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  چكيده
ـ ز يمال و يجان خسارات موجب ساله همه كه هستند يعيطب مخاطرات ازجمله هالغزش زمين  ،ادي

 يكوهستاني چهره داشتن با يچا القان آق زيآبخ حوضه. شونديم يكوهستان ينواح در ويژه به
ـ گشـكل  جهـت  الزم طيشرا عمده ،يمياقل و يتولوژيل ،يشناسنيزم تيوضع به توجه با و  يري

ـ تخر ،يمسـكون  مناطق به خسارات موجب ساله همه دهيپد نيا. دارد رالغزشي  حركات  راه بي
. شـود يم رسوب از رودخانه بستر و يامچي سد مخزن شدن پر و گسترده زاييرسوبي، ارتباط
-يم لغزش زمين خطر ازلحاظي آق القان چاي بندي حوضهسطح ،حاضر قيتحق هدف ينبنابرا
ـ  جهـت  ب،يش عامل ده منابع، مطالعه و يدانيم هاييبررس با ابتدا مطالعه نيا در. باشد  ب،يش

، بـارش  ،منـاطق مسـكوني   از فاصله گسل، از فاصله آبراهه، از فاصله جاده، از فاصله ،يتولوژيل
 .شـدند  ييشناسـا  منطقـه  در لغـزش  جاديا يبرا مؤثر عوامل عنوان به ،خاك و ياراض يكاربر
ـ گرد هيته ييايجغراف اطالعات ستميس در ياطالعات هايهيال سپس ـ تحل. دي  سـازي  مـدل  و لي

-ميتصم ليتحل هايروش از يكي عنوان به كوريو روش از استفاده بادر محيط ادريسي،  يي،نها
 خطـر  با رده پنج در بندي خطر زمين لغرش،پهنه نقشه ،درنهايت. شد انجام اره،يمع چند يريگ

 مسـاحت  از درصـد  8، آمـده  دست به جينتا طبق. گرديدبندي طبقه اديز اريبس خطر تا كم اريبس
همچنـين، طبقـات بـا    . قرار دارد پرخطر درصد نيز در طبقه 27و  پرخطر اريبس طبقه در حوضه

درصد مساحت حوضه را تشكيل  9و  25، 31خطر به ترتيب، و بسيار كم خطر كمخطر متوسط، 
 يغرب جنوب و شمال يكوهستان قسمت در پرخطر و پرخطر اريبس مناطق عمده طور به .دهدمي

 سسـت  و يرسـوب  مـواد  همـراه  بـه  سـخت  سنگ يربنايزي، در سازندهايي با مطالعات حوضه
 .قـرار دارنـد   )متـر  ميلـي  350-550( بـاال  بـارش  مقـدار و  درصد 20-35 هايبيش ي،سطح

 ازلحـاظ  بـاال  اريبس توان يدارا يچا القان آق حوضه كه دهديم نشان مطالعه جينتا طوركلي به
 حوضـه  در يتيريمـد  و يزداريآبخ ،يحفاظت اقدامات انجام لذا. باشديملغزشي  حركات رخداد
  .رسدي به نظر ميضرور يمطالعات

 .ويكور مدل ،لغزش زمين ،يبندپهنه ،يچا القان آق :واژگان كليدي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 09143533026 :نويسنده مسئول  E-mail: aghil48madadi@yahoo.com  



 125 ...استفادهبالغزشينزم خطر يبندپهنه و يابيارز

 

 

  مقدمه
 كيتوان يم گذارد رايم يانسان برجا يزندگ ستميبر س ياقتصاد ،يكه اثر نامطلوب اجتماع كيژئومورفولوژ داديهر رو

هاي ژئومورفولوژيكي و هاي طبيعي يكي از پديدهناپايداري دامنه ).1،119:2002آلنستارا( دينام كيخطر ژئومورف
 قرار تأثيرهاي انساني را تحت است كه در تغيير شكل سطح زمين نقش مؤثري دارد و زماني كه فعاليت شناسي زمين

 نييپا از است بارت، علغزش زمين ).39:1386عبادي نژاد و همكاران،(اي خطرناك تبديل شود پديده تواند بهدهد، مي
 توانيم طوركلي به). 38:1387،يمحمود( هادامنه درامتداد يرسوب مواد از يحجم عيسر اغلب و كپارچهي حركت اي افتادن
 بتواند، خاك توده تا باشد تند يكاف اندازه به ديبا بيش كه اين اول: است الزم شرط سه لغزه زمين دادن رخ يبرا گفت
 هيال در كه اين سوم. باشد داشته وجود كم يريپذبانفوذ اي نفوذ غيرقابل ي اليه يك خاك عمق در كه اين دوم. بلغزد
با  ،هالغزش زميناي از ميان انواع حركات دامنه ).126:1385،يرفاه( باشد داشته وجود يكاف اندازه به آب خاك، يسطح

 يهايبررس؛ مثال عنوان به. بار آن از اهميت بسيار بااليي برخوردار استخسارات زيان وقوع اين پديده و تكرار توجه به
 176 بينفر، تخر 162باعث مرگ  رانيدر ا لغزه زمين 2590وقوع حدود  ،1378سال  ليكه تا اوا دهدينشان م شده انجام

راه  لومتريك 170 بيهكتار جنگل، تخر 6763 بيتخر ال،ير ارديليم 1866 زانيبه م يخسارات مال جاديباب خانه، ا
همچنين، بر ). 70:1378كاردان، و يصانع ريم( شده است مترمكعب 963807به حجم  يارسوب ساالنه جاديا وي ارتباط

شود بر كشور وارد ميها لغزش زمينميليارد ريال خسارات مالي از طريق  500هاي اوليه، ساالنه حدود اساس برآورد
 هستند ييايبال ازجمله هالغزش زميناي كه بايستي بدان توجه كرد اين است كه اما، نكته). 324:1380احمدي و طالبي،(

 منظور نيا يبرا. كرد يريجلوگآن  از يناش يمال و يجان هايبيآس و خسارات از و نمود ينيبشيپ را هاآن توانيم كه
بندي سطح زمين به مناطق عبارت از تقسيم بندي پهنه .هاستآن ترين مهم از بنديپهنه كه دارد وجود يمتعدد هايروش

ها يا ديگر حركات لغزش زميندرجه واقعي يا پتانسيل خطر ناشي از بروز  بر اساسكردن اين مناطق،  بندي رتبهمجزا و 
را  گيرندگان تصميمريزان و تواند برنامهندي ميبهاي پهنهنقشه). 148:1375شريعت جعفري،(ها است اي روي شيبتوده

 يابي مكانعمراني و توريستي،  هاي ريزي برنامههاي مختلفي چون مديريت و حفاظت خاك و منابع طبيعي، در عرصه
ها و خطوط انتقال نيرو و انرژي ، تعيين مسير راهمحيطي زيست هاي ريزي برنامهاراضي مناسب براي توسعه شهر و روستا، 

  ). 133:1383كرم،(ياري نمايد 
 خاص وضعيت لحاظ به است، قرارگرفته سبالن كوه رشته يشرق جنوب يدامنه در كه يچا القان آق زيآبخ حوضه
 يرو بر نا مقاوم و سست يسطح مواد وجود اد،يز بيش ،)حوضه بودن مرتفع و يكوهستان( يتوپوگراف مانند منطقه،
 برخوردار يادامنه حركات وقوع يبرا ييباال ليپتانس از ريگالسيپر ستميس تيحاكم و يمياقل طيشرا مقاوم، يهاسازند

-راه بيتخر ازجمله ،متعدد خسارات و هابيآس به منجر ها،لغزش ويژه به و يادامنه حركات وقوع كه جهت ازآن. باشديم

 القان آق حوضه در خاك باارزش منابع رفتن هدر و حوضه دست پايين در واقع يامچي سد مخزن شدن پر ،يارتباط يها
 سري يك مطالعه هر در. باشديم يضرور لغزش زمين وقوع به تيحساس ازلحاظ حوضه سطح يبندپهنه گردد،يم يچا
 تحقيق اين اهداف. گيرندمي جهت اهداف اين به دستيابي راستاي در مطالعات و شودمي گرفته نظر در اهداف از

 به حساسيت ازلحاظ حوضه سطح بنديپهنه مطالعاتي، در حوضه لغزش زمين وقوع در مؤثر عوامل شناخت: از اند عبارت
 حركات از ناشي اثرات كاهش و كنترل جهت مناسب كارهايراه ارائه و زياد خطر با مناطق شناسايي ،لغزش زمين وقوع
  .يلغزش

در نواحي مختلف ايران  هالغزش زمين مطالعه منظور بهي، مختلف يهاروش باهاي اخير در سال ويژه بهاي،  مطالعات ارزنده
 در يفاز منطق و AHP مدل از استفاده با) 1389( همكاران و افريبهن ران،يا در مثال يبرا. است گرفته صورت و جهان،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Alcantara 
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 حوضه از درصد 68 مطالعه اين طبق پرداختند، لغزش زمين يبندپهنه به نالوديب يهاكوه يدامنه در يزيفر زيآبر حوضه
 شبكه و فازي منطق روش از) 1389( همكاران و فرداد. است قرارگرفته لغزش زمين متوسط و بحراني خطر معرض در

 نتايج كردند، استفاده ياريبخت و چهارمحال استان در خليفه مال حوضه در لغزش زمين خطر يبندپهنه در GIS و عصبي
 ،AND فازي عملگر بهينه انتخاب و خبره كارشناسي نظر دخالت با فازي منطق درروش كه بود امر اين از حاكي مطالعه
) 1390( همكاران و ينيچ سنگ يميكر. گرددمي ارائه مطالعاتي حوضه سطح در طبيعي محيط بر منطبق و بهينه جوابي

 ،متغيره چند يآمار روش و كيلجست ونيرگرس و WLC ،AHP يهاروش از ،گلستان استان يچا چهل حوضه در
 روش از بعد يوزن يخط بيترك مدل كه داد نشان جينتا اند،كرده استفاده لغزش زمين يريپذسكير يبندپهنه منظور به

در مسير ارتباطي  AHPروش  كارگيري بهاي با ، در مطالعه)1391(بيدار . باشديم برخوردار ييباال تيمطلوب از يآمار
بر اساس نتايج اين مطالعه، مناطق با خطر بسيار زياد و . را انجام داده است لغزش زمينبندي موئيل، پهنه -شهر مشكين

، با استفاده از )1391(پيروزي و همكاران . ي كوهستاني قرار دارندزياد در اطراف جاده، در امتداد رودخانه و در محدوده
دو  آمده دست بهطبق نتايج . ي آبخيز آق القان چاي انجام دادندحوضهلغزش را در زمين بندي پهنهوزني،  پوشاني هممدل 

باشند و نتايج بررسي مي موردمطالعهمنطقه  لغزش زمينعامل در وقوع  ترين مهماراضي به ترتيب  كاربريعامل شيب 
در  20-5است و شيب  قرارگرفته 35-20كه بيشتر وسعت منطقه پرخطر در كالس شيب  دهد ميهاي شيب نشان كالس

ي آبخيز را در حوضه لغزش زمينبندي خطر اي پهنه، در مطالعه)1392(پيروزي و همكاران . درجه دوم اهميت قرار دارد
با توجه . هاي تحليل چند معياري، انجام دادنديكي از روش عنوان بهآق القان چاي با استفاده از روش تركيب خطي وزني 

همچنين . شوند ميدرصد از كل مساحت حوضه را شامل  8و 36د و بسيار زياد به ترتيب به نتايج مطالعه، طبقه با خطر زيا
آبرفتي   نا مقاومسست و  سازندهايليتولوژي داراي  ازلحاظطبق نتايج حاصل از اين مطالعه، مناطق بسيار پرخطر، 

، با )1393(عابديني و فتحي . باشد مينواحي پرخطر زراعي، مسكوني و مرتع  هاي كاربريباشند و اغلب كواترنر مي
 نيا هايافتهاند، يرا در حوضه آبخيز خلخال چاي انجام داده لغزش زمينبندي پهنه AHPهاي فازي و استفاده از مدل

زياد در مناطق  خيزي لرزهدر زمره مناطق با  30/46در حدودها با مساحتي لغزش زميندرصد از  82/21، داد نشان پژوهش
 ريتصاو و يفاز روش از ؛كره در ،)2007( 1يل ران،يا از خارج در نيهمچن. اند شده واقعشرق و شمال شرق حوضه 

 هالغزش زمين مطالعه جهت يفاز روش بودن مناسب درنهايت و كرد استفاده لغزش زمين يبندپهنه منظور به ياماهواره
 خطر يبندپهنه سلند،يا رهيجز تمنوير حوضه در) 2010( 2همكاران و يكول. گرفت قرار دأييت مورد هاروش ريسا به نسبت
 يمناسب روش يوزن يخط بيترك روش كه دنديرس جهينت نيا به و دادند، انجام  WLCمدل از استفاده با را لغزش زمين
 ونيرگرس يآمار مدل از هيترك ترابزون در) 2011( 3همكاران و نيالكي. باشديم هالغزش زمين يبندپهنه و مطالعه جهت
 يكاربر رييتغ و جاده از فاصله ارتفاع، ،شناسي زمين عوامل كه داد نشان حاصله جينتا اند،كرده ستفادها AHP و كيلجست

هيماليا در هند، با  كشمير ، در)2013( 4هي و همكارانچاينگ. اند داشته منطقه لغزش وقوع در را نقش نيشتريب بيترت به
شناسي، كاربري اراضي و پوشش زمين، طبقات ارتفاعي، خاك و خطوط گسلي، هاي زمينو معيار  AHPاز روشاستفاده 

 باال، بسيار شديد، كالس در شش لغزش زمين خطر بنديپهنه ، نقشهدرنتيجه. اندرا انجام داده لغزش زمينبندي خطر پهنه
از  موردمطالعهدر منطقه  AHPآمد و نتايج مطالعه نشان داد كه استفاده از روش  به دست كم بسيار و كم متوسط، باال،

- الگو ازجمله ارهيمع چند يريگميتصم يهاالگو كه نظر آن از ق،يتحق نهيشيپ به توجه با. دقت نسبي خوبي برخوردار است

 مدل از درنهايت زين يبررس نيا در است، بوده برخوردار ييباال استقبال از رياخ دهه دو در كه است يريگميتصم يها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - lee 
2 - Kouli et al 
3 - Yalcin et al 
4 - Chingkhei et al 
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- تصميم قاعده عنوان به است، دهيگرد يزيرهيپا ارهيچندمع يسازنهيبه و مطلوب ريزي برنامه كرديرو بر اساس كه كوريو

  .شد استفاده يچا القان آق حوضه لغزش زمين وقوع ليپتانس يبندپهنه جهت معياري چند گيري
   موردمطالعه حوضه يمعرف
 14و درجه 38 تا قهيدق 10و درجه 38 ييايجغراف در مختصات كيلومترمربع 166 وسعت با يچا القان آق زيآبخ حوضه

 يخلوچايبال يهاحوضه ريز از و است قرارگرفته يشرق طول درجه 48 تا قهيدق 46و درجه 47و يشمال عرض قهيدق
). 1 شكل( است شده واقع سبالن كوه يشرق جنوب دامنه در و رانيا غرب در شمال حوضه نيا. شوديم محسوب لياردب

 با غرب از و نيسرع و يچا جوراب با شرق از ،يچا امام حوضه با از جنوب سبالن، قله با شمال از موردمطالعه حوضه
 سطح از متر 1620 آن ارتفاع حداقل و متر 4380 حوضه ارتفاع حداكثر. باشديم جوار هم نييسا گردنه و وكيب حوضه

 منطقه مياقل ،يهواشناس يهاستگاهيا يهاداده به توجه با. است درصد 38 زين حوضه متوسط بيش. باشديم ايدر
(  دارد قرار جانيآذربا-يغرب البرز يساخت نيزم زون در موردمطالعه منطقه يساخت نيزم ازنظر. باشديم سرد خشك نيمه
   .))1370( زادهشيدرو و) 1359( افتخارنژاد ،)1355( ينبو يبندميتقس اساس بر

  
  لياردب و رانيا در يچا القان آق حوضه تيموقع نقشه: 1 شكل

  تحقيق  روش
 يكاربر ،يتولوژيل ب،يش جهت ب،يش: شامل( موردمطالعه حوضه لغزش زمين وقوع در مؤثر عوامل ابتدا مطالعه، نيا در

 و هايبررس با ،)گسل از فاصله و مناطق مسكوني از فاصله آبراهه، از فاصله ،يارتباط راه از فاصله بارش، خاك، ،ياراض
 مربوط ياطالعات يهاهيال بعد مرحله در. ديگرد ييشناسا ي و با توجه به شرايط طبيعي و انسان منطقهدانيم يهاشيمايپ
 يهاراه زان،يم يمنحن خطوط ياطالعات يهاهيال. ديگرد هيته ييايجغراف اطالعات ستميس طيمح در عوامل از كي هر به

 به 1:50000 اسيبامق رين شهرستان يتوپوگراف نقشه يرو از يسازيرقوم با و مناطق مسكوني آبراهه شبكه ،يارتباط
 هيته Arc map طيمح در زانيم يمنحن خطوط از استفاده با بيش جهت و بيش ،يارتفاع طبقات يهاهيال. آمد دست
 شناسي زمين نقشه يرو از يسازيرقوم با گسل و) هاسنگ مقاومت( يتولوژيل به مربوط ياطالعات يهاهيال. ديگرد

 با رين شهرستانكاربري  نقشه از يكاربر ياطالعات هيال هيته منظور به. شد هيته 1:100000 اسيمق با شهر مشكين
 نقشه و 1:50000 اسيمق با لياردب استان خاك نقشه از حوضه خاك نقشه هيته جهت. شد استفاده 1:50000اسيمق
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 نقشه). 113:1376،يسبحان( ميكرد استفاده ،اند كرده تهيه يچا القان آق حوضه از يدانيم شيمايپ با يسبحان كه يخاك
 چنين هم و حوضه داخل در سنجي باران و يهواشناس يهاستگاهيا يهاداده از استفاده با را موردمطالعه منطقه بارش

 زين و )(P= 0.228 H-86.64 حوضه بارش انيگراد معادله آوردن دست به با و ،)1جدول ( مجاور يهاستگاهيا
 مدل از استفاده باها به محيط ادريسي وارد شد و سپس تمامي اليه. ميآورد دست به يارتفاع يرقوم مدل از استفاده

 ي آق القان چاي تهيهحوضه در لغزش زمين خطر يبندپهنه نقشه، درنهايت. گرفت قرار وتحليل تجزيه مورد 1كوريو
  .گرديد

 هاي منتخبمشخصات جغرافيايي ايستگاه): 1(جدول

  طول شرقي  عرض شمالي ارتفاع از سطح دريا به متر نوع ايستگاه  نام ايستگاه
  دقيقه 17درجه و  48  دقيقه 13درجه و 38 1365 سنجيباران  اردبيل
  دقيقه 1درجه و  48  دقيقه 2درجه و 38 1623  نير
  دقيقه 54درجه و  48  دقيقه 6درجه و 38 2038  الي

  دقيقه 4درجه و  48  دقيقه 9درجه و 38 1692  سرعين
  دقيقه 15درجه و  48  دقيقه 13درجه و 38 1325 سينوپتيك  اردبيل

  اي اردبيلسازمان هواشناسي و آب منطقه: منبع
 انتخاب و يبندرتبه بر روش نيا ديتأك .است ارهيمع چند يريگميتصم مسائل يتوافق ريزي برنامه بر يمبتن، Vikor مدل
 در ).2،224:2009وانگ و چن( باشديم متضاد يهااريمع با مسأله يبرا يتوافق حل راه نييتع و نهيگز از يامجموعه از

 نيا ست،ين آن يطراح و شروع زمان در مسأله كي يهايبرتر انيب و ييشناسا به قادر گيرنده تصميم فرد كه يطيشرا
- دسته يرو روش نيا ن،يبنابرا). 87:1389،يعطائ( شود مطرح يريگميتصم يبرا مؤثر يابزار عنوان به توانديم روش

 نييتع متضاد يارهايمع با مسأله كي يبرا را يسازش يهاجواب و داشته تمركز نهيگز مجموعه كي از انتخاب و يبند
 نيبهتر انتخاب منظور به باشد، داشته وجود نهيگز m و اريمعn  اره،يمع چند يريگميتصم مسأله كي در اگر. كنديم
 و چيآپرو( است ريز يهاگام يدارا كوريو يفاز يسازادهيپ تميالگور مراحل روش، نيا از استفاده با نهيگز

   ).3،2:2006تزنگ
 مختلف يهاايمع يبرا هانهيگز همه يابيارز و هانهيگز تعداد ارها،يمع تعداد به توجه با ميتصم سيماتر ليتشك: اول مرحله
 عملكرد xij آن در كه است، شاخص m و آلترناتيو n اساس بر سيماتر نيا. است) 1رابطه( صورت به ،ميتصم سيماتر
  . باشديم j (j:1,2,…,n) اريمع با رابطه در i (i:1,2,…,m) نهيگز

…
…

… … … …
… … … …

…

		 

 ابعاد با ارهايمع ،شوديم يسع مرحله نيا در. باشديم ميتصم سيماتر يسازاستاندارد اي كردن اسيمقيب: دوم مرحله
 گيرياندازه واحدهاي در هااريمع است ممكن ارزيابي فرايند در، ديگر عبارت به. شوند ليتبد بعد يب ييارهايمع به مختلف
 عمليات تواننمي ،)گسل از فاصله گيرياندازه در متر و شيب گيرياندازه در درصد مانند( گيرند قرار موردسنجش متفاوتي
 به پيكسل، يك كه را امتيازي سرجمع بخواهيم اگر حال. رسانيد انجام به هاآن روي بر را تفريق و جمع همچون رياضي
- باارزش توأم استانداردسازي بدون كار اين كنيم محاسبه ،است كرده كسب گسل از فاصله و شيب چون معيارهايي لحاظ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Vlsekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje ) صربستاني واژه(  
2 - Chen and Wang 
3 - Opricovic and Tzeng 

 )1( رابطه
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بندي لغزش با توجه به سازي عامل بارش، جهت پهنهدر استاندارد ).28:1384نژاد،يكورك(نمايد اي عمل ميحركات توده
گيري لغزش در حوضه آق القان چاي، مناطق با هاي بهاري در افزايش تنش برشي و شكلبارش ويژه بهنقش بارش 

اند، ارزش فازي زياد دريافت نمودند و مناطق با بارش زياد كه عمدتاً در نواحي كوهستاني و مرتفع حوضه گسترده شده
  ).2شكل (افت كردندي ارزشي كم دريبه تبع، دامنه) در واحد دشت و كم ارتفاع حوضه(بارش كم 

كنند از عوامل هايي كه در بين مواد نفوذ ميو آب) هارواناب(هايي كه بر سطح دامنه آب: فاصله از شبكه آبراهه -
ها نيز مناسب ها افزايش زيادي داشته باشد و جنس سازندكه شيب دامنه هرجايي. اي هستندمواد دامنه كننده تحريك

اي، مخصوصاً لغزش اي در ايجاد انواع حركات تودهگاه مواد دامنهها و از بين بردن تكيهدامنه ها با زيرشوييباشد، آبراهه
ي آق القان چاي با توجه به تراكم زياد شبكه آبراهه، توپوگرافي كوهستاني، در حوضه. كنندنقش بسيار مهمي ايفا مي

هاي جاري و پرآب در مسير خود از ميان قان چاي، آبشيب زياد حاكم بر منطقه، بارش زياد و نيز دائمي بودن رود آق ال
رسوبات آذرآواري را دچار آب بردگي  پذيري يشفرساو  نا مقاومهاي هاي آتشفشاني سبالن عبور كرده و در بخشسنگ

ي استانداردشدهي در نقشه. گرددها و نفوذ دادن آب به خاك و سنگ موجب تشديد لغزش ميكرده و با زيرشويي دامنه
، كه منطبق بر فواصل نزديك به شبكه لغزش زمين، نواحي مستعد جهت ايجاد )3شكل (فاصله از آبراهه حوضه مطالعاتي 

  . و برعكس اند شده دادهنمايش ) 1ارزش (باشند، با دامنه ارزشي باال مي موردمطالعهآبراهه حوضه 

   
  ي فاصله از آبراههاستانداردشدهنقشه : 3كلي بارش                        شاستانداردشدهنقشه : 2شكل

بحراني، نقش  صورت بهوجود اين عامل . باشداي مطرح مياساس حركات توده عنوان بهها وجود شيب در دامنه: شيب -
ميزان شيب در قسمت كم ارتفاع و ، موردمطالعهدر حوضه . نمايداي را تشديد ميتأثيرگذار عوامل ديگر، در حركات توده

درصد و در برخي نقاط  45-60ها بين هاي مشرف بر درهدرصد، در نواحي كوهستاني و دامنه 0-15، بين دشت
بر مبناي گذاري با توجه به مقدار شيب موجود در منطقه، ارزش. باشددرصد نيز مي 60كوهستاني حتي ميزان شيب باالي 

شويم درجه نزديك مي 1هرچه قدر به عدد ). 4شكل ( اندبندي شدهطيف 0-1بين  حدفاصلدرجه عضويت فازي در 
در مقابل، هر چه شيب از مقدار ). 15-30 هاي يبش(يابد مي افزايش،جهت وقوع لغزش تناسب بر پايه عمل شيب 

  .شودي ارزش هم كاسته ميشود، دامنهبحراني، كم و يا زياد مي
ها، جذب و دريافت انرژي خورشيدي، نوع هوازدگي سنگرا در ميزان و  انكاري يرقابلغجهت شيب نقش : جهت شيب -

 مدنظراي يكي از عوامل مؤثر در ايجاد حركات توده عنوان بهاين عامل . كندتراكم پوشش گياهي و ميزان رطوبت ايفا مي
و شمال هاي شمالي، غربي بندي لغزش، در سطح حوضه آق القان چاي به ترتيب دامنهپهنه منظور به. شودمي قرارگرفته

برف و داشتن رطوبت بيشتر،ارزش باال دريافت كردند  مدت يطوالنغربي به دليل دريافت بارش زياد، ماندگاري 
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هاي جنوب ترين ارزش را به خود اختصاص دادند و دامنهجنوبي، شرقي، جنوب شرقي كم يها دامنه ).3:1391پيروزي،(
  ).  5شكل (حد وسط ميان دو ارزش باال و پايين دريافت كردند  هاي درغربي، شمال شرقي و هموار نيز به ترتيب ارزش

    
  ي جهت شيباستانداردشدهنقشه : 5ي شيب                     شكلاستانداردشدهنقشه : 4شكل

با . است توجه قابلاي بسيار مستقل، در ايجاد حركات توده متغيرعامل ثانويه و  عنوان بهوجود گسل : فاصله از گسل -
ها و ايجاد باشند و همچنين به دليل گسيختگي در دامنههاي بالقوه بر نقاط ناپايدار زمين ميتوجه به اينكه مسير گسل

 درنتيجهگردد و ها ايجاد ميها و شكافهاي سنگي عموماً در مسير سيستمي از درزها و خردشدگي تودهشكستگي در اليه
پراكنش تعداد . )5:1389همكاران، و يروزبهان(گردد ش مقاومت برشي دامنه مينفوذ آب به داخل زمين موجب كاه

- هاي فرعي ميگسل صورت بههاي موجود در حوضه كه باشد و گسلها در سطح حوضه آق القان چاي كم ميگسل

از آن نظر كه ميان فاصله از گسل و . قرار دارند) قصر داغي(باشند، در قسمت كوهستاني واقع در جنوب غربي حوضه 
به  شده داده، رابطه معكوس وجود دارد، لذا با افزايش فاصله از گسل دامنه ارزشي اختصاص لغزش زمينآن در وقوع  تأثير

  ).6شكل (افزايش داده شد  تدريج بهبه گسل دامنه ارزشي فازي اين معيار كاهش داده شد و برعكس با نزديك شدن 
هاي بين ها، جادهساخت خانه منظور به درشيباصوالً در مناطق سكونتگاهي اهالي با تغيير : فاصله از مناطق مسكوني -

در حوضه آبخيز . كننداز نوع لغزش كمك مي ويژه بهاي حركات دامنه گيري شكلسكونتگاهي و تغيير كاربري اراضي به 
از مراتع، تخريب پوشش گياهي در اثر  غيراصولي برداري بهرهتوان گفت، آق القان چاي، با توجه به مطالعات ميداني مي

دار و ديم در اراضي شيب صورت بهكشت غالت  ازجمله(دار تبديل اراضي مرتعي به زراعي، كشت ديم در اراضي شيب
ها، عبور دادن آبراهه از روي دامنه جهت آبياري اراضي و و بيش از ظرفيت دام يهرو بي، چراي )هاحتي بر روي واريزه

هاي انساني در اراضي اطراف مناطق شهري و روستايي در حوضه آق نقش فعاليت ترين مهمي ازجملهباغات كشاورزي 
اين امر كه فواصل نزديك به  با در نظر گرفتنلذا، . شودالقان چاي است كه منجر به ايجاد و تشديد حركات لغزشي مي

) 7شكل( 0-1در فاصله بين  هامقادير فاصله از روستا گذاري و استانداردسازيارزشآبادي بيشتر مستعد لغزش هستند، 
  .است آمده دست به
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  مناطق مسكونيي فاصله از استانداردشدهنقشه : 7شكل  ي فاصله از گسل       استانداردشدهنقشه : 6شكل

گيري انواع ها منجر به شكلباشد و انواع خاكاي ميخاك هر منطقه از عوامل مؤثر در ايجاد حركات دامنه: خاك -
كالوويال، كالوويال،  -هاي حوضه آق القان چاي، شامل چهار نوع خاك براوونخاك. شوداي ميمختلفي از حركات توده

در سطح حوضه آق القان  لغزش زمينبندي پهنه منظور به. )113:1376،يسبحان( باشدكالوويال مي –ليتوسول و ليتوسول 
و  اند شده تشكيلكه از درصد زيادي رس، مارن و سيلت ) ليتوسول در واحد دشت منطقه: شامل( ريزدانه  هاي خاكچاي، 

هاي وجود ساير شرايط مانند شيب زياد و افزايش رطوبت خاك در اثر بارش محض بهاز عمق زيادي نيز برخوردارند و 
ها و به سمت پايين دامنه جداشدهها، با به هم خوردن حالت كلوئيدي و چسبندگي خاك از توده اصلي فصلي يا ذوب برف

مق خاك و ميزان كنند، ارزش باالي فازي دريافت نمودند و سپس با توجه به مقدار مواد ريزدانه و عحركت مي
كالوويال، با توجه  –ارزش را گرفتند و براوون  يشترينبه بكالوويال و كالويال به ترتيب  –هاي ليتوسول خاك نفوذپذيري

  ). 8شكل (به مقدار كم درصد مواد ريزدانه كمترين مقدار ارزشي را دريافت كردند 
در . اي برخوردار استاي، از اهميت ويژهشكيل حركات دامنهبستر ت عنوان بهبررسي نوع ليتولوژي هر منطقه : ليتولوژي -

هاي ها توسط مواد آبرفتي و ديگر سازند، چون سنگموردمطالعهارتفاعات پايين و در نواحي واقع در واحد دشت حوضه 
-صاص دادهلذا اين مناطق، ارزشي باال را به خود اخت. اند، پوشيده شده استسطحي كه عموماً مستعد جهت ايجاد لغزش

اند، ارزش پايين دريافت نمودند هايي با ميزان مقاومت زياد، پوشيده شدهمتر كه از سنگ 2000رتفاعات باالتر از ا. اند
  ).9شكل (

  
  ي ليتولوژياستانداردشدهنقشه : 9ي خاك                             شكلاستانداردشدهنقشه : 8شكل
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مسلم نوع كاربري اراضي،  طور به. ي استفاده از زمين در حال حاضر استنوع و نحوه منظور از كاربري: كاربري اراضي -
كند و انواع مختلف اي ايفا ميايجاد و تشديد حركات دامنه ويژه بهدر تغييرات محيطي،  اي كننده تعيينهميشه نقش 

ي در سطح حوضه به شش نوع كاربري نوع كاربري اراض. ها دارندهاي متفاوتي در ناپايداري دامنهها عملكردكاربري
، مسكوني )هكتار 53/42به مساحت ( زار بوته، )هكتار 30/6010به مساحت(، مرتع )هكتار 97/7949به مساحت (زراعي 

) هكتار 28/2290به مساحت ( هاي سنگي و رخنمون) هكتار 34/279به مساحت (، باغ )هكتار 73/103به مساحت (
ي ارزشي باال تا كم را ، مسكوني، باغ و رخنمون سنگي دامنهزار بوتههاي زراعي، مرتع، ربريبه ترتيب كا. گرددتقسيم مي

دار و افزايش رطوبت خاك دريافت كردند يعني كاربري زراعي با توجه به عدم رعايت تناوب زارعي، كشت در اراضي شيب
و ) 10شكل (، دريافت كردند لغزش زمينبندي نهاز طريق آبياري و نفوذ دادن آب بيشتر به زمين بيشترين ارزش را در په

  .كاربري رخنمون سنگي با توجه به نبود خاك عميق در منطقه كمترين ارزش را گرفتند
 درشيبدر حالت كلي بررسي عامل فاصله از جاده، به دليل زيربري و از بين بردن پاشنه دامنه و تغيير :. فاصله از جاده -

- راه ويژه بهها، ي آق القان چاي، احداث راهدر حوضه. اي نقش بسيار مهمي داردحركات دامنهي وقوع ها در مطالعهدامنه

عواملي است كه منجر به ايجاد  ترين مهم، يكي از )در اطراف روستاي الي و صندوقلو(هاي عشايري و بين روستايي 
و بدون توجه به اصول  غيراصوليوضه سازي در سطح حهاي جاده، چون اغلب فعاليتطوركلي به. گرددمي لغزش زمين

ريزي، زيربري برداري و خاكبه دليل ايجاد ترانشه و تغيير وزن ناشي از خاك سو يكهاي از باشد، احداث راهمهندسي مي
از سوي ديگر احداث جاده با از بين بردن پوشش . شودمي لغزش زمينها منجر به ايجاد گاه دامنهدامنه و از بين بردن تكيه

 لغزش زمينگيري شود، در هنگام بارش بهاري و ذوب برف، زمينه جهت شكلهاي پرشيب باعث ميمرتعي در دامنه
) 1ارزش (، فواصل نزديك به جاده ارزشي باال )11شكل(معيار فاصله از جاده  استانداردشدهي در نقشه. فراهم گردد

   .نمايدبه سمت صفر ميل مي شده دادهارزشي اختصاص  گرفتن از اين عامل دامنه بافاصلهدريافت نمودند و به تبع 

    
  ي فاصله از جادهنقشه استانداردشده: 11ي كاربري اراضي              شكلاستانداردشدهنقشه : 10شكل

، و )2 جدول( CRITIC يدهوزن از حاصل يينها وزني، مطالعات حوضه لغزش زمين جاديا در مؤثر عوامل به توجه با
 يدامنه. آمد دست به) 12شكل( يچا القان آق حوضه لغزش زمين ليپتانس بنديپهنه نقشه كور،يو مدل مراحل انجام
-يم يفاز تيماه يدارا كه باشديم 87/0 و 03/0 نيب يمطالعات حوضه لغزش زمين يبندپهنه در مدل از حاصل يارزش
 گيري شكل جهت اديز خطر زانيم انگريب باشد، كينزد 03/0 عدد سمت به كسليپ كي ارزش مقدار هرچه و باشند
 آن تركم ليپتانس يايگو دينما ليم 87/0 سمت به يكسليپ افتيدر ارزش مقدار زانيم هرچه و باشديم لغزش زمين

 نقشه ،لغزش زمين يبندپهنه در مدل از حاصل ريمقاد يدامنه به توجه با ادامه در. است لغزش زمين جاديا جهت كسليپ
 خطر كم اريبس تا پرخطر اريبس طبقه 5 در ،Reclass دستور از استفاده با و يسيادر طيمح در را لغزش زمين خطر
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 .باشدمي يمطالعات حوضه لغزش زمين خطر نقشه مجدد بندي طبقه از حاصل نقشه شگرينما) 13( شكل. ميكرد بندي طبقه
  .است شده آورده خطر طبقات از كي هر يهاكسليپ تعداد و مساحت ،يارزش دامنه زين) 3( جدول در

  لغزش زمين يبندپهنه در مطرح يهااريمع يينها وزن و اطالعات زانيم ار،يمع انحراف تضاد، مجموع): 2( جدول

يمع
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  كوريو مدل از استفاده با لغزش زمين خطر ليپتانس يبندپهنه نقشه): 12( شكل
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  يچا القان آق حوضه لغزش زمين خطر ي شده بندي طبقه نقشه): 13( شكل

  
  يچا القان آق حوضه لغزش زمين خطر طبقات اطالعات): 3( جدول

  خطر كم اريبس خطر كم  متوسطخطر پرخطر پرخطراريبس  خطر طبقه
  70/0-87/0 53/0-69/0  36/0-52/0 20/0-35/0  >03/0-19/0 ي ارزشيدامنه
 17054 45334 56776 45369 11042 ها پيكسل تعداد

 99/1529 24/4074 55/5102 4490 07/1402 هكتار به مساحت

  
 كي هر ها و همچنينپراكنش لغزش با هاآن سهيمقا و يمطالعات حوضه لغزش زمين خطر يهاطبقه از كي هر يبررس با
 مساحت با بيترت به دارند، قرار پرخطر و پرخطر اريبس طبقه در كه يمناطق كه ميديرس جهينت نيا به ار،يمع يهانقشه از

 سست يرسوب مواد وجود همراه به ،سخت سنگ يربنايز يدارا عمده طور به كه انديمناطق هكتار، 4490 و 07/1402
 بر سست هاي اليه گرفتن قرار و ريز در سخت سنگ يهارخنمون علت به يچا القان آق در حوضه .باشنديم يسطح

 مناسب بيش با مناطق در و كرده نفوذ ها خاك در هابرف ذوب و يبارندگ از حاصل يهاآب ر،يناپذنفوذ يهاهيال يرو
 مرتع ،يزراع ياراض يكاربر يدارا اغلب پرخطر و پرخطر اريبس مناطق .لغزنديم هادامنه نييپا سمت به يفوقان يهاهيال
 لغزش وقوع جهت بيش از محدوده نيا كه اندقرارگرفته درصد 20-35 يهادرشيب مناطق نيا. باشديم يمسكون و

. باشديم كم يلغزش حركات گيري شكل امكان ،در منطقه مقدار نيا از تركم و باال يهادرشيب عمدتاً و باشديم مناسب
 برخوردارند، يتركم يديخورش يانرژ تابش و يشتريب رطوبت از كه يغرب و يشمال يهادامنه در مناطق نيا چنين هم
  . برخوردارند) متر ميلي 350-600( باال بارش مقدار از مناطق نيا يبارندگ ازنظر. اند شده واقع

 350از كمتر بارش درصد، 10-20 اي 35 -45 يهادرشيب هكتار، 55/5102 معادل مساحت با ،متوسط خطر با مناطق
 كه هم يمناطق در لبتها. باشديم فيضعي سطح خاك پوشش همراه به مقاوم يتولوژيل باغ، و يمسكوني كاربر ،متر ميلي

 تركم مناطق نيا در يلغزش حركات احتمال لذا. باشديم كم بارش مقدار و بيش عمده طور به است، اديز خاك پوشش
 به توجه باهمچنين،  . قراردادند يآباد و آبراهه جاده، گسل، از دور ينسب فواصل در نيهمچن خطر مناطق نيا باشد،يم
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 مساحت با خطر كم طبقه و هكتار 99/1529 مساحت به خطر كم اريبس مناطق، Vikor مدل از حاصل يخروج نقشه
 با ،متر ميلي 200 از كمتر بارش مقدار درصد، 45 از باالتر اي و درصد 10 از كمتر يهادرشيب عمدتاً هكتار، 24/4974
 يسنگالخ ياراض صورت به عمده طور به و فيضع خاك پوشش همراه به مقاوم و فشاني آتش يهاسنگ يدارا يهانيزم

 كم اريبس خطر با مناطق. باشديم باغ و زاربوته ،يسنگ يهارخنمون صورت به ياراض نيا يكاربر نوع نيهمچن. دارد قرار
  .دارند قرار جاده و گسل ،يآباد آبراهه، از تريدور فواصل در كم و

بندي پتانسيل لغزش با استفاده از روش ويكور در اين قسمت سعي گرديده هاي پهنهسازي بيشتر اعتبار نقشهجهت مستند
، به بررسي مورد به مورد )14(نقاط پرخطر شكل  عنوان به شده معرفيهاي است، بعد از انتخاب تصادفي تعدادي از پيكسل

 استانداردشدهانطباق اين نمرات  طورقطع به. پرداخته شود شده تعيينها به لحاظ معيارهاي اين پيكسل هاي ويژگي
نتيجه  تر ملموساست، به درك  آمده دست بههاي رقومي از معيارها كه با توجه به نقشه شده ثبتهاي واقعي باارزش

با توجه به . كندي ميتوجه قابلمدل ويكور كمك  كارگيري بههاي فازي و تابع عضويت در مجموعه كارگيري بهحاصل از 
معيار  10معيار، از ميان  8در  81/8، نمونه اول با مجموع امتياز )4جدول (هاي پرخطر جدول مربوط به بررسي پيكسل

معيار،  9در  74/8نمونه دوم با مجموع امتياز . را دريافت كرده است 70/0يبندي لغزش، ارزش فازي باالمطرح در پهنه
را دريافت كرده و مجموع  70/0معيار ارزش باالي  6ي سوم در نمونه. را دريافت كرده است 70/0ارزش فازي باالي

البته بايد توجه . شده است 70/0 نمره بيش از حائزمعيار،  7، در 86/7نمونه چهارم نيز با جمع امتياز . است 75/7امتياز آن 
اند، در بقيه معيارها نيز نمره قابل دريافت نموده 70/0ها ارزش باالي هايي كه در آنمعيار غيراز بهنمونه  4داشت هر 

  .اندقبولي را به لحاظ درجه عضويت در تابع فازي كسب كرده
  

  
  لغزش زمين بنديپهنه در پرخطر موردبررسي ينمونه هايكسليپ نقشه: 14 شكل

  



  1394 بهار، 4 هشمار سال سوم، ،كمي ژئومورفولوژيهايپژوهش  138

 

 

  لغزش زمينبندي هاي پرخطر در پهنهاز پيكسل موردبررسي هاي نمونههاي عادي و فازي ارزش): 4(جدول 
  4پيكسل نمونه   3پيكسل نمونه  2پيكسل نمونه 1پيكسل نمونه  معيار

ارزش ارزش عادي
  فازي

ارزش
  عادي

ارزش
  فازي

ارزش 
  عادي

ارزش 
  فازي

ارزش   ارزش عادي
  فازي

  1  32  1  25 1 15 1 درصد35  شيب
  1  شمال  1  شمال 1 شمال 1 شمال  جهت شيب
  39/0  مقاوم 39/0  مقاوم 1 نا مقاوم 1 نا مقاوم  ليتولوژي
  1  زراعي 83/0  مرتع 1 زراعي 1 زراعي  كاربري
  66/0  ليتوسول 66/0  ليتوسول 66/0 ليتوسول 66/0 ليتوسول  خاك

  1  93/191  1  81/129 98/0 91/149 1 متر98/59  فاصله از آبراهه
فاصله از مناطق 

  مسكوني
  70/0  05/4706 85/0  95/2530 82/0 18/2654 94/0 متر73/1473

  71/0  64/4508 82/0  84/2451 85/0 35/2069 95/0 متر09/768  فاصله از جاده
06/61970  فاصله از گسل

  متر
71/0 04/6008 72/0 38/9663  55/0 41/11686  52/0  

  88/0  570 65/0  534 71/0 552 55/0 مترميلي459  بارش
  

ترين واحد به همزمان، نزديك طور بهاي است كه توان گفت بر اساس روش ويكور، بهترين گزينه، گزينهمي درنهايت
 طور بههاي مهم اين روش آن است كه از امتياز. واحد از نقطه متصف به شرايط نامطلوب باشدآل و دورترين ي ايدهنقطه

الزم است در اين مدل هنگام محاسبات  حال بااين. هاي عيني و ذهني استفاده كردها و معيارتوان از شاخصهمزمان مي
ها، به معيار شده دادهدر صورت كيفي بودن نسبت  ها از نوع كمي باشند وبه معيار شده دادهرياضي، تمامي مقادير نسبت 

آل ي ايدههاي مبتني بر فاصله از نقطههاي روشترين ويژگييكي از برجسته. ها را به مقادير كمي تبديل كردبايد آنمي
 ورد فاصلهي را در متوجه قابلبندي و اطالعات ، رتبهشده گرفتههاي در نظر گستردگي معيار تناسب بهدر اين است كه 
-استقالل گزينه فرض پيشبنابراين معضل منتج از . دهدآل در اختيار كاربر قرار ميي ايدهبه نقطه نسبتنسبي هر گزينه 

هاي در كليت خود و در ماحصل ارز) پيكسل(زيرا هر گزينه . شودوجود دارد، مرتفع مي AHPچون  هايي در روشها كه 
 تر ملموسمثال . شودآل مقايسه ميايده وضعيت صورتكند كه با كسب مي وضعيت صورتمنبعث از مجموعه صفات، يك 

در اين . آل مقايسه شودتواند با يك شخصيت ايدهيك فرد مطرح كرد كه مي باشخصيتتوان در رابطه اين قضيه را مي
هستيم و شخصيت  اي از صفات مختلف كه در قالب يك شخصيت عينيت يافته روبروشرايط با ماحصل مجموعه

بنابراين وابستگي متقابل پيچيده در بين صفات . شوديك كل مقايسه مي ي منزله بهآل ايده باشخصيتيك كل  صورت به
تواند گامي ها در تحقيق حاضر ميدهي معيار، در وزنCRITICاز سوي ديگر، استفاده از روش . كندمعضلي ايجاد نمي

و در  AHPباشد كه به هنگام مقايسه زوجي در چهارچوب روش يكديگر ميدر جهت حل معضل استقالل صفات از 
هاي زيرا در اين روش وجود همبستگي باالي يك معيار با معيار. يابدشرايط عدم تحقق همبستگي بين صفات عينيت مي

  . گذار باشدتواند در كاهش وزن آن معيار اثرديگر، مي
  يريگجهينت
 جهت را يمناسب ينهيزم يچا القان آق حوضه يدرولوژيه و خاك ،يتوپوگراف ،شناسي زمين ساختار ،يمياقل يهايژگيو
 لغزش زمين خطر يبندپهنه پژوهش نيا در. است كرده فراهم هالغزش زمين ويژه به و يژئومورفولوژ يهادهيپد شيدايپ

 صورت ارهيمع چند گيري تصميم ليتحل يهاروش از يكي ،Vikor مدل از استفاده با يچا القان آق زيآبخ حوضه در
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 مساحت كل از درصد 27 و 8 بيترت به پرخطر و پرخطر اريبس يهارده لغزش وقوع ليپتانس يينها نقشه توجه با. گرفت
 حوضه يغرب جنوب و شمال قسمت در واقع يكوهستان واحد در مناطق نيا عمده طور به و شونديم شامل را حوضه
 اريبس بيش با در مناطق اي و دشت واحد بيش كم مناطق در عمدتاً خطر كم و خطر كم اريبس مناطق. دارند قرار يمطالعات
  . دارند قرار خاك يسطح پوشش فاقد و يآتشفشان مقاوم يهاسازند همراه به يپرتگاه و يعمود يهاوارهيد با باال،
 ترين مهم بيترت به يتولوژيل و بارش ب،يش عامل منطقه، يهالغزش در مؤثر عوامل نيب از مطالعه، از حاصل جينتا بنابر

 يانرژ ثقل، يروين شيافزا سبب بيش گفت، توانيم بيش ملاع مورد در. باشنديم منطقه در لغزش جاديا عوامل
 و زنديم هم بر را دامنه يسازنده مواد تعادل تيوضع ب،يش مقدار شيافزا لذا. شوديم يندگيفرسا قدرت و يجنبش
 القان آق زيآبر در حوضههاي پرخطر، پيكسل اكثر. شوديم دامنه در مواد يختگيگس و يبرش يهاتنش رفتن باال موجب

 با اندلغزش يبرا مستعد كه زدانهير اصوالً و يسطح مواد ب،يش مقدار نيا در. قرار دارد درصد 20-35 يهادرشيب ،يچا
 به 35 از باالتر يهادرشيب. كننديم حركت به شروع هادامنه در و دهيرس يالنيس حد به رطوبت شيافزا و آب جذب

 امكان عمده طور به وكم، ميمال بيش ليدل به 20 از ترنييپا يهادرشيب و هادامنه نندام وارهيد و يپرتگاه حالت ليدل
 يفصل يپراكندگ به توجه بادر بررسي عامل بارندگي، . است كم اريبس يمطالعات حوضه سطح در يلغزش حركات وقوع
 در هابرف ذوب دنبال به اي و نيسنگ يهابارش يپ در عموماً حوضه يهالغزش گفت، توانيم حوضه سطح در بارش
 در آب بانفوذ كه باشديم گونه نيبد تيفعال سميمكان. رنديگيم شكل) سست و زدانهير( مستعد يهاسازند در و بهار فصل
 يداريپا ،كوتاه زمان در حالت نيا بروز با و ابدييم شيافزا يبرش يهاتنش و خاك يمنفذ آب فشار ،ها دامنه داخل
 يهاواحد يچا القان آق يحوضه درمعيار ليتولوژي،  ازلحاظ .گردديم يختگيگس موجب و يافته كاهش مستعد يهاواحد

 يهاگدازه به توانيم هاواحد نيا ازجمله. است شده گسترده يرسوب و فشاني آتش صورت به شناسي سنگ مختلف
 يانفجار قطعات توف و تيگنمبريا فشاني آتش مواد و بازالت ،يتيآندز يتراك ،يتيداس يهاگنبد و هاگدازه ،يتيآندز

 يهاسنگ شيفرسا و بيتخر از كه يميقد و جوان يآبرفت يهاپادگانه تراورتن، يرسوب يهاسنگ همراه به سبالن
 متفاوت تيحساس و منطقه در شناسي زمين يهاواحد بيترك تنوع به توجه با لذا. كرد اشاره اند شده حاصل فشاني آتش
 موردمطالعه حوضه در لغزش زمين وقوع در يمهم اريبس نقش يتولوژيل عامل ،ياتوده حركات وقوع به يسنگ يهاواحد
 عموماً( يسطح يهاسازند گريد و يآبرفت مواد توسط نيريز سخت يهاسنگ كه موردمطالعه حوضه از يارتفاعات در. دارد
  .است اديز هالغزش جاديا ليپتانس اند،شده دهيپوش) لغزش زمين يبرا مستعد و زدانهير
 اريبس ياراض لذا باشد،يم يلغزش حركات رخداد ازلحاظ حوضه يباال توان از يحاك نيهمچن مطالعه نيا از حاصل جينتا

 يهاكار و بيتخر دينبا چنين هم. رديگ انجام آن در يزداريآبخ و يحفاظت اقدامات ديبا كه هستند ياراض پرخطر و پرخطر
 در ياهيگ پوشش يفيك و يكم كاهش و ،يزراع به يمرتع ياراض ليتبد اثر در ياهيگ پوشش بيتخر ليقب از غيراصولي

. رديگ انجام جاده غيراصولي احداث و يزراع تناوب تيرعا عدم دار،بيش ياراض در ميد كشت ها،دام هيرويب يچرا اثر
 اديبن ،يترابر و راه ياداره ،يعيطب منابع كل ياداره ازجمله ربطيز يهاارگان و هاسازمان ،گردديم شنهاديپ نيبنابرا

 ،يطيمح يهاتيريمد ها،پروژه يطراح در... و يامنطقه آب سازمان و يكشاورز جهاد سازمان ،ياسالم انقالب مسكن
 منظور به ،يچا القان آق يحوضه در ييربنايز يهاتيفعال و وسازها ساخت و هرگونه عمراني هايطرح ها،برنامه اجراي
 قرار مدنظر زين را منطقه لغزش زمين يبندپهنه يهانقشه خطرناك، مناطق از يدور و مناسب و حيصح ياستراتژ انتخاب
  .دهند
 امر اين. باشندمي معايبي و مزايا داراي خود نوبه به هالغزش زمين بنديپهنه هايروش از يك هر ،دانيممي كه گونه همان
 ديگر و توپوگرافي و اقليم ازجمله بسياري شرايط به است برخوردار كارايي از حد چه تا منطقه يك در روش يك كه

 شده معرفي داراولويت هايپيكسل موردي بررسي، مطالعه از حاصل يبندپهنه يهانقشه به با توجه. دارد بستگي عوامل
 ،يمياقل طيشراهاي ميداني و همچنين نقشه پراكنش حاصل از پيمايش با آن يسهيمقا مدل و از حاصل خروجي در
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 و يفاز يهامجموعه از استفاده كه گرفت جهينت ،توانيم منطقه بر حاكم يانسان و يدرولوژيه ،يشناسنيزم ،يتوپوگراف
 لغزش زمين يمطالعه جهت ييباال ينسب دقت از گيري چند معياره،تصميم هاي تحليليكي از روش عنوان به كوريو روش
   .است برخوردار يچا القان آق حوضه

  
  منابع 
منطقه اردل استان (اي ، بررسي عوامل مؤثر در ايجاد حركات توده1380احمدي، حسن و علي طالبي،  -

  .323-329صص ، 4، شماره4ي منابع طبيعي ايران، جلد ، مجله)بختياري چهارمحال
هاي وضع ساختماني در ارتباط با حوزه ازنظرهاي مختلف ايران تفكيك بخش، 1359مشيد، افتخارنژاد، ج -

  .19-28ص ، ص82رسوبي، نشريه انجمن نفت، شماره
و منطق فازي در  AHPكاربرد مدل  ،1389 ،كهربائيان ،پروين.رضاحمدمنصوري دانشور، م. بوالفضلبهنيافر، ا -

 ص، ص9جغرافياي طبيعي، سال سوم، شماره نامه فصلحوضه آبريز فريزي،  لغزش زمينمنطقه بندي خطرات 
100-89.  

موئيل با استفاده از  -شهر مشكيناي در مسير ارتباطي بندي حركات دامنه، ارزيابي و پهنه1391بيدار، زينب،  -
AHPي علوم كارشناسي ارشد دانشگاه محقق اردبيلي، دانشكده ي نامه پايانفريبا اسفندياري، : ، استاد راهنما
  .صفحه 136انساني،

و ارائه  لغزش زمين، بررسي عوامل مؤثر بر وقوع 1391غفاري گيالنده، عطا، . مددي، عقيل. پيروزي، الناز -
كنفرانس ملي  راهكارهاي حفاظتي در راستاي دستيابي به توسعه پايدار در حوضه آبخيز آق القان چاي، اولين

   .1-8ص ص ، تهران،زيست محيطهاي كشاورزي، منابع طبيعي و راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخش
با استفاده از روش تركيب  لغزش زمينبندي ، پهنه1392غفاري گيالنده، عطا، . مددي، عقيل. پيروزي، الناز -

، هفتمين )حوضه آبخيز آق القان چاي: مطالعه موردي( زيست محيطخطي وزني در راستاي حفاظت از 
  .1-11ص ص، تهران، زيست محيطكنفرانس ملي روز جهاني 

  .صفحه 901، )اميركبيروابسته به انتشارات ( آموز دانشايران، نشر  شناسي زمين، 1370، ليزاده، عدرويش -
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