovei.
În cazul tezei noastre ne propunem să urmărim aceste aspecte alegând ca studii de
caz o serie de alunecări de teren din Dealurile Lipovei, cu scopul de a contura specificul
alunecărilor din acest areal, identificarea elementelor comune și a factorilor declanșatori,
dar mai ales de a obține o imagine de ansamblu asupra alunecărilor de teren din arealul
studiat. Astfel, considerăm acest demers ca fiind unul important, lucrarea de față urmărind
să contribuie cu informații valoroase în studierea alunecărilor de teren, cu precădere asupra
structurii interne a alunecărilor de teren, integrând noi teme de cercetare și metode de
investigare (metoda rezistivității electrice – ERT , metoda georadarului - GPR, metoda
electromagnetică domeniul de frecvență – DF, folosirea aparatelor de tipul UAV-urilor/
dronelor, analize granulometrice, aplicații GIS).

1.2. Scop și obiective
Studiul de față își propune analiza spațială a alunecărilor de teren din Dealurile
Lipovei, respectiv identificarea specificului alunecărilor din acest areal, a elementelor
comune și a factorilor declanșatori. În acest context, teza de doctorat tratează două teme
majore și trasează principalele direcții de studiu: identificarea arealelor predispuse
producerii alunecărilor de teren și identificarea principalelor caracteristici ale versanților
înainte și după declanșarea alunecărilor de teren.
Tehnicile propuse oferă informații utile ce pot fi folosite, atât în etapa de predeclanșare a proceselor de alunecare, cât și în etapa de post-declanșare, datorită capacității
de a prezenta date referitoare la geometria corpului alunecării (extinderea laterală,
grosime), identificarea suprafeței de alunecare dintre materialul alunecat și roca de bază,
individualizarea arealelor cu un conținut ridicat de apă. În etapa de pre-declanșare a
alunecărilor este foarte importantă obținerea de informații nu numai despre caracteristicile
geologice din zonele cu potențial de instabilitate, cât și despre prezența nivelului apei
freatice ce ar putea duce la producerea alunecărilor. După declanșarea fenomenului de
alunecare este importantă de asemenea, cunoașterea geometriei corpului alunecării și
estimarea volumului materialului deplasat, în vederea propunerii unui plan cu activitățiile
și intervențiile necesare diminuării pagubelor produse (instalarea sistemelor de drenaj,
construirea structurilor de stabilitate etc). Astfel, pentru atingerea scopului general s-au
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ales mai multe situri-test pentru a surprinde specificul alunecărilor din Dealurile Lipovei.
Pentru studiul de față s-au stabilit principalele obiective:
O1: Cartarea distribuției spațiale a alunecărilor de teren;
O2: Frecvența alunecărilor de teren în raport cu formațiunile geologice, altitudinea
zonei de desprindere, expoziția versanților, panta versanților;
O3: Identificarea alunecărilor de teren din arealul studiat și ale principalelor
caracteristici ale acestora;
O4: Identificarea factorilor care influențează producerea alunecărilor de teren la
nivel local;
O5: Determinarea susceptibilității la alunecări de teren în Dealurile Lipovei;
O6: Investigarea structurii interne a alunecărilor de teren, utilizând investigațiile
geofizice: metoda rezistivității electrice - ERT, metoda georadarului - GPR, metoda
electromagnetică domeniul de frecvență - DF;
O7: Identificarea elementelor comune specifice alunecărilor din Dealurile Lipovei;

1.3. Istoricul cercetărilor
1.3.1. Stadiul actual al cunoașterii problematicii alunecărilor de teren la nivel național și a ariei de studiu
Abordarea științifică a problematicii impuse de prezența alunecărilor de teren în
România a avut un proces de dezvoltare relativ intens și cu o îndelungată tradiției, lucru
datorat în special faptului că alunecările de teren sunt cunoscute drept unul dintre cele mai
comune și des întâlnite hazarde geomorfologice din țară, în special în regiunile de deal.
Acest proces continuă și astăzi, alunecările de teren fiind obiectul de studiu a numeroși
cercetători români. În prezent, apar din ce în ce mai multe publicații ale Școlii de
geomorfologie și geografie românească în care sunt tratate aceste fenomene complexe, dar
și riscurile geomorfologice asociate acestora. Mai mult decât atât, în ultima perioadă s-au
înregistrat progrese considerabile în ceea ce privește studiul alunecărilor de teren. Printre
abordările științifice se remarcă atât o serie de studii cu caracter descriptiv, cât și
numeroase studii geomorfologice care s-au axat pe cartarea alunecărilor de teren,
identificarea și analizarea cauzelor și efectelor acestor procese geomorfologice,
recunoașterea zonelor afectate de alunecări, respectiv, determinarea arealelor susceptibile
la alunecări.
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De-a lungul timpului complexitatea morfologică și originalitatea morfonegetică a
Dealurior Lipovei au atras atenția a numeroși cercetători atât la nivel național, cât și
internațional. Cu toate acestea, Dealurile Lipovei nu au făcut, până în prezent, obiectul
unui studiu complex al alunecărilor de teren din acest areal.
Potrivit lui Vespremeanu (1999), primele observații geomorfologice au fost
întreprinse în perioada 1850-1900, de către geologii austrieci, germani și maghiari, în
cadrul Institutului de geologie de la Budapesta, ale căror contribuții se reflectă mai ales sub
aspectul datelor pur geologice, respectiv geomorfologice. După această perioadă, Sawicki
face primele observații referitoare la principalele probleme geomofologice. În cele mai
multe studii realizate pentru această regiune se face referire la aprofundarea cunoștințelor
asupra geologiei arealului, în special despre fundamentul depozitelor neogene. Din
cercetările bibliografice, se observă o predominanță a studiilor geologice pentru acest
areal.
Printre abordările științifice se mai fac remarcate și o serie de studii în care au fost
abordate problemele generale legate de stabilirea limitelor unității geografice (Mihăilescu,
1966; Iancu, Patrichi, 1969-1970; Posea, 1997; Pop, 2005), considerații asupra solurilor
(Uruioc et al., 1993; Ianoș et al., 1997), studii de istorie și cercetări arheologice (Măruia,
2011) etc. În general, cercetările existente pentru acest areal au un caracter local, dar care
au adus contribuții importante în vederea caracterizării Dealurilor Lipovei și mai ales, au
evidențiat caracterul aparte al acestui areal, prin însuși complexitatea lui, manifestată pe
mai multe direcții.

1.3.2. Scurt istoric al metodelor folosite cu aplicații în studiul
alunecărilor de teren la nivel internațional
Metodele geofizice de suprafață sunt utilizate pentru investigațiile de stabilitate a
versanților de peste 35 de ani (Drahor et al., 2006). Astăzi, utilizarea metodelor geofizice
este din ce în ce mai des abordată ca urmare a faptului că datele obținute din astfel de studii
oferă informații utile și dintre cele mai diverse, într-un mod rapid și care implică costuri
reduse. Geofizica aplicată oferă o paletă largă de instrumente foarte utile care, în momentul
utilizării corecte și adaptării situaților din teren și a formelor investigate, furnizează
informații imposibil de obținut prin metodele și tehnologia tradițională. În același timp, un
alt mare avantaj al acestor metode este dat și de posibilitatea de a investiga suprafețe foarte
mari, însă într-un mod rapid, detaliat și la un cost relativ mic.
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Studiul alunecărilor de teren necesită informații despre pantă, tipul materialelor,
grosime, proprietățile fizice, gradul de saturație cu apă al diferitelor strate. Prin urmare,
metodele geofizice pot fi utilizate pentru a detecta tipul materialelor cu diferite proprietăți
fizice și mai ales pentru diferențierea acestor proprietăți dintre suprafețele alunecate și
masele intacte, chiar dacă ele prezintă în componența lor același tip de material
(Bogoslovky et al., 1977).
Metodele geofizice utilizate în vederea investigării alunecărilor de teren sunt
considerate a fi cele mai eficiente metode de observare a acestor procese pe termen lung
(Bogoslovsky et al., 1977; Bogoslovsky, Ogilvy, 1997). Conform autorilor anterior
menționați, metodele care au la bază măsurătorile geoelectrice și cele magnetometrice, sunt
în prezent, cele mai dezvoltate și utilizate pentru observarea alunecărilor de teren.
În literatura de specialitate internațională, metodele geofizice au fost aplicate pentru
investigarea diverselor alunecări ale căror pante au variat de la câteva grade și a căror
adâncime a prezentat valori cuprinse între 3 m până la 400 m. Conform acestor studii, toate
metodele care au fost folosite până în prezent au avut ca scop identificarea structurii
interne a alunecării de teren (Batayneh, Al-Diabat, 2002; Agnesi et al., 2005; Glade et al.,
2005; Jongmans, Garambois, 2007). Cu toate acestea, în câteva dintre studiile de mare
importanță în care au fost folosite metodele geofizice, s-a remarcat o a doua direcție de
cercetare, detectarea apei din interiorul masei alunecate, pentru care metodele electrice
(Bruno, Martillier, 2000; Lapenna et al., 2005; Lebourg et al., 2005) și cele
electromagnetice (Caris, Van Asch, 1991; Mauritsch et al., 2000) s-au dovedit a fi cele mai
potrivite. Aceste metode pot furniza informații despre structura subsolului, tipul de
material, nivelul și adâncimea apei freatice și a rocii de bază, suprafețele de alunecare,
masele dislocate și cele intacte etc. Pentru a obține aceste informații este necesară
construirea unui plan de studiu adecvat pentru investigarea alunecărilor de teren,
adaptându-se atât metodele de achiziție a datelor, cât și tehnicile de procesare a datelor
(Pant, 2001).
Metoda rezistivității electrice poate fi aplicată atât în timpul fazei de predeclanșare, cât și în timpul fazei de post-declanșare a alunecării de teren având principalele
rezultate: reconstrucția geometriei corpului alunecării, individualizarea suprafeței de
alunecare, estimarea grosimii materialului alunecat, aproximarea volumului corpului
alunecat precum și evidențierea zonelor cu conținut mare de apă. De cele mai multe ori
interpretarea datelor de rezistivitate electrică a fost completată cu date obținute din foraje
efectuate în aceleași zone.
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Metodele statistice
Apariția și reactivarea proceselor de alunecare sunt influențate de un număr
considerabil de variabile, legate de condițiile geologice și geotehnice, morfologice și de
mediu. Cu toate acestea, complexitatea factorilor cauzali și a celor declanșatori, dar și
necunoașterea interrelațiilor dintre parametrii cauzativi face ca analiza unor astfel de
fenomene să fie o sarcină solicitantă și necesară (Gokceoglu et al., 2005).
Susceptibilitatea la alunecările de teren exprimă probabilitatea de apariție a
alunecărilor într-un anumit areal pe baza condițiilor de teren locale. Aceasta reprezintă
gradul până la care un versant poate fi afectat de procesele de alunecare și estimează unde
este probabilitatea cea mai mare de apariție a noilor alunecări sau reactivări (Ilia,
Tsangaratos, 2015).
Numeroase modele de analiză SIG și predicție cantitativă a hazardelor la alunecări
au fost propuse începând cu sfârșitul anilor 1980, acestea devenind instrumente utile în
managementul și manipularea datelor. În literatura de specialitate există trei metodologii
principale propuse pentru evaluarea susceptibilității la alunecări de teren: metoda euristică,
deterministă și cantitativă (Wang et al., 2016). La rândul lor, metodele cantitative, prezintă
mai multe tipuri de abordări: raportul de frecvență (FR - Frequency ratio) (Yalcin et al.,
2011; Ozdemir, Altural, 2013), regresia logistică (LR - Logistic regression) (Yesilnacar,
Topal, 2005; Bai et al., 2010; Pradhan, Lee, 2010; Ramani et al., 2011; Arnone et al.,
2012; Wang et al., 2013; Xu et al., 2013; Shahabi et al., 2014), analiza bivariată (Süzen,
Doyuran, 2004; Magliulo et al., 2008; Yalcin, 2008; Shi-Biao et al., 2009; Nandi, Shakoor,
2010; Schicker, Moon, 2012), ponderea variabilelor (WofE -Weight of evidence) (Regmi
et al., 2010), rețele neuronale artificiale (Poudyal et al., 2010; Choi et al., 2012; Wang et
al., 2016) etc. În ultimii ani, unele studii au abordat analizelele comparative, prin utilizarea
mai multor metode cantitative dintre cele enunțate mai sus.
Metoda Structuri din Mișcare (Structure from Motion – SfM)
Achiziționarea și procesarea datelor 3D s-a dovedit a fi destul de provocatoare, dar
mai ales costisitoare. Din fericire, progresele tehnologice au facilitat producerea unor astfel
de seturi de date prin folosirea unui UAV (Unmanned Aerial Vehicle – Aeronavă fără
pilot). Recentele îmbunătățiri în ceea ce privește tehnologia UAV oferă oportunități
surprinzătoare pentru cartarea și monitorizarea mediului la o rezoluție foarte mare (1-20
cm rezoluție). Avantajele cheie ale acestei tehnici sunt date de rezoluția spațială superioară,
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capacitatea de a zbura fără restricții datorate vremii, dar și capacitatea de a fi dotate cu
diferiți senzori.
Studiile din ultimii 6 ani au dovedit faptul că aceste tehnici sunt instrumente ideale
pentru cartarea și monitorizarea dinamicii și cartării diferitelor elemente caracteristice
suprafeței terestre. Dintre acestea pot fi amintite: monitorizarea vegetației malurilor
râurilor (Dunford et al., 2009), vegetația acvatică din ghioluri (Kelcey, Lucieer, 2012) etc.
În cazul alunecărilor de teren, metoda utilizării UAV oferă avantajul de a achiziționa
imagini cu o rezoluție foarte mare chiar și în zonele unde accesul este foarte dificil. Mai
mult decât atât, așa cum o demonstrează numeroasele studii existente, observațiile prin
intermediul sistemelor UAV pot fi o punte între observațiile scanării terestre și cele prin
intermediul sateliților, precum și a observațiilor preponderent aeriene (Lucieer et al.,
2013). Pentru a putea completa și sprijini această tehnologie, recentele progrese
înregistrate de procesarea imaginilor fotogrametrice și vizualizarea computerizată, au dus
la crearea acestei tehnici noi a Structurilor din Mișcare (SfM) (Snavely et al., 2008).
În combinație cu tehnologia UAV, metoda SfM poate oferi un instrument eficient
din punct de vedere al costurilor, și nu numai, pentru obținerea unor seturi de date 3D de
mari dimensiuni și acuratețe ridicată la suprafața solului (Lucieer et al., 2013).
Având în vedere tehnicile moderne de investigare a alunecărilor, prezentate mai
sus, această lucrare își propune utilizarea lor în vederea studierii alunecărilor de teren din
Dealurile Lipovei, demonstrând astfel gradul de noutate al aplicațiilor practice, dar mai
ales utilitatea și eficiența acestora prin diferite analize întreprinse. Astfel, pe parcursul
lucrării vom evidenția, prin exemple concrete, aspecte ce țin de identificarea arealelor
susceptibile la alunecările de teren (prin metodele statistice), cartarea cât mai detaliată și
acurată a proceselor de alunecare (metoda Structuri din Mișcare - SfM), caracterizarea
structurii interne a alunecărilor de teren – identificarea geometriei suprafeței de alunecare,
determinarea efectelor apei subterane asupra alunecării, nivelul și adâncimea apei freatice
și a rocii de bază, estimarea grosimii materialului alunecat, evidențierea zonelor cu
conținut ridicat de apă/ argilă (prin utilizarea metodelor geofizice), validarea datelor
geofizice cu date ale stratigrafiei obținute prin efectuarea unor foraje.
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Cap. II. AREALUL DE STUDIU
2.1. Limite și caracteristici fizico-geografice ale arealului de studiu
Dealurile Lipovei, unitate morfo-structurală a Dealurilor de Vest, situată între
râurile Mureș și Bega, sunt cunoscute în special prin complexitatea morfologică și
originalitatea morfogenetică, îndeosebi prin caracteristici precum: structura depozitelor,
poziționarea la periferia Munților Poiana Ruscă și a Munților Zarandului, dar și prin
altitudinea față de unitățile geografice învecinate.
Relieful Dealurilor Lipovei este dezvoltat pe două tipuri de formațiuni petrografice,
și anume: depozitele deltaice pliocene și formațiunile eruptive sau sedimentare mezozoice.
Comportamentul diferit al fiecărui tip de formațiune este evidențiat și mai ales, resimțit în
morfologia acestui areal în special prin diferențierile morfometrice.
Sub aspect geologic, Dealurile Lipovei se dezvoltă pe depozite pliocene cu caracter
deltaic, fiind constituite din intercalații de nisipuri și pietrișuri, argile roșcate sau gălbui,
gresii etc. ale căror grosimi devin din ce în ce mai mari de la E spre V. În general se
remarcă prezența nisipurilor fine, îndesate, predominând nisipurile argiloase (Boba, 2007).
Hidrografia
Rețeaua hidrografică naturală de suprafață a Dealurilor Lipovei este bine dezvoltată
și cuprinde o serie de cursuri de apă, majoritatea temporare însă cu văi bine profilate în
teren. Pe anumite sectoare există pâraie cu o anumită manifestare a regimului de curgere
fiind determinate de volumul precipitațiilor, dispunerea acviferului etc. Principalele bazine
hidrografice din acest areal sunt Mureșul și Bega.
Râul Mureș constituie cea mai importantă axă hidrografică ce delimitează
extremitatea nordică a arealului de studiu (pătrunde în partea de nord - est a Dealurilor
Lipovei, în dreptul localității Burjuc). Pe sectorul limitrof Dealurilor Lipovei, Mureșul
primește 44 de văi afluente, dintre care 34 au un bazin hidrografic mai extins. În general
predomină bazinele inferioare, cu suprafețe reduse, de sub 10 km² (81%), dezvoltate la
altitudini medii de 190 – 240 m (70%) și cu o orientare predominant nordică (68%) (Boba,
2007).
Pentru Dealurile Lipovei, cursul Râului Bega reprezintă limita sudică, începând din
punctul de confluență cu Pârâul Homojdia, la SV de localitatea Coșava și până la V de
localitatea Remetea Mare. Pe sectorul aferent Dealurilor Lipovei, Bega primește un număr
de 37 de afluenți.
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Clima
Caracteristicile climatice ale Dealurilor Lipovei sunt influențate atât de poziția
geografică la nivelul Europei, care generează un specific al circulației maselor de aer, cât și
de centrii de acțiune termică sezonieri (Ghibedea et al., 1970). Din punct de vedere termic,
Dealurile

Lipovei

se

încadrează

în

climatul

temperat

moderat,

cu

influențe

submediteraneene regionale slabe.
Vegetația și solurile
În contextul declanșării alunecărilor de teren, vegetația reprezintă un parametru
important, motiv pentru care considerăm necesară prezentarea pe scurt a principalelor
caracteristici ale acesteia, dar și a legăturii care există între vegetație și soluri.
Particularitățile climatice influențează vegetația din Dealurile Lipovei, astfel că, în
partea estică și nord-estică predomină pădurile de gorun, în nord cele de fag, iar în vest
pădurile de cer și gârniță.
Complexitatea factorilor genetici - de la substrat, orografie și condiții climatice la
vegetație, influențează și învelișul pedologic, varietatea zonală fiind și în acest caz una
semnificativă pentru Dealurile Lipovei. În zona de luncă se găsesc protisolurile sau solurile
în curs de formare fiind reprezentate de argiluvisoluri, iar pe terase și versanți se dezvoltă
cambisolurile și luvosolurile. Din punct de vedere al tipurilor de soluri întâlnite la nivelul
Dealurilor Lipovei se remarcă: molisolurile, argiluvisolurile (specifice zonelor de deal),
spodosolurile (întâlnite în zona pădurilor de foioase), solurile nisipoase (specifice zonelor
de luncă și câmpie, ca urmare a depunerilor aluvionare), solurile hidromorfe (Ianoș, 2004).

2.3. Caracteristici ale arealelor test
2.3.1. Arealul test Buzad
Primul areal test asupra căruia s-au întreprins măsurători, în vederea studierii
alunecărilor de teren, este situat în partea vestică a Dealurilor Lipovei, în apropierea
localității Buzad, pe Valea Pârâului Buzad. Principalele repere care delimitează acest prim
areal sunt date de Dealul Hamoș în vest, Pădurea Rigoș în nord, Dealul Goleat sud - est,
respectiv Dealul Zdravoda și Dealul Mare în sud. Cele mai mari altitudini sunt atinse în
zona Dealulului Hamoș (274 m) și Dealul Goleat (264 m). Alunecarea a apărut în anul
2006 pe fondul unui exces de umiditate creat de cantitățile mari de precipitații căzute în
acel an, având o evoluție destul de rapidă, cu efecte vizibile în peisaj. Morfologia
alunecării este vizibilă și în prezent, însă a suferit numeroase transformări de-a lungul
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perioadei analizate. Alunecarea de la Buzad este o alunecare superficială de tip rotațională
în trepte (conform clasificării realizate de către Varnes (1978), cu o lungime de
aproximativ 90 m și o lățime de 40 m (Fig.2.1. și Fig.2.2.).

Fig.2.1. Alunecarea în trepte de la Buzad, 2007 (a), crăpături în partea mediană a alunecării (b)
(Foto: Ardelean Florina, 2007).

Fig.2.2. Părțile laterale ale alunecării de teren de la Buzad, 2014.

2.3.2. Arealul test Cuveșdia
Cel de-al doilea areal test supus investigațiilor este localizat în partea sudică a
localității Cuveșdia. Din acest areal au fost analizate 3 alunecări de teren: CȘ1, CȘ2, CȘ3.
Alunecarea CȘ1 (Fig.2.3.) se află pe Valea Babașului, la baza versantului NV al
Dealului Comașnița (263 m). Alunecarea prezintă o orientare NV și acoperă o suprafață de
aproximativ 337 m². La fel ca și în cazul altor alunecări din Dealurile Lipovei, această
alunecare este una superficială, de mici dimensiuni. Declanșarea alunecării CȘ1 se pare că
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a avut loc în anul 2006, pe fondul unor cantități de precipitații abundente din acea perioadă
(conform informațiilor obținute de la localnici). Versantul pe care s-a dezvoltat alunecarea
are o formă convexă, cu altitudinea absolută de 260 m și valori de aproximativ 10 - 12°
declivitate. Alunecarea se dezvoltă pe o fostă terasă a Râului Babaș și prezintă o râpă de
desprindere de mici dimensiuni, 10 - 30 cm. Zona de desprindere a acestei alunecări se află
la altitudinea de 203 m și are o formă semicirculară, diferența de nivel între aceasta și baza
alunecării fiind de doar 4,40 m.

Fig.2.3. Principalele elemente caracteristice pentru alunecarea de teren CȘ1: a) râpa de desprindere;
b) fruntea alunecării; c) și d) treptele alunecării

Alunecarea CȘ2, este situată pe Valea Pârâului Repaș, la baza Dealului Comașnița,
având o orientare nordică. Deși avem de-a face tot cu o alunecare superficială, suprafața
afectată de alunecare este mult mai mare comparativ cu alunecarea CȘ1 (aproximativ 1810
m²). Declanșarea alunecării a fost pusă tot pe fondul unui exces de umiditate creat de
cantitățile mari de precipitații căzute în anul 2006. Evoluția alunecării a fost una destul de
rapidă, cu efecte vizibile în peisaj.
Alunecarea CȘ3 este cea de-a treia alunecare investigată din arealul localității
Cuveșdia, care din punct de vedere al formării și al elementelor caracteristice, se aseamănă
destul de bine cu cele două alunecări prezentate anterior. Și această alunecare este
localizată pe Valea Pârâului Repaș, în Dealul Comașnița, având o orientare NE. Din punct
de vedere al dimensiunilor alunecării, CȘ3 se aseamănă mai mult cu CȘ1, ocupând o
suprafață de numai 204 m². Râpa de desprindere are o formă semicirculară, de aproximativ
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25 m lungime, fiind situată la o altitudine de 201 m. Diferența de nivel între râpa de
desprindere și fruntea alunecării este de cca. 4 m. Micropografia locală se remarcă și aici
prin prezența a numeroase trepte și monticuli de mici dimensiuni, ce oferă informații
despre stadiul de evoluție al alunecării. Un aspect caracteristic acestei alunecări este impus
de înălțimile reduse ale râpei de desprindere și a frunții alunecării. Dacă în primul caz
putem vorbi de valori de 10 - 15 cm, pentru fruntea alunecării valorile sunt cuprinse în
intervalul 20 - 40 cm. Lungimea maximă a alunecării este de 15 m, iar lățimea de 20 m.

2.3.3. Arealul test Lucareț
Cel de-al treilea areal test este reprezentat de alunecarea de teren de la Lucareț.
Această alunecare este situată la aproximativ 350 m de intrarea în localitatea Lucareț,
Județul Timiș. Din punct de vedere morfologic, perimetrul analizat se încadrează zonei
sudice a Dealurilor Lipovei, cu un substrat de curgeri bazaltice, nu foarte departe de acesta
fiind situat și vechiul con al vulcanului (Dealul Piatra Roșie – 208,9 m).
Alunecarea a fost declanșată în urmă cu 10 ani și încă prezintă sectoare foarte
active. Ea s-a produs pe depozitele de steril de la lucrarea de exploatare existentă în
apropierea localității Lucareț, așa numitul perimetru Lucareț-Est. Dimensiunile alunecării
sunt de aproximativ 200 m lățime și 70 m lungime. Râpa de desprindere este foarte
evidentă și apare sub forma unui abrupt principal cu o înălțime maximă de 5 m pe toată
lungimea ei, excepție făcând partea de NV a acesteia unde panta devine mai domoală. Pe
toată suprafața corpului alunecării, se remarcă prezența unor monticuli și microdepresiuni,
iar în partea inferioară poate fi observată fruntea alunecării constituită din doi lobi

Cap. III. METODOLOGIE
Pentru a putea răspunde întrebărilor instigate de arealul de studiu, această lucrare a
vizat apelarea la metode de investigare specifice geologiei (analize și observații asupra
structurilor sedimentare, aplicații geofizice, foraje geotehnice și determinări ale
compoziției

granulometrice),

geomorfologiei

(analiza

cantitativă,

cartarea

geomorfologică), la care se mai pot adăuga și metodele de investigare specifice sistemelor
infomaționale geografice (S.I.G.). Toate aceste metode au permis atât vizualizarea,
interogarea, analiza și interpetarea datelor, cât și obținerea de date și informații cu scopul
de a înțelege relațiile dintre alunecările de teren și factorii declanșatori, modelele și tipul
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alunecărilor specifice Dealurilor Lipovei, dar și a tendințelor viitoare de modelare a
peisajului arealului studiat.

3.1. Materiale și metode
Baza de date spațiale utilizată în cadrul acestei lucrări cuprinde o serie de materiale
cartografice (hărți topografice 1:25 000, planuri topografice 1:10 000, 1:5 000, hărți
geologice 1:200 000), fotografii aeriene, imagini satelitare Landsat 8 OLI etc. Hărțile
topografice și cele geologice au fost transformate într-o proiecție comună (Stereo 70) și
stocate ca fișiere raster sau vector folosind softul ArcMap 10.2.
Cartarea geomorfologică la nivelul arealului de studiu a vizat surprinderea
principalelor elemente caracteristice ale unei alunecări (râpa de desprindere, corpul
alunecării, fruntea alunecării), pentru ca mai apoi, acestea să fie verificate pe baza
observațiilor din teren, dar și a aparaturii GPS (Global Positioning Systems), scopul
acestora fiind acela de a obține contururile și limitele cât mai exacte ale alunecărilor de
teren. Pentru achiziția datelor din teren s-a utilizat un GPS Diferențial Trimble
Geoexplorer XH 6000, a cărui acuratețe este foarte ridicată, chiar și fără etapa de postprocesare.
Pentru extragerea parametrilor morfometrici, pentru Dealurile Lipovei a fost utilizat
un model digital al terenului rezultat prin interpolarea curbelor de nivel extrase din hărțile
topografice 1:25 000, a cărui rezoluție a fost de 10 m. Un alt set de date spațiale, foarte
important pentru această lucrare l-a reprezentat setul de fotografii achiziționate cu ajutorul
unei drone, pe baza cărora, pentru studiul de caz alunecarea de la Lucareț, au fost posibile
elaborarea unor produse cartografice cu o acuratețe foarte mare: model digital de elevație 6,2 cm, 6,08 cm și 2,6 cm rezoluție, ortofotoplan etc.

3.2. Investigarea, monitorizarea și modelarea alunecărilor de teren
utilizând tehnici GIS
3.2.1. Aplicații statistice
La nivel internațional, modelarea statistică în vederea stabilirii susceptibilității la
alunecările de teren este una dintre cele mai des utilizate metode pentru atingerea acestui
obiectiv. Recent, aceste aplicații au început să fie aplicate cu succes și în numeroase studii
din România.
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3.2.1.1. Integrarea datelor și analiza acestora
Analiza de susceptibilitate la alunecările de teren din cadrul acestui studiu a avut la
bază patru direcții principale, și anume: colecția datelor și construirea bazei de date spațiale
având în vedere factorii relevanți în predicția alunecărilor de teren, evaluarea
susceptibilității pe baza relațiilor dintre alunecările de teren și factorii de influență,
validarea rezultatelor, interpretarea și compararea rezultatelor obținute.
Studiul de față prezintă integrarea a trei modele, principalul său scop fiind acela de
a compara acuratețea hărților de susceptibilitate la alunecările de teren realizate cu ajutorul
regresiei logistice, metodei weight of evidence (WofE), dar și a metodei frequency ratio
(FR).
3.2.1.2. Inventarul alunecărilor de teren
Localizarea cât mai exactă a alunecărilor de teren este foarte importantă pentru
analizele probabilistice de susceptibilitate de aceea, aplicarea metodelor de teledetecție,
precum utilizarea aerofotogramelor și imaginilor satelitare, sunt cel mai des utilizate în
vederea obținerii informațiilor avantajoase și eficiente referitoare la alunecări (Lee, 2005).
Inventarierea

alunecărilor presupune localizarea, identificarea caracteristicilor și

elementelor de bază ale unei alunecări. Pentru arealul de studiu nu există un inventar
detaliat, atingerea acestui pas fiind absolut necesară.
Inventarierea alunecărilor de teren a presupus o cartare sistematică a alunecărilor
existente în arealul de studiu prin utilizarea diferitelor tehnici, precum: identificarea și
cartarea acestora în teren, interpretarea aerofotogramelor și a imaginilor satelitare,
constatarea pe baza studiilor din literatură și a înregistrărilor din arhive. Inventarul
alunecărilor de teren din cadrul Dealurilor Lipovei include un număr total de 110 alunecări
cartate pentru o suprafață de aproximativ 1446 km².
3.2.1.3. Selectarea parametrilor pentru susceptibilitatea la alunecările de teren
Parametrii geomorfologici joacă un rol important în declanșarea alunecărilor de
teren, însă nu se cunoaște un ghid universal de selecție a factorilor de predicție a
alunecărilor (Ayalew, Yamagishi, 2005). Un anumit parametru poate fi un factor de control
important în apariția alunecărilor într-un areal, însă poate fi diferit în momentul
extrapolării asupra altui areal. De aceea, în rândul cercetătorilor ancoranți în acest domeniu
de studiu, întrebarea Care sunt factorii esențiali pentru producerea alunecărilor de teren și
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ce factori trebuie selectați pentru evaluarea susceptibilității? are în continuare un ecou
răsunător și cu care se confruntă de fiecare dată în astfel de analize (Hong et al., 2016).
Pentru realizarea modelelor statistice avute în vedere în cadrul acestui studiu s-au
luat în considerare unsprezece factori, ale căror valori au fost extrase din baza de date
creată. Dintre aceștia pot fi amintiți: declivitatea suprafeței topografice, orientarea
versanților, altitudinea, curbura în plan, curbura în profil, indicele potențialului de infiltrare
a apei (Topographic Wetness Index- TWI), indicele capacității de transport (Stream Power
Index-SPI), litologia, indicele normalizat de diferențiere a vegetație (Normalized
Difference Vegetation Index- NDVI), distanța față de râuri, cantitatea de precipitații.
3.2.1.4. Modelarea susceptibilității la alunecările de teren (LR, WofE, FR)
Modelarea susceptibilității la alunecările de teren a fost implementată folosind
analiza pe baza regresiei logistice, greutatea variabilelor (weights of evidence – WofE) și
raportul de frecvență (FR).
Regresia Logistică (LR - Logistic Regression)
Regresia logistică descrie relația dintre o variabilă dependentă (categorială sau
binară), numită și criteriu, care apare de regulă când reprezintă apartenența la două clase
(prezență/absență, da/nu etc.) și una sau mai multe variabile independente (continue,
categoriale sau binare) numite predictori. Principalul scop al regresiei logistice este acela
de a găsi cel mai bun model pentru a descrie relația dintre variabila dependentă și
numeroasele variabile independente (Ozdemir, Altural, 2013).
Analiza pe baza regresiei logistice s-a realizat utilizând programul statistic IBM
SPSS Statistics 20, după ce valorile tuturor parametrilor (cei 11 factori aleși pentru acest
studiu) au fost extrase pentru zonele cu alunecări și zonele cu non-alunecări în cadrul
programului ArcGis. Din numărul total de alunecări (110) au fost selecționate aleatoriu un
număr de 77 de alunecări (75%), restul de 25% din numărul total de alunecări reprezentând
eșantionul pentru validarea modelului. În cazul stabilirii numărului de areale fără alunecări,
s-a optat pentru un raport de 1:1 între prezența și absența acestor procese, astfel că, pentru
Dealurile Lipovei s-au extras, în mod aleatoriu, alte 77 de puncte.
Greutatea variabilelor (WofE - Weights of evidence)
Modelul WofE reprezintă o abordare Bayesiană de tipul log-liniar care folosește
probabilitatea anterioară și posterioară (Regmi et al., 2010). Această metodă a fost aplicată
în numeroase studii (Oh, Lee, 2010; Regmi et al., 2010; Neuhäuser et al., 2012; Ozdemir,
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Altural, 2013; Wang et al., 2016). Greutatea variabilelor parametrilor de condiționare a
alunecărilor de teren poate fi calculată folosind ecuațiile următoare (Regmi et al., 2010):
W+ = Ln

𝐴1
𝐴1+𝐴2
𝐴3
𝐴3+𝐴4

(3.1.)

W- = Ln

𝐴1
𝐴1+𝐴2
𝐴4
𝐴3+𝐴4

(3.2.)

unde, A1 este numărul pixelilor cu alunecări existenți pentru o anumită clasă a unui
parametru cuprins în analiză, A2 este numărul pixelilor cu alunecări care nu sunt prezenți
în aceeași clasă a parametrului respectiv, A3 reprezintă numărul pixelilor dintr-o anumită
clasă în care nu există pixeli cu alunecări, iar A4 exprimă numărul pixelilor dintr-o anumită
clasă a unui parametru care nu sunt nici alunecări și nici prezenți în clasa respectivă
(Ozdemir, Altural, 2013).
Pentru acest studiu, a fost întreprinsă o analiză WofE, în cadrul căreia am luat în
considerare 10 factori predictori. Mai întâi hărțile pentru parametrii utilizați în analiză au
fost suprapuse cu harta alunecărilor, iar apoi au fost extrase pentru fiecare factor ponderea,
contrastul și probabilitatea de frecvență, pe baza intersecției dintre cele două variabile.
Determinarea valorilor amintite anterior s-a realizat în cadrul programului ArcGis
10.2, folosind instrumentul de analiză Spatial Data Model. Următorul pas l-a reprezentat
testarea independenței de condiție, înainte ca modelul predictor să fie inclus în realizarea
hărții susceptibilității la alunecări. În modelarea WofE combinarea factorilor cauzativi
presupune ca aceștia să fie independenți unul de celălalt în raport cu prezența alunecărilor
(Bonham-Carter, 1994), prin urmare este absolut necesară testarea independenței de
condiție (CI – conditional independence) între toți factorii predictori.
Raportul de frecvență (FR - Frequency ratio)
În general, pentru a face o predicție cu privire la probabilitatea de apariție a
viitoarelor alunecări este necesar să presupunem că apariția alunecărilor este determinată
de factorii predictor ai acestor procese și mai ales, că viitoarele alunecări pot apărea sub
influența acelorași condiții ca și alunecările din trecut (Lee, Talib, 2005). Un model FR
poate fi considerat un instrument simplu de evaluare geospațială, util pentru calcularea
relației probabilistice dintre variabila dependentă și variabilele indepedente (Oh et al.,
2011). Din acest motiv, dar mai ales faptului că aplicarea modelului FR este una accesibilă,
iar rezultatele sunt ușor de înțeles, metoda FR este una foarte comună (Lee, Talib, 2005;
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Yilmaz, 2007; Yilmaz, Keskin, 2009; Wang et al., 2016). Raportul de frecvență (FR)
reprezintă raportul dintre suprafața ocupată de alunecări și suprafața totală a arealului și
raportul dintre probabilitatea de apariție a alunecărilor și arealele cu non-alunecări pentru
un anumit parametru (Lee, Pradhan, 2007). Pentru calcularea FR specifică fiecărei clase a
fiecărui parametru s-a folosit ecuația (Hong et al., 2016):

FR =

𝐴/𝐵
𝐶/𝐷

(3.3.)

unde, A reprezintă numărul de pixeli cu alunecări pentru fiecare factor, B – numărul
total de alunecări din cadrul arealului de studiu, C – numărul de pixeli dintr-o anumită
clasă a fiecărui factor, iar D – numărul de pixeli din cadrul ariei de studiu.
O valoare cât mai apropiată de 1 indică o valoare medie, o valoare mai mare de 1
reflectă o corelație ridicată între clasa factorului respectiv și prezența alunecărilor, spre
deosebire de valorile mai mici de 1 care exprimă o corelație slabă (Oh, Lee, 2010).
Validarea modelelor de susceptibilitate la alunecările de teren
Validarea modelelor de susceptibilitate la alunecările de teren s-a realizat pe baza a
două metode. Prima metodă se referă la utilizarea curbei ROC (Receiver Operating
Characteristics), pentru ca mai apoi modelele create să fie evaluate prin compararea
hărților cu locații cunoscute ale alunecărilor (alunecările din setul de validare).
Curba ROC este o curbă bidimensională care ne ajută să măsurăm eficiența unui
model. Valorile pentru aria de sub curba ROC (AUC – Area Under the Curve) variază între
0,5 și 1 fiind frecvent utilizate pentru a estima acuratețea prezenței/absenței modelelor
predictive (Yesilnacar, Topal, 2005). Cu cât modelul prezintă valori ale AUC mai
apropiate de 1 cu atât modelul este mai bun. Valorile mai mari de 0,9 vor explica realizarea
unui model excelent, între 0,8 – 0,9 un model foarte bun, 0,7 – 0,8 un model bun, 0,6 – 0,7
un model corect, iar valorile mai mici de 0,6 vor duce la respingerea modelului. Pentru a
obține curba ROC s-a folosit programul statistic SPSS.

3.2.2. Metoda Structuri din Mișcare (SfM - Structure from Motion)
Structuri din Mișcare (Structure from Motion) reprezintă o metodă de prelucrare
computerizată a imaginii, capabilă să obțină seturi de date 3D de tipul norilor de puncte
dintr-un set de imagini neordonate, care pot fi la rândul lor achiziționate la diferite unghiuri
și distanțe (Snavely et al., 2006).
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În cadrul lucrării de față s-a încercat găsirea unei soluții avansate de modelare 3D
bazată pe imagini și crearea unor subseturi de date 3D de calitate și precizie ridicată în
vederea cartării alunecării de teren de la Lucareț, Județul Timiș. Pentru acest lucru, așa
cum a fost prezentat și la începutul acestui studiu, am folosit imagini achiziționate cu o
dronă (DJI PHANTOM 2+) și un soft specializat (Agisoft PhtoScan). Planul de lucru
propus s-a concretizat în 5 etape principale și este redat în figura 3.1.

Fig.3.1. Etapele de realizare a ortofotoplanurilor, DEM-urilor și a modelelor 3D cu ajutorul metodei
SfM și utilizarea sistemelor de zbor de tip UAV.

3.3. Investigarea alunecărilor de teren utilizând metode geofizice
3.3.1. Metoda rezistivității electrice a substratului ( ERT)
Tomografia geoelectrică, cunoscută și sub denumirea de multielectrod, este
considerată tehnica de avangardă în măsurătorile geoelectrice deoarece îmbină tehnici
moderne de achiziție a datelor cu soluții performante de interpretare, motiv pentru care este
foarte importantă pentru studiile de geofizică aplicată, în special pentru investigațiile
superficiale și cele aplicate în apropierea suprafeței.
Metoda ERT se bazează pe capacitatea materialelor din substrat de a conduce
curentul electric, care se manifestă diferit în funcție de substratul investigat. Scopul
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studiilor ce au la bază aplicarea metodei de rezistivitate este acela de a determina
distribuția rezistivității în subteran prin realizarea unor măsurători la suprafață.
Rezistivitatea solului este strâns legată de diferiți parametrii geologici precum: conținutul
de minerale și de fluide, porozitatea și gradul de saturație cu apă al rocii. Pe lângă acești
parametrii, mai există o serie de factori care influențează rezistivitatea electrică a rocilor și
anume: mărimea și distribuția porilor, diferența de conductivitate înregistrată între apa din
pori și suprafața rocilor, temperatură, proprietățile chimice specifice substratului în care au
loc măsurătorile (Otto, Sass, 2006).
Tehnica de bază a acestei metode constă în transmiterea unui curent electric
continuu, a cărei intensitate este cunoscută, prin intermediul a doi electrozi sursă sau
electrozii curent situați la suprafața terenului. Măsurarea diferenței de potențial este
determinată prin intermediul electrozilor potențiali sau electrozii receptori situați de
asemenea la suprafața terenului. Așadar, folosind metoda geoelectrică se poate afla
distribuția valorilor de rezistivitate electrică pentru întreaga suprafață a substratului
investigat (Hauck, Kneisel, 2008).
Adâncimea de investigare a substratului este direct proporțională cu distanța dintre
electrozi și numărul acestora. Astfel, dacă dorim ca adâncimea de penetrare a subsolului să
fie mai mare atunci vom crește distanța dintre electrozi care, de cele mai multe ori, este
determinată de caracteristicile tehnice ale sistemului utilizat (Kearey, Hill, 2002). În cazul
nostru, sistemul geofizic utilizat, GeoTom MK8E1000, este limitat la o distanță maximă de
4 m între electrozi.
Un alt factor semnificativ pentru limitarea adâncimii maxime de pentrare îl
reprezintă tipul configurației electrozilor sau geometria electrozilor utilizat în efectuarea
investigațiilor (Hauck, Kneisel, 2008).

3.3.2. Metoda radarului de penetrație a substratului (GPR)
Metoda georadar, cunoscută și sub denumirea de radar de penetrație a substratului
(Ground Penetrating Radar – GPR), radar de sondare a substratului, radar pentru substrat
sau radar de penetrare a suprafeței este o tehnică non-distructivă ce oferă posibilitatea
investigării structurilor subsolului fără afectarea mediului (Reynolds, 1997).
Această metodă se referă la identificarea și direfențierea structurilor materiale pe
baza proprietățiilor dielectrice specifice fiecărui obiect, fiecărei structuri și presupune
injectarea în subsol a unor unde electromagnetice de frecvență înaltă sub forma unor
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impulsuri. Proprietățile dielectrice ale mediilor și conductivitatea electrică sunt elemente
cu un rol foarte important în cadrul acestei metode (Chalikakis et al., 2011). Mai trebuie
amintit faptul că, în momentul aplicării metodei georadar, trebuie să ținem cont și de
velocitatea specifică fiecărui mediu geologic, în cazul mediilor argiloase aceasta fiind de
0,06 (m/ns) (Davis, Annan, 1989).
În momentul în care este generat un impuls de unde electromagnetice și radiat de o
antenă, numită transmițător, iar semnalul întâlnește un obiect, acesta este reflectat și
preluat de o antenă receptoare, pentru ca mai apoi să fie trimis spre unitatea grafică și
înregistrat (Fig.3.2.).
Procesarea datelor GPR s-a efectuat cu ajutorul programului Reflexw 2D și a
presupus atingerea mai multor etape în vederea analizării și interpretării informațiilor
obținute pentru substratul din zonele afectate de alunecările de teren.

Fig.3.2. Reprezentare grafică a sistemului georadar și interpretarea radargramei obținute prin
măsurătorile GPR.

3.3.3. Domeniu de frecvență (DF)
Metoda domeniu de frecvență face parte din categoria sistemelor ce funcționează
pe baza semnalului activ generat de un transmițător în câmpul apropiat. Principiul de
funcționare al metodei DF presupune ca transmițătorul să emită un curent variabil
sinusoidal la o frecvență specificată. În cazul metodei DF este folosită o bobină
transmițătoare pentru a genera un câmp electromagnetic primar care se transmite deasupra
și sub substratul investigat. În momentul în care există un corp conductor, componenta
magnetică a câmpului magnetic generat penetrează solul și induce curenți alternativi sau
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curenți turbionari care străbat conductorul, care la rândul lor generează propriul câmp
electromagnetic secundar, deplasându-se spre receptor.
În cazul acestui studiu s-a folosit un conductivimetru EM31-MK2 produs de
compania canadiană Geonics Limited. Acest instrument oferă posibilitatea utilizatorului de
a măsura simultan atât conductivitatea electrică, cât și susceptibilitatea magnetică a
obiectelor aflate în substrat. Sistemul Geonics utilizat a fost setat pentru configurația de
lucru Dipol Magnetic Vertical (VDM), cu o adâncime de detectare efectivă a obiectelor de
maximum 6 m. Această adâncime este influențată de distanța dintre bobine și orientarea
acestora.
Principiul de funcționare al acestui sistem este în mare parte asemănător cu cel al
altor aparate bazate pe inducția electromagnetică (EM). Un câmp electromagnetic este
transmis în aer de către o bobină emițător, separată de o bobină receptor printr-o distanță
fixă de 3,66 m, ambele bobine fiind așezate într-un tub din fibră de sticlă de 4 m lungime.
Energia transmisă se propagă în substrat, unde se generează un câmp electromagnetic
secundar ca urmare a efectului dat de umiditate, obiecte îngropate etc.

3.4. Foraje geotehnice
Granulometria sau dimensiunea particulelor, reprezintă un criteriu important de
analiză a sedimentelor și rocilor sedimentare, precum și o caracteristică fundamentală a
acestora deoarece influențează antrenarea, transportul și depunerea sedimentelor. Astfel,
analiza granulometrică, poate oferii indicii semnificative referitoare la proveniența,
transportul și condițiile de depunere (Folk, Ward, 1957; Folk, 1966; Friedman, 1979;
Friedman, Johnson, 1982).
În cadrul acestui studiu au fost efectuate 3 foraje geotehnice, din trei alunecări de
teren diferite. Adâncimea forajelor geotehnice a variat între 2,3 m respectiv 3 m, sub
această valoare fiind imposibilă pătrunderea cu modelul de carotor de care dispunem în
prezent. Din cadrul acestor foraje au fost luate probe de pe întreaga adâncime, la intervale
de 10 cm, atât în cazul unei stratificații uniforme, cât și la fiecare schimbare de strat sau
modificare a naturii sau stării fizice a solului (umiditate, consistență). După realizarea
etapei de teren, pentru determinarea granulometriei eșantioanelor extrase din foraje, a
urmat etapa analizei de laborator, care la rândul său a presupus parcurgerea mai multor
stadii. Din materialul sedimentar extras din cele 3 foraje s-au prelevat un număr de 62 de

24

probe pentru stabilirea granulometriei, analiză ce a fost făcută cu ajutorul analizorului
granulometric Fritsch Analysette 22 MicroTec echipat cu un difractometru laser.
Clasele granulometrice au fost identificate utilizând scara Udden-Wentworth
(Udden, 1914; Wentworth, 1922), folosindu-se o sită cu ochiuri de 2 mm pentru separarea
materialului grosier (pietriș) de cel al clastelor fine. Datele de frecvență a dimensiunii
particulelor obținute pentru fiecare tip de analiză (exprimate ca procente de greutate pentru
sitarea uscată și procente de volum pentru analiza difracției laser) au fost procesate cu
ajutorul soft-ului GRADISTAT (Blott, Pye, 2001) oferindu-ne astfel informații legate de
parametrii de sinteză ai dimensiunii particulelor.

Cap. IV. REZULTATE
4.1. Modelare GIS
4.1.1. Aplicarea modelului LR
Pentru acest studiu s-a optat pentru o analiză cantitativă a susceptibilității la
alunecările de teren cu ajutorul modelului cantitativ al regresiei logistice. Modelul regresiei
logistice a fost aplicat pe un set de date alcătuit din 77 de areale cu alunecări, respectiv 77
de areale cu non-alunecări. În cazul acestei analize au fost incluse atât date categoriale
(geologia și orientarea versanților), cât și date continue (declivitatea versanților,
altitudinea, TWI, SPI, curbura în plan, curbura în profil, distanța față de râuri, NDVI,
cantitatea de precipitații).
Pentru analiza LR au fost create 4 modele prin combinarea parametrilor incluși în
analiză, acest lucru fiind foarte util în determinarea factorilor ce prezic cel mai bine
susceptibilitatea la alunecări.
Pe baza coeficienților din analiza de regresie logistică, rezultatele au arătat faptul că
panta, precipitațiile și indicele normalizat de diferențiere a vegetației au o influență
pozitivă asupra apariției alunecărilor de teren în Dealurile Lipovei. În final, folosind
valorile coeficienților din analiza de regresie au fost elaborate 4 modele de susceptibilitate
la alunecările de teren, iar validarea modelelor obținute s-a realizat cu ajutorul curbei ROC
și a setului de alunecări folosit pentru modelare.
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4.1.2. Aplicarea modelului WofE
Modelarea pe baza metodei WofE a presupus parcurgerea mai multor etape.
Această modelare a fost realizată pe baza unui număr de 77 de alunecări de teren și a unui
număr de 10 parametrii (orientarea versanților, panta, altitudinea, curbura în plan și în
profil, litologia, distanța față de râuri, cantitatea de precipitații, indicele potențialului de
infiltrare a apei și indicele capacității de transport). Prima etapă a analizei a presupus
extragerea valorilor ponderilor pozitive (W+), a ponderilor negative (W-) și a contrastului
(C) pentru cele 77 de alunecări.
Testarea independenței condiționale pentru toate perechile posibile ale celor 10
predictori binari a fost posibilă cu ajutorul tabelelor de contingență (Tabelul 4.1). În final sau folosit doar acei factori care au obținut valori pentru χ2 mai mici de 6,63, ca urmare a
faptului că parametrii analizați în pereche sunt independenți unul de celălalt și pot fi
utilizați împreună pentru evaluarea susceptibilității la alunecările de teren (Tabelul 4.2.).
Au rezultat 8 modele prin combinarea diferiților factori independenți, evaluarea
susceptibilității la alunecările de teren fiind posibilă pe baza acestora.
TABELUL 4.1. Exemplu de tabel de contingență privind testarea independeței condiționale dintre doi
parametrii (precipitații și altitudine).

Alunecări observate
(Oi)
1
PPP
0
Total
Alunecări prezise (Ei)
PPP

1
0
Total

ALT
1
62
59
121
ALT
1
60,5
60,5
121

0
15
18
33

Total
77
77
154

0
16,5
16,5
33

Total
77
77
154

χ2 =

2
𝑖=4 (O i – E i )
𝑖=1
O

0,03629
0,038136
χ2

i

0,15
0,125
0,349426

Acuratețea cea mai bună a fost obținută de modelul 6 (81,7%) prin combinarea a 3
parametrii: geologia, cantitatea de precipitații și indicele capacității de transport (SPI),
urmat de modelul 3 (80,6%) prin combinarea a 5 parametrii: altitudinea, geologia,
cantitatea de precipitații, indicele potențialului de infiltrare a apei (TWI) și indicele
capacității de transport (SPI).
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TABELUL 4.2. Rezultatelele testului chi-square (χ2) pentru testarea independenței condiționale dintre toți
factorii (valorile cu gri reprezintă rezultatele factorilor dependenți ce nu au fost incluși în analiză).

Factori

ASP

SLO

ALT

PLAN_C PROF_C GEOL

DIST_R PPP

ASP
SLO

73,81

ALT

26,73

5,29

PLAN_C

1,71

45,99

13,72

PROF_C 3,85
GEOL
65,13

34,97
0,07

9,02
4,02

1,28
39,99

30,11

DIST_R

0,67

17,98

17,98

0,23

1,28

48,51

PPP

35,18

2,72

0,35

19,40

13,52

1,87

24,63

TWI
SPI

20,29
38,63

0,31
0,64

0,31
0,64

9,51
21,76

5,77
15,4

6,89
1,33

12,99
27,38

TWI

1,33
0,04

1,87

4.1.3. Aplicarea modelului FR
Modelarea pe baza analizei de frecvență s-a realizat pe baza a 11 parametrii.
Analizând raportul de frecvență dintre prezența alunecărilor și declivitatea versanților se
poate observa faptul că pe pante domoale, cu valori mai mici de 5°, posibilitatea ca aceste
procese să apară este una mică (0,26), neexistând o corelație ridicată între cele două.
Pentru pante mai mari de 5° raportul de frecvență este mai mare de 1, ceea ce
indică o probabilitate mai mare de apariție a alunecărilor. Se poate observa că pentru clasa
de pante numărul 3 (10°-15°) corelația este una ridicată (2,54), determinându-ne să
afirmăm faptul că probabilitatea alunecărilor crește odată cu creșterea valorii pantei, însă
nu mai mult de 15°.
În cazul raportului dintre orientarea versanților și prezența alunecărilor, se observă
o frecvență mică pentru arealele cu expoziție sudică (SE, S, SV), alunecările de teren fiind
mai numeroase pe versanții NV, V și NE.
Frecvența mare a alunecărilor (1,76) pe clasa de altitudine 150 – 200 m indică o
corelație ridicată între cele două variabile. Numărul alunecărilor pentru această clasă
reprezintă aproximativ 77% comparativ cu alte clase altitudinale, unde numărul
alunecărilor scade considerabil sau chiar lipsesc.
Interpretând valorile de frecvență a alunecărilor pentru curbura în plan se poate
observa o corelație ridicată pentru clasele între 0 și 1. Raportul FR al relației dintre
susceptibilitatea la alunecări și litologie este ridicată (5,56) pentru clasa 5 (gresii, șisturi
argiloase, conglomerate, calcare), respectiv 2,08 pentru clasa geologică 11 (pietrișuri,
nisipuri, argile, depozite loessoide, nisipuri argiloase) și 1,00 pentru clasa numărul 8 (argile
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marnoase, nisipuri, pietrișuri). Valorile de frecvență ridicată (peste 1) indică o corelație
mare și pentru alunecările în raport cu distanța acestora față de râuri. Cu cât distanța față de
râu crește, frecvența alunecărilor scade. Corelația se păstrează până la distanța de 250 m,
după care gradul de corelare a celor două variabile scade. Această situaţie poate fi atribuită
faptului că modificările cauzate de eroziunea liniară și eroziunea regresivă la nivelul
ogaşelor, ravenelor şi organismelor torenţiale pot influența inițierea aluencărilor de teren.
Valorile pentru frecvență, în cazul indicelui normalizat de diferențiere a vegetației, indică o
corelație ridicată pentru clasa de valori 0,30 – 0,60, iar pentru cantitatea de precipitații o
corelație ridicată doar pentru clasa cu valori cuprinse între 650-700 mm/an. Indicele
potențialului de infiltrare a apei (TWI) evidențiază o corelație mare pentru clasa 8-12
(1,03), iar în cazul indicelui capacității de transport (SPI) se remarcă o corelație ridicată
pentru trei din cele 6 clase stabilite (40-60, 80-100, >100).

4.1.4. Validarea modelelor obținute
În cadrul acestui studiu au fost elaborate o serie de modele în vederea evaluării
susceptibilității la alunecările de teren. Aceste modele au rezultat în urma aplicării a trei
metode, și anume: metoda regresiei logistice, metoda ponderilor variabilelor (WofE) și
metoda raportului de frecvență (FR). Pentru compararea rezultatelor finale au fost alese
doar 3 modele, cele cu rezultatele cele mai bune: LR_mod1, WofE_6 respectiv modelul
FR. Acuratețea fiecărei metode a fost evaluată pe baza curbei ROC, dar și compararea
acestora cu locații cunoscute ale alunecărilor. Aplicarea curbei ROC s-a realizat pe un set
reprezentativ de alunecări, alunecările din setul de validare, iar pentru arealele cu nonalunecări a fost ales aleatoriu un număr de 33 de areale. Valoarea pentru AUC (Area Under
the Curve) pentru metoda FR a fost de 0,87 cu o eroare standard de 0,48, în timp ce pentru
metoda WofE, AUC a fost egală cu 0,817 și o eroare standard de 0,054. Aceste rezultate
indică faptul că modelele FR, WofE și LR sunt metode relativ bune pentru estimarea
susceptibilității la alunecările de teren pentru Dealurile Lipovei. Dintre cele 3 modele,
acuratețea modelului FR a fost cea mai bună, 81,8%, rezultat comparabil cu cele obținute
în alte studii asemănătoare (Oh, Lee, 2010; Pradhan, Lee, 2010; Yilmaz, 2010).
Metodele LR, WofE, FR au fost utilizate pentru a determina susceptibilitatea la
alunecările de teren pentru Dealurile Lipovei, potrivirea fiecărui model rezultat fiind
evaluată prin compararea cu locațiile cunoscute ale alunecărilor de teren. În acest sens, cele
33 de alunecări din setul de validare, cele 77 de alunecări din setul de modelare și numărul
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total de 99 de alunecări au fost suprapuse hărților produse prin analizele mai sus
menționate, fiind astfel determinat procentajul alunecărilor existente pe fiecare din cele 5
clase de susceptibilitate.
Rezultatele obținute prin suprapunerea hărților de susceptibilitate, realizate cu
ajutorul metodei LR, cu alunecările din setul de validare, modelare și toate alunecările,
arată faptul că peste 70% din alunecările observate sunt concentrate în clasa de
susceptibilitate moderată. Pentru metodele WofE și FR cele mai multe alunecări observate
sunt incluse în clasele de susceptibilitate ridicată și foarte ridicată. Rezultatele analizei
WofE sugerează faptul că majoritatea alunecărilor de teren (54,55%) din cadrul arealului
de studiu sunt cuprinse în clasa de susceptibilitate ridicată, spre deosebire de metodele LR
și FR ce au un procentaj mult mai mic 5,45%, respectiv 21,82%.
Prin compararea alunecărilor observate din setul de validare pentru metoda WofE
57,58% dintre alunecări au fost incluse în clasa de susceptibilitate foarte ridicată și 33,33%
în clasa cu potențial moderat de producere a alunecărilor. Acuratețea metodei WofE poate
fi considerată una destul de bună deoarece a clasificat corect mai mult de jumătate din
alunecările observate din setul de modelare 53,25%, respectiv 57,8% din setul de validare
ca făcând parte din clasele cu potențial ridicat de producere a alunecărilor. În cadrul
metodei LR, peste 70% din alunecările observate au fost prezise în clasa de susceptibilitate
moderată atât în setul de validare, modelare cât și raportat la numărul total de alunecări.
Hărțile de susceptibilitate la alunecări, pentru fiecare metodă întreprinsă, arată că peste
60% din suprafața arealului este ocupată de clasa de susceptibilitate cu potențial moderat
de producere a alunecărilor
.

4.2. Modelare practică în fotogrametria SfM
Pentru a demonstra utilitatea metodei SfM am ales ca principal areal de studiu o
alunecare de teren de tipul celor de translație. Această alunecare este situată la aproximativ
350 m de intrarea în localitatea Lucareț, Județul Timiș.
Achiziționarea imaginilor pentru acest studiu s-a realizat prin utilizarea dronei DJI
PHANTOM 2 Vision+. Drona utilizată în cadrul acestui studiu este un quadcopter de mici
dimensiuni, a cărei camere digitale are o rezoluție de 14 Mpx.
În cadrul acestui studiu, pentru alunecarea de teren de la Lucareț, a cărei suprafață
este de 0,014 km², s-a elaborat un plan de zbor desfășurat pe 5 linii de zbor, cu o distanță
de aproximativ 20 m între linii, o altitudine medie de zbor de 40 m (maxim ± 1 m) și o
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viteză de zbor de 4m/s. Acest plan de zbor se poate observa în Fig.4.1. În vederea obținerii
unor rezultate bune am optat pentru extinderea ariei de zbor (stabilirea punctelor de start,
sfârșit, plasarea liniilor de zbor) cu aproximativ 10 m în afara suprafeței afectate de
procesul de alunecare. S-a recurs la această organizare a zborului deoarece camera UAVului utilizat prezintă un efect numit Ochi de pește (Fish-eye) care induce o distorsiune a
imaginilor pe marginile acestora.

Fig.4.1. Planul de zbor pentru alunecarea de teren de la Lucareț.

În cadrul unui singur zbor cu drona, am realizat un număr total de 147 de imagini.
Din acest total, doar 61 de imagini au fost importate în cadrul programului Agisoft
PhotoScan. S-a realizat o selecție mai întâi vizuală a imaginilor, având la bază calitatea
imaginilor, unghiul de vizualizare, gradul de suprapunere, prezența imaginilor blurate sau
supraexpuse.
Înainte de începerea zborului cu drona, pe toată zona de contur a alunecării au fost
identificate 15 repere care s-au folosit pentru a georeferenția datele obținute. Alte 22 de
repere au fost identificate pe toată suprafața alunecării cu scopul evaluării preciziei
modelului. Atât punctele de control, cât și markerii utilizați pentru evaluarea preciziei
modelului au fost măsurate în teren înainte de începerea zborului, folosind GPS-ul
diferențial Topcon Hiper V. Acuratețea acestui instrument de măsurare, în momentul
efectuării măsurătorilor, a fost de 5 mm, oferind astfel o măsurare cu o precizie ridicată.
Identificarea reperelor folosite s-a realizat conform schiței descrise în Fig.4.2.
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Fig.4.2. Identificarea reperelor în teren.

Au fost testate mai multe modele cu ajutorul metodei SfM și au fost obținute
diferite valori ale rezoluției DEM-ului rezultat (6,2 cm/pixel, 6,08 cm/pixel și 2,6
cm/pixel). În urma aplicării metodei SfM s-au realizat atât ortofotoplanul, cât și modelul
digital de elevație pentru alunecarea de la Lucareț (Fig.4.3.). Aceste produse rezultate vor
fi folosite ulterior pentru realizarea diferitelor analize asupra alunecării de la Lucareț (în
special MNT-ul), dar și pentru o cartare de detaliu a microformelor din cadrul alunecării.
Pe baza ortofotoplanului și a imaginilor din Google Earth s-a cartat evoluția alunecării în
trei perioade diferite: 2009, 2013 și 2015 (Fig.4.3.).
Rezultatele obținute permit realizarea unei analize comparative cu studii similare
(d'Oleire-Oltmanns et al., 2012; Niethammer et al., 2012) și pot fi considerate drept o
modalitate de monitorizare cu succes a unei suprafețe afectate de alunecări. Pe baza
metodei SfM s-au obținut modele numerice ale terenului (MNT) și ortofotoplanuri de o
acuratețe ridicată, ce vor putea fi folosite, pe viitor, pentru identificarea semi-automată a
deplasărilor materialului alunecării și pentru o monitorizare mai detaliată a acestor
suprafețe.
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Fig.4.3. DEM-ul și ortofotoplanul obținute pentru alunecarea de Lucareț (2015) în urma aplicării
metodei SfM.
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4.3. Investigații geofizice
În cadrul arealului investigat au fost efectuate o serie de investigații geofizice în
urma cărora s-a urmărit analizarea principalelor caracteristici din zonele test (structura
internă a alunecărilor, identificarea râpei de desprindere și a suprafeței de alunecare,
conținutul de apă etc), respectiv identificarea principalelor caracteristici ale versanților
înainte și după declanșarea alunecărilor de teren. De asemenea, s-a urmărit testarea și
compararea diverselor metode geofizice în raport cu tehnicile tradiționale de investigare a
alunecărilor.

4.3.1. Metoda ERT
Toate măsurătorile geoelectrice au vizat efectuarea unui număr total de 52 profile,
fiind realizate atât în perioade temporale diferite, cât și aplicând metode variate de
dispunere a electrozilor (Wenner, Schlumberger, Dipol-Dipol). Astfel, pentru Dealurile
Lipovei au fost investigate în această manieră 5 alunecări de teren (Buzad, Cuveșdia – 3
alunecări, Lucareț. Investigațiile efectuate prin metoda ERT au evidențiat principalele
caracteristici ale alunecărilor studiate (râpa de desprindere, corpul alunecării, fruntea
alunecării și patul de alunecare), dar și micromorfologia specifică, după cum vom vedea în
continuare.
Primul areal test l-a reprezentat alunecarea de teren de la Buzad. Monitorizarea
prin intermediul investigațiilor ERT pentru această zonă s-a desfășurat în mai multe
perioade de timp și a presupus planificarea mai multor campanii de teren. Pentru
măsurătorile realizate în acest sit s-au folosit trei metode diferite de configurare a
electrozilor: Wenner, Schlumberger și Dipo-Dipol. De asemenea, spațierea electrozilor a
variat între 2, 3 și 5 m, obținându-se astfel, în unele cazuri, o rezoluție mult mai bună
înspre suprafață. Mai mult decât atât, în anul 2014 a fost utilizat GPS-ul Diferențial
Trimble Geoexplorer XH 6000 cu ajutorul căruia a fost măsurată poziția celor 50 de
electrozi, utilă pentru corecțile topografice realizate în cadrul profilelor ERT.
Toate profilele surprind valori reale ale rezistivității cuprinse între 8 – 120 Ωm,
ceea ce indică prezența unor soluri cu un conținut mare de argilă, valori caracteristice în
special argilelor, marnelor și a nisipurilor argiloase (Telford et al., 1990). Astfel, intervalul
limitat al valorilor de rezistivitate indică o uniformitate în comportamentul conductivității
electrice al materialelor investigate. Cu toate acestea, a fost posibilă identificarea
fluctuaților laterale ale valorilor ERT, cu schimbări între zone cu rezistivitate scăzută și
zone cu rezistivitate relativ ridicată.
33

Investigațiile întreprinse în perioada 2007-2014 (Fig.4.4.) au evidențiat existența a
3 straturi cu valori diferite, aspect valabil pentru toate cele trei metode de configurare ale
electrozilor. Rezultatele măsurătorilor ERT obținute din interpretarea tomogramelor
fiecărui profil sunt redate în Figura 4.4. Fiecare secțiune a profilelor reprezintă
caracteristici diferite din situl analizat (conținut ridicat de apă sau argilă, materiale
nederanjate de procesul de alunecare, respectiv mase compacte de nisipuri).
În cadrul profilelor longitudinale, pe distanța cuprinsă între 0 - 60 m, se evidențiază
existența unui strat discontinuu, cu valori ale rezistivității de 20 - 30 Ωm, în primii 2,5-5 m.
Valori similare ale rezistivității și interpretate ca fiind materialul alunecării, cu un conținut
ridicat de materiale neconsolidate și suprasaturate, formate din argilă, lut și praf, au fost
obținute și în studii similare (Lapenna et al., 2003; Drahor et al., 2006). Acest prim strat
este alcătuit, cel mai probabil, dintr-o matrice argiloasă-prăfoasă și constituie corpul
alunecării. Pe suprafața corpului alunecării sunt evidențiate și o serie de intercalații cu
valori ale rezistivității mai scăzute (8 - 14 Ωm) datorate granulometriei mai fine, respectiv
umezelii sporite din substrat. Această afirmație este confirmată și de observațiile efectuate
în teren, valorile înregistrate fiind date de sedimentele provenite din infiltrarea materialelor
fine prin crăpăturile existente în corpul alunecării, dar și a infiltrării apei. Sub primul strat
se evidențiază un contrast mai puternic, cu valori de rezistivitate de până la 50 Ωm, ce
poate fi interpretat ca fiind suprafața de alunecare. Acest strat superficial de marne este
întâlnit la adâncimi de 12,5 m, pentru măsurătorile din 2007 și 2012, respectiv 7,5 m în
cazul tomogramei din anul 2014.
Valori ridicate ale rezistivității materialelor, 70 -120 Ωm, apar sub forma unor mase
compacte de material nederanjat, ce se disting pe tomogramele aferente profilelor ERT
prin nuanțe de la galben la violet, intensitatea acestora crescând cu adâncimea. Aceste
valori au fost puse pe seama existenței unor mase compacte de nisipuri sau nisipuri
argiloase.
În situațiile analizate pentru alunecare de la Buzad, s-a evidențiat existența a 3 zone
distincte, și anume: zona cu un conținut mare de argilă, corpul alunecării și materialul
nederanjat sau masa compactă de nisipuri. Zona valorilor de rezistivitate foarte mică (8-30
Ωm) reprezintă o zonă foarte conductivă și este localizată în partea superioară și cea
inferioară a profilelor. În urma măsurătorilor, aceste valori scăzute au fost atribuite în
principal materialelor alunecării cu un conținut foarte mare de apă și depozitelor de argilă.
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Fig.4.4. Investigații ERT realizate pentru alunecarea de la Buzad în diferite perioade de timp,
configurația electrozilor - tip Wenner: a) 2007, b) 2012, c) Martie – 2014, d) Septembrie – 2014.
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4.3.2. Metoda GPR
În cadrul acestei lucrări metoda GPR a fost utilizată în vederea caracterizării
structurii interne a versanților afectați de alunecări. Efectuarea măsurătorilor GPR s-a
aplicat pe trei alunecări de teren din Dealurile Lipovei, aceleași care au fost investigate
prin intermediul metodei ERT, deoarece s-a dorit obținerea unor informații care să poată fi
comparate și susținute pe baza mai multor metode.
Pentru arealul investigat s-au efectuat un număr total de 36 de profile, folosind o
antenă de 100 MHz de tip RTA (Rough Terrain Antenna) potrivită terenurilor accidentate.
Profilele au fost măsurate atât longitudinal, cât și transversal pe corpul alunecării,
atingând lungimi diferite, ce au variat între 30 - 96 m pentru prima categorie de profile,
respectiv 30 - 200 m pentru profilele tranversale.
În cadrul alunecării de la Buzad, a fost realizat un profil GPR longitudinal, a cărui
lungime a fost de 83 m. Profilul a fost aplicat pe aceeași direcție pe care au fost întreprinse
măsurătorile ERT. Se evidențiază o structură oarecum haotică a substratului, caracterizată
de puternice atenuări ale semnalului undelor electromagnetice, aspect indus de prezența
materialului coluvial, alcătuit din argile și conținut ridicat de apă, extrem de conductiv. Cu
toate acestea, structurile sedimentare aflate la suprafață au fost identificate, metoda GPR
permițând trasarea suprafeței de alunecare și a unor trepte minore ale alunecării.
Adâncimea de investigare a fost de maxim 4 m, aceste contacte fiind individualizate sub
forma unor reflexii foarte puternice. Valorile pentru adâncimea la care a fost identificată
suprafața de alunecare sunt apropiate cu cele relatate în studii similare: 4,5 m - 6,5 m cu
antena de 100 MHZ (Bednarczyk, 2004), 4 m - antena de 100 MHz, 6 - 8 m - 50 MHz, 8 13 m - 25 MHz (Sass et al., 2008). Identificarea unor structuri sub această grosime fiind
aproape imposibilă, iar rezultatele neconcludente. De asemenea, în partea superioară a
corpului alunecării au mai fost evidențiate mici depresiuni umplute cu sedimente argiloase.
Pentru alunecarea de la Cuveșdia (CȘ1) au fost aplicate 7 profile longitudinale cu o
lungime de 30 m, însă lucrurile nu au stat diferit de cele regăsite la alunecarea anterior
prezentată. Datorită substratului argilos, cele mai multe profile au prezentat o adâncime de
penetrare de 1 - 1,5 m, excepție făcând profilul CȘ1GPR5 unde aceasta a avut valori de 1 2 m. Această valoare coincide cu suprafața de alunecare, fiind reprezentată pe radargrama
profilului aferent, pe distanța de 5 -16 m prin reflexii foarte puternice (Fig.4.5.).
Investigațiile GPR pentru alunecarea CȘ2 au constat în aplicarea a trei profile
longitudinale, ale căror lungimi au atins valori de 96 m, respectiv două profile transversale
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Fig.4.5. Suprafața de alunecare identificată prin metoda GPR, profilul longitudinal CȘ1GPR5

cu valori de 30 m lungime. Se evidențiază o structură neomogenă, alcătuită din argile,
marne și nisipuri, acest lucru fiind destul de evident pe radargramele CȘ2GPR1, CȘ2GPR2
și CȘ2GPR3 (Fig.4.6.). Adâncimea de investigare pentru profilele longitudinale nu
depășește valoarea de 2 m. Pe baza radargramelor pot fi distinse și principalele trepte ale
alunecării, în special pe măsurătorile profilului CȘ2GPR2. Apar și acele microdepresiuni
de pe suprafața corpului alunecării, care sunt posibil umplute cu sedimente argiloase, sau
pot avea un grad de umiditate mai mare. Referitor la profilele transversale, adâncimea de
penetrare nu a avut grosimi mai mari de 1 - 1,5 m. Situații similare au fost surprinse și în
cazul profilelor, longitudinale și transversale, realizate pentru alunecarea CȘ3.

Fig.4.6. Investigații GPR în cadrul alunecării CȘ2, profile longitudinale: a) CȘ2GPR1, b)
CȘ2GPR2, c) CȘ2GPR3.
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Pentru această alunecare au fost întreprinse 8 profile longitudinale și 3 profile
transversale, fiecare cu o lungime de 30 m. Adâncimea de investigare a fost cea mai mică
dintre toate alunecările analizate, de sub 1 m. Acest fapt se datorează conținutului mult mai
ridicat de argilă la suprafață, comparativ cu alunecările CȘ1 și CȘ2, după cum reiese și din
analiza granulometrică. Ecranarea semnalului undelor electromagnetice sub adâncimea de
1 m, face ca rezultatele GPR pentru această alunecare să fie aproape inutile. Metoda
surprinde totuși apariția unor corpuri destul de omogene și de mici dimensiuni în partea
superficială a alunecării.
Metoda GPR nu a dat rezultate foarte bune nici în cazul alunecării de la Lucareț,
adâncimea investigată fiind de 1 – 2 m, pentru cele mai multe profile. Și de această dată,
ecranarea semnalului a fost pusă de seama unui conținut ridicat de argilă în partea
superioară. Cu toate acestea, pentru profilul longitudinal L4 radargrama a surprins
suprafața de alunecare în zona superioară a alunecării, la adâncimi de 3 - 4 m. Tot pe acest
profil sunt evidențiate corpurile bazaltice de mici dimensiuni angrenate în corpul
alunecării.

4.3.3. Metoda DF
Alunecarea CȘ1
Măsurătorile DF au fost efectuate de-a lungul direcției de curgere a alunecării,
având drept reper un grid de 30 x 30 m. În interiorul rețelei rectangulare formate au fost
trasate 7 linii paralele, cu distanța de 5 m între profile, pentru care au fost obținute date,
atât despre conductivitatea materialelor existente în arealul studiat, cât și despre
susceptibilitatea magnetică.
Harta conductivității (Fig.4.7.) prezintă valori aproximative, cuprinse în intervalul
75 - 111 mS/m, studiile similare (Doolittle, Brevik, 2014) demonstrând faptul că solurile
cu valori ale conductivității electrice de peste 35 mS/m pot fi considerate soluri cu un
conținut ridicat de argilă. De asemenea, se poate identifica o organizare clară a
caracteristicilor arealului studiat, în care se distinge foarte bine conturul alunecării, cu
precădere în zona frunții alunecării. Analizând harta conductivității electrice, pot fi vizibil
delimitate trei zone clar definite: o zonă îngustă, cu valori ridicate ale conductivității (>
95mS/m), întâlnite spre fruntea alunecării și în partea inferioară a acesteia; o zonă cu valori
medii spre mici (85 – 95 mS/m) frecvente pe aproximativ toată suprafața corpului
alunecării; o zonă cu rezistivități scăzute (< 85 mS/m) ce se regăsește pe suprafețe
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Fig.4.7. Investigații DF în cadrul alunecării CȘ1.
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restrânse, atât în partea inferioară a arealului investigat, cât și în cadrul materialului
alunecat. Valorile scăzute de conductivitate pe de suprafața corpului alunecării se observă
în special în zona treptelor, acestea putând fi puse pe seama prezenței în substrat a unui
conținut mai mare de nisipuri. În cadrul solurilor cu un conținut ridicat de argilă se
evidențiază un grad de porozitate mai mare, comparativ cu nisipurile. Prin urmare,
suprafața afectată de alunecare prezintă, în general, valori medii și ridicate de
conductivitate, atribuite unui conținut mai accentuat de prafuri (silt) și argilă. Pentru zona
frunții poate fi asociat un grad mai mare de umezeală, comparativ cu zona râpei de
desprindere, care în acest caz, datorită fisurilor existente prezintă un sol mai uscat. Acest
aspect este susținut prin faptul că, în arealele uscate există diferențe texturale distincte
comparativ cu arealele cu un exces de apă.
Potrivit datelor dobândite în urma măsurătorilor DF, alunecările de teren din
această zonă sunt caracterizate, atât de valori ridicate ale conductivității electrice, datorită
unui conținut mare de argilă sau umiditate, respectiv prezenței izvoarelor de coastă, cât și
prin conductivitate scăzută, ca urmare a existenței unui substrat nisipos.
Variabilitatea acestora a fost diferită de la o alunecare la alta, fiind dispunse în
funcție de caracteristicile fiecărui areal, dar mai ales de anumiți parametrii specifici:
capacitatea de a reține sau de a drena apa, porozitatea, grosimea stratului de argilă,
prezența izvoarelor de coastă etc. În general, corpul alunecării s-a evidențiat prin existența
unei matrice fine de prafuri, ce impune o conductivitate medie zonelor în care aceasta
apare, iar fruntea alunecării reprezintă un areal puternic conductor.
Analizând rezultatele obținute pentru cele trei alunecări investigate prin intermediul
metodei electromagnetice induse domeniu de frecvență, putem afirma că acest tip de
măsurători este potrivit pentru cercetarea non-invazivă a solurilor. Aplicațiile practice ale
metodei DF, au adus informații relevante în ceea ce privește distribuția spațială a
conținutului de argilă și a conținutului de apă de-a lungul unor versanți afectați de
procesele de alunecare, care pe viitor, pot fi folosite pentru evaluarea riscului la alunecări.
Valorile de conductivitate, măsurate prin intermediul sistemului EM31-MK2 pot fi
considerate reprezentative pentru stratul superior activ, până la adâncimi de maxim 5 - 6 m.
De asemenea, pe baza analizelor efectuate putem afirma că există o legătură directă între
argilă și conținutul de apă al stratului superior și potențialul său de mișcare. Prin urmare,
hărțile de conductivitate electrică rezultate pot fi transformate în hărți care descriu cu
aproximație capacitatea corpului alunecării de a se mișca, de a suferii viitoare modificări.
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Cu toate acestea, rezultatele au un anumit specific în funcție de arealul analizat și
pot varia în funcție de interacțiunea complexă și diferită a proprietățiilor solului.

4.4. Foraje geotehnnice și analiza granulometrică
Lucrările geotehnice au fost realizate pe aceeași direcție pe care au fost
întreprinse investigațiile geofizice, în principal cu scopul de a putea valida rezultatele
obținute prin intermediul tomografiei electrice. De asemenea, este important să menționăm
faptul că forajele geotehnice au fost realizate cu ajutorul carotorului RedHawk ce
funcționează pe principiul trepidațiilor și a compactării materialului. Pentru lucrările
efectuate pentru cele trei areale test s-au folosit 2 segmente metalice, a căror lungime a fost
de 1 m, respectiv 2 m. Realizarea forajelor a permis identificarea stratigrafiei, oferindu-ne
informații directe cu privire la adâncimea suprafeței de alunecare.
În cadrul alunecării de teren CȘ1, sondajul geotehnic a atins adâncimea de 3 m,
din care primii 40 de cm de pe primul segment analizat au fost compactați, iar din cadrul
celui de-al doilea segment primii 20 de cm au fost compactați (Fig.4.8.). Pentru acest foraj
au fost analizate 24 de eșantioane folosind metoda difracției laser, pe baza cărora s-a
realizat o evaluare a conținutului de argilă și o determinare a grupurilor texturale de care
aparțin sedimentele analizate. Acest prim sondaj geotehnic a interceptat, sub solul vegetal,
un strat de aproximativ 70 cm material lutos, de culoare cenușie. Stratul lutos surprins
este alcătuit în cea mai mare parte dintr-o matrice argiloasă-prăfoasă plastic
consistentă. La adâncimea de 1,50 m a fost identificată, pe sondajul geotehnic, suprafața de
alunecare, fiind vizibilă pe un segment de aproximativ 15 cm. Sub acest strat, până la
adâncimea de 2,2 m forajul a străbătut o argilă cafenie-gălbuie, cu intercalații de nisip fin
și mici intruziuni de calcit. Pe un segment de aproximativ 50 cm am surprins, de
asemenea, prezența marnelor, cu o textură fină, dată în principal de conținutul foarte ridicat
de praf, peste 80%. Aici se poate remarca o creștere a conținutului de argilă de până la
20%. În cadrul acestui profil s-a observat o prezență a nisipurilor, însă în procentaj destul
de mic (maxim 2,2%), regăsindu-se până la adâncimi de 90 cm. Analizând comparativ
datele obținute prin forare și cele rezultate prin măsurătorile ERT se observă o validare a
investigațiilor geofizice.
Din punct de vedere al distribuției granulometrice, în cadrul celor trei foraje, s-a
observat o dominanță a materialului fin (prafuri și argile). În ceea ce privește materialul
fin argilos, acesta a ocupat un procentaj de maxim 30%, spre deosebire de prafuri care de
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Fig.4.8. Alunecarea de teren CȘ1: a) determinarea grupurilor texturale, b) carota extrasă pentru
forajul analizat, c) poziția forajului geotehnic în raport cu profilul longitudinal ERT.
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cele mai multe ori ocupă cantități mult mai mari, de 70-80%, uneori 90% din cantitatea
eșantionului. Materialele fine se datorează în special materialelor spălate de pe versanți.
Majoritatea sedimentelor prezintă o distribuție granulometrică unimodală, cu excepția
unor eșantioane din cadrul forajelor CUV2 și CUV3, unde se remarcă o distribuție
bimodală.

Cap.V. CONCLUZII
Pentru a înțelege mai bine fenomenul producerii alunecărilor de teren, dar mai ales
pentru a completa informațiile existente în acest domeniu, studiul de față a avut în vedere
două direcții principale. Prima constă în evaluarea incipientă a zonelor susceptibile la
alunecările de teren din Dealurile Lipovei prin aplicarea și valorificarea metodelor
statistice - metoda regresiei logistice (LR), metoda ponderii variabilelor (WofE) și metoda
raportului de frecvență (FR) și a tehnicilor GIS. Cea de-a doua direcție, și cea mai
consistentă, reprezintă un prim pas în încercarea de studia problema structurii interne a
corpului alunecării și evoluția unor zone afectate de aceste procese, folosind metode
geofizice non-invazive.
Această nouă direcție a fost dezvoltată plecând de la considerentul că studiul
alunecărilor de teren necesită informații despre pantă, tipul materialelor din substrat și
grosimea acestora, proprietățiile fizice, gradul de saturare cu apă al diferitelor strate etc,
informații destul de greu de dobândit prin prisma metodelor tradiționale. Pe lângă toate
aceste argumente s-a urmărit și integrarea unor tehnici care să fie eficiente în raport cu
furnizarea datelor pentru suprafețe relativ mari, într-un timp scurt și la un cost mic, dar
care să genereze date cu o acuratețe ridicată.
Validarea hărților de susceptibilitate obținute prin metoda LR, FR, WofE s-a
realizat cu metoda ROC, aceasta indicând un bun grad de corelare între clasele de
susceptibilitate și alunecările de teren active. Valoarea pentru ROC în cazul metodei FR a
fost de 0,87 cu o eroare standard de 0,48, în timp ce pentru metoda WofE, ROC a fost
egală cu 0,817 și o eroare standard de 0,054. Aceste rezultate indică faptul că modelele FR,
WofE și LR sunt metode relativ bune pentru estimarea suspectibilității la alunecările de
teren pentru Dealurile Lipovei.
Acest studiu a evidențiat că prin combinarea imaginilor UAV și a algoritmului SfM
pentru reconstrucția 3D a suprafeței, a MNT-urilor și ortofotoplanurilor, poate rezulta un
instrument flexibil, cu un cost scăzut și eficient pentru o monitorizare de mare acuratețe a
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alunecărilor, dar mai ales de a crea seturi de date cu o rezoluție ridicată, la diferite scări de
analiză. Soluțiile oferite de această tehnică sunt comparabile cu metodele tradiționale de
fotogrametrie aeriană, care prezintă dezavantajul costurilor ridicate și a dependeței de
condițiile meteorologice.
În urma interpretării măsurătorilor geofizice aplicate pentru alunecările de teren de
la Buzad, Cuveșdia și Lucareț s-a ajuns la concluzia că prin utilizarea simultană a
diferitelor tehnici geofizice se poate distinge foarte ușor geometria alunecării și se poate
obține o caracterizare a structurii interne a acesteia, însă, într-un substrat relativ omogen, în
care nu există diferențe considerabile între substraturi este absolut obligatorie validarea
metodelor geofizice cu informații stratigrafice rezultate din foraje. Cu toate acestea, în
mediile lutoase, cu un conținut ridicat de argilă, relativ umede și un substrat conductiv,
metoda rezistivității electrice (ERT) pare să fie alegerea cea mai bună pentru a ajunge la
date referitoare la grosimea corpului alunecării și extinderea acestuia, suprafața de
alunecare etc.
Prin intermediul metodei ERT a fost posibilă identificarea zonei de desprindere a
alunecării, surprinderea evoluției unei alunecări de teren, așa cum a fost cazul alunecării de
teren de la Buzad, unde a fost evidențiată o evoluție pe o perioadă de 7 ani de monitorizare
și care, în prezent, se află într-un stadiu de echilibru morfodinamic, energia de relief dintre
trepte fiind diminuată, singurele zonele cu un potențial destul de mic de reactivare fiind
flancurile laterale.
Pornind de la o inspecție preliminară a tuturor profilelor ERT, am observat o
variabilitate scăzută a valorilor de rezistivitate electrică, mai mici de 150 Ωm, respectiv un
contrast scăzut al rezistivității dintre materialul conductiv (ρ < 30 Ωm în cazul alunecării
de la Buzad și ρ < 10 Ωm pentru alunecările de la Cuveșdia) și materialul rezistiv (ρ > 30
Ωm, ρ > 10 Ωm). Acest lucru se datorează prezenței depozitelor Panoniene specifice
Dealurilor de Vest (argile, marne, nisipuri și pietrișuri) cu un substrat destul de uniform și
fără diferențieri puternic contrastante. Valorile scăzute de rezistivitate au indicat prezența
unor soluri cu un conținut mare de argilă, valori caracteristice în special argilelor, marnelor
și a nisipurilor argiloase. Pentru fiecare areal test au fost trasate atât suprafața de alunecare,
cât și limitele laterale ale alunecărilor, informații ce nu ar fi putut fi extrase doar pe baza
informațiilor geomorfologice. Adâncimea de penetrare a metodei ERT a variat de la
maxim 23 m (pentru alunecările de la Buzad și Cuveșdia) și 30 m (alunecarea de la
Lucareț), în funcție de configurația electrozilor și distanța dintre aceștia, respectiv
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caracteristicile fiecărui areal (alunecarea de la Lucareț a fost considerată un studiu de caz
diferit față de celelalte două areale).
Aplicarea metodei domeniu de frecvență a oferit informații de până la 6 m
adâncime și a fost aplicată, ca și în cazul metodei ERT, cu succes, rezultatele celor două
metode susținându-se reciproc. Analizând comparativ cele două metode, putem afirma că
metoda ERT este preferabilă pentru adâncimea de investigație mult mai mare, iar metoda
DF este foarte utilă atunci când avem nevoie de o mai bună înțelegere a variabilității
spațiale a solului și a stratelor superficiale de rocă, la o adâncime mai mică. Din acest
punct de vedere, dar mai ales datorită vitezei, ușurinței de întrebuințare, a costurilor relativ
mici și a volumului mare de date achiziționate, recomandăm metoda DF ca un reper
important pentru evaluarea procesului de alunecare prin prisma informațiilor fiabile despre
distribuția spațială a umidității solului și dinamica asociată. De asemenea, în cadrul acestei
lucrări s-a demonstrat faptul că între parametrul conductivitate electrică și dimensiunea
particulelor de sol, textura acestora, există o corelație puternică. Astfel, argilele au
înregistrat o conductivitate ridicată (> 95mS/m), specifică suprafeței afectată de alunecare
și atribuită unui conținut ridicat de prafuri (silt) și argilă. Valorile scăzute de conductivitate
electrică (< 85 mS/m) au fost evidențiate în zona treptelor alunecării și puse pe seama
prezenței nisipurilor, cu o porozitate mai mică, comparativ cu cea a argilelor.
Metoda georadarului a fost și ea folosită în acest studiu, însă cu rezultate destul de
nesatifsfăcătoare și insuficiente pentru un mediu cu un conținut ridicat de argilă și
umiditate, care a dus la diminuarea semnalului undelor radar și la o limitare a adâncimii de
penetrare până la maxim 2 m, identificarea unor structuri sub această grosime fiind aproape
imposibilă. În schimb, în ciuda acestor dezavantaje, au fost identificate corpuri destul de
omogene și de mici dimensiuni în partea superificială a alunecării, care au fost interpretate
ca trepte ale alunecării sau mici microdepresiuni, acestea fiind validate de metoda ERT. Cu
toate acestea, pe viitor, metoda GPR, într-un mediu asemănător, cu siguranță nu va
reprezenta principala alegere pentru investigarea altor alunecări, mai ales atunci când avem
la dispoziție alte metode geofizice cum sunt metoda ERT și DF. Probabil, această metodă
s-ar preta mult mai bine monitorizării unor alunecări de teren alcătuite din depozite
grosiere și uscate care se suprapun peste materialul lutos sau argilos al patului de
alunecare, aspect pe urmează să-l verificăm în studii viitoare.
Pe baza calibrării cu informațiile obținute în urma realizării forajelor, pentru
alunecarea CȘ1 a putut fi trasată o suprafață de alunecare ipotetică a cărei adâncime
maximă a fost de 1,5 m, iar pentru CȘ3 această suprafață de alunecare a fost conturată la
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adâncimi maxime de 2,2 - 2,5 m. Din cauza adâncimii mici până la care a pătruns forajul
pentru alunecarea CȘ2 (2,5 m) nu a fost posibilă evidențierea suprafeței de alunecare.
Analizând locația acestui foraj în raport cu rezultatele oferite de măsurătorile ERT, se
observă că acest foraj a fost realizat într-o zonă cu rezistivități omogene ale materialelor,
motiv pentru care suprafața de alunecare a fost foarte greu de identificat, ea nefiind
poziționată la limita dintre două interfețe litologice diferite, anomaliile electrice
neprezentând astfel un contrast al rezistivității detectabil.
Un aspect important la care s-a ajuns în urma elaborării acestei lucrări este cel legat
de specificul și cauzele alunecărilor din Dealurile Lipovei. Dintre elementele caracteristice
pot fi amintite: alunecări superficiale, în care corpul alunecării atinge rareori grosimi de 5
m, râpa de desprindere mică (20 – 30 cm, respectiv 2 m – alunecarea de la Buzad, dar care
este o excepție), apar pe foste terase și prezintă un volum mic de material dislocat,
microtopografie complexă cu numeroase trepte și monticuli, conținut ridicat de apă și
argilă. Cauzele alunecărilor din Dealurile Lipovei pot fi asociate cu: geologia locală,
conținutul mare de argilă, nivelul freatic la suprafață, interceptarea de către eroziunea de
adâncime a izvoarelor de coastă și prin aducerea la zi a stratificaților de marne și nisipuri.
Având în vedere cele investigate și interpretate apreciem că, prin lucrarea de față,
au fost aduse o serie de argumente, pe baza cărora se poate afirma că metodele geofizice
pot reprezenta unul dintre cele mai importante repere în analiza structurii interne a
alunecărilor de teren. De asemenea, un atuu semnificativ al acestui studiu îl reprezintă și
integrarea metodei Structuri din Mișcare (Structure from Motion – SfM), cu ajutorul căreia
s-au realizat produse cartografice de înaltă rezoluție (6,08 cm, 2,6 cm), utile pentru
realizarea unei cartări de detaliu a alunecărilor de teren și evidențierii morfologiei acestora,
iar pe viitor se va avea în vedere identificarea semi-automată a râpei de desprindere,
respectiv a deplasării materialului alunecat.
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