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 مقدمه -0

 صزورتبهعبارت است از کشن بخشی از زمزین  لغزشزمیناست.  یادامنهحرکات  ترینمهمیکی از  لغزشزمین

(. ایزن 9817د همکزاران،  1لزیسزود  یمبر ردی سی ، که منجر به جواسازی تود  د حرکت بخشی از زمین  یاتود 

خاص به سمت وزایین دامنزه اسزت ی زمین تحت تأثیر ی  نیرد د عامل وویو  سامل حرکت خاک، سنگ د مواد طبیع

عوامزل ایجزاد  تزرینمهم (.9880، بابردفسزکید  9هایلنزوگزردد  یمزکه باعث ایجزاد سزکل خزاص در ردی زمزین 

، فاصزله از سناسزیزمیناز: درجه سی ، جهت سی ، طو  سزی ، کزاربری ارا،زی، بارنزوگی،  انوعبارت لغزشزمین

اردوزا،  سناسزیزمینسزبکه  دسزیلهبهبراساس مطالعات انجام سو   .(1976 سرکوبی فریونی،  خطی د غیر  یهاعار،ه

 ازجملزه (.9816د همکزاران،  9کوهرستاست  را به خود اختصاص داد  از خطرات طبیعی جهان  %19 هالغزشزمین

ویامزوهای  تزرینمهممصزنوعی سزوها اسزت. یکزی از  یهااچزهیدرمحودد  اطراس سزو د  لغزشزمینمناطق مستعو 

حسزین زاد  د   هاسزتلغزشزمیندر وشت آن، فعزا  سزون  هااچهیدرژئومورفولوژی  احواث سوها د بوجودآمون 

سوها، رسوبات حاصزل از آن دارد دریاچزه سزو  یهااچهیدر ۀمحودددر  هالغزشزمینور از ایجاد  .(1971همکاران،

. این مو،وع د ورسون مخزن سو از رسوبات تخریبی اهمیزت فرادانزی دهویمسو را کاهن  سازیدخیر سو  د توان 

توسزعه آینزو   یهزاوردژ  ریزیبرنامزه، لغززشزمینبا سناسایی مناطق حسزاس بزه  .(1909نیاسری د همکاران،دارد  

سناسزایی د  هزامکان، بایزو ایزن لغززشزمینبرای مویریت خطرات د فاجعه ناسزی از  ردازاینخواهو بود.  وذیرامکان

، احتمزا  دقزوع لغززشزمینخطزر  بنویوهنه. (9810د همکاران، 1 چادلا مناس  انجام داد ریزیبرنامهبرای کاهن آن 

(. در چنزوین سزا  9885د همکزاران، 6 دان دسزتن کنویمددر  برگشت برآدرد  ی در ی  مکان با را  هالغزشزمین

 یهزاردشصورت گرفته است که وشدهشگران زیزادی بزا بزه کزارگیری  لغزشزمینگذسته، مطالعات زیادی در مورد 

خطزر  بنزویوهنه ۀنزیزمنخسزتین مطالعزات در  (.9819،5 ورادهزان انزونمود اقزوام  لغززشزمینگوناگون بزه بررسزی 

سززو ، در کشززورهای ایتالیززا، فرانسززه د بعززو از آن در اسززپانیا، اسززترالیا، آمریکززا د چکسززلواکی انجززام لغزززشزمین

در منطقه کوهستانی هیمالیا را مورد ارزیابی قزرار داد د مزولی را بزرای  لغزشزمین( 1779 9آنبالاگان .(1978صموزاد ، 

، درجزه سزی  د کزاربری سناسزیسنگ، نفودوزذیری، سزاختار یریوذنیفرساامل، براساس ونج ع لغزشزمینبررسی 

( بزا اسزتفاد  از ردش فاکتورهزای عامزل در جزیزر  لزانتوآی 9889همکاران  د  0ژد د ووسن گیاهی ارائه داد. یارا،
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درجزه د  96-18 یها یسزدر  هزالغزشورداخته د به این نتیجه رسیونو کزه بیشزتر  لغزشزمینبه بررسی  کنگهنگ

را در کشزور  لغززشزمیند ردش چنزو متغیزر ،  AHP( با استفاد  از مزو  9885  1کماک .دهویمنزدی  گسل ردی 

( با اسزتفاد  از مزو  9889همکاران  د  9کلاسنر نمود د عامل اصلی آن را توزیع جاد  دانسته است. بنویوهنهاسلونی 

LAPSUS-LS قزرار داد  د بزه ایزن نتیجزه  موردبررسزیمنطقه کو  الگون داقع در کشزور ادگانزوا را  یهالغزشزمین

در ایزن ناحیزه  هزالغزشانسانی باعث بسیاری از  یهاتیفعالسویو د  یهایبارنوگرسیونو که سی  کنو، جنر خاک، 

نقشزه  AHPلجسزتی  د  ( با استفاد  از مو  ساخص لغز ، فاکتور دزنزی، رگرسزیون9811همکاران  د  9یالکین است.

را  سناسزیزمینعامل سی ، فاصله از آبراهزه، فاصزله از جزاد  د  د در ترابوزان ترکیه را ترسیم کردنو لغزشزمینخطر 

از منطزق فزازی بزه ارزیزابی خطزر  یریزگبهر ( بزا 9819همکاران  د  1اکسی .داننویمعوامل مهم لغزش در این ناحیه 

 بنزویوهنهرداختنو د به این نتیجزه رسزیونو کزه منطزق فزازی ردش مناسزبی بزرای در غرب دریای سیا  و لغزشزمین

 ید اقتصزاد یاجتمزاع راتیمناطق اردوا د تزأث یرا در برخ لغزشزمین زی( ن9819د همکاران   6هررا است. لغزشزمین

نقشزه  هیزبزه ته RSد  GISد  سناسزیزمین یهانقشزهد  ییفضزا ر یچنومتغ یابیمطالعه د با استفاد  از ردش ارز آن را

منزاطق  نیزدر ا لغززشزمین بنزویوهنهد  یابیزمناس ، جهت ارز اریردش را بس نید ا انوورداختهدر اردوا  لغزشزمین

 یبزر رد، تزأثیرات د عملکزرد آن را لغززشزمین( با بررسزی عوامزل ایجزاد 9819همکاران  د  5دانگ .کننویم یمعرف

توریجی سوها در کشور چین بزا اسزتفاد  از ردش  یخوردگترکدر سو د  یگذاررسوبسوها د نواحی کوهستانی د 

SARIn .در برخزی منزاطق  لغززشزمین( با استفاد  از مو  رگرسیون به بررسزی 9810همکاران  د  9بردکر ورداختنو

د  0وزالوک .در منزاطق اسزت لغزشزمینامل اصلی سویو ع یهایبارنوگآفریقا ورداخته د به این نتیجه دست یافتنو که 

در برخزی از منزاطق کشزور لبنزان  لغززشزمین( با استفاد  از ردش چنو من ور  مخردطی، به بررسی 9817همکاران  

همکزاران د  7مزا در این مناطق، سی  د جهت سی  است. لغزشزمینورداختنو د به این نتیجه رسیونو که علت اصلی 

د  سناسزیزمیندر مناطق از کشزور ژاوزن را ارزیزابی کردنزو د عامزل  لغزشزمین MASW( با استفاد  از مو  9817 

 لغززشزمین بنزویوهنه( به 1979همکاران  حسنی د  .انودانستهدر این منطقه  لغزشزمینعامل  ترینمهمسی  زمین را 

طزو  را  د اقوام کزرد  د سزی  د طزو  گسزل د  AHPلرستان با استفاد  از ردش مورا د دارسون د  آهنرا در مسیر 

خطزر دقزوع  بنزویوهنه( بزه 1975همکزاران  د  ینیعابزو .داننزویمزعوامل لغزش در این منطقه  ترینمهمرددخانه را 
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درصزو از  96/19متعود مشخص سو که تنهزا  یهایبررس. بعو از انوورداختهدر استان تهران  یبا ردش فاز لغزشزمین

د ارتبزا  آن  لغززشزمین( خطر 1979همکاران  مکرم د  است. ادیلا د زبا لغزشزمیناستعواد د خطر  یاستان دارا نیا

در سزر  کرمزان را  بنزویوهنهمطالعه کرد  د سپر نقشزه  GISدر محیط  AHPبا نوع لنوفرم ها را با استفاد  از ردش 

در حو،زه آبریزز سزیرا  لغززشزمینخطر  بنویوهنه( با استفاد  از ردش فازی به 1970  یمیمقایلانلو د  ترسیم کردنو.

، فاصله از گسل، میزان بزارش سزالانه د عامزل را  د سناسیسنگ، هادامنهورداخته د به این نتیجه دست یافتنو که سی  

( بزه بررسزی د ارزیزابی خطزر 1970همکزاران  د  یآبادنیحس منطقه، تأثیر زیادی دارد. لغزشزمینرددخانه در ایجاد 

بزاقران در جنزوب بیرجنزو  کو رسزتهآن با اسزتفاد  از ردش منطزق فزازی در  دتحلیلزیهتجد  بنویوهنهد  لغزشزمین

عوامزل در  مزثثرتریند فاصزله از گسزل  لزرز زمین. ور از بررسی وارامترهای مختلف، مشخص گردیو که انوورداخته

نزاطق مسزتعو خطزر ایزن وزشدهن سناسزایی مبا توجه به موارد گفته سزو ، هزوس  در منطقه است. لغزشزمینایجاد 

ایزن وزشدهن، نخسزتین وزشدهن در مزورد  در اسزتان خوزسزتان اسزت. سهیو عباسپور، در محودد  سو لغزشزمین

د آغزازگر  سزاززمینهاست. امیزو اسزت  سهیو عباسپورسو  ۀمحودددر  لغزشزمینمناطق مستعو  بنویوهنهسناسایی د 

 نزدی  گردد. ۀنویآبیشتر، در  یهاوشدهن

 هاروشمواد و  -2

 موردمطالعهموقعیت محدوده  – 2-0

 899 0ˊسزمالی تزا  899 9ˊ، در عزر  جغرافیزایی سهیو عباسپور، اطراس د محیط ویرامون سو موردمطالعهمحودد  

محزودد  سرقی در سما  سرقی استان خوزسزتان قزرار دارد. ایزن  817 97ˊسرقی تا  817 99ˊسمالی د طو  جغرافیایی 

بزه سهرسزتان ایزذ ، جنزوب غربزی بزه ، سزمت جنزوب سزر  آباداسلامسمت جنوب به از سمت سما  با الگی د از 

. مسزاحت سزودیمزکو  سفیو مافاردن د از مغرب به سهرسزتان انزویکا منتهزی  به مشر  د از مانیمسجوسلسهرستان 

 .کیلومترمربع است 58 در حودد موردمطالعهمحودد  
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 موردمطالعهموقعیت محدوده  -0شکل 

 

 هاروشمواد و  - 2-2

مقالززات د مختلززف د همینززین  هایسززازمان ۀسززوثبززت  هززایگزارشایززن وززشدهن بززا اسززتفاد  از اطلاعززات د 

 1:68888تووزوگرافی منطقزه در مقیزاس  یهانقشه از تهیه گردیو  است. علاد  بر آن لغزشزمینمرتبط با  هاینامهوایان

اسزتفاد  سزو   موردمطالعهمنطقه  (DEM ارتفاعی  مو  رقومید  1:188888منطقه در مقیاس  سناسیزمین یهانقشهد 

. بهزر  بزرد  سزو  اسزت وزشدهن در Arc GIS.10.3 ،Expert Choice ،Google Earth ،GPSهزای افزارنرماست. از 

سزمیعی د -در ایزن وزشدهن از دد ردش حزائری آمو  است.بازدیو میوانی به عمل  موردمطالعهچنوین بار از محودد  

   است.سو( استفاد  AHP  یمراتبتحلیل سلسله 

 لغززشزمینمثثر در ایجزاد  عواملبه  دهی، با امتیازلغزشزمیند بررسی خطر  بنویوهنهسمیعی برای -مو  حائری

منطقزه بزه  (لرز زمینلیتولوژی، زادیه سی ، عامل بارنوگی، سوت بارنوگی، طو  گسل، طو  را  د رددخانه د   سامل

سزمیعی، -ی حزائر اسزت زیزر صورتبه محاسبه خطر ناوایواری دامنه در این مو معادله . سودیمطبقه خطر تقسیم  9

1995:) 
HLS=(LPL)(CIPI)(CFPF)(CRPR)(CHPH)(CPPP+CETE) 

: عامزل را  PR: طزو  گسزل، PF: زادیه سی ، PI: لیتولوژی، PLعود میزان خطر ناوایواری دامنه،  :HLS آن:که در 

 است. لرز زمین: عامل TE: سوت بارنوگی د TP: عامل بارنوگی، PHد رددخانه، 
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سزو  اسزت.  بنزویطبقهرد   18از لحزا  مقادمزت در برابزر لغززش بزه  هاسنگجنر سمیعی -در ردش حائری

 لغززشزمیندر  مزثثریکی دیگر از عوامل  .ردیگیمدر رد  د  جای  هاآن نیترفی،عدر رد  ی  د  هاسنگ نیترمقادم

 .گرددیمامتیاز دهی  1سمیعی، زادیه سی  است که با توجه به جود  -براساس مو  حائری
 

 (0931سمیعی، -حائری) دامنه یداریناپا شیدر افزا بیش هیزاو ریتأث -0جدول 
 >16              16-95          96-95        96-15          16-5              <6انواز  زادیه سی                     

 بودن تأثیر     خیلی کم        کم            متوسط             زیاد          خیلی زیاد        هادامنهتأثیر در ناوایواری 

 IP                               8                1               9               9                   1                  6،ری  

 

 یهاگسزلسمیعی، طو  گسل است. در ایزن مزو  طزو  -براساس مو  حائری لغزشزمینسومین عامل مثثر در 

 1:68888د سلولی در ن ر گرفته سزو  اسزت. بزرای سزلو  بنزوی در مقیزاس  یاسبکهموجود با استفاد  از داحوهای 

محزودد ، طزو   سناسزیزمین. با اسزتفاد  از نقشزه سودیمدر ن ر گرفته  متر 688*688 هایسلو  صورتبهمحودد  

طزو  عامل مثثر دیگر طزو  را  د رددخانزه اسزت کزه ماننزو  .سودیم متیاز دهیا دگسل در هر داحو سبکه محاسبه 

سزمیعی بارنزوگی -براساس مو  حزائری لغزشزمینمثثر در  عامل نیونجم .گرددیمگسل، محاسبه د امتیاز آن تعیین 

معین محاسبه د سپر میززان انباسزتگی میزانگین بارنزوگی  زمانیموتاست. در این ردش میانگین بارنوگی ماهیانه در 

حزواکرر بزرای محاسزبه امتیزاز آن کزه  سوت بارنوگی استعامل  ینسشم .ویآیمبه دست  لغزشزمینماهانه مثثر در 

در ایجزاد لغززش  مزثثرعامزل  هفتمزین .سزودیمزدهی ساعته با ددر  بازگشت صوساله محاسبه د امتیاز  91بارنوگی 

، از نقشزه لغززشزمینخطزر  بنزویوهنهدر  لزرز زمینبررسی تأثیر برای است.  لرز زمینسمیعی -مو  حائریبراساس 

از ایزن نقشزه سو  است. با استفاد  استفاد   (طرح کالبوی ملی ایران  1:9688888خطر نسبی زلزله به مقیاس  بنویوهنه

اطلاعزاتی یزا  یهاهیزلاامتیازهای مربو  به عوامزل در هزر سزلو  از  تیدرنها .سودیممتیاز مربو  به این عامل تعیین ا

گزردد.  عود خطر نسبی ناوایواری محاسزبهتا  سودیم قرار داد ی مو،وعی فاکتورها استخراج د در فرمو  کل یهانقشه

 بنزویوهنهد سزپر نقشزه  سزودیمزکلاس خطر نسبی ناوایزواری تعیزین  9با استفاد  از اعواد به دست آمو  د جود  

 .تهیه گردیو 1:68888در مقیاس  موردمطالعهمحودد  
 

 (0931سمیعی، -حائری) مدل یمشتق شده از معادله کل لغزشزمین یخطر نسب لیپتانس بندیطبقه -2 جدول
 >9688    9688-1961         1968-101            108-191           198-91             98-1       8اعواد به دست آمو  از معادله  

 9                   5                    6                     1                     9                    9          1       طبقه                        

 زیاد العاد فو متوسط             زیاد        بسیار زیاد                 کم               میزان خطر                  بودن خطر   بسیار کم   
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 (AHP) یمراتبمدل تحلیل سلسله  -2-9

کیفی سامل ی  ماتریر دزن دهی بزر مبنزای مقایسزات زدجزی بزین -مو  تحلیل سلسله مراتبی ی  ردش کمی

عوامل مثثر است. این ردش بر مبنای ن ریات کارسناسی بنا سو  است. برای ایزن من زور ابتزوا هفزت عامزل مزثثر در 

 ارسزا تهیزه د بزرای کارسناسزان  هاآنبراساس  یاورسشنامهتعیین د سپر  سمیعی -براساس مو  حائری لغزشزمین

بزرای اطمینزان  .کنویمانتخاب  را هادزندد به دد مقایسه د یکی از عوامل را زدجی  صورتبه. کارسناسان نیز گرددیم

کزه بیزانگر دقزت  سزودیمز، ،ری  ناسازگاری محاسبه انوسو با دقت د با توجه به سرایط منطقه داد   هادزناز اینکه 

بیشترین عود تکزرار( یزا مو  داد  سو   هایدزنداد  سو  از سوی کارسناسان، از  هایدزنست. برای تلفیق دزن دهی ا

دارد  Expert Choice افززارنرمبزه  درنهایزت. این ماتریر ویآیمد دزن نهایی به دست  سودیممیانگین هنوسی گرفته 

کزه  کنزویمزمحاسزبه همینین ،ری  ناسازگاری را  افزارنرم. این سودیمد در آنجا دزن نهایی برای هر عامل محاسبه 

 .(1971مرادی د همکاران،   .سودیمد در غیر این صورت، ددبار  مقایسه انجام   باسو قابل قبو  بود 1/8اگر کمتر از 

 

 
 Expert Choice افزارنرمدر  ارهایمع یوزن نسب - 2شکل 

 

 بحثنتایج و  -9

وزارامتر لیتولزوژی، زادیزه سزی ، طزو  گسزل، عامزل را  د  AHP ،9سزمیعی د مزو  -با استفاد  از ردش حائری

آمزو  به دستزیر  یهایخردجقرار گرفته د نتایج د  موردبررسی لرز زمینرددخانه، عامل بارنوگی، سوت بارنوگی د 

 محودد  تهیه گردیو. لغزشزمین بنویوهنهد سپر نقشه 

 وژیلیتول – 9-0

   .دهویمرا نشان  نطقهم سناسیسنگ سازنوها د 9سکل 
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 موردمطالعهنقشه لیتولوژی محدوده  -9شکل 

 زاویه شیب –9-2

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

 .دهویمرا نشان  AHPسمیعی د -دزن مربو  در دد ردش حائری
 

 (0910مرادی و همکاران، ) شدهاستفاده  یهاروشبراساس  هاآنسد و وزن  محدوده در بیطبقات ش-9 جدول
 AHPوزن طبقه در مدل  تأثیر سمیعی-وزن طبقه در مدل حائری طبقات شیب

 70% بودن تأثیر 8 8-6

 119% خیلی کم 1 6-16

 191% کم 9 15-96

 167% متوسط 9 95-96

 918% زیاد 1 95-16

 999% خیلی زیاد 6 >16
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 موردمطالعهنقشه زاویه شیب محدوده  -0شکل 

 

 طول گسل – 9-9

در جنزوب  هاگسزلگسل است که ی  گسل اصلی د گسزل دیگزر فرعزی اسزت.  دددارای  موردمطالعهمحودد  

را نشزان  هزاآن هزایدزند امتیزازات د  هاگسزلمشخصزات  6د  1د جزود   6غربی منطقه داقع سو  است. سزکل 

 .دهویم
 

 کشور( شناسیزمینسازمان ) موردمطالعهمحدوده  یهاگسلمشخصات  -0 جدول
 هایژگیو موقعیت طول گسل نوع گسل

 فعا ، تراستی د ردرانو  جنوب غربی محودد  7/9km اصلی

 غیرفعا  جنوب غربی محودد  91/1km فرعی

 

مرادی و همکاران، ) آنو وزن  لومتریک 5/1در واحد شبکه با ابعاد  لغزشزمینطول گسل در  ریتأث -5 جدول

0910) 
 AHPوزن براساس مدل  سمیعی-وزن براساس مدل حائری طول گسل

 169/8 کم                 1 <98

 179/8 کم   نسبتا            9 91-918
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 AHPوزن براساس مدل  سمیعی-وزن براساس مدل حائری طول گسل

 179/8 متوسط           9 911-968

 999/8 زیاد نسبتا         1 961-178

 222/4 زیاد                5 >094

 

 
 موردمطالعهنقشه طول گسل محدوده  – 5شکل 

 

 طول راه و رودخانه – 9-0

 .دهویمطو  را  د رددخانه را نشان  هایدزنمشخصات د  5جود  
 

و همکاران،  مرادی) لومتریک 5/1شبکه با ابعاد  واحد هردر  لغزشزمینطول رودخانه و راه در  ریتأث  -1 جدول

0910) 
 AHPوزن  سمیعی-وزن حائری لغزشزمینمیزان تأثیر در  متر(شبکه )هر واحد  و راهطول رودخانه 

 01/8 1 کم <118

 187/8 9 کما  نسبت 111-198

 179/8 9 متوسط 191-988

 957/8 1 زیاد نسبتا  981-708

 911/8 6 زیاد >708



 96                            ....           ۀبنوی مناطق مستعو خطر زمین لغزش در محوددوهنه                                 دهم سا 

     

 عامل بارندگی – 9-5

امتیزاز عامزل ،رای  بارنزوگی جهزت تعیزین دزن با توجه به د  موردمطالعهمنطقه ماهیانه بارش  یهاداد براساس 

د  هزاآنمحاسبه گردیو. این عامل با جمع ،رای  مربو  به بارنوگی هرما  د به دست آدردن مقزوار تجمعزی بارنوگی 

 ۀمحزودده دلیزل بزارش بسزیار انزوک در بزبه دسزت آمزو.  لغزشزمینمیزان تأثیر بارنوگی ماهانه در ایجاد  به با توجه

 مورد وشدهن نوارد.  ۀمنطق، این عامل، تأثیری در ایجاد لغزش در موردمطالعه

 شدت بارندگی – 9-1

میزان تأثیر سوت بارنوگی بزرای مقزوارهای  دمختلف  یهابازگشتساعته محودد  را با ددر   91حواکرر بارنوگی 

 محاسزبه د مشزخص سزو هزاآنساله به همرا  ،زرای   188ساعته منطقه با ددر  بازگشت  91مختلف حواکرر بارش 

این عامل بزه ماننزو عامزل  .است 6/180ساله،  188با بازگشت  سهیو عباسپورساعته در محودد  سو  91حواکرر بارش 

 نوارد. موردمطالعه ۀمحوددجاد لغزش در بارنوگی، تأثیری در ای

 لرزهزمین – 9-3

کزه براسزاس نقشزه  سودیمتیاز مربو  به این عامل تعیین ام 91با استفاد  از نقشه طرح کالبوی ملی ایران د جود  

 دارای خطر نسبی بالا است.  موردمطالعهکالبوی ملی ایران، محودد  

 سمیعی-با استفاده از روش حائری لغزشزمینحساسیت  بندیپهنهتهیه نقشه  – 9-8

 دهزویمزسمیعی را نشان -با استفاد  از معادله کلی مو  حائری لغزشزمینوتانسیل خطر نسبی  بنویطبقه 9جود  

 سمیعی است. -، براساس مو  حائریلغزشزمینخطر  بنویوهنهنقشه  5سکل  د
 

 یعیسم-یمدل حائر یمعادله کل از لغزشزمین یخطر نسب لیپتانس بندیطبقه - 3 جدول
 0011-080 081-020 021-90 91-0 1 اعداد به دست آمده از معادله

 6 1 9 9 1 طبقه

 زیاد متوسط کم بسیار کم بودن خطر میزان خطر
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 سمیعی-براساس مدل حائری لغزشزمینخطر  بندیپهنهنقشه  -1شکل 

 

 AHPبا استفاده از مدل  لغزشزمینخطر  بندیپهنهتهیه نقشه  –9-1

تهیزه د بزه  یاورسشزنامه، ابتوا براسزاس عوامزل مزثثر در ایجزاد لغززش، AHPبا استفاد  از مو   بنویوهنهبرای تهیه نقشه 

انجام داد  بودنو، داد  سو. ور از امتیاز دهی کارسناسزان، بزا اسزتفاد  از  ییهاوشدهن، لغزشزمین ۀنیزمکارسناسان مجرب که در 

 دزن نهایی عوامل مثثر تعیین گردیو. Expert Choice افزارنرم

 

 
 Expert Choice افزارنرمبا استفاده از  لغزشزمینبر خطر  مؤثرعوامل  ییوزن نها یکیگراف شینما  -3شکل 
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 AHPبا استفاده از مدل  لغزشزمینخطر  بندیپهنهنقشه  -8شکل 

 یریگجهینت -0

سزمیعی، -، در ایجزاد لغززش در مزو  حزائریمزثثرعوامزل  یهانقشزهبه عمل آمو  د انطبا   یهایبررسور از 

هزای خزرد  افکنزهد م هاوادگانهجوان کواترنری مشتمل بر  یهاآبرفتاست.  سناسیسنگ لغزشزمینعامل  ترینمهم

جوان بیشترین حساسیت در منطقه را برای ایجاد لغزش دارنو. همینین سازنو گیساران به دلیل داسزتن مزارن، منطقزه 

سزازنو آسزماری د آغاجزاری  یبزر رداما بیشتر منطقه بزه دلیزل قزرار گزرفتن ؛ کرد  است لغزشزمینرا مستعو ایجاد 

دارنزو. منطقزه  لغززشزمیناسزتعواد را بزرای ایجزاد بیشزترین  95-16چنوان مستعو لغزش نیست. از ن ر زادیه سی  

دارای ی  گسل اصلی د ی  گسل فرعی است که هر ددی آن در قسمت کوچکی در جنزوب غربزی محزودد  قزرار 

در  هزارا بنابراین جنوب غربی را مستعو لغزش در این ناحیه کرد  است. از ن ر طزو  را  د رددخانزه بیشزترین ؛ دارنو

است د رددخانه از سما  به جنوب کشیو  سو  است. عوامل بارنوگی د سوت بارنزوگی نیزز  قسمت غرب داقع سو 

 لزرز زمیناز ن زر  موردمطالعهبه علت مقوار بسیار کم آن تأثیر چنوانی در ایجاد لغزش در محودد  نوارد. کل محودد  

از  %99/98سزمیعی -حزائریدر ایجزاد لغززش در منطقزه اسزت. از ن زر مزو   مزثثردارای خطر زیاد است که عامل 

دارای خطزر زیزاد  %79/8دارای خطزر متوسزط د  %51/11خطر زیزاد،  %99/90مساحت منطقه دارای خطر بسیار کم، 

 خطر زیاد در جنوب غربی محودد  د بخن بسیار کوچکی در قسمت سمالی قرار دارنو.دارای  یهابخناست. 
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بزه دسزت  سناسیسنگثیر در ایجاد لغزش در منطقه، عامل سمیعی بیشترین تأ-نیز ماننو مو  حائری AHPدر مو  

های جوان، بیشترین حساسیت در منطقزه د مخرد  افکنه هاوادگانهجوان کواترنری مشتمل بر  یهاآبرفتآدرد  است. 

از قرار دارنو خطر لغزش زیاد است. سازنو گیساران نیزز وزر  هاآبرفترا برای ایجاد لغزش دارنو. در مناطقی که این 

دارنو. از ن ر زادیه سزی  نیزز منزاطق داقزع در زدایزای  لغزشزمینکواترنری، مقادمت بسیار کمی در برابر  یهاآبرفت

-مستعو ایجاد لغزش هستنو. طو  گسل د طو  را  د رددخانزه نیزز، ماننزو آنیزه کزه در مزو  حزائری 95-16سی  

علت مقوار بسیار انزوک آن، تزأثیر چنزوانی در لغززش  بارنوگی د سوت بارنوگی به عواملسمیعی بیان گردیو ، است. 

 AHP 099/69از ن زر مزو   طورکلیبزهسمیعی است. -نیز نتایج ماننو مو  حائری لرز زمیندر منطقه نوارنو. در مورد 

 %9/1خطزر کزم،  %59/19از مساحت منطقه دارای خطزر خیلزی کزم،  %9/95از مساحت محودد  بودن خطر است.  %

دارای خطزر زیزاد در جنزوب  یهزابخناست.  لغزشزمینخطر زیاد  یدارااز مساحت منطقه  %51/9خطر متوسط د 

 غربی د بخن بسیار کوچکی در سما  منطقه قرار دارد.

 کتابنامه

بزا  یاتزود خطزر حرکزات  بنویوهنه، 1970 ؛ش یتا ، من یمحمور،ا د قهردد ،ید ثردت میابراه ،یمید مق میمر لانلو،ای

 .یانسان یهاسکونتگا  ریزیبرنامهمطالعات  هینشر .(رایس زیحو،ه آبر ی مطالعه مورد یاستفاد  از ردش منطق فاز

 .17-91 صص .11سمار   .6ددر   .ایجغراف انوازچشم

 تهران .کشور سناسیزمینانتشارات سازمان  .ایران سناسیزمین .1906 ؛یوعلیس ،آقانباتی

 .1995د نزادرزاد ، احمزو،  اکبزریعلزبرزگر، فرح د مالکی، ابراهیم د قرسی، منوچهر د بربریان، مانوکل د معینزی فزر، 

مرکز مطالعات د تحقیقات سهرسازی د  .مجموعه مطالعات طرح کالبوی ملی ایران .لرز زمینخطر نسبی  بنویوهنه

 معماری ایران

بزا  لغززشزمیندر برابزر خطزر  بواریمناطق س بنویوهنه ویردش جو .1995 ؛نیرحسیام ،یعید سم ومحسنیس ،حائری

 .91د  99سمار   .نیعلوم زم هینشر .استان مازنوران بنویوهنه یهایبررسبر  هیتک

 یهادامنزهخطزر سزقو  سزنگ در  بنویوهنه .1979 ؛ادشیمقوس، س ینشاد، محمور،ا د  تهران ید قل نیحس ،حسنی

 صزص .9سزمار   .16ددر   .ریرکبیام یوشدهش-یعلم هینشر .GISلرستان با استفاد  از  آهنرا خط  ریمشرس به مس

181-79. 

بزه ردش  لغزشزمیند  لرز نیزمخطر  بنویوهنه .1970 ؛محمو ،ید ناظم یمرتض ویس ،ید موسو یمهو ،یآبادنیحس

 .66-19 صص .66سمار   .د توسعه ایفصلنامه جغراف .(رجنویباقران  جنوب ب کو رستهدر  یمنطق فاز
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