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منجیل -ای کَمل در منطقه رودبار لغسشی ناشی از زلسله با مذل ناحیه های زمین محذوده حساسیتارزیابی   

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیذه:

پذیذُهیيص سیضشلغضش ًظیش صهیي حشوات اص ٍسیؼی داهٌِ وِ است ضیشٍاًیای ػویك گسیختگی سٌگی، جشیاىّای ّایّا

خانیاسٌگ،تحشیهًاضییّایهَجَددستَدُتَاًذدساثشٍجَدًاپیَستگی.ایيپذیذُهیضَدایسغحیساضاهلهیٍاسیضُ

ّاتِّاییوِتؼذاصصلضلِاهىاىضٌاساییًٍسثتدادىآىلغضشیيصهًاگْاًیایجادضَد.یّااصصلضلِ،تغییشاتایستاتییاتاسش

صهیي هیلغضشٍلَعصلضلٍِجَدداسد، ًاهیذُ صلضلِ صهیيّایًاضیاص صلضلِلغضشضًَذ. ٍجَدایوِدسگضاسشّایهشتثظتا ّا

-سٍدتاس1361ّایًاضیاصصلضلِتٌذیحساسیتلغضشآىاستتاتِپٌِْدسایيهغالؼِسؼیتشداسًذ،هغاتكایيتؼشیفّستٌذ.

،(CAMEL)ّایًاضیاصصلضلِایجاهغلغضش(پشداختِضَد.ایيهذلًاحیCAMELِهٌجیلتااستفادُاصیهسٍشویفی)سٍش

ّایهٌغكفاصیتَسؼِیافتِاست.تااستفادُاصسیستن

ّایًاضیاصصلضلِتااستفادُاصسیستناعالػاتجغشافیاییساصیّوِاًَاعلغضشایتشایهذلچاسچَبیىپاسچCAMELِتشًاهِ

(GIS)ّایاعالػاتیهَسدًیاصضاهلصاٍیِضیة،فاغلِاصسٍدخاًٍِجادُ،ضذتصلضلِ،،اتتذاالیِدسایيتحمیكوٌذ.فشاّنهی

صه هماٍهتی سدُ هػالح، ًَع داهٌِ، استفاع خان، پَضصػوك ٍ سعَتت داهٌِ، ًاّوَاسی ًمطِیي، اص استفادُ تا ّایگیاّی

افضاسٍتحمیماتساختگاّیدسهحل،دسهحیظًشمLANDSATایّایَّایی،تػاٍیشهاَّاسُضٌاسی،ػىستَپَگشافیٍصهیي

GISِهٌجیل-سٍدتاس1361ّایًاضیاصصلضلِلغضشصهیيهٌغمِهَسدهغالؼًِسثتتِحساسیتتْیِضذٍُسپستااستفادُاصتشًاه

ّاتْیِضذ.علغضشَهٌغمِتٍِلحساسیتًمطِ،لغضشًَعصهیي6تشایّش.ضذتیٌیپیص

،تشًاهِووللغضشتٌذیحساسیتصهیي،پٌِْهٌجیل-سٍدتاسلغضشًاضیاصصلضلِ،صهیي:كليذ ياشٌ َا


Evaluation of earthquake-induced landslides areas using CAMEL areal model in Rudbar-Manjil 

 

Abstract: 
Landslide is a geological phenomenon that includes a wide range of ground movements, such as rockfalls, deep 

failure of slopes, and shallow debris flows. This phenomenon can be caused by discontinuities in the mass of 

soil or rock, triggering caused by the earthquake, water table changes or sudden rainfall. Landslides that occur 

after or during the earthquake are called earthquake-induced landslides. Landslides related to earthquakes that 

are discussed in this report are in accordance with this definition. This study tried to mapping the landslide 

susceptibility of earthquake Rudbar-Manjil (1369) using a qualitative method (CAMEL).  This comprehensive 

areal model of earthquake-induced landslides (CAMEL) has been developed using fuzzy logic systems. 

CAMEL program provides an integrated framework for modeling all types of landslide caused by the 

earthquake using geographic information system (GIS). In this study, at first, the necessary information 

including slope angle, disturbance distance (distance from roads and rivers), shaking intensity, soil depth, slope 

height, material type, ground strength class, terrain roughness, moisture and vegetation were collected using 

topographical and geological maps, aerial photos, LANDSAT satellite images and site investigation of the 
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studied region. Then, using this program the sensitivity of the area to mentioned earthquake-induced landslides 

was predicted. For each 6 types of the landslides, sensitivity map of the study area to landslide occurrence has 

been provided. 

 

Keywords: earthquake-induced landslides, Rudbar-Manjil, Landslide sensitivity zonation, CAMEL program 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 

 مقذمه:

هی تطىیل سا وطَس ٍسؼت اص ًیوی تیصاص وِ ٍسیغ وَّستاًی هٌاعك داضتي تا صهیي خػَغیاتایشاى تِ تَجِ تا ٍ دّذ

ّایلغضشخیضی،تاسًذگیٍضشایظآبٍَّاییٍتَپَگشافیهتٌَع،اصجولِوطَسّاییاستوٍِلَعصهیيضٌاسی،لشصُصهیي

(.1312لَئیاىٍّوىاساى،)اجلهتؼذدیساتجشتِوشدُاست

ّایحیاتیهاًٌذخغَطاًتمالآب،ّاساهسذٍدٍتِضشیاىتَاًٌذجادُّا،هیّایًاضیاصصلضلِػالٍُتشتخشیةساصُلغضشصهیي

تَاًذهَجةلغغػولیاتاهذادسساًیتِلغضشدسصهاىصلضلِهیٍسیلِصهیيگاصآسیةجذیتشساًٌذ.اًسذادجادُتِتشق،ًفتٍ

ّا،ّایتحلیلآىتِدلیلوثشتٍلَعایيپذیذُدسایشاىًٍیاصتِتذلیكسٍشذٍُهیضاىخساساتساتاالتثشد.صلضلِصدگاىگشدی

هٌظَسدسایيتحمیكتذیيتاضذ.ّایًاضیاصصلضلِهیلغضشهٌجیلتِسخذادصهیي-ّذفایيتحمیكتشسسیحساسیتهٌغمِسٍدتاس

ًۀاعالػاتجغشافیایی(استفادُضذُاست.)ساهاArcGISافضاسًشمٍوولسٍشاص

 شناسی منطقه مورد مطالعه های عمومی و زمین ویژگی

 منجیل -رودبار  9631موقعیت جغرافیایی محذودۀ متأثر از زلسله 

ضذُػشؼضوالیٍالغ37°تا36°45'عَلضشلی41ٍ°30 'تا41°15'هَلؼیتجغشافیاییهٌغمِهَسدهغالؼِدسحذفاغلتیي

ّاییاصدّذ،ایيهٌغمِتخصویلَهتشپَضصهی600ّایگیالىٍصًجاىساتِهساحتحذٍدّاییاصاستاىاست.گستشُلسوت

(.1ضَد)ضىلٍهٌجیلساضاهلهیسٍدٍّوچٌیيضْشّاییهاًٌذسٍدتاسّایسفیذسٍد،سیاُّایآتشیضسٍدخاًِحَضِ
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 الؼٍ. مًقؼيت مىطقٍ مًرد مط1ضکل 

 

 مشخصات زلسله رویذاده در محذوده بررسی شذه

ّضاس35ویلَهتشدساستاىگیالىٍصًجاىدسضوالایشاىسخداد11ٍٍػوكواًًَی= 3/7ایتاتضسگایصلضل1361ِسالدس

ًاحیٍِضوالغشباستاىصًجاىدسلشصُدسضْشستاىسٍدتاسٍسٍستاّایتاتؼِایيصهیيّضاسصخویتشجایگزاضت.60وطتٍِ

تعاسم ٍ ًوَد تشٍص ػلیا اهَاجلشص100ُضؼاعا استؼاضاتحاغلاص ایدسویلَهتشیتاػثخساساتجاًیٍهالیفشاٍاىگشدیذ.

دستاىتِّایآرستایجاىضشلی،تْشاى،هشوضی،هاصًذساى،سوٌاى،ّوذاىٍوشّاییاصاستاىّایصًجاىٍگیالىٍدستخصاستاى

 لیىيخسا60هذتحذٍد هَجةٍحطتػوَهیضذ، ٍ احساسگشدیذ ًذاضتّایستثاًیِ ّوشاُ هالیتِ )هؤسسِجاًیٍ

هشوالیتخویيصدُضذُتَد.1هٌجیل-(.ضذتصلضلِدسهٌغمِسٍدتاس1370الوللیصلضلِضٌاسیٍهٌْذسیصلضلِ،تیي
 

 شناسی منطقه زمین

ل هغالؼِ هَسد صهیيهحذٍدُ ًمطِ هیسوتیاص همیاسضٌاسیسٍدتاس دس وِ سالهتی،10100000تاضذ است)ًظشیٍ ضذُ هٌتطش

1377 سٌگتشیيسٌگلذیوی(. اص سدیفی سا هٌغمِ ضذتّای تِ ٍ ضذُ هتَسظدگشگَى تشویةتاصیهتا تا آتطفطاًی ّای

ٍػوذتاًهتاتاصیهدسجِضؼیفتَدٍُسٌگاٍلیِضاهلّادسضوالهٌغمِگستششداضتِدّذ.ایيسٌگدگشساىضذُتطىیلهی

تَاىّاییادضذُساهیضٌاسی،سٌگتاضذ.تشاساستطاتِضیویاییٍلیتَلَطیىیٍهَلؼیتچیٌِتاصالتهیتشویثیدسحذآًذصی

سدیفیّناسصٍاحذّایدًٍیيداًست. ّایلشهضتاسٌگاصهاسِدسوَُاسالسٍالغدسگَضِضوالغشتیهٌغمِهَسدتشسسی،

لاػذُ تا آسوَصی الیِخاوستشی هیاى ٍ پاساوَاستضیت اص هیای دیذُ ضیلی الیِّای ایي آّهضَد. تِ تاال لسوت اص ّایّا

ّایخاوستشیاصوَُآّهگیشًذ.اًذوِتشسٍیٍاحذّایدًٍیيلشاسهیخاوستشیتیشٍُستثشالیِچشتداستغییشسخساسُدادُ
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وشا دسوَُ سا داسًذٍسخٌوَىآًْا تِسوتضوالضشلیاهتذاد ٍالغدسضوالغشبهٌغمِ ًیضهیسالس وشداسش تَاىهطاّذُ

.(2)ضىل

آٍسدُضذُاست.1ضٌاسیدسجذٍلصهیيطیدسًمطِساٌّوایػالئناختػاسیلیتَلَ


 ضىاسی مىطقٍ مطالؼاتی  وقطٍ زميه .2ضکل 

 

 (1311ضىاسی )با اقتباس از وظری ي سالمتی،  هراَىمای ػالئم اختصاری ليتًلًشی در وقطٍ زمي .1 جذيل

E3
tb ّایٍلىاًیىیحذٍاسظتااسیذیغَستیسٍضي،وَاستضتَفتلَسیي،تشاویآًذصیتٍلیتیهتَفتلَسیيتشش

E3
tv ّایآتطفطاًیحذٍاسظتااسیذیغیشلایلتفىیه.)آتطفطاًیتاالیی(تِسيائَسيپایاًیسٌگ

E3
tsh ایسٍضيخَسدُصسدچشهیتالَُْتٌذیهتَسظچیيایتاالیِسٌگسیلتیخاوستشیتالَُِْتٌاٍتیاصهاس

EOc ِتٌذیخَب،داًِهتَسظ،ًیوِتالغتِسيائَسيپایاًیتاالیگَسيایسٍضي،الیِسٌگسیلتیتِسًگصسدچشهیتالَُْهاس

Qt
سسَتاتتخشیثیاخیشسغحپاییي 2

EOssh تٌذیًاصنتاهتَسظسٌگآسوَصیًاصنالیٍِتَفآّىیصسدچشهیتاالیِخَسدُ،هاسِضیلخاوستشیچیيتٌاٍتیاص

EOmt 

هاسِّایدگشگًَیوویدگشگَىسٌگ ضیلٍ والستیه. واتا سگِضذُ، اهتذادضوالیسٌگآسوَصیتا –ّایوططیوَاستضیتا

جٌَتی

TR J1
c.s 

ّایسیضُچشتی،وَاستضیتٍسٌگسٌگتاسٌگداًٍِهاسِتیشُتاخاوستشیتیشُتِسوتپاییيدسضتایهیىتیهلَُْوٌگلَهشایپلی

آتطفطاًی

TR Jsh
ssh ِّایوَاستض)ساصًذضوطه(ّایوَاستضیتٍسگِالیِتٌذیهتماعغتاهیاىسٌگآسوَصیتاالیِتٌاٍتیاصاسلیت،هاس

TR J 
sl دگشگالیِهیاى ًسثتاً تَِىّای ضذُ، ضىافتِ ضیلضذُ، هحلی گشیعَس گشافیتٍ داسای سگِّای ٍ گیاّاى تمایای تا ّایٍنّوشاُ
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هتاوَاستض

Q2
f آتشفتتادتضًیضٌیجَاىوناستفاع

Q1
f آتشفتتادتضًیضٌیلذیویتااستفاعصیاد

Ng1 َُْتٌذیهتماعغاًِتاالیِدایتِسوتپاییيدسضتوٌگلَهشایآتطفطاًی)آگلَهشا(لشهضتال

Ng2 ِایدستخصتاالییعَسهحلیّوشاُتاوٌگلَهشایلاػذُداستِّایلشهضطیپسالی

Ng2
m َُْعَسهحلیّوشاُتاهاسىای،طیپستِتٌاٍتیاصسیلتآّىیصسدتاهایلتِل

Mv ضذُّایهضدٍجٍدگشساىخَسدُ،دسصُآًذصیتسیاًُسثتاًتشش

K2Pa
c.s َُْایسیضُهیىتیه.ضیلٍوٌگلَهشایسٌگداًِ،پلیایسٍضي،تِسوتپاییيدسضتآّهآٍاسیلشهضتاهتوایلتِل

K2
sh عَسهحلیّوشاُتاگشافیتسٌگتِالیِضیلخاوستشیٍهاسِهیاى

K1
l ِتِسيآپتیيتاآلثیيایّایدٍوفِتٌذیهتَسظّوشاُتاپَستِغذفآّهاٍٍلیتیخاوستشیتیشُتاالی

K2
l 

تٌذیهتَسظتِتٌذیًاصنتاهتَسظّوشاُتاتٌاٍتیاصآّهاٍٍلیتیآٍاسیخاوستشیسٍضيتاالیِآّهآٍاسیخاوستشیتیشُتاالیِ

سيهاستشیطیي

Kc
سٌگیتاتختِایسیضُهیىتیهٍوٌگلَهشاسٌگداًِ،پلیآّهآٍاسیخاوستشیسٍضيتالشهض،تِسوتپاییيدسضت 1

Qc ّایوطاٍسصیصهیي

Qal آتشفتدسسٍدخاًِاغلی،هاسِواًالی

Qtr ِّایآبضیشیي)تشاٍستي(ًْطت

Qt
ّایتخشیثیػْذحاضشتاتافتهتغیش،تحىینًیافتٍِتااستفاعصیادًْطتِ 1

PIQc ِطًتیه،سیواىضؼیفپلیعَسهحلیّوشاُتاهاسى،ّایدلتاییٍدضتسیالتی،آتشفتی،تًِْطت

Plc ِداًِسٌگدسضتطًتیهٍهاسِداًِ،پلیتٌذیخَب،خاوستشیتاصسدچشهی،تِسوتپاییيدسضتوٌگلَهشایتاالی

J3K1
l ِتٌذیًاصنتاهتَسظآّهتاحذٍدیهتثلَسضذُ،خاوستشیتاخاوستشیسٍضي،تاالی

Jl
ّایساصًذیتِسيطٍساسیهپایاًیتٌذیهتَسظ،ّوشاُتاتششآّههتؼفيتاحذٍدیهتثلَسضذُ،خاوستشیسٍضي،تاالیِ 2-3

Jmv 
آتیدگشگَىسٌگ هایلتِ تا آتطفطاًیسثض ًیوِ سٌگّایآتطفطاًیٍ داسایتشویةضذُ، ػوذتاٌ لاتلتفىیه، ّایآتطفطاًیغیش

حذٍاسظ

ضذُیتاصیهوویدگشگَىّایآتطفطاًسٌگ 

اسصساصًذسٍتِّن–داسّایخاوستشیتیشٍُستثشالیِچشتآّه 

ّایتمسینًطذُپشهیيسٌگ 

ایاصپاساوَاستضیت)ساصًذدٍسٍد(ّایلشهضتاخاوستشیآسوَصیتالاػذُسٌگهاسِ 

 

 مطالعاتی محذوده در زلسله از ناشی های لغسش زمین

دسهحذٍد1361ُخشداد31ّایًاضیاصصلضلِلغضشعلیتَلَطیىی،آبٍَّاییٍهَسفَلَطیىیهٌغمِسٍدتاس،صهیيتِدلیلتٌَ

دسضْشستاىسٍدتاستالغضشالوِصهیيتاضٌذ.هغالؼاتیاصلحاػًَع،تضسگی،هىاًیسنحشوتٍػَاهلٍلَعداسایتٌَعصیادیهی
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تشٍتَفسخدادُاست.دسساصًذتاتشویةلیتَلَطیسس،رساتدسضت″20´20°41ٍN″37´51°36هختػاتجغشافیایی

″12تاهختػاتجغشافیاییلغضشفتلهتاضذ.سیضضیهی-ایچشخطیًَعهػالحدسگیشدسحشوت،سٌگًٍَعحشوتداهٌِ

´21°41ٍN″26´50°36ادُاست.ًَعهػالحدسگیشدسحشوت،دسساصًذتاتشویةخانسٍییٍدسضْشستاىسٍدتاسسخد

تاضذ)گضاسشساصهاىجٌگلسیضضیهی-ایچشخطیخاویًٍَعحشوتداهٌِ-سٌگی لغضشّا،هشاتغٍآتخیضداسیوطَس(.

ویلَهتشدسختاىصیتَىوِدسآهذهْنتسیاسیاصهشدم4/2ایيلغضشتاعَلیًضدیهتِجشیاىٍاسیضُاست.-ذیاىیهلغضشگل

ایيصهیيه تخشیةوشدٍُّضاساىدسختدسهٌغمًِاتَدضذُاست. لغضشدساستفاػاتضشلیهطشفتِضْشسٍدتاسحلیتَدسا

ّایهػٌَػیتاضذ.دسًضدیىیافتادگیاغلیلغضش،دسیاچِایهیٍالغضذُاست.تَدُلغضضیػوذتاًضاهلهػالحخاویٍٍاسیضُ

(.تػاٍیشیاصایيس1371ِسضتلغغضذُاست)لیالت،-لغضشخظلَلِسشاسشیلضٍیيهیيتطىیلگشدیذُاست.دساثشایيص

آٍسدُضذُاست.3لغضشدسضىل


 َا، مراتغ ي آبخيسداری كطًر( )سازمان جىگل َای مىطقٍ . تصايیری از لغسش3ضکل 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیقبحث و 

 در منطقه مورد مطالعه CAMEL روشهای اطالعاتی مورد نیاز برای استفاده از  الیه

 ایي استهذل وشدُ پیذا تَسؼِ فاصی هٌغك سیستن اص استفادُ . (Wasowski et al., 2011)تا یا فاصی تشایFuzzy Logicهٌغك

سیستنهٌغكفاصی،اتذاعضذ.(Berkeley)صادُ،استادػلَمواهپیَتشیداًطگاُتشولیوالیفشًیاتَسظلغفی1160اٍلیيتاسدسسال

لاتلهحاسثِاستوِ''آًگاُ–اگش''ّایهٌغكفاصییهػثاستلاًَىدسسیستناصیتٌاضذُاست.ّایفتشپایِهفَْمهجوَػِ

تَاًذتااستفادُاصیههتغیشٍسٍدیٍیههتغیشخشٍجیهی''آًگاُ–اگش''ًوایذ.یهلاًَىسادُهتغیشّاساتِیىذیگشهشتثظهی

 ضَد (Miles and Keefer, 2007)ساختِ و. تِ سٍش تشای ضذُ گشفتِ  CAMEL(Comprehensive Areal Model ofاس

Earthquake-induced Landslides)ُّایهٌغكفاصیاستفادُضذُاستتاضذ،وِاصسیستنهیّا،سٍشهحاسثِتاٍاط(Miles and 

Keefer, 2007, 2009) .
ّایاعالػاتیهَسدًیاصضاهلصاٍیِضیة،جٌسهػالح،ضذتصلضلِ،سدُهماٍهتیصهیي،الیCAMELِتشایتِواسگیشیسٍش

پَضصگیاّی،سعَتت،ػوكخان،استفاعداهٌِ،ًاّوَاسیٍفاغلِاصسٍدخاًٍِجادُاست.
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 در محذوده مطالعاتی CAMELمنجیل با استفاده از روش  –های ناشی از زلسله رودبار لغسش مینبنذی ز پهنه

(ٍهایلض2007،2001ّایًاضیاصصلضلِاًجامضذُاست،تَسظهایلضٍویفش)لغضشتٌذیصهیيتشیيهغالؼاتیوِدسصهیٌِپٌِْهْن

ًمط2010) تٌْا ًِ هغالؼات، ایي دس است. غَستگشفتِ حساسیتصهیي( آىلغضشِ خغش ًمطِ تلىِ صلضلِ اص ًاضی تْیِّای ّا

هٌجیلاص-ّایًاضیاصصلضلِسٍدتاسلغضشتٌذیحساسیتصهیيتذیيهٌظَسدسایيهمالِتشایپٌِْ.(Miles, 2010)گشدیذُاست

CAMEL(Miles and Keefer, 2007, 2009سٍش
a
است. ( ضذُ حاستفادُ دس هجوَعCAMELالحاضش، هشتثظتا ًَع6خغش

ًوایذ.ساصیهی(ساهذل2ّایًاضیاصصلضلِ)جذٍللغضشصهیي



 CAMEL ( Keefer, 1984)لغسش واضی از زلسلٍ، استفادٌ ضذٌ تًسط مذل  ضذٌ زميه  بىذی اوًاع تجميغ طبقٍ 2 جذيل

 مجمًػٍ لغسش زميه

ّایسٌگیگسستِّاٍسیضشلغضش

یسٌگیّاتْوي

ّاّاٍتْويّایخاویگسستِ،سیضشلغضش
I 

ّایتلَویّایسٌگیٍلغضشچشخص

ّایتلَویّایخاویٍلغضشچشخص
II 

 III سشیغّایخاویجشیاى



ّستٌذCAMELدٌّذُدٍتخصتطىیل2ٍهذٍلتشاونخغش1هذٍلاهىاىسخذاد(2007،2001دسهذلپیطٌْادیهایلضٍویفش)

 ّش آىوِ یهاص اگش لاًَى تلَن چٌذیي اص ضذُ-ّا تطىیل هٌغمِآًگاُ توشوض هیضاى ٍ اهىاى تشتیة تِ وِ ایاست،

افضاساستفادُوٌٌذوِدسایيتحمیكفمظاصتخصاهىاىسخذاد)اسصیاتیحساسیت(ایيًشمًاضیاصصلضلِساتؼییيهیّایلغضشصهیي

ضذُاست.

ًمط4ِساختاستخصاهىاىدسضىل ّایحساسیت)اهىاىسخذاد(دسهٌغمِاست.ًطاىدادُضذُاستوِخشٍجیایيتخص،

هیىّوا دیذُ ایيضىل دس وِ هیعَس ّفتتلَنلَاًیيهتٌاظش ٍسٍدیٍ ایيتخصداسایّفتهتغیش آسایصضَد وِ تاضذ

تاضذتادسهجوَعتؼییيًوایذوِّشًَعاصیههتغیشهطخعهیّایهشتثظتاّشتلَنضاهللاًَىغَستلَاًیيسلاتتیاست.تِ

داسد.ایاهىاىٍلَعلغضشتاچِدسجِصهیي

                                                 
1
 Possibility Module  

2
 Hazard Module  
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 (Miles and Keefer, 2007)ضامل اطالػات ضاخص  CAMELَا برای بخص امکان  ومًدار جریاوی دادٌ .4ضکل

CAMELِافضاسایدسًشمتِهٌظَسفشاّنآٍسدىاهىاىتحلیلهٌغمArcGISُساصیضذُاستپیاد(Miles and Keefer, 2007).

 ایٌىِ CAMELپساص ArcGISدس صهیيًػةگشدیذ، سخذاد لغضشاهىاى صلضلِ ّایًاضیاص دادُ)حساسیت( ّایصهاًیوِ

تاولیهوشدىتشسٍیدگوCAMELِتَاًذاصعشیكاجشاییوشدىتَاتغهشتَعِّایٍسٍدیساصگاسضذًذ،هیٍسٍدیتاالیِ

همادیشّشیهاصٍاحذّایسلَلیتGISِیفضذُدسّایتؼشتاتغدستآیذ.،تCAMELِدسًَاساتضاس''هحاسثِاهىاىسخذاد''

سلَل ّوِ همادیش ٍ وشدُ هحاسثِ سستشیسا ضىل تِ CAMELّایٍسٍدیسا اص استفادُ است)تا  Fuzzy Techهٌتملوشدُ

Runtime DLLدسًْایت.)CAMELفساوِّشیههشتَطتِیىیاصضصدستِهختل)حساسیت(ّالغضشاهىاىسخذادصهیي

تاضذ،اسائِوشدُاست.ّاهیلغضشصهیي
◊◊◊◊◊◊◊ 

 نتیجه گیری:

 CAMELروش  به بنذی پهنه نتایج تحلیل و تجسیه

،تْیِضذُاست''0-1''هٌجیل،ًمطِحساسیتتیي–سٍدتاس1361ّایًاضیاصصلضلِلغضشّشیهاصاًَاعصهیيتشایتحمیكدسایي

ّااسائِضذُاست.صیشااگشتوامهتغیشّایضاخعدًمطِاهىاىسخذادتشایتواهیلغضشضَعَسوِهالحظِهی.ّواى(5)ضىل

لغضشتاضٌذ،ًتیجِولیایيصًجیشُاصتلَنلَاًیيایيخَاّذضذوِسخذادآىًَعدٌّذُاهىاىسخذادًَعخاغیاصصهیيًطاى

ّایلَاًیيتِضَدٍحذاللهمذاسدسستیهشتَطتِّوِتلَنلغضشخاظهوىياستًٍمطِاهىاىسخذادتشایآىاسائِهیصهیي

صهیي اص ًَع آى تشایتخصاهىاى دسستیخشٍجی همذاس هیػٌَاى ضاخعلغضشخاظاسائِ یههتغیش اگش عشفی اص ٍ ضَد

ًَعخاغیاصصهیي تلَنلَاًیيالغضشاهىاىهطخعوٌذوِسخذاد اص ًتیجِولیایيصًجیشُ وِیيخَاّذضذپزیشًیست،

صهیي اص ًَع آى استسخذاد ًمطِلغضشخاظغیشهوىي دس . ضىل دس وِ ضذُ ضذ5ُّایتْیِ دادُ دایشًُطاى ّایتَپشاًذ،

،''هتَسظ''،''ون''،''خیلیون''هغاتكتاتؼاسیفحساسیتّایتاصُاًذ.لغضشوِدسٍالؼیتسخدادُخاظاصَعدٌّذُآىًًطاى

ّایضَدتؼذادصیادیاصلغضشهطاّذُهی5عَسیوِدسضىل.تِّستٌذCAMELتاتغػضَیتدستشًاهِ''خیلیصیاد''،''صیاد''

تِ هٌاعكپیص–ٍسیلِصلضلِسٍدتاسچشخطیٍتلَویخاویایجادضذُ هٌجیلهغاتكتا تا خیلیصیادحساسیتتیٌیضذُ صیادتا
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است ٍلغضشسیضشهشتَطتِحساسیتًمطِدس. ّایًاضیاصصلضلِایيًَعاصلغضشضَدوِهطاّذُهیّایخاویگسستِّا

 1361هٌجیل)–سٍدتاس تشسٍیهٌاعكتا ػوذتاً خیلیصیادحساسیت( تا تَجهٌغثكّستٌذ.صیاد ًمطِحساسیتهشتَطتِتا تِ ِ

هتَسظتاصیادلشاسداسًذ.حساسیتتیٌیضذُتادسهٌاعكپیصّایيًَعاصلغضشاضَد،هطاّذُهیّایخاویسشیغشیاىج

(1361هٌجیل)–صلضلِسٍدتاساًذ.ّایسٌگیگسستِتیطتشتشسٍیهٌاعكتاحساسیتونتاهتَسظلشاسگشفتِّاٍلغضشسیضش

سخذادایيحساستِّاییاصهحذٍدُهَسدهغالؼِساتخصCAMELوِتشًاهِذادتْويسٌگیًطذُاست،دسحالیهٌجشتِسخ

 ًظشگشفتِ لغضشدس استًَعاص لشالغضش. خیلیصیاد تا حساسیتصیاد تشسٍیهٌاعكتا تلَویسٌگیتیطتش سّایچشخطیٍ

اًذ.گشفتِ

 

 
َای  لغسش (C)، َای خاكی گسستٍ َا ي لغسش ریسش (B)، ٍَای سىگی گسست َا ي لغسش ریسش (A)َای حساسيت.  . وقط5ٍضکل 

 َای خاكی جریان (D) ،بلًكی ي چرخطی سىگی

 

A B 

C D 
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 بُمه سىگی (F)، َای بلًكی ي چرخطی خاكی لغسش (E) َای حساسيت.  وقطٍ .5ضکل ادامٍ 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 منابع فارسی:
 ،اًتطاساتجْادداًطگاّیٍاحذاغفْاى."لغضشضٌاختٍتحلیلواستشدیصهیي"(،1312لَئیاى،س.،هیشغاًؼی،س.ٍفاتحی،ل.،)اجل

هٌجیل)گیالى(.گشٍُهٌْذسی،ساصهاى-سٍدتاس1361ّایًاضیاصصلضلِلغضشایصهیيّا،هشاتغٍآتخیضداسیوطَس.گضاسشچْاسغفحِساصهاىجٌگل

ّا،هشاتغٍآتخیضداسیوطَس.جٌگل

.هذسستشتیتداًطگاُهٌْذسی،ضٌاسیاسضذصهیيواسضٌاسیًاهِپایاى"گیالى،1361خشداد31اصصلضلًِاضیّایلغضشصهیيپایذاسیهغالؼِ"(،1371)،س.لیالت،

.70-11-1ًطشی0ِسُ،ضوا1361خشداد31)ایشاى(هٌجیل–سٍدتاس(،صلضل1ِ،گضاسشتحلیلیضواسُ)(1370)صلضلِهٌْذسیٍضٌاسیالوللیصلضلِهؤسسِتیي

ضٌاسیوطَس.ساصهاىصهیي"(،10100000ضٌاسیًمطِسٍدتاس)همیاسگضاسشصهیي"(،1377)سالهتی،س.،ًظشی،ح.ٍ

◊◊◊◊◊◊◊ 
References:  
Miles, S. B, 2010. "Participatory model assessment of earthquake-induced landslide hazard models," Natural hazards, 

56(3), p. 749-766. 

Miles, S. B. and Keefer, D. K, 2009. "Toward a Comprehensive Areal Model of Earthquake-Induced Landslides," Natural 

hazards review. 

Miles, S. B. and Keefer, D. K, 2007. "Comprehensive areal model of earthquake-induced landslides," technical 

specification and user guide. US Geological Survey. 

Miles, S. B. and Keefer, D. K, 2007. "A Comprehensive Areal Model of Earthquake-Induced Landslides using Fuzzy Logic 

Systems," International Conference on Urban Disaster Reduction, Taipei, Taiwan. 

Wasowski, J., Keefer, D. K. and Lee, C. T, 2011. "Toward the next generation of research on earthquake-induced 

Landslide: Current issue and future challenges," Engineering Geology, 122(1), p. 1-8. 

 

E F 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

