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 چکیده

یکی از مخاطرات طبیعی است که همواره با خسارات مالی و جانی همراه است. شناخت  لغزشزمین ۀدیپد

. شناسوایی و ععیوین منواط  اسوتمختلف آن برای ما از اهمیت بالایی برخووردار  یهاگونهعوامل ایجاد و 

 یهواطرح، زمینه را برای اجرای هاخسارتضمن جلوگیری از بروز  عواندیم لغزشزمینحساس و مستعد 

آبخیوز سود گلوا   حوضهدر  لغزشزمینفراهم آورد. در پژوهش حاضر ارزیابی خطر  هادامنه پایدارسازی

از بوین  اسواس،ایون  بور .انجام شده استویکور چند شاخصه  گیریعصمیمبا استفاده از روش  ایلاماستان 

، ارعفاع، شیب، بارش، فاصله از گسل، فاصله از آبراهوه، فاصوله شناسیزمینپارامتر  8 عوامل مختلف ععداد

منطقه، عشخیص داده  یهالغزشزمیندر وقوع  مؤثر یپارامترها عرینمهم عنوانبه از جاده و کاربری اراضی

 مراعبوی با روش عحلیول سلسوله ،لغزشزمین وقوع در مؤثرعوامل  از هرکدام اهمیت ضریب سپسشدند، 

. کردنود کسوب را اهمیت ضریب بیشترین شیب و بارش ،شناسیزمینمعیارهای  که آمد دست به هاستمیس

 ریوز) برعور یهانوهیگز انتخوا  پشویمانی و سوودمندی درجوه ویکوور، سازیبهینه الگوریتم پایه بر سپس

 درجوه برحسوب هاحوضه زیر (،Qویکور ) بهینه شاخص میزان محاسبه با پایان در و مشخص ،(هاحوضه

. شودند بنودیطبقه زیاد و متوسط کم، پذیریحساسیت کیفی کلاس سه در لغزشزمین به پذیری حساسیت

حوضوهزیر و پذیری حساسیت بیشترین حاجی بختیار و پلکانه بان سوهان، یهاحوضه زیر داد نشان نتایج

 انطبوا  از .هسوتند لغوزشزمین وقوع به پذیریحساسیت کمترین دارای چگاه و میرناصر داره چگان، یها
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 مشوخص همچنوین و بورد پی حاصل نقشه به صحت عوانیم منطقه یهالغزشزمین و بندیپهنه یهانقشه

 وقووع احتموا  خطر بندیپهنه مناسبی جهت کاملاً روش پژوهش این در استفاده مورد مد  ویکور که شد

 .است موردمطالعه حوضه در لغزشزمین

 ، سد گلا ، ایلام.ویکور، شاخصهچند  گیریعصمیم، لغزشزمین: هاواژهکلید

 مقدمه -0

خانموان و بی هوزار نفوردشمن انسان باعث کشته و مجروح شدن سوالانه صودها  عرینبزرگ عنوانبهبلایای طبیعی 

کشوور در معورت عهدیود مخواطرات طبیعوی،  23کشور ایوران یکوی از  شود.ها نفر در سراسر جهان میشدن میلیون

از ایون  (.2983اسوت )فوین نیوا و احمودی،  هالغزشزمینشاهد وقوع انواع مخاطرات ناشی از وقوع  سالههمهعقریباً 

نسوان دارای اهمیوت خواس اسوت کوه بوا عوجوه بوه اینکوه یکی از معضلات جهانی پیش روی ا لغزشزمینرهگذر 

ایون پدیوده در راسوتای جلووگیری از  لذا شوناخت ؛مدیریت پذیرعر هستند نسبت به سایر بلایای طبیعی هالغزشزمین

مسواعد بوودن شورایط جغرافیوایی و  لیوبوه دلخسارات ناشی از آن از اهمیت زیادی برخوردار است. کشور ایران نیز 

 هرسوالهآیود و پرخطر به شومار مییك کشور  عنوانبههای محیطی ت جامع محیطی و عدم رعایت آستانهفقدان مدیری

عوامول  آورد.بوه بوار موی عوجهیقابولات در مناط  کوهستانی و مرعفع کشور خسارات و صدم لغزشزمیناین پدیده 

نفوو  در  ن یوك قشور کومترار داشوشامل وجود یك شیب کافی برای لغزش، ق هالغزشزمینوجود آورندۀ  طبیعی به

فاصوله روی قشور کوم قورار دارد. همچنوین عوامول لاعمقی از خاک، وجود آ  کافی برای اشباع قسمتی از خاک که ب

روش بورای  نیعرمناسوب  شناسوایی و انتخوا .دهنودیموانجام  احتیاطیبیاز روی  هاانسانانسانی شامل کارهایی که 

با اطمینان بالاعری به نتایج، برای پیشگیری یوا بهبوود شورایط، اقودامات لوازم  شودیمباعث  لغزشزمینخطر  بندیپهنه

عمرانی، حفاظت خواک و... باعوث شوده اسوت عوا  یهاتیفعال، ریزیبرنامهدر مراحل،  هانقشهانجام شود. اهمیت این 

دهند. بوا اسوتفاده از نتوایج چنوین  قرار موردعوجهرا  لغزشزمینخطر  بندیپهنه یهانقشهگروه زیادی از محققین، عهیه 

پیشوگیری و کنتور   هوایراه طالعهدر بررسی و م هاآنرا رسم کرده و از  لغزشزمینر خط یهانقشه عوانیمعحقیقاعی 

 استفاده کرد. لغزشزمین

در داخول و خوار  با مد  ویکوور  لغزشزمینبندی خطر در زمینه پهنه شماریانگشتو  محدودعاکنون عحقیقات 

 نقشوه ،(2931) سوپهر و همکواران مطالعوات زیور را برشومرد. عووانیموها آن عرینمهماز کشور انجام گرفته است که 

ویکور عهیه کردنود کوه نتوایج  عوافقی سازیبهینه الگوریتم پایه بر بینالود شمالی یهادامنه لغزشزمین پذیری حساسیت

 خیرآبواد، یهاحوضوه زیور و پذیری حساسیت بیشترین اندرزی و اسجیل مکان،گل یهاحوضه زیر که داد این عحقی 

 بنودیپهنه (2931سووری و همکواران ) .هسوتند لغوزشزمین وقوع به پذیری حساسیت کمترین دارای چایش و اقبا 

با استفاده از روش فرایند عحلیل سلسله مراعبی در حوضه کسومت خورم آبواد را انجوام دادنود. نتوایج  لغزشزمینخطر 
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درصود از مسواحت منطقوه در  75با روش عحلیل سلسوله مراعبوی نشوان داد کوه بویش از  لغزشزمینخطر  بندیپهنه

 لغوزشزمینخطور  بنودیپهنه ( در عحقیقوی2931نوجووان و حیواعی )خطر زیاد و خیلی زیاد قرار گرفوت.  یهاکلاس

( را انجوام دادنود. عحلیول نتوایج AHPغر  با استفاده از روش عحلیل سلسله مراعبی ) آباداسلامحوزه آبخیز سیاه خور 

 عورینمهم، کواربری اراضوی و بوارش شناسویزمین یفاکتورهوا دهودیموعحلیل سلسله مراعبی در ایون حووزه نشوان 

 بنودیپهنه( در عحقیقوی ارزیوابی و 2939میرنظری و همکاران ). روندیمبه شمار  لغزشزمینبر وقوع  مؤثرپارامترهای 

و عملگرهای منط  فازی در حوضه آبریز پشت عنگ سورپل  هوا  )اسوتان  AHPبا استفاده از مد   لغزشزمینخطر 

در  AHPشوتری نسوبت بوه مود  از دقوت بی 5/3نشان داد که مد  فازی گامای  هامد انجام دادند. ارزیابی  کرمانشاه(

( در عحقیقوی 2939کریموی و همکواران ) در حوضه آبریز مورد مطالعه برخووردار اسوت. لغزشزمینعهیه نقشه خطر 

آبخیز زنگوان ایلام را مورد مقایسه و بررسی قورار دادنود.  حوضهدر  لغزشزمینخطر  بندیپهنهمختلف برای  یهامد 

، یامواهوارههووایی و عصواویر  یهواعکسبا اسوتفاده از عفسویر  GISدر محیط  لغزشزمیندر  مؤثربعد از عهیه عوامل 

بوا چهوار روش ارزش اطلاعواعی، عوراکم سوطل، عحلیول  بنودیپهنهععیین کردند و سپس  هالغزشزمینموقعیت دقی  

 نیعرمناسوببررسی و انتخوا   منظوربهروش پیشنهادی گوپتا و جوشی انجام گرفت. نهایتاً  و هاستمیسسلسله مراعبی 

 (2934) سراسوکانرود و همکواران اصوغری استفاده شود. لغزشزمیناز شاخص  لغزشزمینخطر  بندیپهنهمد  برای 

بوه دسوت  ویکور را انجام دادنود طبوو  نتوایج مد  از استفاده با چای لاقان آ  آبخیز حوضه در سیلا  خطر بندیپهنه

. دارنود چوای لاقوان آ  ۀحوضودر  سوویل ایجاد بر را عأثیر بیشترین آبراهه، شبکه از فاصله و ارعفاع شیب، عوامل آمده،

چوای  لاقوان آ  آبخیوز حوضوه در ویکوور مود  از استفاده با لغزشزمین ( در عحقیقی خطر2934مددی و همکاران )

 ویکوور و روش فوازی یهامجموعوه از اسوتفاده نشوان داد کوه هاآنقرار دادند. نتایج عحقی   بندیپهنه و مورد ارزیابی

 آ  حوضوه لغوزشزمین ۀمطالع جهت بالایی نسبی دقت از معیاره، چند گیریعصمیم عحلیل هایروش از یکی عنوانبه

 مخواطرات معرت در روستایی یهاسکونتگاه فضایی بندیپهنه( 2934علوی و همکاران ) است. برخوردار چای لاقان

عالش را انجام دادند کوه نتوایج عحقیو  نشوان  شهرستان در ویکور معیاره چند گیریعصمیم عکنیك از استفاده با محیطی

 لغوزشزمینخطور  بنودیپهنهعکنیوك در  نیعرمناسوبچند معیاره مد  ویکوور  گیریعصمیم یهاروشداد که از بین 

 آ  آبخیوز حوضوه در VIKOR مود  از اسوتفاده با ریزش خطر بندیپهنه و ارزیابی ،(2934همکاران )مددی و  .است

 رخوداد لحوا  از بالا بسیار عوان دارای چای لاقان آ  حوضه که دهدیم نشان مطالعه نتایج چای را انجام دادند که لافان

 مود  از اسوتفاده بوا لغوزشزمین وقووع خطر بندیپهنه و (، ارزیابی2938حجازی و همکاران ). است ریزشی حرکات

 درصود 11/13 حودود در کوه است این دهنده نشان پژوهش را انجام دادند. نتایج حاجیلرچای آبریز حوضه در ویکور

 ، در(2937) همکواران انتظواری وبووده اسوت.  زیواد خیلی لغزشزمین وقوع احتما  حاجیلرچای، حوضه مساحت از

 بوا کوه رسویدند این نتیجوه به ویکور، سازیبهینه الگوریتم پایه بر رود طالقان حوضه لغزشزمین ریسك خطر ارزیابی
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 ییهاحوضوه زیور را حوضه از مساحت درصد 03 بیش از رود طالقان یهاحوضه زیر پذیری حساسیت نقشه به عوجه

 سوازتیچ حبیوب و بنوی کورده اسوت. احاطوه لغوزشزمین وقووع به نسبت متوسط و بالا پذیری حساسیت شرایط با

سیلا  را اجرا کردند کوه نتوایج عحقیو   مدیریت یهانهیگز ارزیابی برای ویکور چندمعیاره گیریعصمیم (، مد 2937)

 عابودینی. اسوت یافتوه افزایش ویکور پارامتر عغییر به نسبت مد  حساسیت ویکور، پارامتر میزان افزایش نشان داد که با

 توایجنویکوور را انجوام دادنود.  مد  از استفاده با شهرنیمشک شهرستان در سیلا  خطر بندیپهنه(، 2930و همکاران )

 مطالعواعی منطقوه در سویل ایجواد بر را عأثیر بیشترین عرعیب به شیب و بارش لیتولوژی، ارعفاع، عوامل داد، نشان مطالعه

 عهوران شوهر 21 منطقوه کالبدی یآورعا  میزان عحلیل و (، در عحقیقی ارزیابی2930شهرکی و همکاران ) زنگنه. دارند

زیرحوضوه  یبنودطبقه(، 2935) و همکاران شریفی کیا .ویکور را انجام دادند و FANP مد  از استفاده با زلزله برابر در

قورار  یموردبررسورا  VIKORو  TOPSIS, SAWچنودمعیاره  گیریعصومیم یهامد های آبخیز نکارود با استفاده از 

 و یبنودتیاولو بوه دیگور یهامود  بوه نسوبت بیشوتری دقوت با VIKOR مد  داد نشان هامد  دادند. نتایج ارزیابی

 حوضوهزیر یزیخلیسو یبنودتیاولو(، در عحقیقوی 2935امیری و همکواران ). است پرداخته ها زیرحوضه بندیطبقه

 دادنود. انجوام VIKOR گیریعصومیم مود  و مورفومتریك پارامترهای از استفاده با فارس استان در مهارلو آبخیز های

مخاطرات ژئومورفولوژیك )لغزش و سیل( استان البرز بوا اسوتفاده از  بندیپهنه(، عحلیل و 2938) و همکاران خدادادی

هور یوك از مخواطرات،  بنودیپهنه یهانقشوهطب  نتایج نهایی حاصول از انجام دادند.  FR و VIKOR-AHP یهامد 

از سطل استان در پهنه خطر متوسوط سویل  درصد 12/12و  لغزشزمینسطل استان در پهنه با خطر زیاد  درصد 33/99

 2. کمواکمخاطرات اهمیوت بسویاری دارد گونهنیامناط  دارای پتانسیل خطر وقوع  بندیپهنهقرار دارند که شناسایی و 

با استفاده از روش فرآیند عحلیل سلسوله مراعبوی و چنود متغیوره  لغزشزمینحساسیت  یسازمد ( در عحقیقی 1330)

هموی در ، زبری زموین و نووع پوشوش نقوش میشناسسنگشیب،  دهدیمونی انجام دادند. نتایج نشان در پیرلپین اسلو

بوا اسوتفاده از فرآینود عحلیول سلسوله  لغزشزمینحساسیت  بندیپهنه( 1338) 1یلسین .حساسیت به رانش زمین دارد

ر ایون مطالعوه از فرآینود عحلیول سلسوله در آردسن )عرکیوه( را انجوام داد. د GISمراعبی و آمارهای دو متغیره مبتنی بر 

 لغوزشزمینحساسویت  بنودیپهنه( برای عهیه نقشوه Wf( و روش ضریب وزن )Wi(، شاخص آماری )AHPمراعبی )

از عوزیع واقعوی حساسویت بوه لغوزش زموین  عرنانهیبعصویری واقع AHPاستفاده شده است. نتایج نشان داد که روش 

 بورای VIKOR شوده اصولاح مود  ( یوك1333و همکواران ) 9هوانوگ .دهدیم ارائه Wfو  Wi یهاروشنسبت به 

 نتیجوه عووانیمو هوامثا  نتوایج پشیمانی مورد مطالعه و بررسی قرار دادند از نظریه با دیدگاه معیار چند با گیریعصمیم

 پشویمانی و VIKOR یهامود  بوه نسوبت MCDMبینانوه  واقوع مشوکلات بوا مقابله برای پیشنهادی مد  که گرفت

                                                           
1 Komac 

2 Yalcin 

3 Huang 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0341816207000173#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0341816207000173#!
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حساسویت بوه لغوزش بوا نسوبت احتموا  فرکوانس و  بندیپهنه( در عحقیقی 1329و همکاران ) 2دمیر .است عرمناسب

روش عحلیل سلسله مراعبی در قسمت شرقی منطقه گسل آنواعولی شومالی )عرکیوه( را انجوام دادنود. نتوایج حاصول از 

همکواران  و 1خوان لوین عأیید و با مد  احتما  مقایسه گردید. لغزشزمینمکانی  یهادادهبا استفاده از  هاوعحلیلعجزیه

. ایون مطالعوه GISبا استفاده از ارزیابی چند معیاره مبتنی بر  تنامیو 9لیوییدر منطقه  لغزشزمینخطر  بندیپهنه( 1328)

ون  .( انجوام شودAHPاز طری  الگوریتم فرآیند سلسله مراعبی عحلیلی ) لغزشزمینععیین وزن عوامل مؤثر بر  منظوربه

بوا اسوتفاده از ضوریب اطمینوان و روش عحلیول سلسوله  لغوزشزمین( در عحقیقی حساسیت 1325و همکاران ) 4فان

 عورینمهم یشناسوسنگکه فاصله از رودخانوه، فاصوله از گسول و  دهدیممراعبی را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج نشان 

بوا اسوتفاده  لغوزشزمینخطر  بندیپهنه( در عحقیقی 1323و همکاران ) 7بچاری  ا هستند. لغزشزمیندر  مؤثرعوامل 

در منطقه ساحلی صفی )مراکش( مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج عحقی  نشوان داد کوه پارامترهوای شویب،  GISاز آنالیز 

 .شوودیموجود را شامل مو یهایداریناپااز  ٪57و شکستگی از همبستگی قوی برخوردار است و  شناسیزمینساختار 

 ازجملوهخیوزی و شورایط آ  و هووایی نظیر لیتولووژی، عکتونیوك، لرزه شناسیزمیناستان ایلام به دلیل خصوصیات 

-های سسوت موارنیهای سخت آهکی و لایهمثا  عناو  لایه طوربهدر کشور است.  لغزشزمینمناط  دارای پتانسیل 

هوای بزرگوی از این اسوتان شورایط مسواعدی را بورای ناپایوداری بخش های بزرگ در سرعاسرشیلی در یا  طاقدیس

گیرنود، اموا در معمولاً در ارعباط بوا منواط  کوهسوتانی شوکل می هالغزشزمینهای طبیعی به وجود آورده است. دامنه

ممکون اسوت در اثور خطوای  هوالغزشزمینوجود دارد. در مناط  کم ارعفواع،  هاآنمناط  کم ارعفاع نیز امکان رخداد 

ریزی عهیوه نقشوه برناموه ( نیوز ر  دهنود.…سوازی و سوازی و ساختمانهای راه)در حفاری یزیرخاکخاکبرداری و 

موجوود  هوایلغزهزمینها چیزی فراعور از شناسوایی محون نقشه گونهاین چراکهبسیار با اهمیت است،  هالغزشزمین

، وجوود داردای ظواهر کنوونی را در مناطقی که امکان بورهم زدن ععواد  دامنوهعوان به کمك آن بروز خطر است و می

نبوده و در صورت امکان بسیار پور هزینوه اسوت، اموا  پذیرامکاندر حا  وقوع، اغلب  لغزشزمینکنتر   عشخیص داد.

گیرنود اغلوب کل میهایی که در اثر عوامل طبیعی شوعوان پیشگیری کرد؛ کنتر  لغزشوقوع آن را در مناط  مستعد می

بوا  وجودنیبوااپوذیرعر هسوتند های ناشی از عوامل مصنوعی، مدیریتلغزشزمین کهیدرصورعمیسر نیست.  یسادگبه

عووان از سیسوتم عوجه به اثرات مرکب عوامل طبیعی و مصنوعی در وقوع ایون پدیوده طبیعوی در منواط  مختلوف می

 افوزارنرمبوا اسوتفاده از  لغزشزمینبندی نقشه پهنه فرسایش و به عهیه اطلاعات جغرافیایی برای ععیین مناط  حساس به

GIS  پرداخت. لغزشزمین بندیپهنهبه عهیه نقشه 

                                                           
1 Demir 

2 Khanh Linh 

3 Luoi 

4 Wen Fan 

5 El Bchari 
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 منطقه مورد مطالعه -6

کیلومتری شور  شوهر ایووان و  1/8در آبخیز مرزی استان ایلام  یهاحوضهیکی از  عنوانبهآبخیز سد گلا   حوضه

دهستان چوار از عوابع شهرستان ایلوام واقوع شوده اسوت. ایون  ۀمحدودکیلومتری شما  غر  شهر چوار و در  0/0در 

َ    41عوا ً  99َ   41َ    23طوو  شورقی و ً  40َ   24َ   98عا  ً  40َ   39َ   45آبخیز در مختصات جغرافیایی ً  حوضه

و  2343هکتوار و حوداکثر ارعفواع آن  22.819آبخیوز  حوضوهرفته است. مساحت کول عرت شمالی قرار گ 99َ   43

در  هواآنآبخیز عحت عأثیر جریانات غربی است که عموده فعالیوت  حوضه. از نظر اقلیمی این باشدیممتر  343حداقل 

مواه  4ر حودود فاصله آبان عا فروردین ماه است و فصل خشك کاملاً منطب  بر فصل گرم است که طوو  ایون فصول د

 دمارعن نیمه خشوك متوسوط عوا شودید بندیطبقهمیلیمتر و نوع اقلیم بر اساس   033. متوسط بارش سالانه آن باشدیم

   .( نشان داده شده است2آبخیز سد گلا  در شکل ) حوضه. موقعیت است
 

 
  در کشور و استان موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -0شکل 

 

در حوضه آبخیز سد گلا  اسوتان ایلوام انجوام شود. بودین  لغزشزمینمطالعه حاضر با هدف عهیه نقشه حساسیت 

و مراجعوه بوه سوازمانها و ارگانهواى  یاکتابخانهمنظور ابتدا مبانى نظرى و عئوریك پژوهش بر اساس مطالعات اسنادى، 
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شناسوایى  لغوزشزمینعهیه نقشه حساسویت  منظوربهاده مربوطه انجام گرفت. سپس معیارها و زیر معیارهاى مورد استف

، ارعفاع، شیب، بارش، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، فاصله از جواده، خواک و شناسیزمینشد که این معیارها شامل: 

ش و موورد پورداز Arc GIS 23،9عهیه شده از معیارهواى عأثیرگوذار در نورم افوزار   یهاهیلا. باشندیم  کاربری اراضی

وزن دهى و ععیین اهمیت نسبى هر یك از معیارها، از روش عصمیم گیرى عحلیول  منظوربهعحلیل فضایى قرار گرفتند. 

 استفاده شد.   Expert Choiceسلسله مراعبى در نرم افزار 

 هاروشمواد و  -9

 مواد -9-0

های زیادی در آن بوه وقووع پیوسوته لغزشزمینباشد و می لغزشزمیندارای پتانسیل بالای  آبخیز سد گلا  حوضه

های هوایی منطقه بوه روش ، عکسمطالعهمورد  حوضهبه وقوع پیوسته در  لغزشزمیناست. جهت به نقشه در آوردن 

 GPS و استفاده از دسوتگاه میدانی یهایبررسبا سپس  .وسکوپی عفسیر و مناط  مشکوک به لغزش ععیین گردیدیاستر

)شوکل  گردیوددر منطقه ثبوت  لغزشزمین 10در نهایت و شد  شناسایی هالغزشزمینت دقی  با دقت بسیار بالا موقعی 

و همچنوین  اندشودهکه عوسط معاونت آبخیزداری استان ایلام عهیوه  یهاپرسشنامه(. با عوجه به نتایج به دست آمده از 1

آبراهوه، فاصوله از ، ارش، فاصوله از گسولبو، ارعفاع، شویب، شناسیزمینعامل  8استفاده از عجربیات افراد بومی منطقه 

 اولیه عشخیص داده شدند.  مؤثرعوامل  عنوانبهکاربری اراضی  و جادهفاصله از 

 هاروش -9-6

 گیریعصومیمو  1(MODMچند هدفه ) گیریعصمیمبه دو دسته  2(MCDMچند معیاره ) گیریعصمیم یهاروش

انتخوا  بهتورین گزینوه یوا وزن دهوی بوه عوامول  گیریعصومیم. هدف از شوندیمعقسیم  9(MADMچند شاخصه )

وظیفه خاصی دارد یکی هدف وزن دهی بوه معیارهوا، یکوی هودفش رعبوه  گیریعصمیم است. هر روش گیریعصمیم

 یهواروشپرکواربردعرین موورد از  یوكدر اینجا به بررسی  که باشدیمو دیگری هدف ارزیابی معیارها  هانهیگزبندی 

 .چند شاخصه خواهیم پرداخت گیریعصمیم

 0 (VIKORE) ویکور مدل

 گزینوه بهتورین انتخوا  بورای چنودمعیاره گیریعصومیم یهامود  از یکی ویکور معیاره چند گیریعصمیم روش

 گیریعصومیم بوه و اسوت سازشی روش یك ویکور عکنیك. شد ارائه 2384 سا  به اپریکویك عوسط مد  این. است

                                                           
1 Multi-Criteria Decision Making 

2 Multi-Purpose Decision Making 

3 Multiple Attribute Decision Making 

4 Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje 
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 بوه موجوه جووا  نزدیکتورین سازشوی جووا  از منظوور. کنودیم کمك مختلف معیارهای براساس هانهیگز پیرامون

 بور هانوهیگز ارزیوابی طریو  از ویکوور روش  .گرددیم اطلا  متقابل عواف  یك به سازش کلمه. است آ  ایده جوا 

 بلکوه شووندینمو دهوی وزن معیارهوا ویکوور عکنیك در. کندیم بندی رعبه یا بندی اولویت را هانهیگز معیارها، اساس

 معیارهوا، ارزش در عرکیوب بوا و معیارهوا اساس بر هانهیگز سپس و شودیم ارزیابی دیگر یهاروش طری  از معیارها

 چنود اسواس بر هانهیگز این که دارد وجود مختلف گزینه چند همواره مد  این در. شوندیم بندی رعبه و شده ارزیابی

 مراحول روش .گردنودیمو بنودی رعبوه ارزش، اساس بر هانهیگز نهایت در و شوندیم ارزیابی مستقل صورت به معیار

 ویکور به صورت خلاصه عبارت از:

 ،AHP ماننود گیریعصومیم یهواروش از یکوی کمك به)معیارها  وزن بردار ععیین -1عصمیم  ماعریس عشکیل -2

عأسوف  مقودار ( وSiسوودمندی ) مقودار محاسوبه -4منفی  آ  ایده و مثبت آ  ایده نقطه ععیین - 9 (… و خبرگان نظر

(Ri) شاخص محاسبه -7راهکار  هر برای ( ویکورQiبرای ) مقوادیر اسواس بور راهکارها کردن مرعب -0راهکار   هر 

Si، Ri و Qi  5- سازشوی راهکوار معناسوت ایون به: قبو  قابل مزیت( 2 :شرط دو به عوجه با سازشی راهکار پیشنهاد 

 ایون بوه: گیریعصومیم در قبوو  قابول ثبوات( 1 .باشود داشوته یاملاحظه قابل عفاوت خود بعدی راهکار با ستیبایم

 در .باشود داشوته را فوردی عوأثر حوداقل و گروهوی مطلوبیوت حوداکثر باید شده انتخا  سازشی راهکار که معناست

 ارائوه سازشوی راهکوار مجموعوه یوك راهکوار یك جای به نباشد قرار بر سازشی راهکار برای بالا شرایط که صورعی

 .(1)شکل شودیم

 
 لغزشروش مطالعاتی انجام گرفته برای رسیدن به نقشة حساسیت پذیری زمین نمودار -6شکل 
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 نتایج و بحث -0

 لغوزش ووقووع زمین درجه اهمیت در نظر از نقطه پس از عهیۀ معیارهای انتخابی، ضریب اهمیت معیارهای مذکور

 (.2)جدو   گرددیمععیین  AHPسلسله مراعبی عحلیل این پدیده، به کمك الگوریتم به هاپذیری حوضه حساسیت

 

 AHPروش کمك با مطالعاتی حوضة در لغزشزمین وقوع در مؤثر معیارهای اهمیت ضریب  -0جدول 

 ارتفاع  بارش شیب شناسیزمین معیار
 فاصله از

 ودخانه ر

 فاصله از

 جاده 

 فاصله از

 گسل 

 کاربری

 اراضی

 34/3 37/3 30/3 38/3 23/3 20/3 13/3 13/3 ضریب اهمیت

 

 لغوزشهور عامول موؤثر در زمین نظور )نقوش موورد گزینۀ معیار در هر نقش بر اساس هانهیگز وزن دهی منظوربه

 عوأثیر بالواعرین 23 و عأثیر کمترین 2وزن  که ایگونه است؛ به شده استفاده عا ده یك قطعی دهیبازۀ وزن زیرحوضه(، از

پس از ععیین ضریب اهمیت معیارها، ماعریس عصمیم اوزان برای انجوام الگووریتم  .دهدیم نشان لغزشزمین خطر در را

معیار در ارزیابی شش گزینه نقش دارند کوه معورف  8( عهیه شد. همانطورکه مشخص است، 2ویکور، براساس رابطۀ )

را در  موؤثربور اسواس پارامترهوای  گیریعصومیم( عشکیل ماعریس 1. جدو  )های آبریز منطقۀ مطالعاعی هستندحوضه

 .دهدیمهای منطقه مطالعاعی را نشان زیر حوضه

                                    (    2رابطه )

 

 لغزشبراساس معیارهای مؤثر در وقوع زمین گیریتصمیمماتریس -6جدول
 معیار

 زیرحوضه
 ارتفاع بارش شیب شناسیزمین

 فاصله از

 ودخانهر

 فاصله از

 جاده

 فاصله از

 گسل

 کاربری

 اراضی

 7 7 7 7 7 8 0 0 زمزمان

 0 0 0 0 7 0 7 4 حاجی بختیار

 4 4 4 4 5 7 9 8 داره میرناصر

 8 8 8 8 0 5 0 7 بان سوهان

 5 5 5 5 7 1 4 0 پلکانه

 7 7 7 7 4 9 7 3 چگا

 4 4 4 4 0 0 1 5 چگان
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(، 9نرموا  شودند. جودو  ) (1)پس از انجام وزن دهی و عهیۀ ماعریس وزنی، مقادیر ماعریس بوا اسوتفاده از رابطوۀ 

 .  دهدیمای ماعریس وزنی نرما  شده را نشان مقادیر نرما  شده یا به گفته

𝑟𝑖𝑗(                                                1رابطه ) =
𝑋𝑖𝑗

√∑ 𝑋𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 

 

 لغزشها( براساس معیارهای مؤثر در وقوع زمین)زیرحوضه هانهیگزمقادیر نرمال شدۀ اوزان   -9 جدول
 معیار

 زیرحوضه
 ارتفاع بارش شیب شناسیزمین

 فاصله از

 ودخانهر

 فاصله از

 جاده

 فاصله از

 گسل

 کاربری

 اراضی

 17 17 17 17 17 17 90 90 زمزمان

 90 90 90 90 17 90 17 20 حاجی بختیار

 20 20 20 20 43 17 3 04 داره میرناصر

 04 04 04 04 90 43 90 17 بان سوهان

 43 43 43 43 17 4 20 90 پلکانه

 17 17 17 17 20 3 17 82 چگا

 192 192 192 192 121 119 272 935 چگان

 20 20 20 20 90 90 4 43 جمع

 

 .شودیم( نوشته 4بعد عدد هر ماعریس را عقسیم بر مجذور مجموع هر ستون کرده و در جدو  ) ۀمرحلدر 

 

 لغزشها( براساس معیارهای مؤثر در وقوع زمین)زیرحوضه هانهیگزمقادیر نرمال شدۀ اوزان   -0جدول 
 معیار

 زیرحوضه
 ارتفاع بارش شیب شناسیزمین

 فاصله از

 ودخانهر

 فاصله از

 جاده

 ازفاصله 

 گسل

 کاربری

 اراضی

 913/3 913/3 913/3 913/3 949/3 790/3 488/3 941/3 زمزمان

 937/3 937/3 937/3 937/3 949/3 431/3 435/3 118/3 حاجی بختیار

 109/3 109/3 109/3 109/3 482/3 997/3 144/3 475/3 داره میرناصر

 710/3 710/3 710/3 710/3 421/3 403/3 488/3 187/3 بان سوهان

 402/3 402/3 402/3 402/3 949/3 294/3 910/3 941/3 پلکانه

 913/3 913/3 913/3 913/3 157/3 132/3 435/3 724/3 چگا

 109/3 109/3 109/3 109/3 421/3 431/3 209/3 433/3 چگان

 

بور اسواس بعد از نرما  سازی و عهیۀ ماعریس نرما  وزنوی، بورای بدسوت آوردن مقوادیر سوودمندی و پشویمانی 

جهوت وزن دار کوردن، مقوادیر  الگوریتم بهینه سازی ویکور، مراحل زیر روی مواعریس وزنوی نرموا  انجوام گرفوت.
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 گورددیمودیگر بوه دسوت آموده بوود( ضور   یهاروشاز  قبلاًبر وزن معیارها )که  هانهیگزماعریس نرما  هر یك از 

  (.7جدو  )

 

 لغزشبراساس معیارهای مؤثر در وقوع زمین هانهیگزوزن دار کردن مقادیر نرمال شدۀ اوزان  -2جدول 
 معیار

 زیرحوضه
 ارتفاع بارش شیب شناسیزمین

فاصله از 

 رودخانه

فاصله از 

 جاده

فاصله از 

 گسل
 کاربری اراضی

ija 13/3 13/3 20/3 23/3 38/3 30/3 37/3 34/3 

 303/2 543/3 422/3 381/3 380/3 374/3 235/3 301/3 زمزمان

 189/2 888/3 439/3 333/3 380/3 343/3 333/3 342/3 حاجی بختیار

 877/3 731/3 3913/3 300/3 213/3 399/3 374/3 381/3 داره میرناصر

 522/2 284/2 078/3 291/3 239/3 345/3 235/3 372/3 بان سوهان

 435/2 390/2 750/3 227/3 380/3 329/3 351/3 301/3 پلکانه

 303/2 543/3 422/3 381/3 303/3 313/3 333/3 331/3 چگا

 877/3 731/3 913/3 300/3 239/3 343/3 390/3 351/3 چگان

 

 ارزش ماتریس نرمال وزنی نیترنییپاتعیین مقادیر بالاترین و 

در اینجوا منظوور از بزرگتورین عودد، یعنوی عوددی کوه  .گورددیموو کوچکترین عدد هر ستون ععیین  نیعربزرگ

بیشترین ارزش مثبت را داراست و کوچکترین، یعنی بیشترین ارزش منفوی. پوس اگور معیوار موا از نووع منفوی باشود، 

بیشوترین مقودار و بوالعکس  شوودیمو نیعرکوچوكکمترین مقودار و  شودیمیعنی  شودیمعدد برعکس  نیعربزرگ

 (.0جدو  )
 

                                      :              9 رابطه
 

 معیارها از یك هر شدۀ نرمال مقادیر کمترین و بیشترین -2 جدول

 ارتفاع بارش شیب شناسیزمین
فاصله از 

 رودخانه

فاصله از 

 جاده

فاصله از 

 گسل

کاربری 

 اراضی
 معیار

331/3 235/3 374/3 213/3 291/3 078/3 284/2 522/2 f max 

342/3 390/3 329/3 303/3 300/3 913/3 731/3 877/3 f min 

372/3 351/3 343/3 371/3 300/3 913/3 731/3 877/3 *fj--fi  

 

  

* max ; mini ij i ij
jj

f f f f 
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 محاسبة مقدار سودمندی وتأسف معیارها

دراین مرحله با عوجه به مقادیر مثبت و منفی محاسبه شده در مرحلۀ قبل، فاصلۀ هور گزینوه از راه حول ایوده آ  و 

و  2محاسوبه شود. بوه بیوانی درایون مرحلوه سوودمندی 4برای ارزش نهایی براسواس رابطوه  هاآنسپس حاصل جمع 

معورف  مقودار . مقادیرحوداقل بورای هور دوشوودیممحاسبه  حاصل ازانتخا  یك گزینه، به منزلۀ رعبۀ برعر 1پشیمانی

 بیشترین سودمندی را به همراه دارد.  راه حل ایده آ  )گزینه برعر( است که کمترین پشیمانی و کمترین فاصله از

                                     :     4رابطه
*f  =عدد ماعریس نرما  وزنی برای هر ستون نیعربزرگ     fij  =د گزینه مورد نظر برای هر معیوار در مواعریس عد

 AHPضریب =   W    عدد ماعریس نرما  زونی برای هر ستون نیعرکوچك =  f-     نرما  وزنی

 Sjشواخص نهوایی  هواآنکوه مجمووع  دیآیمبرای گزینه به ازای هر معیار یك شاخص مطلوبیت به دست  عتاًیطب

. باشودیمو( آن گزینوه Rjهر گزینه به ازای هور معیوار، شواخص نارضوایتی ) Sj نیعربزرگ. کندیمگزینه را مشخص 

 (.5)جدو   دیآیمبه دست   Rjو  Sjبرعرین و بدعرین رعبه براساس ارزش 
 

 (Rj( و شاخص نارضایتی )Sjشاخص مطلوبیت ) -7جدول 
 معیار

 مناطق

شنازمین

 سی
 ارتفاع بارش شیب

فاصله از 

 رودخانه

فاصله از 

 جاده

از فاصله 

 گسل

کاربری 

 اراضی
Sj Rj 

ija 13/3 13/3 20/3 23/3 38/3 30/3 37/3 34/3 - - 

 498/1 717/7 498/1 088/2 398/3 288/3 205/3 333/3 333/3 238/3 زمزمان

 017/2 397/9 017/2 217/2 017/3 217/3 205/3 399/3 377/3 283/3 حاجی بختیار

 173/9 172/5 173/3 173/1 173/3 173/3 333/3 373/3 207/3 390/3 داره میرناصر

 244/3 144/3 333/3 333/3 333/3 333/3 389/3 325/3 333/3 244/3 بان سوهان

 829/3 197/1 829/3 709/3 929/3 309/3 205/3 233/3 223/3 238/3 پلکانه

 498/1 098/7 498/1 088/2 398/3 288/3 173/3 389/3 377/3 333/3 چگا

 173/9 433/5 173/9 173/1 173/2 173/3 389/3 399/3 113/3 351/3 چگان

 

 هانهیگزو رتبه بندی نهایی  (Qمحاسبةشاخص ویکور )

( برای هرگزینوه )زیرحوضوۀ مطالعواعی( Qدر نهایت پس از محاسبۀ مقادیر سودمندی و پشیمانی شاخص ویکور )

   (.8)جدو  محاسبه شد  (7)صورت مجزا و براساس رابطۀ به 

                                                           
1 Utility measure 

2 Regret measure 

* *

* *
1

; max
n

i ij i ij

j i j i
i

i i i i i

f f f f
S w R w

f f f f 
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 :7 رابطه

 

  V  7/3= عدد ثابت     

Sj  مجموع مقدار =S                       برای هر گزینه-S  =عدد شاخص  نیعربزرگS برای هر گزینه 
*S  =عدد شاخص  نیعرکوچكS         برای هر گزینهRj  مقدار =R برای هر گزینه  
-R  =عدد شاخص  نیعربزرگR          برای هر گزینه*R  =عدد شاخص  نیعرکوچكR برای هر گزینه 

 

   ایلام استان گلال آبخیز سد های منطقه مطالعاتیمقادیر شاخص ویکور در زیر حوضه -8 جدول
 چنان چگا پلکانه سوهان بان میرناصر داره بختیار حاجی زمزمان زیرحوضه

 Q 101/3 734/3 322/3 183/3 354/3 399/3 333/3 مقدار 

 

 بوا انتخوا  ارعبواط در بهینه عصمیم و رعبه بندی هاگزینه قبل، گام در شده محاسبه Qمقادیر  اساس بر مرحله این در

 سوه در Q و S،  R مرحله مقوادیر این در که ایگونه به گرفت؛ انجام لغزش(زمین به بالاعر پذیری حساسیتبرعر )گزینه 

 گزینوه عنووان با شد، شناخته گروه مناسب سه هر در که هایگزینه در نهایت شد. مشخص و ععیین گزینه برای هر گروه

 (.3جدو  ) انتخا  شد برعر
 

   ایلام استان گلال سد آبخیزهای مطالعاتی بر ای زیر حوضه Sو  Q ،Rرتبه بندی مقادیر  -1جدول 

 رتبه (Q ) کوریوشاخص  رتبه (R پشیمانی ) رتبه (Sسودمندی ) منطقه )زیر حوضه(

 4 101/3 4 498/1 4 717/7 زمزمان

 7 734/3 9 017/2 9 397/9 حاجی بختیار

 1 322/3 7 173/9 0 172/5 داره میرناصر

 5 333/2 1 244/3 2 144/3 بان سوهان

 0 579/3 2 829/3 1 197/1 پلکانه

 9 174/3 4 498/1 7 098/7 چگا

 2 333/3 7 173/9 5 433/5 چگان

 

 Qمقادیر  اساس بر هانهیگز بندی رتبه

های مطالعواعی بوه برای عهیۀ نقشۀ حساسیت پذیری زیور حوضوه Sو  Rو دسته بندی مقادیر  Qپس از ععیین رعبۀ 

کلواس کیفوی حساسویت پوذیری کوم،  سوه(، منواط  در Qلغزش بر پایۀ مقادیر شاخص بهینوه سوازی ویکوور )زمین

نهایوت بور اسواس طبقوات (. در 23جودو  شودند ) بنودیطبقهزیواد حساسیت پوذیری متوسط و حساسیت پذیری 

* *
(1 )

j j

j

S S R R
Q v v

S S R R
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 شوودیموعهیوه   GISلغوزش در محویط ، نقشۀ حساسیت پذیری منطقۀ مطالعواعی بوه زمینQحساسیت و مقادیر کمّی 

 .(9)شکل 
 

 لغزشکلاس بندی کّمی وکیفی درجه حساسیت پذیری زمین -01جدول 
 (Qمقدار کمی ویکور ) کلاس )طبقه( درجه حساسیت پذیری

 > I 0/3 کم

 II 0/3 – 9/3 متوسط

 <III 9/3 زیاد

 

 
 ویکورگلال با استفاده از روش سد ه آبخیز در حوض لغزشزمینخطر  بندیپهنهه نقش -9شکل

 

 گلالسد در خوزه آبخیز  لغزشزمینخطر  یهاپهنهمساحت و درصد   -00جدول 
 مساحت پهنه )درصد( مساحت پهنه )هکتار( خطر ةقطب ردیف

 7/25 1300 خطر کم 2

 4/41 7325 متوسط خطر 1

 2/43 4543 خطر زیاد 9

 233 22819 مجموع
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 لغزشزمینخطر  بندیپهنهصحت سنجی نقشه 

بور روی نقشوه  هوالغزشزمین، اقودام بوه عطبیو  نقشوه لغوزشزمینخطور  بندیپهنهصحت سنجی نقشه  منظوربه

 لغزشوهای و شوده عهیوه بنودیپهنه نقشه همخوانی از نتیجه گرفت که  عوانیمگردید. از انطبا  این دو نقشه  بندیپهنه

 پوژوهش ایون در استفاده مورد مد  ویکور که شد مشخص همچنین و برد پی حاصل نقشه به صحت عوانیم موجود

 (.4)شکل  باشدیم مطالعه مورد حوضه در لغزشزمین وقوع احتما  خطر بندیپهنه مناسبی جهت کاملاً روش

 

 
 در حوضه آبخیز سد گلال با استفاده از روش ویکور لغزشزمینخطر  بندیپهنهنقشه  -0شکل

 

 گیرینتیجه -2

 در رسووبی موواد از حجمی سریع اغلب و حرکت یکپارچه یا افتادن پایین از که است طبیعی یادهیپد لغزشزمین

 و آوردیمو وجوود بوه فاجعه بواری دیدنی و یهادهیپد اغلب آن وسعت و عملکرد سرعت. دهدیم ر  هادامنه امتداد

شوده  با عوجه به مطالوب گفتوه .دهد قرار عأثیر عحت یکجا را خاک و سنگ هزار مترمکعب صدها و هاده است ممکن

 هوالغزشزمینواسطۀ آ  است و بیشترین  ها به، ناپایداری در شیبلغزشزمینعامل ایجاد  عرینمهمگفت که  عوانیم

بهترین اقدام در این زمینه، شناسایی این منواط  و دوری گزیودن از آنهاسوت و ایون . شودیمدر لغزشهای قدیمی دیده 

 .عهیه شود لغزشزمینخطر  بندیپهنهکه نقشۀ  شودیمعنها زمانی ممکن  ،امر هم
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بوا اسووتفاده از روش  اسوتان ایلووامآبخیوز سوود گلوا   حوضووهدر  لغوزشزمیندر پوژوهش حاضور ارزیووابی خطور 

پوارامتر  8 از بوین عوامول مختلوف ععوداد اسواس،ایون  بور .( انجام شوده اسوتMADM)چند شاخصه  گیریعصمیم

 عورینمهم عنوانبوه کاربری اراضیفاصله از آبراهه، فاصله از جاده و ، ارعفاع، شیب، بارش، فاصله از گسل، شناسیزمین

منطقه، عشخیص داده شدند، درنهایت بوا عوجوه بوه عوامول موؤثر در وقووع  یهالغزشزمیندر وقوع  مؤثر یپارامترها

 به ععیین اهمیت معیارهوا پرداختوه شود و  Choices Expertبا استفاده از نرم افزارهای  و انجام مراحل مد  لغزشزمین

 عهیه شد.  بندیپهنهنقشه نهایی  در نهایت

 وزن بوردار ععیوین -1عصومیم  مواعریس عشکیل -2 رفت:طی مراحل  یل انجام گویکور  مراحل روشکلی طوربه

 و مثبوت آ  ایوده نقطوه ععیوین - 9 (… و خبرگوان نظر ،AHP مانند گیریعصمیم یهاروش از یکی کمك به)معیارها 

ویکوور  شواخص محاسوبه -7راهکوار  هور برای (Riعأسف ) مقدار ( وSiسودمندی ) مقدار محاسبه -4منفی  آ  ایده

(Qiبرای ) مقادیر اساس بر راهکارها کردن مرعب -0راهکار   هر Si، Ri و Qi  5- بعود از  .سازشوی راهکوار پیشونهاد

 طبقوه کوه اسوت شده عشکیل زیاد خطرو  متوسط، خطردر سه طبقه خطر کم،  بندیپهنهنقشه  Qبدست آوردن مقدار 

 1300طب  خطور کوم  بوا مسواحت و هکتار 4543 مساحتبا  زیاد خطرهکتار و طبقه  7325 با مساحت خطر متوسط

، لغوزشزمیندر وقووع  موؤثرنتایج عحقی  نشان داد که از بین عوامل . دهندیمهکتار به عرعیب سطل حوضه را عشکیل 

و عوامول کواربری اراضوی و  ریعوأثامتیواز بیشوترین  20/3و  13/3، 13/3، شیب و بارش بترعیب با شناسیزمینعوامل 

بیشوترین ععوداد منطقوه را دارا هسوتند.  لغوزشزمیندر وقووع  ریعوأثامتیواز کمتورین  34/3و  39/3خاک بترعیوب بوا  

 یهاهیولاخاکستری با میوان  یهاآهكهای کواعرنری و و آبرفت Qt2 آبرفتی یهاپادگانهعمدعاً منطب  بر  هالغزشزمین

 سوازیبهینه الگووریتم پایه بر .اندشدهمتری از رودخانه اصلی و همچنین اراضی شیب دار واقع  733شیل و در فواصل 

 میوزان محاسوبه بوا پایوان در و مشوخص ،(هوا زیرحوضه) برعر یهانهیگز انتخا  پشیمانی و سودمندی درجه ویکور،

 کیفوی کلواس سوه در لغوزشزمین بوه پوذیری حساسویت درجوه برحسوب هاحوضه زیر (،Qویکور ) بهینه شاخص

(، Qبر اساس مد  ویکور با افوزایش مقودار شواخص ویکوور ). شدند بندیطبقه زیاد و متوسط کم، پذیری حساسیت

و بالاعکس بوا کواهش مقودار شواخص ویکوور  ابدییمکاهش  لغزشزمینعوان و استعداد و یا به عبارعی حساسیت به 

(Q عوان و استعداد و یا به عبارعی حساسیت به ،)و  چگوانبنوابراین زیرحوضوه هوای  ؛کندیمافزایش پیدا  لغزشزمین

بیشوترین پلکانوه و بوان سووهان ( و زیرحوضه هوای لغزشزمین)بیشترین حساسیت به  Qکمترین مقدار  داره میرناصر

 ( هستند. لغزشزمین)کمترین حساسیت به  Qمقدار 

نتیجوه گرفوت کوه اسوتفاده از روش  عووانیمو هالغزشزمینبا نقشه پراکنش  لغزشزمین بندیپهنهاز انطبا  نقشه 

 لغوزشزمین ۀمطالعومگیری چند معیاره، از دقت نسبی بالایی جهوت  عحلیل عصمی هایروشیکی از  عنوانبه ویکور

(، سوپهر و همکواران 2934ه بوا نتوایج عحقیقوات موددی و همکواران )کو برخوردار اسوت آبخیز مورد مطالعهحوضه 
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انتظواری و  (،2937از )سوچیوت  و بنوی حبیوب(، 2938(، حجوازی و همکواران )2935(، امیری و همکواران )2931)

( که کوارایی بالوای مود  ویکوور در عحقیقوات خوود را نشوان دادنود 2938( و حجازی و همکاران )2937همکاران )

 لغزشوی حرکوات رخوداد ازلحوا  حوضوه بالوای عوان از حاکی مطالعه این از حاصل نتایجمطابقت و همخوانی دارد. 

. گیورد انجوام آن در آبخیوزداری و حفواظتی اقدامات باید که هستند اراضی پرخطر و پرخطر بسیار اراضی لذا .باشدیم

 و زراعوی بوه مرععوی اراضوی یلعبود اثر در گیاهی پوشش عخریب یلقب از غیراصولی کارهای و یبعخر نباید همچنین

 عنواو  رعایوت عودم دار، شیب اراضی دیم در کشت دامها، بی رویه چرای اثر در گیاهی پوشش کیفی و کمی کاهش

 در عووانیمو ایلام سد گلا  آبخیز  در لغزشزمین خطر بندیپهنه نقشه از گیرد. انجام جاده غیراصولی احداث و زراعی

 عملیوات درختکواری، مراعع، و هاجنگل عخریب از ممانعت خاک، حفاظت) طبیعی منابع مدیریت آعی یهاریزیبرنامه

 جابجوایی و انتقوا  مستعد نواحی ساز، و ساخت مستعد نواحی شناخت) فیزیکی عوسعه ریزیبرنامه ،...( و آبخیزداری

 و سوازی راه بورای مسوتعد نوواحی شوناخت ،(انورژی) نیورو انتقا  مسیرهای و خطوط عبور مستعد نواحی روستاها،

 منوابع ریزیبرناموه و مودیریت بوا مورعبط نهادهوای و هاسازمان از بسیاری استفاده مورد عوریستی ریزیبرنامه همچنین

 لغوزشزمین بنودیپهنه و پوذیر آسویب منواط  شناسوایی بوا پایوان در. گیرند قرار فیزیکی عوسعه ریزیبرنامه و طبیعی

 از جلووگیری: شوودیمو پیشنهاد زیر اقدامات مطالعه مورد منطقه در یاعوده حرکات از ناشی خسارات کاهش منظوربه

 از جلووگیری حائول، یهواوارهید احوداث و شویبدار سوطوح کواهش بوومی، گیاهان کاشت و گیاهی پوشش عخریب

 موورد آبخیوز حوضه یکپارچه مدیریت نهایت در و انسانی ناصحیل یهاتیفعال از ممانعت ،هاجاده اصولی غیر احداث

 .مطالعه

گفت کوه روش ویکوور بوا بهوره گیوری از  عوانیم لغزشزمینخطر  بندیپهنهنتیجه اصلی از این مد  در  عنوانبه

در اختیوار  گیریعصومیمعواف  و نظر جمعی دقت و قدرت زیادی داشته و در عین سادگی روابط ریاضی قویی بورای 

 .ردیگیممورد استفاده قرار  گیریعصمیمدارد و در موارد متنوعی از 

 کتابنامه

خطر سیلا  در حوضه آبخیز آ  لاقان چای  بندیپهنه .2934؛ زینالی، بتو  ؛پیروزی، الناز ؛اصغری سراسکانرود، صیاد

 .192-147صص  .9شماره  .4سا   .یژئومورفولوژی کمّ یهاپژوهش. با استفاده از مد  ویکور

اولویت بندی سیل خیزی زیرحوضه های آبخیز  .2935؛ عر  عامری، علیرضا ؛پورقاسمی، حمیدرضا ؛امیری، مهدیس

دوره   .اکوهیدرولوژی .VIKOR گیریعصمیممهارلو در استان فارس با استفاده از پارامترهای مورفومتریك و مد  

 .829-815صص  .9شماره   .7

حوضه آبخیز طالقان رود بر  لغزشزمینارزیابی خطر ریسك  .2937؛ رستمی، اکبر ؛خدادادی، فاطمه ؛انتظاری، مژگان

 .7-94صص  .25. شماره مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی .عوافقی ویکور سازیبهینهپایه الگوریتم 
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 یهانهیگزچندمعیاره ویکور برای ارزیابی  گیریعصمیممد   .2937؛ چیت ساز، نسترن ؛بنی حبیب، محمدابراهیم

 08-81صص  .17شماره  .0دوره  .مهندسی آبیاری و آ  ایران .مدیریت سیلا 

با  لغزشزمینخطر وقوع  بندیپهنهارزیابی و  .2938؛ رنجبریان شادباد، مریم ؛روستایی، شهرام ؛حجازی، سید اسدالله

صص  .44شماره  .سا  دوازدهم .فصلنامه جغرافیای طبیعی .استفاده از مد  ویکور در حوضه آبریز حاجیلرچای

07-72. 

مخاطرات ژئومورفولوژیك )لغزش و  بندیپهنهعحلیل و  .2938؛ ساسان پور، فرزانه ؛انتظاری، مژگان ؛خدادادی، فاطمه

 یهاپژوهش) جغرافیای طبیعی یهاپژوهش .FR و VIKOR-AHP یهامد سیل( استان البرز با استفاده از 

 .289-233صص  .2شماره  .72دوره  .جغرافیایی(

ارزیابی و عحلیل میزان عا  آوری کالبدی منطقه  .2930؛ پوراکرمی، محمد ؛زیاری، کرامت اله ؛زنگنه شهرکی، سعید

شماره   .)دوره جدید( 27دوره   .نشریه جغرافیا .و ویکور FANPشهر عهران در برابر زلزله با استفاده از مد   21

 .82-232صص  .71

عهیه نقشه حساسیت پذیری  .2931؛ عبدالهی، ابوالفضل ؛محمدیان، عباسعلی ؛بهنیافر، ابوالفضل ؛سپهر، عاد 

 .یژئومورفولوژی کمّ یهاپژوهش. عوافقی ویکور سازیبهینهشمالی بینالود بر پایه الگوریتم  یهادامنه لغزشزمین
 .23-90 .2سا  دوم. شماره 

بوا اسوتفاده از  لغزشزمینخطر  بندیپهنه .2931؛ رضا و مریم دهبان ؛احمدیان مقدم ؛بهاروند، سیامك ؛سوری، سلمان

 شناسویزمین) ژئوعکنیوك شناسویزمیننشریه  .روش فرایند عحلیل سلسله مراعبی )مطالعه موردی: حوضه کسمت(

 .232-223صص  .1شماره  .کاربردی(

زیرحوضه های آبخیز  بندیطبقه .2935؛ عر  عامری، علیرضا ؛یمانی، مجتبی ؛شایان، سیاوش ؛شریفی کیا، محمد

دوره  .اکوهیدرولوژی .VIKORو  TOPSIS, SAWچندمعیاره ی  گیریعصمیم یهامد نکارود با استفاده از 

 .03-89صص  .2شماره  .7

خطر سیلا  در شهرستان مشکین شهر با  بندیپهنه .2930؛ استادی، الناز ؛آقایاری، لیلا ؛پیروزی، الناز ؛عابدینی، موسی

 .12-94صص  .70شماره  .24دوره  .جغرافیایی سرزمین .استفاده از مد  ویکور

مجله  .)حوضه آبریز شلمانرود در استان گیلان( لغزشزمینخطر  بندیپهنه .2983؛ فین نیا، سادات؛ احمدی، حسن
 .73-78صص  .9شماره  .منابع طبیعی ایران

خطور  بنودیپهنهمختلف برای  یهامد مقایسه  .2939؛ علی، سلاجقه ؛ناصری، بهروز  ؛نادری، فتل اله ؛کریمی، حاجی

صص  .05شماره  .9دوره  .نشریه مرعع و آبخیزداری )منابع طبیعی ایران( .در حوضه آبخیز زنگوان ایلام لغزشزمین

454-473. 

با استفاده از مد  ویکور  لغزشزمینخطر  بندیپهنهارزیابی و  .2934؛ پیروزی، الناز ؛غفاری گیلانده، عطا ؛مددی، عقیل

 .214-242صص  .4شماره  .ژئومورفولوژی کمّی یهاپژوهش .)مطالعه موردی: حوضه آبخیز آ  لاقان چای(
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 VIKORخطر ریزش با استفاده از مد   بندیپهنهارزیابی و  .2934؛ الناز  پیروزی، ؛غفاری، عطا؛ مددی، عقیل

 .09-83صص  .03شماره  .محیطی ریزیبرنامهمجله جغرافیا و  .موردی: حوضه آبخیز آ  لافان چای( )مطالعه

 AHPبا استفاده از مد   لغزشزمینخطر  بندیپهنهارزیابی و   .2939؛ ، سعیدخضری یمن؛شهابی، ه واد؛میرنظری، ج

 .نشوریه جغرافیوا و عوسوعه .و عملگرهای منط  فازی در حوضه آبریز پشت عنگ سرپل  ها  )اسوتان کرمانشواه(

 .79-53صص  .21شماره 

غور  بوا  آباداسولامحوزه آبخیوز سویاه خوور  لغزشزمینخطر  بندیپهنه .2931؛ ، غلامرضاحیاعیحمدرضا؛نوجوان، م

 .82-31صص  .98شماره   .نشریه جغرافیایی سرزمین .(AHPاستفاده از روش عحلیل سلسله مراعبی )
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