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 چکیده
که همواره این مناطق را اي از سرزمین ایران را مناطق کوهستانی فراگرفته است یکی از  مخاطراتی بخش عمده
برداري اي و مورد بهرهخسارات زیادي را به اراضی دامنه اي است که هر سالهکند ناپایداري دامنهتهدید می 

.در این تحقیق ناپایداري ها پدیده لغزش می باشدانسان وارد می کند.در این میان یکی از مخاطره آمیزترین این 
 شهرکردلغزش منطقه مورد مطالعه حوزه آبخیز بندي خطر زمیناز روش ارزیابی چند معیاره مکانی براي پهنه

-،نقشهايبا استفاده از تصاویر ماهوارهه عوامل مختلف نقشواقع در استان چهارمحال بختیاري استفاده شده است 
طراحی ILWIS1افزارها در نرمدرختواره عوامل و محدودیتهاي صحرایی تهیه شد.بازدیدهاي موضوعی و

،رودخانه و چشمه به گسل ،ادهجکاربري اراضی و فاصله از  ،شیب،جهت دامنه،هاي زمین شناسیشهنقگردید.
دهی به عوامل و از وزن به عنوان محدودیت به سیستم معرفی گردید.پسن عوامل و نقشه شیب واعن

 5به دست آمد.سپس نقشه نهایی به  1تا  0لغزش منطقه به صورت ارزش نقشه حساسیت به زمین،زیرعوامل
-با نقشه پراکنش زمینطبقه از مناطق بدون حساسیت تا خیلی زیاد طبقه بندي شد و براي بررسی صحت آن،

-نتایج نشان داد که اکثریت زمین،قطع داده شد.هاي میدانی تهیه شده بودبازدید نطقه که از طریقهاي ملغزش
-صحت نقشه پهنهو درنهایت رفته است هاي به وقوع پیوسته در طبقه حساسیت زیاد و خیلی زیاد قرار گلغزش

 .بندي تایید شد
 

 .شهرکرد،حوضه آبخیز ايارزیابی چند معیاره ،ILWIS،لغزشزمینپهنه بندي،کلیدي: کلمات
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 مقدمه. 1
اي است که در اثر عوامل طبیعی و فعالیتهاي انسانی و یا هردو در مناطق لغزش نوعی حرکت تودهزمین

-زمین.دامنه به سمت پایین جابجا می شودشیبدار بوجود می آید و در آن حجم زیادي از مواد تشکیل دهنده 
یندهاي مختلف در مناطقی که توپوگرافی کوهستانی و لیتولوژي رسوبی فراغزش عمدتاً بر اساس تلفیقی از ل

.این حرکات ممکن است به صورت آرام و کند صورت گرفته(چند میلیمتر در سال)و ]3و  2[دارند رخ می دهد
باري را موجب سفأمیلیمتر در ساعت)که در بسیاري موارد حوادث ت 160یا ناگهانی و سریع به وقوع بپیوندد(

. لغزش صورت می گیردزمین وقتی مواد دامنه قادر نباشد در برابر نیروي جاذبه مقاومت کنند،. ]13[ی شودم
شامل  ،علل داخلی معموالًخلی یا خارجی باشندهاي سطح زمین می تواند عوامل داعلت کاهش مقاومت سازند

افزایش میزان آب،مقاومت برشی آنها ها که با مانند رسهایی نظیر جنس مواد و الیه،شرایط ذاتی و بنیادین
دامنه می شود معموالً به نوع به  کاهش می یابد،می باشند.نیروهاي خارجی که موجب افزایش تنش و برشی

 ،زیرین ریختگی (که امکان دارد طبیعی یا حاصل کار انسان باشد)مانند حذف حایل و حامی جانبی یامه
ي سنگین بستگی لرزه و عبور دائم وسایل نقلیهیناثر زمن بر هاي انتقالی زمیو تنشافزایش بار دامنه 

 .]1[دارد
ها ابتکاري کیفی بسیاري از این روش.لغزش وجود داردبندي خطر زمیننههاي متعددي در زمینه پهروش

لغزش امتیاز می دهد و سپس وقوع زمین درهستند و در آنها متخصص بر پایه تجزیه به هر یک از عوامل موثر 
یادي بندي تا حد زقابلیت اعتماد به نقشه پهنه.]3[وع امتیازها بدست می آید بندي بر اساس مجمنقشه پهنه

 .]11[،مقیاس مطالعه و انتخاب یک روش مناسب بستگی داردهاي در دسترسبه کیفیت داده
بی بر اساس یاها براي مکانفید جهت شناسایی و مقایسه راه حلارزیابی چند متغیره مکانی یک روش م

این .هاي اطالعاتی نشان داده شوداند در حداقل زمان به وسیله الیهگانه است که میتوچندترکیب فاکتورهاي 
براي ترکیب کردن  MSCEپذیري انعطاف،ي مدیریت و پردازش اطالعات مکانیبراGISروش بیانگر قابلیت 

دهی متغیرهاي مختلف می وزن کارشناسی بر اساسبا اطالعات اطالعات مکانی (مانند نوع خاك ،شیب و ...) 
هاي قیاسی در مسائل مکانی بر پایه ترکیب عوامل ائه راه حلروشی است براي تشخیص و ار SMCE.باشد

هاي تصمیم نیز ناگزیر از نظر کارفرما و در تعیین معیار. ]10[هایتاً با نقشه نشان داده می شودچندگانه که ن
-وضوع در رشته. این مدهاي خاصی در این باره نباید جستده کرد و همواره استاندارمسئولین امر باید استفا

اي طورفزایندهمباحث مشارکت وبه ،توسعه سیاسی،ارتباطات بین الملل مثل مدیریت بازرگانی، هاي گوناگونی
ریزي صحیح هاي متعدد مکانی جهت برنامهوامل ومحدودیتع.]7[درمدیریت منابع طبیعی کاربردیافته است

ریزي،قابل انجام برنامهخالت داده شود واین امربافنون سنتی به علت پیچیده شدن زیادد ودقیق درمراتع باید
توابع میانگین یامجموع اند که بودهغیرمکانی اً گیري چندمعیاره اکثریعنی فنون سنتی ومعمولی تصمیمنیست.

هاي تن مکاندرصورتی که براي شناخ ]14[گیرند راکه براي تمام منطقه مناسب به نظرمی رسندبه کارمی
ترین مهمگیري چندمعیاره مکانی ضروریست.کاربرد فنون تصمیمها روي یک نقشه،پیشنهاد برنامهمناسب و

 هايتجزیه و تحلیل،ارائه واضح اجزا مکانی است.معیاره و تحلیل چند معیاره مکانیتفاوت تصمیم گیري چند 
هاي تجزیه و تحلیل.بر مبناي مقادیر معیار نیاز داردهاي مکانی جغرافیایی تصمیم چند معیاره مکانی به داده

(ورودي)را بایکدیگر تلفیق کرده و به یک هاي جغرافیایینی چند معیاره فرایندیست که دادهمکاتصمیم 
-الویتهاي تصمیم،جغرافیاییهاي برداري از دادهاین فرایند شامل بهرهکند.تبدیل می  تصمیم (خروجی)
هاي چند بعدي در این فرایندها داده. ]12[ها طبق قوانین ویژه تصمیم استها و الویتدادهگیري،دستکاري 

 ها تبدیل شوند.و به مقادیر تک بعدي براي گزینه جغرافیایی و اطالعات می تواند گرد هم آیند
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 پیشینه تحقیق. 2

منطقه  ]5[آن باالگانتاکنون مطالعات بسیاري در پهنه بندي خطر زمین لغزش صورت گرفته است. 
بندي نموده پهنه ،لغزشبه عوامل ارزیابی خطر زمین ناینیتا واقع در هند را به روش امتیاز دهی –کاتگوم 

 ،شناسیانند زمینناپایداري شیب هم.روش مذکور یک سیستم عددي است که به عوامل عمده موثر در است
 ،پوشش گیاهی و شرایط آب زیرزمینی بستگی دارد.کاربري زمین ،پستی و بلندي

آنها از .شیر استفاده کرده اندطقه درباي براي تهیه پتانسیل خطر من GISاز ]15[تورستون و همکاران
لغزش زمین هاي خطردهی و شاخصهاي موجود براي وزنلغزشهاي عوامل مختلف با زمینانطباق کالسه

 بندي را تهیه نموده اند.بهره جسته و نقشه پهنه
نرخ ،هاي نرخ شیبو تلفیق نقشه (یک روش نیمه کمی)GISبا استفاده از تکنیکهاي ]8[کوالر و همکاران

هند شرقی را تهیه و اظهار  لغزش ناحیه میزوران شمالبندي خطر زمیننقشه پهنهلغزش،سطح و سطح زمین
و هاي لیک ن به یافتهاتوهمچنین میهاي موجود مطابقت دارد.لغزهنقشه تهیه شده با زمیناند که نموده

 در زمینه بررسی تغییرات سطح زمین اشاره نمود .]6[و نیز فلوریا ]9[زیمرمن
لغزش بسیار جوان و عمدتاً به اوایل بندي زمینو پهنهسازي ایران نیز مطالعات مربوط به مدل در کشور

گذشته باز می گردد.توجه به عمران و سازندگی کشور پس از جنگ همگام با افزایش آگاهی از دهه ي 
هاي دولتی توجه خاصی به این ها و ارگانها باعث شد که سازمانارات سوانح طبیعی و به ویژه لغزشخس

سازي و لدلغزش و ممربوط به زمینهاي در زمینه ي بررسی محققین بسیاري نیز.]4[مساله داشته باشند
 .]4و  2و  1[بندي آنها در سطح دانشگاهی تحقیقاتی در کشور انجام داده اند پهنه

طق مختلف حوضه از لحاظ وقوع هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر و مشخص کردن پتانسیل منا
 ،جهت کاستن خسارات ناشی از آن است.لغزش
 

 مواد و روشها. 3
 منطقه مورد مطالعه . 3-1

  44' 43"و  50ْ  11' 53"که بین طول جغرافیایی  شهرکردمنطقه مورد مطالعه مربوط به حوزه آبریز 
 2925.مساحت منطقه در حدود )1(شکل قرار دارد 32ْ 03' 44"و  32ْ  29' 37"و عرض جغرافیایی  50ْ

باشد.داراي آب و هواي متر می  2960و  2060هکتار و کمینه و بیشینه ارتفاع آن از سطح دریا به ترتیب 
 مرطوب سرد تا بسیار سرد می باشد.
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 موقیت منطقه مورد مطالعه -1شکل

 آماده سازي الیه ها . 3-2
لغزش اهمیت زیادي دارد.لذابدین منظور بندي خطرزمیندرپهنههاي اطالعاتی مناسب،استفاده ازالیه

اي عوامل مکانی اصلی وعوامل مطالعاتی کتابخانه هاي میدانی وتوجه به بررسی درمنطقه مطالعاتی با
لغزش شناسایی گردید که شامل جهت دامنه،شیب منطقه،نوع کاربري وقوع زمینمحدودیت دخیل در

شناسی،فاصله ازگسل،جاده،رودخانه وچشمه می باشد.ازطرف دیگربه جهت باالبودن ،واحدهاي زمیناراضی
به عنوان درجه 10هاي کمترازه که شامل شیبننده حوضدقت نقشه خروجی،باشناسایی عوامل محدودک

برداري مان نقشههاي توپوگرافی سازنقشه محدودیت دربرنامه اعمال گردید.جهت تهیه نقشه عوامل،ابتدا
گونی پلیاي ونقطههاي عوارض خطی،سپس کلیه الیهمنطقه مطالعاتی تهیه شد.1:250000 کشوربامقیاس

تهیه نقشه کاربري اراضی منطقه ازنقشه کاربري اراضی وزارت جهاد کشاورزي  شدند.براياستخراج  موردنیاز
شناسی وتوپوگرافی هاي زمیننقشههاي حریم گسل،رودخانه،جاده وچشمه بااستفاده ازنقشهاستفاده گردید.

در  جدا و براي استفاده به اندازه حوزه مورد مطالعه ArcGISهاي مذکور درمحیط تمام نقشهمنطقه تهیه شد.
تولید  DEMبا استفاده از نقشه منحنی میزان  ILWISذخیره گردید.سپس در محیط  ILWISافزار محیط نرم

اي نقطه،اي تهیه شده بصورت خطیهکلیه نقشهاستخراج گردید. DEMگردید و نقشه شیب و جهت شیب از 
 ي شدند.اشبکه ILWISافزار نی در نرمگوو پلی

لغزش استفاده شد و شکل درختواره بندي خطر زمینمکانی جهت پهنه اياز مدل تحلیل چند معیاره
لغزش بود طراحی بندي خطر زمیندف اصلی طرح که پهنهبر اساس ه شهرکردبخیز آعوامل مکانی براي حوزه 

 درختواره طراحی شده نشان داده شده است.2هاي تهیه شده اعمال گردید که در شکل گردید وکلیه نقشه
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 شهرکردلغزش حوضه بندي خطر زمیندرختواره تحلیل چند معیاره مکانی پهنه -2شکل

ي ممکن است دهاي ورودي می توانندمحتوا وخصوصیات مختلفی داشته باشندوتعدابه اینکه نقشهنظر
خصوصیات توصیفی چون دوري ونزدیکی راشامل شوندویاتعدادي دیگرارقامی چون صفریایک یاده و...راشامل 

یک  هابه مقادیربین صفرتااین سامانه تمامی خصوصیات نقشهها استانداردشوند.دراست نقشهذانیازمی گردند،ل
هاي روشمی توان ازیکی ازSMCEهاي ورودي درمحیطکردن نقشهگردند.براي استاندارداستاندارد می 

این تحقیق  ش خصوصیات کیفیاستفاده کرد.درو رو افزارشامل روش مقداري،روش بولینکردن نرماستاندارد
ها نقشهرخی دیگرازوبها مثل فاصله ازگسل به دلیل مقداري بودن باروش استانداردکردن مقداري برخی نقشه

 روش استاندارددراین .)4و  3(شکلباروش استانداردکردن توصیفی استانداردگردید بودن به دلیل توصیفی
قل داحین گیرد.مقادیربموردنظرصورت می ادیرحداقل وحداکثربه وسیله یک تابع خطی بااستفاده ازمقکردن 

دارحداکثریک بوده است.به قوحداکثرمقادیري بین صفرویک رامی گیرند.دراین رابطه مقدارحداقل صفروم
ه به نحوي که هرچعنوان مثال براي استانداردسازي نقشه گسل ازروش مقداري وازمتدهدفاستفاده گردید

 .ودفاصله ازگسل زیادترگردید به صفرنزدیک می ش
 

 

 

 

 

 

 استانداردسازي نقشه گسل به روش مقداري -4شناسی  به روش توصیفیشکل استاندارد سازي نقشه سنگ -3شکل 
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بندي رتبهاي زوجی وهاي مقایسهاز روشهاي استاندارد شده(عوامل و زیر عوامل)دهی نقشهبراي وزن
صفت)بیان اهمیت هر معیار نسبت به معیارهاي دیگر دهی (هدف عینی یا مقصود از وزنمستقیم استفاده شد.

دهی عوامل به کار برده در وزنم و مقایسه زوجی که نوعی تحلیل سلسله مراتبی است،یهاي مستقروشاست.
شد.در تحلیل سلسله مراتبی،عوامل به صورت جفتی مقایسه می شوند و اهمیت نسبی عوامل در تعیین 

در ،ه ارزیابی می شود و فقط دو معیاراصی از تصمیم براي تصمیم گیرندمناسب بودن یک پیکسل براي نوع خ
یک  ها دربنديدستهاست. 9تا  1اي از هاي نسبی در مقیاس پیوستهشود که البته ارزشیک زمان مقایسه می

یس با ها از ماترافزار انجام می شود و وزننرمها در ها و بررسیتحلیلگیرد.ماتریس مربعی متقابل قرار می
ها از که ناسازگاري در وزن .باید دقت کردبندي انجام می شودمی آید و گروهباالترین سازگاري بدست 

دقت کرد که نرخ ناسازگاري در بندي انجام می شود.باید ترین سازگاري بدست می آید و گروهماتریس با باال
باشد که نشان می/035شده در این تحقیق   /. باشد.نرخ ناسازگاري عوامل وزن داده1دهی نباید بیشتر از وزن

دهی به عوامل از نظرات جهت وزنالذکر بوده است.ري و منطقی بودن زوجی در روش فوقدهنده سازگا
ه اخیر در این زمینه فعالیت نمودند استفاده شده دهکارشناسان و مقاالت منتشر شده محققین مختلف که در 

 است.
نقشه شاخص ترکیبی تهیه شد  شهرکردلغزش حوضه آبخیز به زمینتهیه نقشه حساسیت مناطق  براي

ده شمعیار مشخص  که شامل تجمع نسبتهااز همه معیارهاي استاندارد و وزن داده شده آنچنانکه در درخت
 باشند.است،می

به صفر به نواحی هاي با مقادیر نزدیک پیکسلهاي نقشه خروجی مقادیر بین صفر و یک دارد.پیکسل
لغزش اشاره دارد.نقشه احی با حساسیت زیاد به وقوع زمینیک نوبه  هاي با مقادیر نزدیکس و پیکسلغیرحسا
 .نشان می دهد،هانقشه عوامل و محدودیت 4هاي ورودي است.شکل ترکیبی از همه نقشهخروجی،

 
 

 سازي شدهنقشه عوامل و محدودیت استاندارد -5شکل

 یج و بحثانت. 4
لغزشهاي منطقه با نقشه خروجی مدل ارزیابی چند معیاره نقشه پراکنش زمینگذاري نتایج روي هم

متوسط تا کم قرار گرفته لغزش در حوضه در مناطق با حساسیت نشان داد که اکثر نقاط وقوع زمینمکانی 
ف مختلتوان بیان کرد که مدل ارزیابی چند معیاره مکانی به خوبی توانسته مناطق بنابراین می). 6است (شکل 

 لغزش در این حوضه تفکیک نماید.را از نظر حساسیت به وقوع زمین
با توجه به  شهرکردلغزش در حوضه آبخیز بندي خطر زمینیج حاصل از این مطالعه براي پهنهنتا

شناسایی عوامل دخیل در این مدل نشان داد که روش ارزیابی چند معیاره مکانی پتانسیل زیادي را به منظور 
گیري در زمینه شناسایی مناطق حساس به زمین لغزش دارا می نه و زمان و باال بردن دقت تصمیمیکاهش هز

هاي توسعه اراضی قرار می دهد تا از تغییر ر اختیار مدیران براي سیاستگزاريباشد و چارچوب مناسبی را د
از بروز  مناطق پرخطر و با انجام اقدامات اصالحی در کاربري اراضی در مناطق پر خطر جلوگیري نمایند

 گیري کنند.خسارات جانی و مالی پیش
 بندي اثرات عوامل و بررسی اثرات تجمعی آنها را دارا می باشد وبی چند معیاره مکانی توانایی جمعارزیا

براي  در گذشته نیز دانشمندانهاي ورودي و تلفیق آنها ندارد. آنچنان که هیچگونه محدودیتی در تعداد الیه
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کردند و نتایج مطلوبی را  یابی دفع زباله از این روش استفادهبراي مکانهمچنین و یابی پخش سیالب مکان
 .]12[کسب نمودند

وقوع ه هاي بلغزشز با این روش و تطبیق آن با زمینلغزش حوضه آبخیبندي خطر زمینتهیه نقشه پهنه
لغزش را شناسایی مناطق حساس به زمینخوبی توانسته پیوسته در این منطقه نشان داد که این روش به 

ها به درستی و خوبی شناسایی و به لغزشینست که عوامل موثر در وقوع زمینیگر حاکی از ادنماید. از طرف 
 مدل معرفی شده است.

 
 شهرکردلغزش در حوضه آبخیز بندي شده خطر زمین. نقشه طبقه6شکل

 نتیجه گیري. 5
استان چهارمحال و بختیاري و ارتفاعات مشرف بر  شهرکردبا مطالعه زمین لغزش هاي موجود در حوضه 

این موضوع به  نیز 6آن چنین برمی آید که پتانسیل زمین لغزش در حوزه باالست و با استناد به شکل شماره 
ون مطالعات دقیق قبلی سازه اي و عمرانی بد هرگونه عملیاتواضح است که بنابراین روشنی مشهود است 

 .پتانسیل آسیب شدید زمین لغزش به منطقه را داراست
حوضه گسترش این با بررسی جزء به جزء عوامل موثر در پهنه بندي خطر زمین لغزش روشن شد که در 

زمین لغزش ها ارتباط بسیار تنگاتنگی با مناطق آبراهه ها و علی الخصوص آبراهه هاي اصلی حوزه دارد و می 
ان این عامل و عامل شیب را به عنوان مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل موثر در وقوع خطر زمین لغزش در تو

 این حوضه مطرح نمود.
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جهت کاهش خطرات نسبی و افزایش میزان پایداري دامنه ها با توجه به شرایط حاکم بر منطقه الزم 
است که از تغییر اکوسیستم موجود و کاربري اراضی بویژه تبدیل اراضی جنگلی به مرتع اجتناب نموده و در 

سازه ها باید با لحاظ جهت تثبیت آبراهه ها گام نهاد و همچنین هرگونه سیاست گذاري به منظور احداث 
 شرایط ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی منطقه انجام پذیرد.کردن 

شایان ذکر است نظر به این که نقشه هاي عوامل موثر در پهنه بندي خطر با دقت تهیه شده اند، لذا 
توان عالوه بر انجام سریع آزمون روش هاي دیگر نظیر  روش منطقه فازي و شبکه هاي عصبی مصنوعی، می 

از آنها به عنوان الیه هاي اطالعاتی مناسب جهت انجام عملیات حفاظت خاك و کنترل رسوب در حوضه 
 مذکور بهره برد.
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