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    خطر زمين لغزش مناسب برخورد باتعيين روشدر استفاده از سيستم پشتيبان تصميم 
  ) زمين لغزش باريكان:مطالعه موردي(

  
  داووديمحمد هادي   وعطاييام البنين  عقدا، فاطمي سيد محمود ، غيوميانجعفر 

  آزمايشگاه مكانيك خاكشناسي مهندسي كارشناس ارشد زمين، لمدانشگاه تربيت معاستاديار، استاديار پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداريبه ترتيب 
 استان خراسان و استاديار پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري

  
  كيدهچ

ر اين تحقيق از سيستم پشتيبان تصـميم بـراي حمايـت مـديران در               
ه در معـرض خطـر زمـين لغـزش                ر مورد روستاهايي  تصميم گيري 

هدف از كاربرد اين سيسـتم، ارائـه روش         . تقرار دارند استفاده شده اس    
ر مناطق روستايي مـي باشـد              . بهينه برخورد با خطر بروز زمين لغزش 

ر قالب نرم   براي تصميم گيري در اين مورد مدلي        DEFINITافـزار  
 تثبيت زمين لغزش، اجتنـاب از خطـر         تنظيم شده كه شامل سه راهكار     

 نظـر قـرار دادن چهـار     و با مدخطرپذيرش  و) جابجايي روستا(لغزش 
 هزينه، كاهش خسارت جاني، نظر مردم و نظر مديران محلـي در             تأثير

ايـن راهكارهـا از لحـاظ چهـار اثـر مـذكور             . مورد هر راهكار مي باشد    
ر نهايت راهكـار بهينـه از بـين     سنجيده و با هم مقايسه مي شوند تا 

  . آنها انتخاب گردد
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زمـين لغـزش بـا      امكـان    بايستي   براي تعيين هزينه راهكار تثبيت ابتدا     
ر كشور     اين كار با استفاده از نـرم افـزار          .ارزيابي شود روشهاي معمول 

پـس از تعيـين     . ديگري از سيستم پشتيبان تصـميم انجـام مـي گيـرد           
 .د، هزينه هـاي الزم بـراي آن بـرآورد مـي گـرد              كنترل جزئيات روش 

ر ها نيز برآورد شده و بدين ترتيـب مـدير             مـي  ان محلـي مقادير بقيه ا
ر مـدل، گزينـه بهينـه را انتخـاب                نوا ند با وارد نمودن اين اطالعات 
بررسي موردي زمين لغزش باريكـان توسـط ايـن مـدل انجـام        . دننماي

گرفته و راهكار تثبيت زمين لغزش به عنوان مناسبترين راهكـار بـراي             
ر اين منطقه پيشنهاد شده است           نتـايج  برخورد با معضل زمين لغزش 

ر اين خصوص مطابقت داردبا . بررسيهاي ميداني و جامع انجام يافته 
ر معـرض خطـر لغـزش،           : كليديگان  واژ زمين لغزش، روسـتاهاي 

  سيستم پشتيبان تصميم، نرم افزار دفنيت، باريكان

  مقدمه
تـرين باليـاي طبيعـي اسـت كـه سـاالنه       زمين لغزش يكـي از عمـده   

از در كشـورهاي مختلـف و       خسارات جاني و مالي قابل مالحظه اي را         
كشـور مـا بـه دليـل شـرايط آب و هـوايي،              .  ايران به دنبال دارد    جمله
شناسي و توپوگرافي متنوع از جمله كشـورهايي اسـت       خيزي، زمين لرزه

در زلزلـه   . هاي متعـددي را تجربـه نمـوده اسـت         كه وقوع زمين لغزش   
ا از   نفر در نتيجه وقوع رانش زمين جان خـود ر          200 گيالن   1369سال

كار  روستاي آبي1374، ريزش كوه در سال )1381قبادي ( دست دادند
 نفر سـكنه آن مـدفون نمـود         55در استان چهارمحال و بختياري را با        

تـوان   روستاهاي زيـادي را در كشـور مـي         ).1377شعاعي،  غيوميان و   (

يافت كه در معرض وقوع لغزش قـرار داشـته و تصـميم گيـري بـراي                 
  .ن خطر بايستي انجام گيرد مقابله با ايهنحو
ن لغـزش در مجـاورت منـاطق        يري جهـت كنتـرل زمـ      يـ م گ يتصمدر  

هـاي فنـي    ن منـاطق عـالوه بـر جنبـه        يـ ي در ا  يمسكوني و با جابجـا    
اي مـي  ژهيـ ت ويي اجتماعي و فرهنگي داراي اهم  -مالحظات اقتصادي 

 سعي شده اسـت تـا بـا مـدنظر قـرار دادن تمـام       قين تحقيدر ا . باشند
شناسي، فنـي، اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي و بـا بـه               نمسايل زمي 

خدمت گرفتن سيستم پشتيبان تصميم اقـدامات بهينـه در برخـورد بـا              
  .چنين مواردي اتخاذ گردد

 شـود كـه عبارتنـد     براي چنين مواردي غالباً سه راهكـار پيشـنهاد مـي          
  و جابجايي روستا يا اجتناب از خطر زمين لغـزش        ،  ازتثبيت زمين لغزش  

 .شود پيشنهاد مي و به عبارتي قبول خطر گسيختگيخطرش پذير
 مواردي در كشـور وجـود داشـته اسـت كـه راهكـار               ريك دهه اخ  يدر  

شـده و اقـدام بـه احـداث روسـتاي جديـد در               جابجايي روستا پيشنهاد  
 ولي به دليل مخالفت ساكنين روستا انتقـال بـه            است دهشمحلي ديگر   

نتيجه مانـده   ششهاي مسئولين بي  محل جديد انجام نگرفته و عمالً كو      
بدين دليل بايسـتي بـه      . گذاري انجام شده به هدر رفته است      و سرمايه 

گيـري و ارائـه راهكـار اهميـت         مسائل اجتماعي و اقتصادي در تصميم     
  .داده شود

براي كمـك بـه مـديران        1965سيستم هاي پشتيبان تصميم از سال       
 ايـن   .شـدند فاده  مشكالت نيمه سـاختاري اسـت     جهت تجزيه و تحليل     

از آن  . هاي پشـتيبان تصـميم نـام گرفتنـد         سيستم ،هاي متنوع سيستم
 مي تواند طـوري طراحـي شـود كـه           DSSزمان به بعد معلوم شد كه       

  ).٢٠٠٣ ،Power( تصميم گيرندگان را در هر سطحي حمايت نمايد
قرمزچشـمه   ( در مواردي نظير مكان يابي پخش سيالب       DSSكاربرد  

 ، مديريت منابع طبيعي، مـديريت زيسـت محيطـي         )1381و همكاران،   
 ، در بحث مديريت شهري    )به عنوان مثال مكان يابي سايت دفن زباله       (
) Timmerman،1998(مــديريت منــابع آب ،) Sharifi،1996( 

مسير حمل و نقل مـورد توجـه محققـين          مديريت زمين و براي تعيين      
   .قرار گرفته است

  
  مواد و روش ها

     انتخــاب راهكــار بهينــه برخــورد بــا خطــر بــروز بــراي طراحــي مــدل 
لغزش در مجاورت روستا، ابتدا راهكارهاي ممكن مقابله بـا خطـر            زمين

مورد بررسي قرار گرفته و عوامل يا اثرهايي كه براي مقايسة راهكارها            
. و سنجش برتري يك راهكار نسبت به بقيه الزم اسـت تعيـين شـدند              
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 اجتماعي و نظرات كارشناسان نيز      -ديبراي اين منظور مطالعات اقتصا    
 با توجه به اين اطالعات و        DEFINITمدل  . مورد توجه قرار گرفتند   

هايي طراحي  لغزشبه منظور تعيين راهكار نهايي برخورد با چنين زمين        
براي آزمودن مدل و تعيين كارايي آن، زمـين لغـزش باريكـان             . گرديد

  .گرفت طالقان مورد مطالعه قرار حوزهواقع در 
مزاياي سيسـتم هـاي پشـتيبان توانـايي حمايـت از كـاربر در حـل                 از  

مشكالت پيچيده، پاسخ سريع به وضعيتهاي پيش بيني نشـده كـه در             
اثر تغيير شرايط به وجـود مـي آينـد، ارتبـاط آسـان، كنتـرل و اجـراي            

 بـر   تنـي مديريت بهينه، صرفه جـويي در هزينـه، اتخـاذ تصـميمات مب            
ينـد  آفر. را مـي تـوان ذكـر كـرد        .... ر مـديريت و   واقعيت و بهبود تـأثي    

 طراحي  ،مرحله شناخت و تفهيم   گيري با اين سيستم شامل سه       تصميم
 .باشدو  انتخاب گزينه برتر ميمدل 

DEFINIT) يك بسته  ) ها سري از گزينه    گيري بر اساس يك     تصميم
. گيري ايجاد شده است     نرم افزاري است كه براي بهبود كيفيت تصميم       

تواند بـراي     نرم افزار در حقيقت تركيب كاملي از روشهاست كه مي         اين  
 بدين ترتيب كـه در مـورد هـر          ،انواع زيادي از مسايل به كار برده شود       

هاي ممكن آن را شناسايي كرد، آنگاه         مسأله يا مشكل بايستي راه حل     
 و در نمـوده افزار به گزينه هـا وزن مـي دهـد و مسـأله را ارزيـابي                 نرم

 جزئيـات مـرتبط بـا نـرم افـزار           .يدنمارين گزينه را ارائه مي      نهايت بهت 
  . ارائه شده است)Herwijnen) 2001 و Janssenتوسط 

رونـد تعريـف    . درعمل تعريف مسأله مهمترين گام براي حل آن اسـت         
 چنين جدولي شامل نـام      .شود   مي 1مسأله منجر به ايجاد جدول ارزيابي     

) عنوان سـطرها  ( و نامهاي اثرات     )ها  عنوان ستون (ها يا راهكارها   گزينه
هر ستون از اين جدول، مقدار اثرات را براي يك گزينه نشان            . باشد  مي
گيري و اينكه آيا      گيري، واحد اندازه    اثر، مقياس انداره   براي هر . دهد  مي

ارزيـابي گزينـه هـا    . آن اثر، هزينه است يا سود بايستي مشخص شـود     
توانند به صورت  يج گزينه ها مي   نتا. گيرد  براساس اين اثرات صورت مي    

حالت عمومي يك   ) 1(شكل. مقادير كمي يا كيفي در جدول وارد شوند       
  . جدول ارزيابي را به طور شماتيك نشان مي دهد

a3  a2  a1    
      e1  
      e2  
      e3  
      e4  

 
و ) e(  نمايش شماتيكي از يك جدول ارزيابي تأثير )1(شكل 

  )a( گزينه
 امكان اسـتفاده از انـواع       .گيري امتيازات غالبا متفاوت است      ازهروش اند 

هـاي  امتيازات كمي و كيفي وجود دارد، بطور مثال ميتـوان از مقيـاس            
اي، مقيـاس پـولي،       مقياس نسـبي، مقيـاس فاصـله      : گيري شامل   اندازه

و مقياس  ) دوتايي(منفي، مقياس دوگانه    / مقياس ترتيبي، مقياس مثبت   
  .داسمي استفاده نمو

 و اثرهــا،) گزينــه هــا(پــس از مشــخص نمــودن اطالعــات، راهكارهــا
بندي و ارزيـابي     هاي متفاوتي براي رتبه   روش. بندي صورت گيرد   مرتبه

 در ايـن تحقيـق از روش مجمـوع وزنـي       . ها موجود اسـت   كردن گزينه 
                                                 

  

1-Effect Table  

مجموع وزني يك روش ارزيابي ساده است كـه در          . استفاده شده است  
در ايـن  . )1382 ،ييعطـا  (گرفته شـده اسـت  تحقيقات متعددي به كار   

روش به عنوان اولين گام بايستي امتيازات همه اثر ها استاندارد شـوند،             
آنگاه امتيازات استاندارد شدة هر اثر در وزن متناسب با آن ضـرب مـي               
گردد و در ادامه امتياز ارزيابي هر گزينه از طريق جمع امتيـازات وزنـي              

هـا بـر    بندي نهايي گزينه  رتبه. گرددبه مي شدة همه اثر ها با هم محاس      
در  .گيـرد اساس امتيازات ارزيابي منتجه براي هـر گزينـه صـورت مـي          

توان براي پي بردن به ميزان قطعيـت نتـايج حاصـله آنـاليز              نهايت مي 
  .حساسيت انجام داد

 در ايـن تحقيـق، تعيـين راهكـار          DEFINITانگيزه كاربرد نرم افزار     
 زمين لغزش هايي است كه يك روستا و ساكنين          بهينه برخورد با خطر   
مهمترين قسمت در ساخت مدل، ايجـاد جـدول   . آن را تهديد مي كنند    

ار بـراي مشـكل وجـود دارد        در ايـن بحـث سـه راهكـ        . ارزيابي اسـت  
  :اند  براي اين مسأله در نظر گرفته شدهزيري راهكارها

   راهكار تثبيت دامنه لغزشي-
بيني است، يا در حال وقوع بـوده،           پيش در مواردي كه گسيختگي قابل    

تـوان راه حلـي بـراي مرتفـع          يا قبالً اتفاق افتاده است و در ضمن مـي         
سـيختگي  وقـوع گ   رخطـ  يـا در جاهـايي كـه قبـول           ،كردن آن يافـت   

هـاي گونـاگون تثبيـت      بـا اسـتفاده از روش  توان پذير نيست، مي   امكان
  . )1374معماريان،  (اددامنه، ميزان خطر را كاهش د

 راهكار جابجايي روستا يا اجتناب از خطر-
توان جلـوگيري كـرد و نتـايج          در شرايطي كه از ايجاد گسيختگي نمي      

تواند ابعادي فاجعه آميز داشته باشـد،         حاصل از گسيختگي احتمالي مي    
هاي مهندسي در جـاي مناسـبتر واقـع در خـارج از               بهتر است كه سازه   

هاي مـورد بحـث در ايـن          با لغزش در رابطه   . دامنه لغزشي منتقل شود   
تحقيق نيز، يكي از راهكارهاي ممكن جابجايي روستا و ساكنين آن به            

منطقه

د

با وجـود احتمـال      االمكان در نزديكي همان محل      اي امن، حتي    
  . باشد  ميمخالفت ساكنين

ر واقع قبول خطر گسيختگيخطر راهكار پذيرش -    و 
شود و وقـوع      ط برآورد مي  وقتي كه ميزان خطر گسيختگي كم يا متوس       

ايـن امكـان وجـود دارد كـه خطـر را      , لغزش خطرات جاني در بر ندارد  
 گسـيختگي صـورت     تاشـود _ميداده   در چنين مواردي اجازه      .بپذيريم
  . بگيرد

پس از بحث و بررسي جامع منابع موجود و تبادل نظر با اساتيد 
د بحث در مربوطه و كارشناسان با تجربه اثرات زير براي مسأله مور

  .نظر گرفته شد
   كاهش خسارات جاني-
  هزينه-
  نظر مردم در مورد انتخاب هر راهكار-
 نظر مديران محلي در مورد اجراي هر كدام از راهكارهـاي فـوق در               -

 منطقه لغزشي 
واحـدهاي انـدازه گيـري و       , براي هر اثر بايستي مقياس اندازه گيري      

روشهاي انـدازه گيـري امتيـاز       .  بودن آن اثر تعريف شود     هزينه يا سود  
 بايد تعيين نمود كه آيا اين اثر سـودمند اسـت يـا              .اثرات متفاوت است  

 به عنوان مثال در مـورد احـداث مسـير حمـل و          .هزينه به بار مي آورد    
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نقل بين دو شهر، صرفه جويي در زمان مسافرت يـك اثـر سـودمند و                
براي يك اثر سودمند هميشـه      . بر است تخريب طبيعت يك اثر هزينه      

 مناسببر، مقدار كوچكتر     مقدار بزرگتر بهتر است و براي يك اثر هزينه        
پس از وارد كردن اين اطالعـات و تكميـل فرمهـاي اطالعـاتي         . است

گزينه ها و اثرات، جدول ارزيابي تشكيل شده و بـه صـورت گرافيكـي               
  . نشان داده مي شود

 با مدل بايستي امتياز هـر اثـر را بـراي هـر              براي انجام تجزيه وتحليل   
سـه اثـرات   يبـراي مقا  . راهكار محاسـبه كـرده و در جـدول وارد نمـود           

ن يـ بـراي رفـع ا    . ري مشابه باشند  يضرورت دارد كه واحدهاي اندازه گ     
روشهاي مختلـف اسـتاندارد نمـودن       . مشكل اثرات استاندارد مي شوند    

 بـراي تبـديل     .اسـت ارائه شـده    ) Westen )1997 و   Sharifiتوسط  
مقادير هر اثر به مقادير استاندارد شده مي توان از روابطي كه براي هر              

  .روش موجود است استفاده نمود
استفاده از روشهاي تحليل چندمعياره نياز به اطالعاتي در مورد اهميت 

 بنابراين بايستي به هر اثر يك وزن اختصاص .نسبي هر اثر نيز دارد
ها و تخصيص دادن وزنهاي كمي قابل اعتماد به هر تعيين اين وزن. داد

غير از روش وزن دهي مستقيم به هر اثر،  . اثر فرايندي ساده نيست
روشهاي ديگري از جمله مقايسه دودويي اثرات، وزنهاي تصادفي، 

  . افزار موجود است  نيز براي وزن دهي در نرم...وزنهاي بينهايت و
سيستم وزن هر اثر را ,  چند معيارهدر آخرين مرحله از تجزيه و تحليل

و مقادير وزني ) C1*W1(در مقدار استاندارد شده آن اثر ضرب نموده 
شده همه اثرات را براي يك راهكار با هم جمع مي 

و در نهايت يك رتبه براي ) C1*W1+C2*W2+...+Cn*Wn(كند
ي يكارآ پس از طراحي مدل براي تعيين .هر راهكار به دست مي آورد

ن در  زمين لغزش باريكانه برخورد،ين روش بهيي تعدل برايمآن، 
  .منطقه طالقان بكار گرفته شد

روستاي باريكان در منطقه طالقان و در ارتفاعات جنوبي البرز مركزي 
 44 01َ شمالي وعرض 36ً 6ْ 25َاين روستا در طول  ً. واقع شده است

. شود شامل مي هكتار را 5/5 شرقي قرار داشته و مساحتي در حدود 50ْ
منطقه داراي آب و هواي نيمه كوهستاني است؛ ميزان متوسط 
بارندگي در نزديكترين ايستگاه هواشناسي به روستاي باريكان 

 پوشش گياهي آن .. ميليمتر در سال مي باشد5/424) ايستگاه گلينك(
هاي كوتاه و علف و در مناطق مسكوني، باغ و  در تپه ماهورها بوته

رودخانه باريكان كه در بهار سيالبهاي . رزي استزمينهاي كشاو
شرق روستا به طرف  غرب و جنوب زيادي را از ارتفاعات جنوب، جنوب

نمايد در پائين دست روستا واقع شده و  رودخانه طالقان هدايت مي
آبهاي ناشي از نفوذ آبهاي زراعتي و  ها و آبهاي مصرفي و زه چشمه

 .شود ه ميآن تخلي آبهاي باالدست روستا در
منطقه از ديدگاه زمين شناسي كامالً در داخل زون ترشياري مركزي 

 قرار مي گيرد، مارنها و رسوبات قرمزرنگ مربوط به سازند قرمز 

به طور پراكنده در حاشيه رودخانه باريكان ديده ) U.R.F(بااليي 
اطراف روستا، اين سازند رخنمون ندارد و شوند و در بقيه قسمتهاي  مي
اين روستا بر روي  .وسيله رسوبات درشت دانه پوشيده شده استبه 

حركت دامنه باريكان يك حركت . يك توده لغزشي قرار گرفته است
 300لغزش باريكان از نظر ابعادي داراي عرضي برابر . چرخشي است

شيب سطحي بلوك لغزنده بين . باشد  متر مي700متر و طولي برابر 
 جهت حركت لغزش به سمت شمال  درجه متغير است و20 تا 10

اين لغزش يك لغزش قديمي و دوباره فعال . باشد مي) NW(غرب 
عوامل مؤثر  .شده است و قسمت اعظم روستا را در بر گرفته است

تركيب (توان به دو دسته عوامل ذاتي درگسيختگي دامنه باريكان را مي
ي عامل آب و عامل زيرشوي(و عوامل محيطي) مصالح و توپوگرافي

تقسيم نمود كه عامل آب نقش اصلي و اساسي را در ) رودخانه باريكان
مركز تحقيقات حفاظت خاك و  (ناپايداري اين دامنه ايفا مي كند

  ).1380آبخيزداري، 
  

  بحث  ونتايج
، بايستي DEFINITبراي بررسي زمين لغزش باريكان با برنامه 

يشنهاد شده تك راهكارهاي پ مقادير اثرات تعريف شده را براي تك
شده و در  مقادير اثرها براي زمين لغزش باريكان برآورد. برآورد نمود

الزم به ذكر است كه . ها وارد سيستم مي شود اين قسمت داده
هاي فني و زمين شناسي منطقه پيش از اين مرحله انجام بررسي

روش زهكشي   به نام آلسDSSگرفته و با كمك نرم افزار ديگري از 
وه زهكشي زيرسطحي براي كنترل اين لغزش پيشنهاد سطحي به عال

ها انجام  اساس اين روش برآورد هزينه راهكار تثبيت بر. شده است
 )1(جدولبراي زمين لغزش باريكان در انجام شده رزيابي ا. گرفته است

در مرحلة بعد مقادير اثرات با استفاده از روش . نشان داده شده است
نتايج استاندارد نمودن مقادير . استاندارد شدنداستاندارد نمودن ماكزيمم 

  . ارائه شده است)2(شكلو لغزش باريكان  اثرات براي زمين
 

  جدول ارزيابي براي زمين لغزش باريكان)1 (جدول
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  نتايج استاندارد نمودن اثرات) 2(شكل
 روش ق ازين تحقيدر ا. اي است اثرات كار بسيار پيچيده وزن دهي به

نتايج حاصل از استـاندارد . دهي مقايسه دوتايي استفاده شده است وزن
  . شده استارائه )2(اثرات در جدول به هيدن و وزن دنمو

  دهي به اثرات نتايج استاندارد نمودن و وزن )2(جدول 

و در آخرين مرحله از آناليز چند معياره اثرات پس از وزن دادن به  
 با توجه بهسيستم . رديگرار ميمورد توجه قبندي راهكارها  رتبه

ه  تجزيه و تحليل را انجام داده و راهكارها را بوارد شدهاطالعات 
 رتبه بندي راهكارها را نشان )3(شكل. نمايد ميت ارائهيب اولويتتر
گزينه تثبيت زمين لغزش به عنوان مناسب ترين روش . دهدمي

 چند معياره پس از اتمام مراحل تجزيه وتحليل .پيشنهاد شده است
يك آناليز حساسيت براي تعيين ميزان حساسيت نتايج به امتيازات در 

براي اين كار ابتدا يك . نظر گرفته شده براي هر اثر انجام مي شود
 اين ،درصد عدم قطعيت براي هر كدام از اثرات تعيين مي شود

توانند بيشتر درصدها نشان مي دهند كه مقادير اثرات تا چه حدي مي
براي داشتن .  باشند،كمتر از آنچه در جدول ارزيابي وارد شده استيا 

درصد عدم قطعيت براي هر چهار اثر 50يك تحليل محافظه كارانه 
  ).3جدول( موجود در نظر گرفته شده است

  
  

  بندي راهكارهاي ارائه شده براي لغزش باريكان  رتبه)3 (شكل
  

ادير اثرات، در گام بعد با در نظر گرفتن اين مقدار عدم قطعيت براي مق
 اين جدول نشان .)4جدول(مي شود  يك جدول احتمال نتيجه و ارائه

 دوم يا سوم قرار ،مي دهد كه احتمال اينكه يك راهكار در جايگاه اول
  .بگيرد تا چه حد است

.  نمايش داده شده است)4(نتايج به دست آمده در جدول فوق در شكل
ي دهد كه ترتيب راهكارها حتي با دواير بزرگ روي قطر اصلي نشان م

  . تقريباً ثابت باقي مي ماند، درصد عدم قطعيت امتيازات50وجود 
 

   درصد عدم قطعيت در نظر گرفته شده براي مقادير اثرات)3 (جدول
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  راتثبراي همه ا% 50 احتمال محاسبه شده براي در صد عدم قطعيت )4 (جدول

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

   درصد عدم قطعيت50راهكارها با وجود  ترتيب )4 (شكل
  جمع بندي

 نمايد را تهديد مي   ي روستاي مناطقهايي كه   در اين تحقيق زمين لغزش    
هـايي  در برخورد بـا چنـين زمـين لغـزش         . مورد توجه قرار گرفته است    

ها و ماشين آالت مورد نياز،       ها، تخصص  عالوه بر در نظر گرفتن هزينه     
 اجتماعي منطقه كه از     -ه مسائل فرهنگي  بايستي موارد ديگري از جمل    

گيري برخوردارنـد مـورد توجـه       اي در امر تصميم   اهميت قابل مالحظه  
 است كه نبايسـتي از نظـر        قرار گيرند نظر مديران محلي نيز از مواردي       

در اين پژوهش با استفاده از نرم افزار دفنيت، مدل انتخـاب            .دور داشت 
. هـايي تهيـه گرديـده اسـت       غـزش ل برخورد با چنين زمـين     هگزينة بهين 

لغزش، اجتنـاب از     هاي تنظيم شده شامل سه راهكار تثبيت زمين        گزينه
دادن  با مد نظر قرار    رخطو پذيرش   ) جابجايي روستا (لغزش   خطر زمين 

چهار اثر هزينه، كاهش خسارات جاني، نظر مردم روستا، و نظر مديران            
 تـأثير ها از لحاظ چهار اين راهكار . بوده است محلي در مورد هر راهكار      

مذكور سنجيده و مقايسه ميشوند و در نهايـت راهكـار بهينـه انتخـاب               
اطالعات موردنياز مدل بـراي زمـين لغـزش باريكـان واقـع در              . گرديد

نتيجه اينكه مـدل راهكـار      . رد سيستم شد  احوضة طالقان گردآوري و و    
باريكان تثبيت زمين لغزش را به عنوان گزينه بهينه براي زمين لغزش            

نتايج مدل با راهكارهايي كـه محققـين بـر اسـاس            .    مي كند    توصيه  

بنـابراين، سيسـتم    . هاي ميداني پيشنهاد كرده بودند تطابق دارد      بررسي
طراحي شده براي ارائه روش بهينه برخـورد بـا زمـين لغـزش در ايـن                 

توان از اين سيستم براي مديريت خطر زمـين         تحقيق نشان داد كه مي    
 .  تفاده نمودلغزش اس

 منابع 
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