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چکیده
زمینلغزش ،یکی از مهمترین حرکات دامنهای است .ازجمله مناطق زمینلغززش ،محزودد اطزراس سزو د
دریاچه آن است که خسارات زیادی را در سوها ایجاد میکنزو .هزوس از ایزن وزشدهن سناسزایی منزاطق
مستعو ایجاد زمینلغزش در محوددۀ سو سهیو عباسپور است .این وشدهن با استفاد از دد ردش حائری-
سمیعی د تحلیل سلسله مراتبی انجام گردیو .براین اساس هفت عامزل سنگسناسزی ،زادیزه سزی  ،طزو
گسل ،طو را د رددخانه ،عامل بارنوگی ،سوت بارنوگی د زمینلرز موردبررسی قزرار گرفزت .در مزو
حائری-سمیعی این هفت عامل بررسی سو د دزن به دست آمو هر یز

از آنهزا در معادلزه کلزی قزرار

گرفته د در محیط  GISبه نقشه وهنهبنوی تبویل سو د مناطق مستعو در محودد سناسزایی مزیسزود .در
ردش تحلیل سلسله مراتبی ،براساس مقایسات زدجزی بزین هفزت عامزل دکرسزو  ،وزر از بررسزی ن زر
کارسناسان دزن هری

از عوامل به دست آمو د در نرمافززار  ،Expert Choiceمقایسزه زدجزی انجزام

سو د دزن نهایی به دست میآیو .ور از بررسیهای به عمل آمو در دد ردش ،بیشترین منزاطق حسزاس
به لغزش در آبرفتهای جوان کواترنری است د عامزل سنگسناسزی مهمتزرین عامزل در محزودد اسزت.
بهطورکلی مناطق با خطر زیاد در محودد جنوب غربی سو د بخن کوچکی در سما است.
کلیدواژهها :زمینلغزش ،سو سهیو عباسپور ،مو حائری-سمیعی ،مزو تحلیزل سلسزله مراتبزی ،سیسزتم
اطلاعات جغرافیایی ،وهنهبنوی.

 1نویسنو مسئو 87155859895

Email: mumipur@kmsu.ac.ir
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 -0مقدمه

زمینلغزش یکی از مهمترین حرکات دامنهای است .زمینلغزش عبارت است از کشن بخشی از زمزین بهصزورت
تود ای بر ردی سی  ،که منجر به جواسازی تود د حرکت بخشی از زمین میسزود لزی 1د همکزاران .)9817 ،ایزن
وویو سامل حرکت خاک ،سنگ د مواد طبیعی زمین تحت تأثیر ی

نیرد د عامل خاص به سمت وزایین دامنزه اسزت

که باعث ایجزاد سزکل خزاص در ردی زمزین مزیگزردد هایلنزو 9د بابردفسزکی .)9880 ،مهمتزرین عوامزل ایجزاد
زمینلغزش عبارتانو از :درجه سی  ،جهت سی  ،طو سزی  ،کزاربری ارا،زی ،بارنزوگی ،زمینسناسزی ،فاصزله از
عار،ههای خطی د غیر سرکوبی فریونی .)1976 ،براساس مطالعات انجام سو بهدسزیله سزبکه زمینسناسزی اردوزا،
زمینلغزشها  %19از خطرات طبیعی جهان را به خود اختصاص داد است کوهرست 9د همکزاران .)9816 ،ازجملزه
مناطق مستعو زمینلغزش محودد اطراس سزو د دریاچزههای مصزنوعی سزوها اسزت .یکزی از مهمتزرین ویامزوهای
ژئومورفولوژی

احواث سوها د بوجودآمون دریاچهها در وشت آن ،فعزا سزون زمینلغزشهاسزت حسزین زاد د

همکاران .)1971،ور از ایجاد زمینلغزشها در محوددۀ دریاچههای سوها ،رسوبات حاصزل از آن دارد دریاچزه سزو
سو د توان دخیر سازی سو را کاهن میدهو .این مو،وع د ورسون مخزن سو از رسوبات تخریبی اهمیزت فرادانزی
دارد نیاسری د همکاران .)1909،با سناسایی مناطق حسزاس بزه زمینلغززش ،برنامزهریزی وردژ هزای توسزعه آینزو
امکانوذیر خواهو بود .ازاینرد برای مویریت خطرات د فاجعه ناسزی از زمینلغززش ،بایزو ایزن مکانهزا سناسزایی د
برای کاهن آن برنامهریزی مناس
زمینلغزشها را در ی

مکان با ی

انجام داد چادلا 1د همکاران .)9810،وهنهبنوی خطزر زمینلغززش ،احتمزا دقزوع
ددر برگشت برآدرد میکنو دان دسزتن 6د همکزاران .)9885،در چنزوین سزا

گذسته ،مطالعات زیادی در مورد زمینلغزش صورت گرفته است که وشدهشگران زیزادی بزا بزه کزارگیری ردشهزای
گوناگون بزه بررسزی زمینلغززش اقزوام نمود انزو ورادهزان .)5،9819نخسزتین مطالعزات در زمینزۀ وهنهبنزوی خطزر
زمینلغزززش ،در کشززورهای ایتالیززا ،فرانسززه د بعززو از آن در اسززپانیا ،اسززترالیا ،آمریکززا د چکسززلواکی انجززام سززو
صموزاد  .)1978،آنبالاگان )1779 9زمینلغزش در منطقه کوهستانی هیمالیا را مورد ارزیابی قزرار داد د مزولی را بزرای
بررسی زمینلغزش براساس ونج عامل ،فرساینوذیری ،نفودوزذیری ،سزاختار سنگسناسزی ،درجزه سزی

د کزاربری

ارا،ی د ووسن گیاهی ارائه داد .ژد 0د همکاران  )9889بزا اسزتفاد از ردش فاکتورهزای عامزل در جزیزر لزانتوآی
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هنگکنگ به بررسی زمینلغزش ورداخته د به این نتیجه رسیونو کزه بیشزتر لغزشهزا در سزی های  96-18درجزه د
نزدی

گسل ردی میدهو .کماک )9885 1با استفاد از مزو  AHPد ردش چنزو متغیزر  ،زمینلغززش را در کشزور

اسلونی وهنهبنوی نمود د عامل اصلی آن را توزیع جاد دانسته است .کلاسنر 9د همکاران  )9889با اسزتفاد از مزو
 LAPSUS-LSزمینلغزشهای منطقه کو الگون داقع در کشزور ادگانزوا را موردبررسزی قزرار داد د بزه ایزن نتیجزه
رسیونو که سی کنو ،جنر خاک ،بارنوگیهای سویو د فعالیتهای انسانی باعث بسیاری از لغزشهزا در ایزن ناحیزه
است .یالکین 9د همکاران  )9811با استفاد از مو ساخص لغز  ،فاکتور دزنزی ،رگرسزیون لجسزتی

د  AHPنقشزه

خطر زمینلغزش در ترابوزان ترکیه را ترسیم کردنو د عامل سی  ،فاصله از آبراهزه ،فاصزله از جزاد د زمینسناسزی را
عوامل مهم لغزش در این ناحیه میداننو .اکسی 1د همکاران  )9819بزا بهر گیزری از منطزق فزازی بزه ارزیزابی خطزر
زمینلغزش در غرب دریای سیا ورداختنو د به این نتیجزه رسزیونو کزه منطزق فزازی ردش مناسزبی بزرای وهنهبنزوی
زمینلغزش است .هررا 6د همکاران  )9819نیز زمینلغزش را در برخی مناطق اردوا د تزأثیرات اجتمزاعی د اقتصزادی
آن را مطالعه د با استفاد از ردش ارزیابی چنومتغیر فضزایی د نقشزههای زمینسناسزی د  GISد  RSبزه تهیزه نقشزه
زمینلغزش در اردوا ورداختهانو د این ردش را بسیار مناس  ،جهت ارزیزابی د وهنهبنزوی زمینلغززش در ایزن منزاطق
معرفی میکننو .دانگ 5د همکاران  )9819با بررسزی عوامزل ایجزاد زمینلغززش ،تزأثیرات د عملکزرد آن را بزر ردی
سوها د نواحی کوهستانی د رسوبگذاری در سو د ترکخوردگی توریجی سوها در کشور چین بزا اسزتفاد از ردش
 InSARورداختنو .بردکر 9د همکاران  )9810با استفاد از مو رگرسیون به بررسزی زمینلغززش در برخزی منزاطق
آفریقا ورداخته د به این نتیجه دست یافتنو که بارنوگیهای سویو عامل اصلی زمینلغزش در منزاطق اسزت .وزالوک 0د
همکاران  )9817با استفاد از ردش چنو من ور مخردطی ،به بررسی زمینلغززش در برخزی از منزاطق کشزور لبنزان
ورداختنو د به این نتیجه رسیونو که علت اصلی زمینلغزش در این مناطق ،سی د جهت سی است .مزا 7د همکزاران
 )9817با استفاد از مو  MASWزمینلغزش در مناطق از کشزور ژاوزن را ارزیزابی کردنزو د عامزل زمینسناسزی د
سی

زمین را مهمترین عامل زمینلغزش در این منطقه دانستهانو .حسنی د همکاران  )1979به وهنهبنزوی زمینلغززش

در مسیر را آهن لرستان با استفاد از ردش مورا د دارسون د  AHPاقوام کزرد د سزی د طزو گسزل د طزو را د
رددخانه را مهمترین عوامل لغزش در این منطقه مزیداننزو .عابزوینی د همکزاران  )1975بزه وهنهبنزوی خطزر دقزوع
1 Komac
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زمینلغزش با ردش فازی در استان تهران ورداختهانو .بعو از بررسیهای متعود مشخص سو که تنهزا  19/96درصزو از
این استان دارای استعواد د خطر زمینلغزش بالا د زیاد است .مکرم د همکاران  )1979خطر زمینلغززش د ارتبزا آن
با نوع لنوفرم ها را با استفاد از ردش  AHPدر محیط  GISمطالعه کرد د سپر نقشزه وهنهبنزوی در سزر کرمزان را
ترسیم کردنو .ایلانلو د مقیمی  )1970با استفاد از ردش فازی به وهنهبنوی خطر زمینلغززش در حو،زه آبریزز سزیرا
ورداخته د به این نتیجه دست یافتنو که سی

دامنهها ،سنگسناسی ،فاصله از گسل ،میزان بزارش سزالانه د عامزل را د

رددخانه در ایجاد زمینلغزش منطقه ،تأثیر زیادی دارد .حسینآبادی د همکزاران  )1970بزه بررسزی د ارزیزابی خطزر
زمینلغزش د وهنهبنوی د تجزیهدتحلیل آن با اسزتفاد از ردش منطزق فزازی در رسزتهکو بزاقران در جنزوب بیرجنزو
ورداختهانو .ور از بررسی وارامترهای مختلف ،مشخص گردیو که زمینلزرز د فاصزله از گسزل مزثثرترین عوامزل در
ایجاد زمینلغزش در منطقه است .با توجه به موارد گفته سزو  ،هزوس ایزن وزشدهن سناسزایی منزاطق مسزتعو خطزر
زمینلغزش ،در محودد سو سهیو عباسپور در اسزتان خوزسزتان اسزت .ایزن وزشدهن ،نخسزتین وزشدهن در مزورد
سناسایی د وهنهبنوی مناطق مستعو زمینلغزش در محوددۀ سو سهیو عباسپور است .امیزو اسزت زمینهسزاز د آغزازگر
وشدهنهای بیشتر ،در آینوۀ نزدی

گردد.

 -2مواد و روشها
 – 0-2موقعیت محدوده موردمطالعه

محودد موردمطالعه ،اطراس د محیط ویرامون سو سهیو عباسپور ،در عزر

جغرافیزایی ˊ 998 9سزمالی تزا ˊ998 0

سمالی د طو جغرافیایی ˊ 178 99سرقی تا ˊ 178 97سرقی در سما سرقی استان خوزسزتان قزرار دارد .ایزن محزودد
از سمت سما با الگی د از سمت جنوب به اسلامآباد ،سزمت جنزوب سزر بزه سهرسزتان ایزذ  ،جنزوب غربزی بزه
سهرستان مسجوسلیمان د از مشر به کو سفیو مافاردن د از مغرب به سهرسزتان انزویکا منتهزی مزیسزود .مسزاحت
محودد موردمطالعه در حودد  58کیلومترمربع است.
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شکل  -0موقعیت محدوده موردمطالعه
 - 2-2مواد و روشها

ایززن وززشدهن بززا اسززتفاد از اطلاعززات د گزارشهززای ثبززت سززوۀ سززازمانهای مختلززف د همینززین مقالززات د
وایاننامههای مرتبط با زمینلغزش تهیه گردیو است .علاد بر آن از نقشههای تووزوگرافی منطقزه در مقیزاس 1:68888
د نقشههای زمینسناسی منطقه در مقیاس  1:188888د مو رقومی ارتفاعی  )DEMمنطقه موردمطالعه اسزتفاد سزو
است .از نرمافزارهزای  GPS ،Google Earth ،Expert Choice ،Arc GIS.10.3در وزشدهن بهزر بزرد سزو اسزت.
چنوین بار از محودد موردمطالعه بازدیو میوانی به عمل آمو است .در ایزن وزشدهن از دد ردش حزائری-سزمیعی د
تحلیل سلسله مراتبی  )AHPاستفاد سو است.
مو حائری-سمیعی برای وهنهبنوی د بررسی خطر زمینلغزش ،با امتیازدهی به عوامل مثثر در ایجزاد زمینلغززش
سامل لیتولوژی ،زادیه سی  ،عامل بارنوگی ،سوت بارنوگی ،طو گسل ،طو را د رددخانه د زمینلرز ) منطقزه بزه
 9طبقه خطر تقسیم میسود .معادله محاسبه خطر ناوایواری دامنه در این مو بهصورت زیزر اسزت حزائری-سزمیعی،
:)1995
)HLS=(LPL)(CIPI)(CFPF)(CRPR)(CHPH)(CPPP+CETE
که در آن : HLS:عود میزان خطر ناوایواری دامنه :PL ،لیتولوژی :PI ،زادیه سی  :PF ،طزو گسزل :PR ،عامزل را

د رددخانه :PH ،عامل بارنوگی :TP ،سوت بارنوگی د  :TEعامل زمینلرز است.
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در ردش حائری-سمیعی جنر سنگها از لحزا مقادمزت در برابزر لغززش بزه  18رد طبقهبنزوی سزو اسزت.
مقادمترین سنگها در رد ی

د ،عیفترین آنها در رد د جای میگیرد .یکی دیگر از عوامل مزثثر در زمینلغززش
است که با توجه به جود  1امتیاز دهی میگردد.

براساس مو حائری-سمیعی ،زادیه سی

جدول  -0تأثیر زاویه شیب در افزایش ناپایداری دامنه (حائری-سمیعی)0931 ،
>6

انواز زادیه سی
تأثیر در ناوایواری دامنهها

16-5

بودن تأثیر

،ری PI

خیلی کم
1

8

96-15
کم

96-95

16-95

متوسط
9

<16

زیاد

9

خیلی زیاد
6

1

سومین عامل مثثر در زمینلغزش براساس مو حائری-سمیعی ،طو گسل است .در ایزن مزو طزو گسزلهای
موجود با استفاد از داحوهای سبکهای د سلولی در ن ر گرفته سزو اسزت .بزرای سزلو بنزوی در مقیزاس 1:68888
محودد بهصورت سلو های  688*688متر در ن ر گرفته میسود .با اسزتفاد از نقشزه زمینسناسزی محزودد  ،طزو
گسل در هر داحو سبکه محاسبه د امتیاز دهی میسود .عامل مثثر دیگر طزو را د رددخانزه اسزت کزه ماننزو طزو
گسل ،محاسبه د امتیاز آن تعیین میگردد .ونجمین عامل مثثر در زمینلغزش براساس مو حزائری-سزمیعی بارنزوگی
است .در این ردش میانگین بارنوگی ماهیانه در موتزمانی معین محاسبه د سپر میززان انباسزتگی میزانگین بارنزوگی
ماهانه مثثر در زمینلغزش به دست میآیو .سشمین عامل سوت بارنوگی است کزه بزرای محاسزبه امتیزاز آن حزواکرر
بارنوگی  91ساعته با ددر بازگشت صوساله محاسبه د امتیاز دهی مزیسزود .هفتمزین عامزل مزثثر در ایجزاد لغززش
براساس مو حائری-سمیعی زمینلرز است .برای بررسی تأثیر زمینلزرز در وهنهبنزوی خطزر زمینلغززش ،از نقشزه
وهنهبنوی خطر نسبی زلزله به مقیاس  1:9688888طرح کالبوی ملی ایران) استفاد سو است .با استفاد از ایزن نقشزه
امتیاز مربو به این عامل تعیین میسود .درنهایت امتیازهای مربو به عوامزل در هزر سزلو از لایزههای اطلاعزاتی یزا
نقشههای مو،وعی فاکتورها استخراج د در فرمو کلی قرار داد میسود تا عود خطر نسبی ناوایواری محاسزبه گزردد.
با استفاد از اعواد به دست آمو د جود  9کلاس خطر نسبی ناوایزواری تعیزین مزیسزود د سزپر نقشزه وهنهبنزوی
محودد موردمطالعه در مقیاس  1:68888تهیه گردیو.
جدول  -2طبقهبندی پتانسیل خطر نسبی زمینلغزش مشتق شده از معادله کلی مدل (حائری-سمیعی)0931 ،
اعواد به دست آمو از معادله 8
طبقه
میزان خطر

98-1
1

9

بودن خطر بسیار کم

198-91

108-191

9

1

کم

متوسط

1968-101

<9688 9688-1961

6
زیاد

5
بسیار زیاد

9
فو العاد زیاد
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 -9-2مدل تحلیل سلسله مراتبی ()AHP

مو تحلیل سلسله مراتبی ی

ردش کمی-کیفی سامل ی

ماتریر دزن دهی بزر مبنزای مقایسزات زدجزی بزین

عوامل مثثر است .این ردش بر مبنای ن ریات کارسناسی بنا سو است .برای ایزن من زور ابتزوا هفزت عامزل مزثثر در
زمینلغزش براساس مو حائری-سمیعی تعیین د سپر ورسشنامهای براساس آنها تهیزه د بزرای کارسناسزان ارسزا
میگردد .کارسناسان نیز بهصورت زدجی عوامل را دد به دد مقایسه د یکی از دزنها را انتخاب میکنو .بزرای اطمینزان
از اینکه دزنها با دقت د با توجه به سرایط منطقه داد سو انو، ،ری ناسازگاری محاسبه مزیسزود کزه بیزانگر دقزت
دزن دهی است .برای تلفیق دزنهای داد سو از سوی کارسناسان ،از دزنهای داد سو مو بیشترین عود تکزرار) یزا
میانگین هنوسی گرفته میسود د دزن نهایی به دست میآیو .این ماتریر درنهایزت بزه نرمافززار  Expert Choiceدارد
د در آنجا دزن نهایی برای هر عامل محاسبه میسود .این نرمافزار همینین ،ری ناسازگاری را محاسزبه مزیکنزو کزه
اگر کمتر از  8/1باسو قابل قبو بود د در غیر این صورت ،ددبار مقایسه انجام میسود .مرادی د همکاران.)1971 ،

شکل  - 2وزن نسبی معیارها در نرمافزار

Expert Choice

 -9نتایج و بحث

با استفاد از ردش حائری-سزمیعی د مزو  9 ،AHPوزارامتر لیتولزوژی ،زادیزه سزی  ،طزو گسزل ،عامزل را د
رددخانه ،عامل بارنوگی ،سوت بارنوگی د زمینلرز موردبررسی قرار گرفته د نتایج د خردجیهای زیر به دست آمزو
د سپر نقشه وهنهبنوی زمینلغزش محودد تهیه گردیو.
 – 0-9لیتولوژی

سکل  9سازنوها د سنگسناسی منطقه را نشان میدهو.

99
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شکل  -9نقشه لیتولوژی محدوده موردمطالعه
 –2-9زاویه شیب

بیشترین سی منطقه موردمطالعه ،بین زدایای  6تا  96درجه است .سکل  1د جزود  9زدایزای سزی

د امتیزاز د

دزن مربو در دد ردش حائری-سمیعی د  AHPرا نشان میدهو.
جدول -9طبقات شیب در محدوده سد و وزن آنها براساس روشهای استفاده شده (مرادی و همکاران)0910 ،
طبقات شیب

وزن طبقه در مدل حائری-سمیعی

تأثیر

وزن طبقه در مدل AHP

6-8

8

بودن تأثیر

70%

16-6

1

خیلی کم

119%

96-15

9

کم

191%

96-95

9

متوسط

167%

16-95

1

زیاد

918%

<16

6

خیلی زیاد

999%

سا دهم
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شکل  -0نقشه زاویه شیب محدوده موردمطالعه
 – 9-9طول گسل

گسل اصلی د گسزل دیگزر فرعزی اسزت .گسزلها در جنزوب

محودد موردمطالعه دارای دد گسل است که ی

غربی منطقه داقع سو است .سزکل  6د جزود  1د  6مشخصزات گسزلها د امتیزازات د دزنهزای آنهزا را نشزان
میدهو.
جدول  -0مشخصات گسلهای محدوده موردمطالعه (سازمان زمینشناسی کشور)
نوع گسل

طول گسل

موقعیت

ویژگیها

اصلی

km9/7

جنوب غربی محودد

فعا  ،تراستی د ردرانو

فرعی

km1/91

جنوب غربی محودد

غیرفعا

جدول  -5تأثیر طول گسل در زمینلغزش در واحد شبکه با ابعاد  1/5کیلومتر و وزن آن (مرادی و همکاران،
)0910
طول گسل

وزن براساس مدل حائری-سمیعی

وزن براساس مدل AHP

>98

1

کم

8/169

918-91

9

نسبتا کم

8/179

91
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وزن براساس مدل AHP

وزن براساس مدل حائری-سمیعی

968-911

9

متوسط

8/179

178-961

1

نسبتا زیاد

8/999

<094

5

زیاد

4/222

شکل  – 5نقشه طول گسل محدوده موردمطالعه
 – 0-9طول راه و رودخانه

جود  5مشخصات د دزنهای طو را د رددخانه را نشان میدهو.
جدول  -1تأثیر طول رودخانه و راه در زمینلغزش در هر واحد شبکه با ابعاد  1/5کیلومتر (مرادی و همکاران،
)0910
طول رودخانه و راه هر واحد شبکه (متر)

میزان تأثیر در زمینلغزش

وزن حائری-سمیعی

وزن AHP

>118

کم

1

8/01

198-111

نسبتا کم

9

8/187

988-191

متوسط

9

8/179

708-981

نسبتا زیاد

1

8/957

<708

زیاد

6

8/911

سا دهم
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 – 5-9عامل بارندگی

براساس داد های بارش ماهیانه منطقه موردمطالعه د با توجه به ،رای

بارنزوگی جهزت تعیزین دزن امتیزاز عامزل

بارنوگی محاسبه گردیو .این عامل با جمع ،رای مربو به بارنوگی هرما د به دست آدردن مقزوار تجمعزی آنهزا د
با توجه به میزان تأثیر بارنوگی ماهانه در ایجاد زمینلغزش به دسزت آمزو .بزه دلیزل بزارش بسزیار انزوک در محزوددۀ
موردمطالعه ،این عامل ،تأثیری در ایجاد لغزش در منطقۀ مورد وشدهن نوارد.
 – 1-9شدت بارندگی

حواکرر بارنوگی  91ساعته محودد را با ددر بازگشتهای مختلف د میزان تأثیر سوت بارنوگی بزرای مقزوارهای
مختلف حواکرر بارش  91ساعته منطقه با ددر بازگشت  188ساله به همرا ،زرای

آنهزا محاسزبه د مشزخص سزو

حواکرر بارش  91ساعته در محودد سو سهیو عباسپور با بازگشت  188ساله 180/6 ،است .این عامل بزه ماننزو عامزل
بارنوگی ،تأثیری در ایجاد لغزش در محوددۀ موردمطالعه نوارد.
 – 3-9زمینلرزه

با استفاد از نقشه طرح کالبوی ملی ایران د جود  91امتیاز مربو به این عامل تعیین میسود کزه براسزاس نقشزه
کالبوی ملی ایران ،محودد موردمطالعه دارای خطر نسبی بالا است.
 – 8-9تهیه نقشه پهنهبندی حساسیت زمینلغزش با استفاده از روش حائری-سمیعی

جود  9طبقهبنوی وتانسیل خطر نسبی زمینلغزش با استفاد از معادله کلی مو حائری-سمیعی را نشان مزیدهزو
د سکل  5نقشه وهنهبنوی خطر زمینلغزش ،براساس مو حائری-سمیعی است.
جدول  - 3طبقهبندی پتانسیل خطر نسبی زمینلغزش از معادله کلی مدل حائری-سمیعی
اعداد به دست آمده از معادله

1

91-0

021-90

081-020

0011-080

طبقه

1

9

9

1

6

میزان خطر

بودن خطر

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد
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شکل  -1نقشه پهنهبندی خطر زمینلغزش براساس مدل حائری-سمیعی
 –1-9تهیه نقشه پهنهبندی خطر زمینلغزش با استفاده از مدل AHP
برای تهیه نقشه وهنهبنوی با استفاد از مو  ،AHPابتوا براسزاس عوامزل مزثثر در ایجزاد لغززش ،ورسشزنامهای تهیزه د بزه
کارسناسان مجرب که در زمینۀ زمینلغزش ،وشدهنهایی انجام داد بودنو ،داد سو .ور از امتیاز دهی کارسناسزان ،بزا اسزتفاد از
نرمافزار  Expert Choiceدزن نهایی عوامل مثثر تعیین گردیو.

شکل  -3نمایش گرافیکی وزن نهایی عوامل مؤثر بر خطر زمینلغزش با استفاده از نرمافزار

Expert Choice

سا دهم
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شکل  -8نقشه پهنهبندی خطر زمینلغزش با استفاده از مدل
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 -0نتیجهگیری

ور از بررسیهای به عمل آمو د انطبا نقشزههای عوامزل مزثثر ،در ایجزاد لغززش در مزو حزائری-سزمیعی،
مهمترین عامل زمینلغزش سنگسناسی است .آبرفتهای جوان کواترنری مشتمل بر وادگانهها د مخزرد افکنزههزای
جوان بیشترین حساسیت در منطقه را برای ایجاد لغزش دارنو .همینین سازنو گیساران به دلیل داسزتن مزارن ،منطقزه
را مستعو ایجاد زمینلغزش کرد است؛ اما بیشتر منطقه بزه دلیزل قزرار گزرفتن بزر ردی سزازنو آسزماری د آغاجزاری
چنوان مستعو لغزش نیست .از ن ر زادیه سی  95-16بیشزترین اسزتعواد را بزرای ایجزاد زمینلغززش دارنزو .منطقزه
دارای ی

گسل اصلی د ی

گسل فرعی است که هر ددی آن در قسمت کوچکی در جنزوب غربزی محزودد قزرار

دارنو؛ بنابراین جنوب غربی را مستعو لغزش در این ناحیه کرد است .از ن ر طزو را د رددخانزه بیشزترین را هزا در
قسمت غرب داقع سو است د رددخانه از سما به جنوب کشیو سو است .عوامل بارنوگی د سوت بارنزوگی نیزز
به علت مقوار بسیار کم آن تأثیر چنوانی در ایجاد لغزش در محودد نوارد .کل محودد موردمطالعه از ن زر زمینلزرز
دارای خطر زیاد است که عامل مزثثر در ایجزاد لغززش در منطقزه اسزت .از ن زر مزو حزائری-سزمیعی  %98/99از
مساحت منطقه دارای خطر بسیار کم %90/99 ،خطر زیزاد %11/51 ،دارای خطزر متوسزط د  %8/79دارای خطزر زیزاد
است .بخنهای دارای خطر زیاد در جنوب غربی محودد د بخن بسیار کوچکی در قسمت سمالی قرار دارنو.

جغرافیا د مخاطرات محیطی
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در مو  AHPنیز ماننو مو حائری-سمیعی بیشترین تأثیر در ایجاد لغزش در منطقه ،عامل سنگسناسی بزه دسزت
آدرد است .آبرفتهای جوان کواترنری مشتمل بر وادگانهها د مخرد افکنههای جوان ،بیشترین حساسیت در منطقزه
را برای ایجاد لغزش دارنو .در مناطقی که این آبرفتها قرار دارنو خطر لغزش زیاد است .سازنو گیساران نیزز وزر از
آبرفتهای کواترنری ،مقادمت بسیار کمی در برابر زمینلغزش دارنو .از ن ر زادیه سزی نیزز منزاطق داقزع در زدایزای
سی  95-16مستعو ایجاد لغزش هستنو .طو گسل د طو را د رددخانزه نیزز ،ماننزو آنیزه کزه در مزو حزائری-
سمیعی بیان گردیو  ،است .عوامل بارنوگی د سوت بارنوگی به علت مقوار بسیار انزوک آن ،تزأثیر چنزوانی در لغززش
در منطقه نوارنو .در مورد زمینلرز نیز نتایج ماننو مو حائری-سمیعی است .بزهطورکلی از ن زر مزو 69/099 AHP
 %از مساحت محودد بودن خطر است %95/9 .از مساحت منطقه دارای خطزر خیلزی کزم %19/59 ،خطزر کزم%1/9 ،
خطر متوسط د  %9/51از مساحت منطقه دارای خطر زیاد زمینلغزش است .بخنهزای دارای خطزر زیزاد در جنزوب
غربی د بخن بسیار کوچکی در سما منطقه قرار دارد.
کتابنامه
ایلانلو ،مریم د مقیمی ،ابراهیم د ثردتی ،محمور،ا د قهرددی تا  ،منیش ؛  ،1970وهنهبنوی خطزر حرکزات تزود ای بزا

استفاد از ردش منطق فازی مطالعه موردی حو،ه آبریز سیرا) .نشریه مطالعات برنامهریزی سکونتگا های انسانی.
چشمانواز جغرافیا .ددر  .6سمار  .11صص .17-91
آقانباتی ،سیوعلی؛  .1906زمینسناسی ایران .انتشارات سازمان زمینسناسی کشور .تهران
برزگر ،فرح د مالکی ،ابراهیم د قرسی ،منوچهر د بربریان ،مانوکل د معینزی فزر ،علزیاکبزر د نزادرزاد  ،احمزو.1995 ،
وهنهبنوی خطر نسبی زمینلرز  .مجموعه مطالعات طرح کالبوی ملی ایران .مرکز مطالعات د تحقیقات سهرسازی د
معماری ایران
حائری ،سیومحسن د سمیعی ،امیرحسین؛  .1995ردش جویو وهنهبنوی مناطق سیبوار در برابزر خطزر زمینلغززش بزا
تکیه بر بررسیهای وهنهبنوی استان مازنوران .نشریه علوم زمین .سمار  99د .91
حسنی ،حسین د قلی نشاد ،محمور،ا د تهرانی مقوس ،سیادش؛  .1979وهنهبنوی خطزر سزقو سزنگ در دامنزههای
مشرس به مسیر خط را آهن لرستان با استفاد از  .GISنشریه علمی-وشدهشی امیرکبیر .ددر  .16سزمار  .9صزص
.79-181
حسینآبادی ،مهوی د موسوی ،سیو مرتضی د ناظمی ،محمو؛  .1970وهنهبنوی خطر زمینلرز د زمینلغزش بزه ردش
منطق فازی در رستهکو باقران جنوب بیرجنو) .فصلنامه جغرافیا د توسعه .سمار  .66صص .66-19
حسین زاد  ،سیور،ا د قربانی سورستانی ،علی د نورمحموی ،علیمحمو د ر،اعارفی ،محسن؛  .1971بررسی عوامزل
مثثر بر دقوع زمینلغزش با استفاد از  GISد  RSمطالعه موردی سو ددلتی) .هیوردژئوموفولوژی .سمار  .1صص
.91-90
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 وهنهبنوی حساسیت خطر زمینلغزش بزا اسزتفاد از منطزق فزازی د سیسزتم اطلاعزات.1976  نازیلا؛،سرکوبی فریونی
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