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  چکیده

 .باشد بندي خطر آن یکی از ابزارهاي اساسی جهت مدیریت و اجتناب از خطر می لغزش در یک حوضه و پهنه ثر در وقوع زمینؤشناسایی عوامل م

خورده است و با توجه به نوع  چینآباد جزء زاگرس  کیلومتري جنوب شرق خرم 20مربع در کیلومتر 345 حوضه آبریز کشوري با مساحت

ها در  به منظور بررسی پایداري دامنه. باشد خیزي و اقلیم، از پتانسیل لغزشی باالیی برخوردار می شناسی، وضعیت توپوگرافی، لرزه هاي زمین سازند

ثیر هر یک از أها، ت لغزش نقشه پراکنش زمینبر لغزش با  مؤثرهاي عوامل  با قطع نقشه. هاي حوضه شناسایی و ثبت گردیدند این حوضه ابتدا لغزش

با  ArcGISافزار  ها در محیط نرم ، بارش، کاربري اراضی، فاصله از گسل و آبراهه به ناپایداري شیبشناسی عوامل شیب، جهت شیب، ارتفاع، زمین

لغزش با روش تحلیل سلسله مراتبی به ترتیب  نبندي خطر زمی بر اساس نتایج پهنه. برآورد گردید )AHP( استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

  .هاي خطر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است درصد از مساحت منطقه در کالس 01/2و  79/15، 1/38، 2/38، 9/5

  

 بندي، حوضه کشوري، تحلیل سلسله مراتبی لغزش، پهنه زمین :ها کلید واژه

                                                        
  soorisalman@yahoo.com ، دانشجوي کارشناسی ارشد، زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد .1

  شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد استاد، زمین .2

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، تهراندانشجوي دکتري، زمین شناسی اقتصادي، . 3

  مسئول مکاتبات* 

                                                              

  

    شناسی مهندسی ایرانمجله انجمن زمین

  12تا  1، صفحه 2و 1، شماره ششم، جلد 1392 تانستابو  بهار

 

  

 



              2و 1م، شماره شش، جلد 1392 بهار و تابستانپژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران                                                            -مجله علمی/  2

________________________________________________________________________________________________ 
 

  مقدمه. 1

ایم  هاي مهم طبیعی که از دیرباز با آن مواجه بوده یکی از پدیده

طبیعی  استفاده بیش از حد از منابع. اي است هاي دامنه ناپایداري

بررسی پدیده ناپایداري . باعث تشدید این پدیده شده است

لغزش، از  بندي خطر زمین هاي پهنه نقشهاي به کمک تهیه  دامنه

یک سو به منظور شناسایی مناطق داراي قابلیت لغزش در 

هاي بشري و از سوي دیگر براي شناسایی  محدوده فعالیت

هاي جدید و یا سایر  هاي امن براي توسعه زیستگاه مکان

ها، مسیرهاي انتقال نیرو،  هاي آتی انسان نظیر جاده کاربري

هاي مختلف مورد  حایز اهمیت بوده و در مقیاس... انرژي و 

  .ریزان قرار دارد توجه برنامه

لغزش شامل شناخت فرآیند، تحلیل خطر  استراتژي مطالعه زمین

لغزش با هدف کاهش خسارات ناشی از آن است  بینی  و پیش

)Lan et al., 2004(. بندي خطر نسبی ناپایداري  براي پهنه

ها مدل عددي با عوامل، وزن،  ها ده لغزش ها و وقوع زمین دامنه

نرخ، منطق محاسباتی و مقیاس متفاوت ابداع و در شرایط 

متنوع براساس شواهد زمینی واسنجی اصالح شده است 

)Ownegh, 2002(. هاي متعددي براي  هاي اخیر روش در سال

اي مورد استفاده قرار گرفته است  بررسی خطر ناپایداري دامنه

هاي آماري، رگرسیون تحلیلی  توان به روش نها میکه از جمله آ

دو متغیره، چند متغیره و لجیستیک، منطق فازي، آنالیز شبکه 

هاي مبتنی  با توجه به اینکه استفاده از مدل. مصنوعی اشاره کرد

محمدي (بر نظر کارشناسی مورد توجه پژوهشگران قرار داشته 

بندي  در این تحقیق به منظور اولویت، )1388و همکاران، 

بندي خطر  لغزش و همچنین پهنه بر زمین مؤثرعوامل 

هاي  کشوري به عنوان یکی از واحد لغزش در حوضه زمین

هیدرولوژیکی سد دز از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده 

 ترین جامع از یکی سلسله مراتبی تحلیل یندآفر .شده است

 معیارهاي با گیري اي تصمیمبر شده طراحی هاي سیستم

 به را مسئله کردن فرموله تکنیک امکان این زیرا است، چندگانه

 نظر در امکان همچنین و کند می مراتبی فراهم سلسله صورت

دارا  مسئله در را کیفی و کمی معیارهاي مختلف گرفتن

 گیري تصمیم در را مختلف هاي فرایند گزینه این .باشد می

 زیر و معیارها روي حساسیت امکان تحلیل و داده دخالت

 نهاده بنا زوجی مقایسه مبناي بر این عالوه بر .دارد را معیارها

 مقدار همچنین نماید، می تسهیل را و محاسبه قضاوت که شده

 مزایاي از که دهد می نشان را تصمیم و ناسازگاري سازگاري

 Saaty(است  معیاره چند گیري تصمیم در تکنیک این ممتاز

هاي اخیر  در سال ).1384به نقل از احمدي و همکاران  ;1977

لغزش داشته  بندي خطر زمین این روش کاربرد زیادي در پهنه

امیر ، )1390(توان به مطالعات زمانی  که در این زمینه می

، )1389(، بهنیافر و همکاران )1389(احمدي و همکاران 

، )1388(، رنجبر و همکاران )1388(محمدي و همکاران 

Mohammady  2010(و همکاران( ، Gharahi و همکاران

)2011(،  Pourghasemi همکاران  و)در ایران و به ) 2012

و  Komac )2006( ،Yalcin )2008( ،Ercanogluمطالعات 

و  Mezughiو ) 2011(و همکاران   Yalcin، )2008(ن همکارا

  . در سایر نقاط جهان اشاره کرد) 2012(همکاران 

لغزش در  بندي خطر زمین هدف از انجام این تحقیق پهنه

باشد، منابعی که بدین منظور مورد استفاده  حوضه کشوري می

منطقه  1:50000هاي توپوگرافی  نقشه: اند عبارتند از قرار گرفته

 ،آباد خرم 1:100000و  1:250000شناسی  نقشه زمین، طرح

اي  هاي ماهواره داده آباد، خرم1:50000نقشه کاربري اراضی 

TM ،آمار ، منطقه طرح 1:50000 و 1:20000هاي هوایی  عکس

آمار پنج ایستگاه بدین منظور از  حوضه مورد مطالعه،بارندگی 

که میانگینی از  آباد، پلدختر رود، خرموکمندان، دره تخت، د

باشد  ها می در این ایستگاه) 1983-2006(ساله  24هاي  دیدبانی

  . استفاده شده است

  

  هاي حوضه  ویژگی. 2

شناسی نظیر  استان لرستان به دلیل خصوصیات متنوع زمین

خیزي و شرایط خاص آب و هوایی،  لیتولوژي، تکتونیک، لرزه

ار گرفتن بر قر. از جمله مناطق داراي پتانسیل لغزش است

هیمالیا، عبور گسل بزرگ  -روي کمربند زلزله خیز آلپ 

هاي سست مارنی  هاي سخت آهکی و الیه زاگرس، تناوب الیه

هاي بزرگ در سرتاسر این استان شرایط  شیلی در یال تاقدیس
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هاي طبیعی را ایجاد کرده  هاي بزرگی از دامنه ناپایداري بخش

کیلومترمربع در  345حوضه آبریز کشوري با مساحت . است

آباد در استان لرستان قرار  شرقی شهر خرم کیلومتري جنوب 20

هاي حوضه  این حوضه یکی از زیرحوضه). 1شکل (دارد 

خروجی این حوضه در ایستگاه . باشد آبریز رودخانه دز می

محدوده حوضه . پیوندد کشور به رودخانه سزار می - آهن  راه

کوکال، از شمال شرق به کوه کشوري از شمال به کوه سفید و 

شرق به رودخانه دز و کوه چلن از  تاف، از شرق و جنوب

جنوب به کوه سرور و از غرب به کوه هشتاد پهلو محدود 

ترین  متر و پست 2800بلندترین نقطه ارتفاعی آن . گردد می

 دیدگاه از .متر از سطح آزاد دریا قرار دارد 800نقطه 

 خورده چین زاگرس پهنه در بررسیگسترة مورد  ساختی زمین

زاگرس مرتفع و از طرف  گرفته که از طرف شمال به زون قرار

   .گردد جنوب به دشت خوزستان محدود می

  

  موقعیت جغرافیایی حوضه کشوري .1شکل

  

  هاي حوضه کشوري بر زمین لغزش مؤثربررسی عوامل . 3

لغزش، تهیه نقشه  بندي خطر زمیناولین گام در تهیه نقشه پهنه

بدین منظور با . باشدهاي اتفاق افتاده می پراکنش زمین لغزش

هاي اتفاق  منطقه، لغزش 1:50000هاي هوایی  استفاده از عکس

و مناطق مستعد و مشکوك به لغزش در منطقه شناسایی  افتاده

ها به دلیل ابعاد کم یا  شدند و از آنجا که بسیاري از لغزش

هاي هوایی  هاي مجاور، در عکس ظاهري مشابه با دامنه

قابل تشخیص نیستند لذا براي تکمیل اطالعات،  1:50000

هاي قابل دسترس مورد بازدید صحرایی قرار  تمامی لغزش

متر در  87×87پیکسل لغزشی با ابعاد  295ت و در کل گرف

در این تحقیق ). 6شکل (منطقه مورد مطالعه تشخیص داده شد 

لغزش عالوه بر تهیه نقشه پراکنش  بندي خطر زمین براي پهنه

این . عامل مورد بررسی قرار گرفته است 8هاي حوضه  لغزش

هاي رستري شیب، جهت شیب، طبقات   عوامل شامل الیه

، کاربري اراضی، بارش، گسل )لیتولوژي(شناسی  ارتفاعی، زمین

  . باشد و آبراهه می

به منظور تهیه نقشه شیب از مدل رقومی : میزان شیب دامنه -1

آباد  خرم 1:50000ارتفاعی که از خطوط تراز نقشه توپوگرافی 

. تهیه گردید، استفاده شده است ArcGISافزار  در محیط نرم

کالس  7در  2نطقه مورد مطالعه مطابق شکلنقشه شیب براي م

 55و بیشتر از  55-45، 45-35، 35-25، 25-15، 15-5، 5-0

  . درجه تهیه گردید
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  نقشه شیب حوضه کشوري .2شکل 

  

هاي انجام گرفته حوضه  طبق بررسی: شناسی منطقه زمین -2

کشوري از لیتولوژي متنوعی برخوردار بوده و این عامل تأثیر 

 1:50000شناسی  نقشه زمین. هاي منطقه دارد بسزایی در لغزش

شناسی  نقشه زمینمحدوده مورد مطالعه با استفاده از 

 1:20000هاي هوایی  ، عکسآباد خرم 1:100000و  1:250000

. تهاي صحرایی تهیه شده اس منطقه و کار 1:50000و 

شناسی سنگی حوضه کشوري به ترتیب از  واحدهاي چینه

ترین آن از نظر لیتولوژي و  ترین واحد تا جوان قدیمی

، )Gu( سازند گورپی ،)Bg( شناسی شامل آهک بنگستان چینه

سازند کشگان ، )Tz( زنگ ، سازند آهکی تله)Am(سازند امیران 

)Kn( سازند آسماري ،)As( سازند گچساران ،)Gs(،  کنگلومراي

باشد  می )Qt(عهد حاضر  و رسوبات آبرفتی )Bk(بختیاري 

  ).3شکل (

هاي به منظور ارتباط بین جهت شیب و لغزش: جهت شیب -3

و  º5/22-0( کالس شمال  9رخداده نقشه جهت شیب به 

360-º5/337(شرقی  ، شمال)º5/67 -5/22( شرق ،)5/67-

º5/112(شرقی  ، جنوب)5/112-º5/157( جنوب ،)5/157-

º5/202(غربی  ، جنوب)5/202-º5/247( غرب ،)5/247-

º5/292 (غربی  و شمال)5/292-º5/337 (بندي گردیدطبقه.  

هاي  نقشه کاربري اراضی با استفاده از داده: کاربري اراضی -4

استخراج شده و با  NDVIو تفسیر شاخص  TMاي  ماهواره

بري نقشه کار). 4شکل(عملیات میدانی تکمیل شده است 

، اراضی )Forst(هاي اراضی جنگلی  اراضی حوضه، واحد

، اراضی )Rengland(، اراضی مرتعی )DL(تخریبی زراعی 

 )Rock(اي  و اراضی صخره )DF(، اراضی دیم )DE(زراعی آبی 

  .گیرد را در بر می
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بر  مؤثرارتفاع نیز به عنوان یکی از عوامل : طبقات ارتفاعی -5

لغزش معرفی شده است زیرا در کنترل درجه و نوع  خطر زمین

نقشه  .)Ayalew et al., 2005( فرسایش نقش بسزایی دارد

منطقه تهیه شده  DEMبندي نقشه  طبقات ارتفاعی از طبقه

هاي لغزشبه منظور بیان ارتباط بین عامل ارتفاع و زمین. است

فراوانی تجمعی، رخداده در منطقه و با توجه به هیستوگرام 

، 1200-1600، 800-1200کالس 5نقشه طبقات ارتفاعی در

متر تهیه گردیده  2400وبیشتر از 2400-2000، 2000-1600

  .است

هاي  در این تحقیق با استفاده از عکس: نقشه فاصله از گسل -6

هاي منطقه شناسایی و رقومی  هوایی منطقه مورد مطالعه گسل

قشه فاصله از گسل به عنوان یک گردیدند و به منظور اینکه ن

-1500طبقه با فواصل  5 عامل خطی اثر خود را نشان دهد به

 6000و بیشتر از  6000-4500، 4500-3000، 3000-1500، 0

  .بندي شده است متر طبقه

ها،  با توجه به آمار بارندگی ساالنه ایستگاه: باران نقشه هم -7

، 621قه کمتر از طب 3باران منطقه به  نقشه هم GISدر محیط 

  .متر تقسیم شده است میلی 771و بیشتر از  771-621

به منظور تهیه نقشه حریم فاصله از : نقشه فاصله از آبراهه -8

آبراهه، شبکه آبراهه از روي نقشه توپوگرافی مشخص و در 

 5سپس نقشه مورد نظر به . رقومی گردید GISافزار  محیط نرم

و  400-300، 300-200 ،200-100، 100-0کالس با فواصل

متر تقسیم و به منظور بیان ارتباط بین خطر  400بیشتر از 

  .به کار گرفته شد ها لغزش و حریم فاصله از آبراههزمین

لغزش در  براي بررسی ارتباط عوامل تأثیرگذار بر وقوع زمین

حوضه کشوري بعد از تهیه نقشه این عوامل، با قطع دادن نقشه 

قشه نقاط لغزشی منطقه، پراکندگی هر یک از آنها با ن

لغزش  بر خطر زمین مؤثرهاي لغزشی نسبت به عوامل  پیکسل

مورد بررسی قرار گرفته است  ArcGISافزار  در محیط نرم

  ).1جدول (

  
  شناسی حوضه کشوري نقشه زمین .3شکل
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  نقشه کاربري اراضی حوضه کشوري .4شکل

  بر لغزش با نقاط لغزشی در حوضه کشوري مؤثربررسی ارتباط بین عوامل  .1جدول 

  آبراهه  بارش  گسل  طبقات ارتفاعی  کاربري اراضی  شناسی زمین  جهت شیب شیب

  کالس
درصد 

  لغزش
  کالس

درصد 

  لغزش
  کالس

درصد 

  لغزش
  کالس

درصد 

  لغزش
  کالس

درصد 

  لغزش
  کالس

درصد 

  لغزش
  کالس

درصد 

  لغزش
  کالس

درصد 

  لغزش

5-0  0 5/22-0 08/5 Qt  35/0 DF 35/1 
1200 -

800 
35/1 

1500 -

0 
6/58 

621-

521 
4/5 

100-

0 
6/39 

15-5  5/6 
5/67-

5/22 
1/24 Bk 03/0 DE 67/0 

1600 -

1200 
5/12 

3000 -

1500 
1/24 

771-

621 
9/32 

200-

100 
4/23 

25-

15  
5/13 

5/112-

5/67 
08/5 Gs 76/3 DL 11/7 

2000 -

1600 
8/28 

4500 -

3000 
11/7 771> 7/61 

300-

200 
9/14 

35-

25  
24 

5/157-

5/112 
5/10 As 9/16 Forst 8/48 

2400 -

2000 
9/36 

6000 -

4500 
4/4 -  -  

400-

300 
5/8 

45-

35  
4/41 

5/202-

5/157 
9/35 Kn 6/29 Rengland  6/32 2400> 4/20 6000> 76/5 -  -  400>  5/13 

55-

45  
5/13 

5/247-

5/202 
2/13 Tz 28/1 Rock  49/9 -  -  -  - -  -  -  -  

55>  01/1 
5/292-

5/247 
03/2 Am 9/29 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  - 
5/337-

5/292 
69/1 Gu 54/6 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

-  - 
360-

5/337 
37/2 Bg 6/11 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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  روش کار. 4

که یکی  )(AHPدر این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی 

بندي  است، براي اولویت گیري هاي چندمعیاره تصمیم از مدل

یک  AHP. بر وقوع لغزش استفاده شده است مؤثرعوامل 

لغزش است که شامل یک  روش نیمه کیفی در مطالعه زمین

 ماتریس وزن دهی بر مبناي مقایسات زوجی بین عوامل بوده و

لغزش  میزان مشارکت هر یک از عوامل را در وقوع زمین

از مزایاي این روش . )Ayalew et al., 2005(کند  مشخص می

این است که اعمال نظر کارشناسی توسط افراد را تا حد زیادي 

همچنین در این  .دهد تر کرده و احتمال خطا را کاهش می آسان

داد و با استفاده  توان تعداد زیادي از عوامل را دخالت روش می

کالرستاقی، (از نظر کارشناسی وزن هر عامل را به دست آورد 

1381.(  

در تحلیل سلسله مراتبی روش کار بدین صورت است که ابتدا 

به منظور تعیین ارجحیت عوامل مختلف و تبدیل آنها به مقادیر 

بر مبناي ) نظر کارشناسی(هاي شفاهی  کمی از قضاوت

به طوري که تصمیم گیرنده  ،شود ه میمقایسات زوجی استفاد

 2ارجحیت یک عامل را نسبت به علل دیگر به صورت جدول 

 9الی  1ها را به مقادیر کمی بین  در نظر گرفته و این قضاوت

سپس نتایج این مقایسات، ). 1387قدسی پور، (نماید  تبدیل می

 Expert Choiceافزار  براي محاسبه شاخص ناسازگاري به نرم

باشد  1/0اگر شاخص محاسبه شده کمتر از . شود وارد می

نتایج قابل قبول بوده و در غیر این صورت باید دوباره در 

بعد از به دست آوردن وزن هر یک . دهی تجدید نظر شود وزن

بر لغزش بر اساس قضاوت کارشناسی، براي  مؤثراز عوامل 

م سطح هاي هر یک از این عوامل از تراک محاسبه وزن کالسه

ها براي ارزیابی  یک سوم دیگر لغزش(ها  دو سوم از لغزش

شود و  در کالسه مورد نظر استفاده می) شود مدل استفاده می

. آید به دست می 1هاي این عوامل بر اساس رابطه  وزن کالسه

بر لغزش در  مؤثرحال پس از ضرب وزن هر یک از عوامل 

براي منطقه  2ابطه هاي آن عامل وزن نهایی مطابق ر وزن کالسه

توان ضریب  آید که بر اساس آن می مورد مطالعه به دست می

هاي رخ داده  خطر یا حساسیت منطقه را نسبت به لغزش

  . محاسبه کرد

قضاوت  ها بر اساس وزنمقادیر بندي ارجحیت  طبقه .2جدول 

  کارشناسی

  ها مقدار عددي وزن  توصیف زبانی ارجحیت طبقات

  9  تر کامالً مطلوبکامالً مهم یا 

  7  اهمیت خیلی قوي

  5  اهمیت یا مطلوبیت قوي

  3  تر کمی مطلوب تر یا کمی مهم

  1  اهمیت یا مطلوبیت یکسان

  8و  6 ،4 ،2  اولویت بین فواصل

  

)1                                         ( � =
��

��	���
× 100  

x :بر لغزش مؤثرهاي هر یک از عوامل  وزن نسبی کالسه  

Ai  : تعداد لغزش در هر کالس  

Ai max :هاي هر عامل حداکثر تعداد لغزش در کالس  

)2                                                   (� = ∑����  

M :ضریب خطر  

:ai افزار  وزن به دست آمده براي هر عامل با استفاده از نرم

Expert Choice و بر مبناي قضاوت کارشناسی 

:Xi بر لغزش مؤثرهاي هر یک از عوامل  وزن نسبی کالسه  

  

  بحث. 5

بر لغزش نتایجی  مؤثربا قطع نقشه نقاط لغزشی با نقشه عوامل 

  :به شرح زیر حاصل شده است

دهد که بیشتر  هاي شیب نشان می نتایج بررسی کالس

هاي  هاي رخ داده در منطقه در شیب حساسیت نسبت به لغزش

این امر حاکی از آن است که در . متوسط اتفاق افتاده است

هاي باال به  شیب پایین به دلیل افزایش نیروي ثقل و در شیب

سازي و افزایش استحکام  ف بودن فرآیند خاكدلیل ضعی

یابد و ضخامت  شناسی حساسیت کاهش می سازندهاي زمین

بررسی جهات جغرافیایی نسبت به . گردد ها کمتر می واریزه

دهد که این جهات تأثیر متفاوتی  ها نشان می پراکندگی لغزش

ها دارند، در حوضه کشوري بیشترین  لغزش بر وقوع زمین
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لغزش در طبقات جنوبی به دلیل نبود پوشش  زمینحساسیت به 

. شرقی وجود دارد گیاهی و فرسایش باال و طبقات شمال

دهد که  بررسی نتایج به دست آمده از لیتولوژي منطقه نشان می

و کشگان ) آهک(زنگ  ، تله)آهک و دولومیت(سازند آسماري 

به دلیل حساسیت جنس لیتولوژي این واحدها به ) مارن(

. باشند بیشترین حساسیت در مقابل لغزش را دارا میلغزش، 

نتایج به دست آمده از کاربري اراضی نشان داد که بیشترین 

حساسیت به لغزش در واحد جنگل وجود دارد که این امر تا 

تواند ناشی از قرار گرفتن این واحد روي  حدود زیادي می

بررسی طبقات ارتفاعی نشان . سازند مارنی کشکان باشد

دهد که با افزایش ارتفاع حساسیت نسبت به خطر  می

شود که این امر حاکی از آن است که در  لغزش بیشتر می زمین

ارتفاعات باال دیگر عوامل در برابر لغزش مقاومت کمتري 

هاي بارش  بررسی نتایج به دست آمده از پهنه. اند نشان داده

ع بیانگر این است که با افزایش بارندگی حساسیت به وقو

شود و این امر از لحاظ علمی دور از  زمین لغزش بیشتر می

بر اساس نتایج به دست آمده، عامل فاصله از . انتظار نیست

لغزش در منطقه رابطه مستقیم دارد و  گسل با وقوع زمین

متر  1500تا  0لغزش در طبقه  بیشترین حساسیت به وقوع زمین

گسل ها توسط  وجود دارد که ناشی از خردشدگی سنگ

نتایج به دست آمده از بررسی نقشه پراکندگی . باشد می

ها نسبت به آبراهه نشان داد که در اثر فرسایش کنار  لغزش زمین

اي و بر هم زدن تعادل شیب، بیشترین حساسیت به  رودخانه

  .متري وجود دارد 0-100لغزش در طبقه 

بندي خطر  بندي عوامل و پهنه در این تحقیق براي اولویت

از معدل نظرات  ;AHPلغزش با استفاده از روش  زمین

کارشناس محلی که به نوعی با حوضه کشوري  7کارشناسی 

آشنایی داشتند استفاده شد و بر اساس مقادیري که براي 

آمده است، کلیه عوامل دو به  1مقایسه این عوامل در جدول 

سپس نتایج این مقایسات، ). 5شکل (اند  دو با هم مقایسه شده

 Expertافزار  ي محاسبه ضریب ناسازگاري به نرمبرا

Choice نتایج به دست آمده از محاسبه ضریب . داده شد

ناسازگاري نشان داد که مقایسه عوامل به درستی صورت 

گرفته است و با محاسبه کردن وزن هر یک از عوامل به وسیله 

ارجحیت ). 5شکل (بندي شدند  اولویت ;افزار، عوامل این نرم

شناسی، گسل،  عوامل به ترتیب شامل عامل شیب، زمین نسبی

  .باشد آبراهه، جهت شیب، کاربري اراضی، ارتفاع و بارش می

  

  
  لغزش در حوضه کشوري بر اساس قضاوت کارشناسی بر خطر زمین مؤثربندي عوامل  اولویت .5شکل 
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بر خطر لغزش در حوضه  مؤثربعد از محاسبه وزن عوامل 

هاي هر یک از این عوامل بر  کشوري، امتیاز یا وزن کالسه

، سپس به منظور تهیه )3جدول (محاسبه گردید  1اساس رابطه 

وزن ( a8تا  a1لغزش در حوضه، با جایگذاري  نقشه خطر زمین

که به ) Expert Choiceافزار  به دست آمده هر عامل از نرم

شناسی، گسل، آبراهه، جهت  ترتیب شامل عامل شیب، زمین

توان مدل  باشند می شیب، کاربري اراضی، ارتفاع و بارش می

  :نهایی را به صورت زیر نوشت

)3(               	� = 0.335	�� + 0.228	�� + 0.148	�� +

0.103	�� + 0.074	�� + 0.051	�� + 0.033	�� +
0.028	��   

M :ضریب خطر  

x1  تاx8 :بر  مؤثرهاي هر یک از عوامل  وزن نسبی کالسه

بدست  1لغزش در حوضه کشوري که از رابطه خطر زمین

  .آید می

  

  

  لغزش در حوضه کشوريبر خطر زمین مؤثرهاي عوامل  امتیاز یا وزن مربوط به هر یک از کالسه .3جدول 

  بارش  طبقات ارتفاعی  کاربري اراضی  جهت شیب  آبراهه  گسل  شناسی زمین شیب

  کالس  وزن  کالس  وزن  کالس  وزن  کالس  وزن  کالس  وزن  کالس  وزن  کالس  وزن  کالس  وزن

0  1 S 1  G1 100  F1 100  D1 18  A1 5  L1 10  E1 14  R1 

9  2S 1  G2 44  F2 45  D2 65  A2 2  L2 54  E2 64  R2 

35  3 S 9  G3 19  F3 21  D3 26  A3 13  L3 100  E3 100  R3 

59  4 S 100  G4 10  F4 11  D4 27  A4 100  L4 91  E4 -  -  

100  5 S 47  G5 14  F5 23  D5 100  A5 82  L5 92  E5 -  -  

41  6 S 3  G6 -  -  -  -  38  A6 28  L6 -  -  -  -  

4  7 S 23  G7 -  -  -  -  4  A7 -  -  -  -  -  -  

-  -  0  G8 -  -  -  -  2  A8 -  -  -  -  -  -  

-  -  12  G9 -  -  -  -  3  A9 -  -  -  -  -  -  

  

لغزش حوضه در در نهایت براي تهیه نقشه نهایی خطر زمین

 Raster، از دستور Arc GIS Desktopافزار  محیط نرم

calculator  ها را با تمام الیه 3استفاده کرده و مطابق رابطه

بندي زنیم که در نهایت خروجی ما نقشه پهنههم جمع می

به منظور ). 6شکل (باشد لغزش در حوضه میخطر زمین

کالس با امتیازات  5بندي نقشه خطر، نقشه خروجی به  پهنه

کالس با خطر کم،  20-40کالس با خطر خیلی کم،  20-0

کالس با خطر زیاد و  60-80الس با خطر متوسط، ک 60-40

نتایج . بندي شده است کالس با خطر خیلی زیاد طبقه 100-80

 01/2و  79/15، 1/38، 2/38، 9/5دهد به ترتیب  نشان می

هاي خطر خیلی کم، کم،  درصد از مساحت منطقه در کالس

  .متوسط، زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است

  

  

  فرآیند تحلیل سلسله مراتبیارزیابی مدل . 5-1

با توجه به اینکه در این تحقیق از دو سوم نقاط لغزشی براي 

هاي هر یک از عوامل مؤثر بر لغزش استفاده  تعیین وزن کالسه

بندي  توان براي ارزیابی نهایی نقشه پهنه شده است لذا نمی

براي ارزیابی نقشه . لغزش از این نقاط استفاده کرد خطر زمین

ندي تهیه شده بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از ب پهنه

بندي مورد استفاده قرار  یک سوم نقاط لغزشی که در پهنه

به این منظور با قطع نقشه این . اند استفاده شده است نگرفته

ها در طبقات  لغزش مقدار لغزش نقاط با نقشه خطر زمین

فاده از و در مرحله بعد با است) 4جدول (مختلف خطر محاسبه 

  .میزان دقت مدل محاسبه شده است 4رابطه 

�                                                     4رابطه  =
��

�
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  که در آن

 P: احتمال تجربی  

 KS: هاي خطر متوسط به باال  مساحت لغزش یافته در رده  

 S: هاي منطقه  مساحت کل لغزش  

استفاده بیشتر باشد براي هرچه احتمال تجربی مدل مورد 

تر است، که این  لغزش در منطقه مناسب بندي خطر زمین پهنه

  .درصد محاسبه شده است 6/92مقدار در نقشه تهیه شده 

  

  

  
  بندي خطر زمین لغزش در حوضه کشوري نقشه پهنه .6شکل 

  

هاي خطر نقشه  درصد لغزش در هر یک از کالس 4جدول 

  لغزش در حوضه کشوري بندي خطر زمین پهنه

  درصد لغزش در هر کالس  کالس خطر

  0  خیلی کم

  3/7  کم

  2/28  متوسط

  2/39  زیاد

  3/25  خیلی زیاد

  

  گیري  نتیجه. 6

حوضه بندي خطر زمین لغزش  براي پهنه در این پژوهش

بعد از تهیه . عامل مورد بررسی قرار گرفته است 8 کشوري

لغزش، با استفاده از روش تحلیل  بر زمین مؤثرنقشه عوامل 

به منظور  .بندي شدند سلسله مراتبی این عوامل اولویت

 7بر لغزش از معدل نظرات کارشناسی  مؤثردهی به عوامل  وزن

شناسی که به  کارشناس محلی در زمینه آبخیزداري و زمین

 .وعی با حوضه کشوري آشنایی داشتند استفاده شده استن
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ارجحیت نسبی عوامل به ترتیب شامل دهد  نتایج نشان می

شناسی، گسل، آبراهه، جهت شیب، کاربري  عامل شیب، زمین

همچنین نتایج به دست آمده  .باشد اراضی، ارتفاع و بارش می

مراتبی  بندي منطقه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله از پهنه

درصد از مساحت منطقه در  17دهد که بیش از  نشان می

  .کالس خطر زیاد و خیلی زیاد قرار دارد

در ارزیابی مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از رابطه 

درصد محاسبه شد که نشان از دقت  6/92برابر  pمقدار  4

لغزش در حوضه  بندي خطر زمین باالي این روش براي پهنه

در نهایت با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه . کشوري دارد

شود هرگونه  پتانسیل باالیی براي وقوع لغزش دارد پیشنهاد می

  .هاي الزم صورت گیرد تغییر در کاربري اراضی با بررسی
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