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 مقدمه .1
لغزش يکي از خطهرات قبيعهي اسهت كهه همهه      زمين

ههاي جهاني و مهالي فراوانهي را در منهاقق      خسهارت ساله 

خسهارات   .همهراه دارد بهه خيهز  لهرزه كوهستاني، پرباران و 

لغهزش در سراسهر دنيها بسهيار زيهاد بهوده و       زمينبار زيان

بهراي   .ها را گرفته استانسانتاكنون جان تعداد زيادي از 

بازفهت   ۀروستاي آبيکار در منطق 1377مثال، در بهار سال

چهارمحال و بختياري در زيهر حجهم عظيمهي از خها  و     

اهههالي ايههن روسههتا از بههين   ۀسههنگ مههدفون شههد و همهه 

 .]3[رفتند

اي، نقش مؤثري در تخريب تودههاي حركتهمچنين 

هاي ارتباقي، مراتهع، ايجهاد فرسهايش و رسهو  در     جاده

تههرين عوامهه، مهههمهههاي آبخيههز داشههته و يکههي از حههوزه

از آنجا كهه   .هاي مختلف استلندفرمتغييردهندۀ فعال در 

لغزش دشوار اسهت، از  زمين ۀبيني زمان رخداد پديدپيش

لغههزش و زمههينايههن رو شناسههايي منههاقق حسههاس بههه  

بندي اين مناقق بر اسهاس پتانسهي، خطهر ناشهي از      پهنه

كه تها حهد    بروز اين پديده، داراي اهميت است. به قوري

ن بايد از مناقق با احتمال پتانسي، نسبي باالتر خطر امکا

بندي پهنههاي مختلاي براي مدل .لغزش دوري كردزمين

لغزش ارائه شده است كه كهارايي ههر كهدام از    زمينخطر 

 .]2[آنها در مناقق مختلف متااوت است

بنهدي  پهنهه ترين روش براي مناسبشناسايي و انتخا  

بها اقمينهان بهاالتري بهه      شهود مهي لغزش باعث زمينخطر 

نتايج، براي پيشگيري يا بهبود شراي ، اقهدامات الزم انجهام   

ريههزي، برنامهههههها در مراحهه، نقشهههاهميههت ايههن  .شههود

باعث شده اسهت تها   ... هاي عمراني، حااظت خا  و فعاليت

بنهدي خطهر   پهنهه هاي نقشه ۀزيادي از محققين، تهي  گروه

بها اسهتااده از نتهايج     .لغزش را مورد توجه قرار دهنهد  زمين

لغهزش را  زمهين ههاي خطهر   نقشهتوان ميچنين تحقيقاتي 

هاي پيشگيري و راه ۀرسم كرده و از آنها در بررسي و مطالع

بنهدي  پهنهه  به قهور كلهي   .لغزش استااده كردزمينكنترل 

بهه دو  (( Landslide Hazard Zonation لغزشزمينخطر 

از ايهن قريهق اقهدام بهه      صورت تجربي و آمهاري انجهام و  

بر اساس پتانسي، خطر ناشي از بهروز   مناقق بنديتقسيم

 .]6 [بندي آن شودرتبه لغزش وزمين

محاسهباتي   ۀمراتبهي، روش سهاد  سلسهله روش تحلي، 

بها ايجهاد    هها اسهت.  مهاتري  روي  براي عمليات اصلي بهر 

ههاي  مهاتري  مراتب و پردازش گام به گام، ساخت سلسله

آن  ۀمقادير ويه   بردار وزن و سطوح مختلف، اي درمقايسه

بها تركيهب بردارههاي یهرايب      توان محاسبه نمود وميرا 

 .]5[ هاي مختلف را برآورد كردگزينهوزني 

بندي اولويت مراتبي با شناسايي وسلسلهيند تحلي، افر

ايهن عناصهر شهام،     شهود. مهي گيري شروع تصميمعناصر 

شهود  ميهاي احتمالي زينهگمعيارها و زير اهداف، معيارها،

ينههد افر شههوند.مههيبنههدي بههه كههار گرفتههه اولويههتكههه در 

و ارتباط بين آنها كه منجر به ايجاد يهک   شناسايي عناصر

مراتهب  سلسهله سهاختن   شهود، مهي مراتبي سلسلهساختار 

مراتبي بودن ساختار به ايهن دليه،   سلسله شود.ميناميده 

 معيارههها وههها، گزينههه) سههازيتصههميماسههت كههه عناصههر 

توان در سطوح مختلهف  ميگيري( را تصميممعيارهاي  زير

 خالصه كرد.

اي را بها اسهتااده از دو   تودههاي حركتبندي خطر پهنه

مراتبهي در  سلسهله متغيهره و تحليه،   چنهد روش رگرسيون 

بها   .آبخيهز گهرم يچهاي اسهتان اردبيه، انجهام دادنهد        ۀحوز

تحليهه، اسههتااده از ايههن دو روش معلههوم شههد كههه روش   

هاي بيشهتر و  متغيرها به دلي، داشتن سامانهمراتبي  سلسله

متغيهره،  چنهد بندي اصولي نسبت به روش رگرسهيون   قبقه

عوامههه، مهههؤثر در  .اهميهههت و دقهههت بيشهههتري دارد   

شناسهي، شهيب،   سهنگ ههاي يادشهده در بهاال،     شزلغ زمين

كاربري ارایي، عناصر خطي، بارش، سوي دامنه و ارتاهاع را  

 .]1[ شدشام، مي 
 ههاي ارزش اقالعهات،  مهدل در پ وهشي با استااده از 

فاصله  شناسي،زمين معيارهاي شيب، ، AHPتراكم سطح،

پوشهش گيهاهي و فاصهله از جهاده اقهدام بهه        از رودخانهه، 

و به اين نتيجه  كردلغزش در تركيه زمينبندي خطر  پهنه

هها بهراي   مدلكارايي بهتري از ديگر AHPرسيد كه مدل 

 .]2[ لغزش در اين منطقه داردزمينبندي خطر پهنه
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 ایبندی مکانی حرکات تودهپهنه. 2.1
در بهين همهه خطرهها و     در راستاي اجتنا  از خطهر، 

قور مستقيم ه شايد ب ها،حوادث قبيعي گسيختگي شيب

ههدف   ترين نوع خطر باشهد. در ايهن مقولهه،   سنجشقاب، 

معرفهي  لغهزش و  زمهين بنهدي خطهر   پهنهه  ۀتشريح پديهد 

كهار گرفتهه شهده در جههان توسه       ه هاي متعدد به  روش

محققين و پ وهشگران است. بايد گات كه شناسهايي ههر   

خطر حتي توصيف و تشريح مکانيزم آن فقه  اولهين پلهه    

هاي فعاليتروي  هايي است كه به نحوي برفراينددر ابالغ 

اي را نکتهه گذارنهد.  ميثير أملي و توسعه و افکار عمومي ت

 ۀنهايت بايد به آن اشاره كرد اين است كه يک نقش كه در

بروز خطهر آينهده را    ۀبندي فق  نقاط بحراني از جنبپهنه

كند، كه البته دقهت و كهاربري آن بها    ميبراي ما مشخص 

مقيهاس، محتهوي و نهوع تکنيهک و روش      توجه به هدف،

شده متااوت خواهد بود. وایح است كه هرچه كار استااده

گتههر و مطالعههات و تحقيقههات در سههطح  در مقياسههي بزر

تر با استااده از تکنولوژي برتر انجام پهذيرد نتهايج   تاضيلي

 .]7[ تر خواهد بودكاربرديتر و دست آمده دقيقه ب

سیساااتط اات اااات جغرافیاااا ی و  کااااربرد. 3.1

بناادی مکااانی معیاااری در پهنااهچناادگیااری تصاامیط

 ایتودهحرکات 
اي و ههاي تهوده  با توجه بهه ايهن مطلهب كهه حركهت     

باشهند بنهابراين   ها تابعي از عوام، محيطي ميلغزش زمين

هههاي هههاي اقالعههات جغرافيههايي و سيسههتم   سيسههتم

بنهدي  معياري ابزاري مناسب براي پهنهچندگيري  تصميم

 ۀزمينه پهيش باشهند.  زمين در رابطه بها خطهر لغهزش مهي    

ثر در ؤتلايقي از اين دو سامانه شناسايي عوام، مه  ۀاستااد

ثر با اسهتااده از  ؤباشد. پ  از شناسايي عوام، مهدف مي

ايههن عوامهه،  ؛گيههري چنههدمعياريهههاي تصههميمسههامانه

ههاي  دههي شهده و در محهي  سهامانه    بندي و وزن اولويت

شهود  اقالعات جغرافيايي به صورت مکاني نمايش داده مي

عوامه، بها    ؛بنهدي هاي اولويهت و در نهايت با توجه به وزن

 شود.مي يکديگر تلايق

 منطق فازی و بولین. 4.1
توس  لطاي زاده، اسهتاد  1960براي اولين بار در سال 

علوم كامپيوتري دانشگاه بركلي كاليارنيا ابداع شد. مقالهه  

كالسيک پرفسور لطاي زاده درباره مجموعه فهازي كهه در   

به چاپ رسيد سرآغاز جهتهي نهوين در علهوم     1965سال 

واژه فازي در فرهنگ لغت  مهندسي سيستم كامپيوتر بود.

مغشهوش،   مبهم، كنگ، نهادقيق،گيج،  صورته آكساورد ب

 ههاي فهازي،  سيستم تعريف شده است. نامشخصو  درهم

هاي غير قطعي و نامشخص پديدههايي هستند كه سيستم

با اين حال خهود تئهوري فهازي يهک      كنند،ميرا توصيف 

داراي باشد. در منطق فازي تمهام مسهائ،   ميتئوري دقيق 

)امکهان( را نشهان    مطلوبيهت  ۀراه ح، هسهتند كهه درجه   

دهند. در نهايهت منطهق فهازي بهتهرين وسهيله بهراي        مي

هايي اسهت كهه داراي پيچييهدگي زيهاد     سيستممدلسازي 

كه  ياقالعاتيا هاي كافي از آنها موجود نيست دادهبوده و 

 .]4[ باشد مبهم و غيرصحيح استميمورد آنها در اختيار 

 

 منطق فازی و بولین. 1شکل 
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 روش شناسی تحقیق .2

 مورد مطالعهمعرفی منطقۀ  .1.2
آبخيهز   ۀاين تحقيق به صورت مطالعه موردي در حهوز 

 84/1901 اسهتان مازنهدران بها وسهعت     ۀگستر نکارود در

هههاي مازنههدران، محههدودۀ اسههتان كههه در) مربههعكيلههومتر

قسهمت  . انجهام شهده اسهت    (گلستان و سمنان قهرار دارد 

آبخيز مذكور در اسهتان مازنهدران اسهت و در     ۀاعظم حوز

قول شهرقي و   54° 44´ تا 53° 17´موقعيت جغرافيايي 

عهر  شهمالي واقهع شهده اسهت.       36° 42´تا  °36 25´

در نقطه خروجي و در مجهاورت شههر    حوزهحداق، ارتااع 

متهر   3791ارتااعات گلستان  متر و حداكثر آن در 50نکا 

توان به لکشا، گلورد، آن مي ۀهاي هاتگانحوزهاست. از زير

گريهه اشهاره كهرد كهه     سرخبرما، متکازين، كياسر، االرز و 

متههر( و  2442) بههاالترين ارتاههاع گريههه ازسههرخ ۀحههوززير

و بيشهترين   متهر(  58) لکشها از كمتهرين ارتاهاع    ۀحوززير

متکههازين از  ۀحههوزكيلومترمربههع( و زير 37/252) سههطح

 ۀمربههع( بههر روي نقشههكيلههومتر 36/38) كمتههرين سههطح

بيشترين شهيب متوسه  در    .برخوردارند حوزهتوپوگرافي 

آن مربهوط   درصد و كمترين 43/22 گريه باسرخ حوزهزير

بخهش وسهيعي از    .درصد است85/11لکشا با  حوزهبه زير

ههاي آهکهي، مهارن و    نکارود شام، كنگلومرا، سنگ ۀحوز

ههاي سهيلت و رس، سهنگريزه و    پهنهمارن سيلتي است و 

 را در حهوزه ههاي كمهي از   كواترنر قسهمت  ۀتالوس از دور

ههاي غالهب در   برگرفته است. با توجه بهه پوشهش جنگه،   

شناسهي  زمينمنطقه، امکان تاکيک و مرزبندي تشکيالت 

بهه آسهاني    حهوزه قور اشکال ژئومورفولوژيکي در و همين

از تحليهه، منحنههي آمبروترميههک چنههين   .ميسههر نيسههت

بهه ترتيهب    حهوزه خشکي و مرقو  در دورۀ آيد كه  برمي

مرقو  معتدل نيمهروز است كه بيانگر اقليم  179و  180

بها   حهوزه از غهر  بهه شهر      .باشدمرقو  سرد مينيمهو 

متهر از سهطح    1330كاهش بارندگي و از ارتااع صهار تها   

پوشش گيهاهي غالهب در    .دريا داراي گراديان مناي است

برگ شهام، راش، ممهرز، توسهکا، آزاد،    پهنمنطقه از نوع 

 گنجشک، افرا، نمهدار، گالبهي وحشهي،   زبانبلوط، انجيلي، 

هها بهه   حوزهاست و در برخي از زيرازگي، و گوجه وحشي 

رويه به صورت مخروبه درآمده اسهت.  برداري بيبهرهدلي، 

شهري در آن وجود ندارد و واحدهاي مسکوني  هيچ كانون

 گيرد.برميدررا  حوزهدرصد از ك،  3/0 روستايي حدود

 
 آبخیز نکا ۀموقعیت حوز سیمای کلی و. 2شکل 
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 روش تحقیق. 2.2

 استفاده در ا ن مطالعهمنابع مورد. 1.2.2

ادارۀ تهيهه شهده از   25000/1توپوگرافي مقيهاس  الف(

 قبيعي.منابعك، 

 100000/1 شناسي مقيهاس زمينواحدهاي نقشۀ   (

 شناسي.زمينتهيه شده از سازمان 

تهيهه  25000/1مقيهاس خاكشناسي منطقهه  نقشۀ  ج(

 قبيعي.منابعك،  ۀشده از ادار

تهيه شهده از  50000/1كاربري ارایي مقياسنقشۀ  د(

 قبيعي.منابعك، ادارۀ 

ههاي اقليمهي و هيهدرولوژي تهيهه     دادهمنابع نقشۀ  و(

 قبيعي.منابعك، ادارۀ شده از 

  :افزارهههاي مههورد اسههتااده در تحقيههق شههام، نههرم ز(
Arc Gis, IDRISI Andes, Expert choise 

 كهه شهام،   هاي مورد استااده در اين مطالعهدادهابتدا 

واحهدهاي  نقشهۀ  ، 25000/1مقيهاس بها  توپهوگرافي  نقشۀ 

خاكشناسههي نقشههۀ ، 100000/1شناسههي مقيههاسزمههين

بهها ، نقشههه كههاربري ارایههي 25000/1مقيههاسبهها منطقههه 

منهههابع قبيعهههي و سهههازمان ادارۀ از  50000/1مقيهههاس

 افزارههاي نهرم سهپ  در محهي     ؛شدهشناسي تهيه  زمين

Arc Gis, IDRISI Andes, Expert choise  مورد استااده

 F-AHP براي انجام تحقيق بهر اسهاس روش   قرار گرفتند.

در  .اي جهت قضاوت كارشناسهان قراحهي شهد   پرسشنامه

مهورد نظهر    ۀحوزدر لغزش در مؤثر اين پرسشنامه عوام، 

ها گروه بنهدي  صزيرشاخو  ها به صورت معيارها و شاخص

 (.1-3جدول) شدند

 های اجرا ی تحقیق. گام2.2.2

در  مهؤثر هاي شاخصزيرو  هاشاخص معيارها، در ابتدا

در مرحله بعهدي   در اين مطالعه شناسايي شد لغزشزمين

بنههدي و  ههها اولويههت زيرشههاخصههها و  شههاخص معيارههها،

هها   ها و زيرشاخص شاخص دهي شدند سپ  معيارها، وزن

به صورت نقشه تصويرسازي شهدند و بعهد    GISدر محي  

ي مربوط به ها سازي موارد گاته شده برروي نقشه از نقشه

ها استانداردسازي و بهي مقيهاس شهدن انجهام      زيرشاخص

گرفت و در نهايت براي پهنه بندي منطقهه مهورد مطالعهه    

 تلايق شدند. ها و زيرشاخص ها معيارها،شاخص

 

 نتا ج .3
و  ههههاشهههاخص معيارهههها،شناسهههايي  :گااااو  و  :1

 لغزشزميندر  مؤثرهاي شاخصزير

براساس مرور منابع و نظر كارشناسان مربوقهه عوامه،   

 ؛اي شناسايي شهده تودههاي حركتلغزش و زمينبر  مؤثر

، يهازده  گروه بزرگ تحت عنهوان معيهار  پنج  اين عوام، در

ههاي  شهاخص گروه شاخص و همچنين براسهاس قبقهات   

هاي هدف مشخص شد )جدول زيرشاخص ،شناسايي شده

3-1.) 

دهههي معيارههها،  بنههدي و وزناولويههت گاااو موو: :2

 هاشاخصها و زير شاخص

دههي  در اين بخش از مطالعه به منظور مقايسهه و وزن 

 AHPعوام، شناسايي شهده در زمهين لغهزش از تکنيهک    

قراحهي شهد.    AHPاستااده شد. در اين راستا پرسشنامۀ 

ها فاكتورهاي احي شده در پرسشنامهبراساس اقالعات قر

لغزش بر سطح معيار، شاخص و زيرشهاخص  مؤثر بر زمين

به صورت زوجي )دوبه دو( مقايسه شدند، در ايهن مرحلهه   

پرسشنامه قراحي و سهپ  نتهايج بها اسهتااده از      6تعداد 

 تجزيه و تحلي، شد. Expert choiseافزار  نرم

هها و  ازي معيارهها، شهاخص  سه نقشهه  گاو ساوو:  :3

 لغزشهاي مؤثر در زمينزيرشاخص

در اين گام با استااده از اقالعهات بهه دسهت آمهده از     

ههاي  ههاي اقليمهي و داده  هاي پايه و همچنهين داده نقشه

ههها و مربههوط بههه هيههدرولوژي منطقههه، معيارههها، شههاخص

سهازي شهد. هريهک از ايهن     هاي ههدف، نقشهه  زيرشاخص

مستخرج شده از اين  هاي فو  و ياها تلايقي از دادهنقشه

 باشد. ها ميداده
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 لغزشزمین مر مؤثرهای ها و زیرشاخصهدف، معیارها، شاخص .1 جدو 

 هدف معیار شاخص شاخصزير

 مارن

 شناسيسنگ

 زمين هايوي گي

پهنه
ي
بند

 
منطقۀ
 

مورد
 

مطالعه
از 

 
نظر
 

خطر
 

ن
زمي

ش
لغز

 

 آهک سنگ

 (وورم -يندل)م كواترنر رسوبات

 كنگلومرا

 درصد0-20

 امالح ميزان
 درصد21-31

 درصد31-40

 درصد40از بيش

 درصد10 – 0

 شيب

 توپوگرافي

 درصد20 – 10

 درصد20-30

 درصد30 از بيشتر

 شمال

 جهت
 شر 

 جنو 

 غر 

655 – 1000 

 ارتااع
1000 – 1300 

1300 – 1700 

 1700 از بيشتر

400 – 450 

 اقليمي هايوي گي (باران و برف منظور) بارش
450 – 500 

500 – 600 

 مترميلي 600 از بيشتر

   

 جنگ،

 كاربري

 پوشش و كاربري هايوي گي

 مرتع

 باغ –كشاورزي

 مسکوني

0 – 20 

 گياهي پوشش تراكم و نوع
20 – 40 

40 – 60 

 درصد 60 از بيشتر

0-200 

 گس، از فاصله

 عوام، هايوي گي

 تشديدكننده

200-1000 

1000-1500 

 1500از بيش

0 – 50 

 ازرودخانه فاصله
50 – 150 

150 – 250 

 متر 250 از بيشتر

 سبک

 سنگ بافت
 متوس 

 سنگين نيمه

 سنگين
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 شناسیهای شاخص سنگزوجی زیرشاخص ۀمقایس. 2 جدو 

 شناسي سنگ آهک سنگ مارن كواترنر رسوبات كنگلومرا نسبي اهميت

  آهک سنگ  3 5 7 53/0

 مارن   2 4 27/0

 كواترنر رسوبات    2 12/0

 كنگلومرا     08/0

 

 های شاخص شیبزوجی زیرشاخصمقایسۀ  .3جدو  

 شيب 30 از بيشتر 30 -21 20 -11 10 -0 نسبي اهميت

 درصد30 از بيشتر  3 5 7 6/0

 درصد30 -21   3 5 25/0

 درصد20 -11    3 1/0

 درصد10 -0     05/0

 

 های شاخص جهت جغر فیاییزوجی زیرشاخص. مقایسۀ 4جدو  

 جغرافيايي جهت شمالي شرقي غربي جنوبي نسبي اهميت

 شمالي  2 3 4 4/0

 شرقي   2 3 3/0

 غربي    2 2/0

 جنوبي     1/0

 

 های شاخص  رتفاع  ز سطح مریازوجی زیرشاخص. مقایسۀ 5جدو  

 ارتااع 1700 از بيشتر 1700 - 1301 1300 -1001 1000 - 655 نسبي اهميت

 1700 از بيشتر  5 7 9 7/0

2/0 7 4   1301- 1700 

07/0 3    1001- 1300 

03/0     655- 1000 

 

 های شاخص بارشزوجی زیرشاخص ۀمقایس. 6 جدو 

 بارش 600  ز بیشتر 600 - 501 500 -451 500 – 400 نسبي اهميت

 600 از بيشتر  4 5 7 5/0

25/0 5 3   501- 600 

15/0 3    451- 500 

1/0     400- 451 
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 های شاخص کاربریزوجی زیرشاخص. مقایسۀ 7جدو  

 كاربري مسکوني كشاورزي مرتع جنگ، اهميت نسبي

 مسکوني  2 3 5 4/0

 كشاورزي   2 4 3/0

 مرتع    2 2/0

 جنگ،     1/0

 

 های شاخص فاصله  ز گسلزوجی زیرشاخصمقایسۀ  .8جدو  

 فاصله از گس، 200 -0 1000 -201 1500 -1001 متر 1500بيشتر از  اهميت نسبي

7/0 9 7 5  0- 200 

2/0 7 5   201- 1000 

08/0 5    1001- 1500 

 متر 1500بيشتر از      02/0

 

 های شاخص فاصله  ز رومخانهزوجی زیرشاخصمقایسۀ  .9جدو  

 فاصله از رودخانه 50 -0 150 -51 250 -150 متر 250بيشتر از  اهميت نسبي

5/0 8 6 4  0- 50 

25/0 6 4   51- 150 

15/0 4    151- 250 

 متر250بيشتر از      1/0

 

 

 منطقۀ مورم مطالعهشناسی سنگ. نقشۀ 3شکل 
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 منطقۀ مورم مطالعهطبقات شیب مر نقشۀ  .4شکل 

 

 

 ۀ مورم مطالعهطبقات جهت مر منطقنقشۀ  .5شکل 

 

 منطقۀ مورم مطالعهطبقات کاربری مر  نقشۀ .6شکل 
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 منطقۀ مورم مطالعهطبقات فاصله  ز گسل مر  نقشۀ .7شکل 

 

 

 منطقۀ مورم مطالعهطبقات فاصله  ز رومخانه مر  نقشۀ .8شکل 

 

 

 منطقۀ مورم مطالعهطبقات خطر لغزش مر نقشۀ  .9 شکل
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 سههازيمقيههاس بههيو  اسههتاندارد گاااو اهااارو: :4

 هاي شناسايي شدهشاخصهاي زير  نقشه

براي اين منظور از توابع عضويت فازي استااده شد. در 

فازي ميزان عضويت يک عنصر در يک مجموعه بها  منطق 

)عدم عضويت كام،( تا يک )عضويت  مقداري در بازه صار

هاي فازي به مدلدر اين تحقيق در  شود.ميكام،(تعريف 

هها در ههر يهک از    ازپيکسه، گرفتهه شهده بهه هريهک      كار

اختصهاص داده   1-0ها مقداري بهين زيرشاخصهاي  نقشه

بودن مح، پيکس، از ديدگاه  شد كه بيانگر ميزان مناسب

باشهد و اعهداد   مهي لغزش زمينزيرشاخص مربوط به خطر 

 بزرگتر بيانگر ميزان خطر بيشتر است.

شهده بهوده و   استانداردجدول تابع عضويت يک جدول 

در لغزش براساس خصوصيت ذاتي كهه دارنهد    مؤثرعوام، 

به صورت روند افزايشي،كاهشي،گسسته و يا پيوسته قبق 

 اند.شدهتاندارد بيان جدول اس

 

 گیریونتیجهبحث  .4

 لغهزش، زمين پيرامون شده انجام تحقيقات و مطالعات

 و پيوسهته  وقهوع  به هايزمين لغزش از گزارش صورتبه 

 يک با و موردي هايبررسي و زمين لغزش خطر بنديپهنه

از  روش 8 حهدود  البتهه  .اسهت  گرفته صورت روش مدل يا

 لغزش در زمين ۀزمين در شدهشناخته هايمدل و هاروش

 ايهن  اسهت و  گرفتهه  قهرار  ارزيابي مورد مختلف هايحوزه

امها   یهعف هسهتند   و قهوت  نقهاط  يادار هامدل و هاروش

 بهه  نسهبت  GIS افهزار  نرم محي  در AHP تركيبي روش

 اختيهار  تهري در مناسب نتايج شدهواسنجي يهامدل ساير

در اين تحقيق روش فازي نيز در تركيهب آن   گذارد كهمي

 يعنههي مشههاركت  )مههورد اسههتااده قههرار گرفتههه اسههت    

 F-AHP  در محهي(GIS. جههت  تحقيهق  ايهن  قه   در 

 ۀحهوز  در گرفته صورت هايلغزش در عوام، مؤثر شناخت

  نقشهۀ  تهيهۀ  بهه  اقهدام  GIS  افهزار نهرم  ۀوسهيل ه نکارود ب

در ايهن   .گرديهد  نکهارود  ۀحهوز  در لغهزش زمينبندى پهنه

دهي عوامه،  وزناز  نظر بعد مورد ۀحوزميان با مطالعه در 

 )كه اين عوام، به صورت معيار، لغزشزميندر وقوع  مؤثر

 و Gis شاخص تقسيم بندي شد(، در محهي  زيرشاخص و 

نتههايج زيههر  ،F-AHPمقايسههه زوجههي بهها اسههتااده از روش

ههاي شهاخص   شهاخص زيهر زوجي در مقايسۀ حاص، شد: 

شهاخص سهنگ   زيرشناسي بيشترين وزن، مربوط به سنگ

شناسهي  سهنگ كه در شهاخص   و از آنجايي باشدميآهک 

زيرشاخص سنگ آهک داراي وزن بيشهتري شهد و چهون    

خود خطهر   ۀاين به نوب شود،نميلغزش  سنگ آهک دچار

زوجهي  مقايسهۀ  دهد. نتايج حاصه، از  ميلغزش را كاهش 

شيب نشان داد بيشترين وزن هاي شاخص  شاخصزيربين 

در نتيجهه ايهن    % اسهت 30شهاخص بهيش از   زيهر مربوط به 

؛ به علت به دنبهال داشهتن   زيرشاخص با گرفتن وزن بيشتر

خطر لغهزش در منطقهه را افهزايش داده     ها،ناپايداري دامنه

متر در شاخص فاصله از 200 -0است. به ترتيب زيرشاخص

متر در شاخص فاصهله از رودخانهه،   50 -0زيرشاخص گس،،

 شههاخص كههاربري مسههکوني در شههاخص كههاربري،     زيههر

متر در شهاخص ارتاهاع از سهطح    1700شاخص بيش از زير

متر در شاخص بارندگي ميلي 600شاخص بيش از  زير دريا،

در بين گروهايشان از وزن بيشتري برخوردار شدند كه ايهن  

 نقشهۀ  راسهاس دههد. ب مهي لغزش را افزايش زمينامر خطر 

 مختلهف  مناقق آمده، دسته ب لغزشزمين خطر بنديپهنه

 چههار  بهه  خطرپهذيري  ريسک لحاظ ميزان از نکارود ۀحوز

 زيهاد خيلهي  خطهر  و پرخطهر  متوسه ،  خطر خطر،كم ۀپهن

ههاي  قسهمت گرديدنهد. بخهش اعظهم     شناسايي استخراج و

ههاي خيلهي زيهاد و     مورد نظر مستعد لغهزش  ۀحوزمركزي 

ههاي مركهزي كهه     قسهمت در  مهؤثر عوام،  .هستندپرخطر 

مهورد مطالعهه داراي    ۀحهوز از سبب شده است ايهن ناحيهه   

تمركهز شهيب   شهام،   هاي خيلي زياد و پرخطر باشدلغزش

كاربري از نوع كشاورزي و وجود گسه، در   درصد، 30باالي

 نقهاط نيهز داراي خطهر    ۀاسهت و بقيه   حوزهقسمت مركزي 

آبخيهز داراي  حوزۀ بخش خيلي جزيي از  .دنباشميمتوس  

ايهن  بايهد گاهت    رو است وروبهخطر كم ۀلغزش با پهنزمين

 هههاي گيههريپههيشكننههده بههوده و بايههد   آمههار نگههران 

 الزم بههه عمهه، آيههد تهها حالههت بحرانههي پههيش نيايههد.      
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 . تابع عضویت10جدو  

 گسسته تابع نوع و شک، مطلوبيت زيرشاخص شاخص

 شناسيسنگ

 6/0 مارن

 گسسته
 8/0 آهک سنگ

 4/0 كواترنر رسوبات

 2/0 كنگلومرا

 امالح ميزان

0- 20 9/0 

 گسسته
21-31 7/0 

31-40 4/0 

 2/0 40از بيش

 شيب

0 – 10 1/0 

 افزاينده
10 – 20 3/0 

20-30 7/0 

 8/0 30 از بيشتر

 جهت

 6/0 شمال

 گسسته
 5/0 شر 

 3/0 جنو 

 4/0 غر 

 ارتااع

655 - 1000 2/0 

 افزاينده
1000 - 1300 4/0 

1300 - 1700 6/0 

 8/0 1700 از بيشتر

 (باران و برف منظور)بارش

400 - 450 3/0 

 افزاينده
450 - 500 4/0 

500 - 600 6/0 

 8/0 ميليمتر 600 از بيشتر

 كاربري

 2/0 جنگ،

 گسسته
 5/0 مرتع

 6/0 باغ – كشاورزي

 7/0 مسکوني

 گياهي پوشش تراكم و نوع

0 – 20 8/0 

 كاهنده
20 – 40 6/0 

40 – 60 4/0 

 2/0 درصد 60 از بيشتر

 گس، از فاصله

0-200 9/0 

 كاهنده
200-1000 7/0 

1000-1500 5/0 

 2/0 1500از بيش

 ازرودخانه فاصله

0 – 50 8/0 

 كاهنده
50 - 150 7/0 

150 - 250 6/0 

 4/0 متر 250 از بيشتر

 سنگ بافت

 9/0 سبک

 گسسته
 7/0 متوس 

 5/0 سنگين نيمه

 3/0 سنگین
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شهود كهه از افهزايش تغييهر كهاربري      مهي رو توصيه از اين

 اًارایي از شک، جنگ، و مرتهع بهه سهمت مسهکوني جهد     

حساس بهه لغهزش از   ، از فعال كردن نقاط دهخودداري ش

ساز و يا رفت و آمد با وساي، سنگين كهه   قريق ساخت و

در نواحي كهه داراي   .پرهيز شودكند مياين امر را تشديد 

هاي حساس اسهت  سازندهمراه بهدرصد  30شيب بيش از 

. در شهود  هها اسهتااده  دامنهاز كاشت درخت جهت تثبيت 

مسهتعد لغهزش    مناقق حساس كه رقوبت زياد داشهته و 

. يکي از شودباشد با ايجاد زهکش، آ  از منطقه خارج مي

هاي مهم در مناقق حسهاس اسهتااده از پوشهش    روشاز 

منظهور كهاهش رقوبهت و    بهه عنوان مثال توسکا به گياهي

جلوگيري از لغزش است. براي قراحي امور مهمهي ماننهد   

ههاي فهو  اسهتااده شهود و نقهاط بها       نقشهجاده از شبکۀ 

 چنيني استااده نشوند.اينبراي امور مهم  باال اصالً ريسک

 پیشنهادها
ديده شهده بهراي كنتهرل لغهزش از سهازه اسهتااده        -

وجه از سازه استااده نشود هيچشود به ميكنند توصيه  مي

 شود.ميچون موجب تخريب سازه و خسارت بيشتر 

 و ANPههاي  روشهاي ديگر نظيهر  روشاستااده از  -

TOPSIS  مهورد نظهر و سهپ  نتهايج      ۀحوزبندي پهنهدر

تها بهتهرين نتهايج حاصه،      مقايسه شود ها با همروشاين 

 گردد.
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