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  با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي

 

  

  ۲ي و جهانگرد محمد۲ي خوراسگاني نادريمهد، *۱يردك دهيري بصيهد

  

  )۲/۷/۱۳۹۱ :رشيخ پذي ؛  تار۲۹/۱۱/۱۳۹۰: افتيخ دريتار(

  

 

  دهيكچ

لغزش و محل وقوع آن به كنترل         شناسايي عوامل زمين  . باشد  يك فاجعه جهاني مسبب خسارات مالي و جاني بزرگي مي         لغزش به عنوان      زمين

ـ لغزش و مـشخص    عوامل مؤثر بر پديده زمينياين مطالعه با هدف شناساي. كند هاي عمراني كمك مي يابي پروژه   ها و مكان    ناپايداري ردن ك

ـ  ) ستان چهارمحال و بختياريا(مناطق ناپايدار در شهرستان اردل      نش زمـين كنقـشه پـرا  .  انجـام شـد  يبه روش فرآيند تحليل سلـسله مراتب

هاي مـدل     با استفاده از نقشه   .  تهيه شد  يشناس زمين يها و نقشه  يا و تفسير تصاوير ماهواره    ي ميدان يهاي موجود با استفاده از بازديدها      لغزش

 ي و پوشش گيـاه    ي اراض ياربرك، فاصله از گسل، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه،           كا خ ،يشناس ارتفاع، شيب، جهت شيب، زمين     يرقوم

 يهـا  مـورد اسـتفاده محاسـبه و بـا تلفيـق نقـشه             يهاي موضوع  وزن كليه نقشه  .  طراحي گرديد  ي ماتريس مقايسات زوج   يو دانش تخصص  

هـاي موجـود    لغزش درصد از زمين      ۷۷ه بيش از    كان داد   لغزش نش    خطر زمين  قشهن. بندي شدند   لغزش پهنه    مناطق حساس به زمين    يموضوع

كند كه فاصـله از       لغزش و عوامل مؤثر بر لغزش مشخص مي         مقايسه نقشه خطر زمين   . اند  هاي با خطر زياد و بسيار زياد قرار گرفته          در كالس 

  .دلغزش دارن  بر زمينرا تأثيرمترين ك و فاصله از گسل و جهت شيب تأثيرجاده و شيب بيشترين 

  

  

هـا، فاصـله از       فاصـله از جـاده     ،يگيري چندمعياري، ماتريس مقايسات زوجي، سامانه اطالعات جغرافيـاي          تحليل تصميم  : يديلك  يها  واژه

  ها گسل

  

  

  

  

  
  

  ، شهرکردردك دانشگاه شهر،يشاورزكده كدانش ،ك و حفاظت خاكيزي فگروه. ۱

  ، شهرکرددرك دانشگاه شهر،يشاورزكده ك دانش،يشناسك خاگروه. ۲
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  مقدمه

ه بـر اثـر     كـ  هـستند    يعي طب يهادهي پد دهييمترقبه، زا ريحوادث غ 

 و همه ساله عالوه بـر       دهندي رخ م  نيره زم ك در پوسته    راتييتغ

 .گذارنـد ي مـ ي به جـا  يخسارات فراوان در جهان، هزاران قربان     

 خطر آن   يبند حوادث و پهنه   ني در وقوع ا   مؤثر  عوامل ييشناسا

ـ  يهاپروژه يابيانكه در م  ك هستند   ييابزارها نـد و   مؤثر ي عمران

 يبنددر مورد پهنه  . نندكي م يري جلوگ ي و جان  ياز خسارات مال  

 مختلف انجام   يشورهاك در   ي متنابه قاتي تحق لغزش نيخطر زم 

  .گرفته است

 ي سلـسله مراتبـ    ليل به روش تح   )۱۵(اران  ك و هم  انوگلوكار

)Analytic Hierarchy Process (را لغزش ني خطر زميبند پهنه 

. انجـام دادنـد   ) هيـ كتر (اهي س ياي در غرب در   يدر منطقه مستعد  

 ي سلـسله مراتبـ    ليـ ه روش تحل  كـ ردنـد   ك گزارش   ني محقق نيا

ـ  ارز ر د دي روش مف  كي تواند ي و م  باشدي بخش م  تيرضا  يابي

 )۲۱( و بولـوت  نيالـس ي.  محسوب گردد  لغزش ني زم تيحساس

 يياي اطالعات جغراف  ستمي با استفاده از س    هيكدر منطقه اردسن تر   

)Geographical Information System (ني خطـر زمـ  يبندپهنه 

 را آب و    لغزش ني در زم  مؤثرآنها عوامل   .  را انجام دادند   لغزش

 مقاومت  ،ياهي پوشش گ  ب،يش جهت   ب،ي ش ،يشناس هوا، سنگ 

هـا و فاصـله از جـاده        م آبراهـه  كرودخانه، تـرا   فاصله از    ،يبرش

 را بـه    لغـزش  ني خطر زمـ   يبنداين محققين پهنه  . ردندك يمعرف

 و فناوري فتوگرامتري رقومي انجام      ي سلسله مراتب  ليروش تحل 

 بـا خطـر لغـزش      هي ناح ۵دادند و منطقه مورد مطالعه خود را به         

نـد و   ردك يبنـد   طبقه ادي ز يلي و خ  ادي متوسط، ز  م،كم،  ك يليخ

نتـايج مطالعـه    . ردنـد كگـزارش   % ۸۴ شده را    هيصحت نقشه ته  

 نفر از مـردم در منـاطقي بـا          ۲۳۰۰ه  كمحققين مذكور نشان داد     

.  سـكونت دارنـد    لغـزش  نيزم  باالي وقوع  اريپتانسيل باال و بس   

 ني نقـشه خطـر زمـ      هيـ  به منظـور ته    )۱۶(اران  ك و هم  يكگورس

 اسـتفاده   يمراتبـ  سلـسله    لي تحل ندي و فرآ  ي از منطق فاز   لغزش،

 بـه   ي سلـسله مراتبـ    ليه روش تحل  ك آنها نشان داد     جينتا. ردندك

 بـه عنـوان     توانديه دارد، م  ك يي و دقت باال   يريپذعلت انعطاف 

 واقـع   مـؤثر  نقشه خطر لغزش     هي و ته  يريگمي ابزار در تصم   كي

 ني خطـر زمـ    يبنـد  پهنـه  )۴( راناكـ  شادفر و هم   رانيدر ا . شود

 را در   ي سلـسله مراتبـ    ليـ  تحل نديش فرآ  با استفاده از رو    لغزش

 گـزارش   ني محقق نيا. ابن انجام دادند  كرود تن ك چال زيحوزه آبخ 

 اسـتوار بـودن بـر    لي به دلي سلسله مراتبليه روش تحل  كردند  ك

 موجــب ســهولت و دقــت در انجــام ي زوجــساتيــ مقايمبنــا

 در  يطي دخالت عوامل متعدد مح    لي به دل  جيامحاسبات شده و نت   

 از اعتبـار    لغزش ني خطر زم  يبند پهنه يها روش ريا با س  سهيمقا

 شـده را بـا      هيآنها صحت نقشه ته   .  برخوردار است  يقابل توجه 

ردند و گـزارش نمودنـد      ك سهي مقا ها لغزش نينش زم كپرا نقشه

 ني درصــد از زمــ۸۵ حــدود ي سلــسله مراتبــليــه مــدل تحلكــ

  .  با خطر باال قرار داده استيها را در پهنهها لغزش

 بـا اسـتفاده از      لغزش    ني خطر زم  يبند مشابه پهنه  يقيقدر تح 

در حـوزه مادرسـو     ) AHP (ي سلسله مراتبـ   لي تحل نديآروش فر 

 ب،يآنها عوامل شـ   .  صورت گرفت  )۲( يميررحي و م  يتوسط با 

 از له باران، گـسل، فاصـ  ،ي اراض ياربرك ،يتولوژي ل ب،يجهت ش 

 لغـزش  ني خطر زم  يبند پهنه يرودخانه و فاصله از جاده را برا      

 ي سلسله مراتب  لي تحل نديآه فر كدر نظر گرفتند و گزارش كردند       

 )۶( اران  ك و هم  پور ميعظ. است منطقه   ني ا ي مناسب برا  يروش

 يچـا    اهر زي در حوضه آبر   ياات توده ك خطر وقوع حر   يبند پهنه

انجام دادند و ) AHP (ي سلسله مراتبليرا با استفاده از مدل تحل    

 و عامـل    تأثير نيشتري ب يشناسنيمل زم ه عا ك نمودند   يريگجهينت

 ريـ ام.  دارنـد  لغزش ني زم دهي را در وقوع پد    تأثير نيمترك يانسان

 سلــسله ليــ بــا اســتفاده از روش تحل)۱( اران كــ و همياحمــد

 را  مل چالو آ  زيآبخ  در حوزه  لغزش ني خطر زم  يبند پهنه يمراتب

 يعـات  و منـابع اطال    يدانيـ با استفاده از مطالعـات م     . انجام دادند 

 ني زمـ  بيـ لغـزش را بـه ترت      ني در وقوع زم   مؤثرموجود عوامل   

 ب،ي، شـ  )جـاده، رودخانـه    (ي عناصر خط  ،يشناسك خا ،يشناس

ه ك گرفتند جهيردند و نتك و ارتفاع معرفي ي اراضياربركبارش،  

ايـن  .  اسـت  شتريـ  عوامـل ب   هيـ  در منطقـه از بق     يشناسـ نياثر زم 

الس خطـر لغـزش      كـ  ۴محققين منطقه مورد مطالعه خود را به        

ـ م، خطـر ز   كـ  خطـر    خطـر،  يشامل ب  ـ  ز اري و خطـر بـس     ادي  ادي

  .ردندك يبند طبقه
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ــدي فرآروش ــ تحلن ــلي ــسله مراتب ــي ي سل ــامعيك ــر  از ج  نيت

 يارهـا ي بـا مع   يريـ گ مي تـصم  ي شـده بـرا    ي طراحـ  يهـا  ستميس

ـ ه در اكـ  يچندگانه است، به طـور    ان كـ  روش افـزون بـر ام  ني

ان در نظـر گـرفتن      كـ ام ،يتحليل مسئله به صورت سلسله مراتب     

ـ  دررابطه بـا موضـوع       يفيك و   يمك مختلف   يارهايمع  مـسئله   اي

 سلـسله   ليـ  تحل نـد يروش فرآ . )۱۳(  وجـود دارد     زي ن ظرمورد ن 

ـ  ي برا يمراتب  مطـرح   ي توسـط سـاعت    ۱۹۸۰ بـار در سـال       ني اول

 ليـ  در تحل  لغـزش  ني در رخداد زم   مؤثرارجحيت عوامل   . ديگرد

 ي رتبه بند  ۹ تا   ۱ ني و ب  يعدد - به صورت كمي   يسلسله مراتب 

 عامل نسبت بـه     كيامل  ك تي ارجح ي به معن  ۹شوند و عدد      مي

  .)۱۹(  باشد ي مگري داملعو

 نفـر  ۳ بـا  ياري چلو در استان چهارمحال و بخت  ي روستا رانش

 در  ۱۳۷۷شته در سـال     كـ  نفر   ۵۵ با   اركي و آب  ۱۳۷۱شته در سال    ك

 اسـت  ريـ  اخياه  سالي سوانح در ط  نيزتري استان از حادثه خ    نيا

 در استان چهارمحال    ني لغزش و رانش زم    تيبا توجه به اهم   . )۸( 

ن مطالعــه بــا هــدف يــ و خــصوصاً شهرســتان اردل اياريــو بخت

ـ  عوامل مؤثر بر پد    ييشناسا ردن كـ  و مـشخص     لغـزش  ني زمـ  دهي

اسـتان چهارمحـال و   (مناطق حساس به لغزش در شهرستان اردل  

  .دي انجام گرديه مراتب سلسللي تحلنديبه روش فرآ) بختياري

  

  ها  مواد و روش

   مورد مطالعه  منطقهيها يويژگ

 در شهرستان اردل واقع در استان چهارمحـال و          ي مطالعات منطقه

 لـومتر يك ۸/۱۳۳۶وسـعت منطقـه     ). ۱ لكشـ  (باشد ي م ياريبخت

ـ      . باشـد  يمربع مـ     ييايـ  جغراف يهـا   طـول  نيمنطقـه در فاصـله ب

 تا  ۳۱ °۷۲′يياي جغراف ياه  و عرض  ي شرق ۵۰ °۹۶′ تا   ۵۰ ′۴۹°

ـ ا.  واقع است  ي شمال °۳۲  يهـوا  آب و    تـأثير  تحـت    هيـ  ناح ني

 منطقـه   مي و اقلـ   شـود  يه از غـرب وارد مـ      كـ  اسـت    يا ترانهيمد

  .)۷(  است ري آمبرژه از نوع سردسيمي اقليبند براساس طبقه

  

  مؤثر عوامل يها تهيه نقشه

 وقـوع يافتـه در منطقـه طـي          يهـا  لغـزش  نش زمـين  ك پـرا  نقشه

) Google Earth(ازديدهاي ميداني، تفسير تصاوير زمين گوگل ب

اراضي لغزش يافته موجود .  تهيه گرديديشناس ني زميها و نقشه

هاي گوناگون هـستند كـه         قطعه در اندازه   ۸۶در منطقه به تعداد     

  ). ۲ شكل (باشد ي ممربعيلومترك ۹/۵ل آنها كمساحت 

 هيـ  جهـت ته   ۱:۲۵۰۰۰ اسيـ  منطقه با مق   ي نقشه توپوگراف  از

 متـر   ۸۶ متـر در     ۸۶ يهـا  سلكـ ي ارتفـاع بـا پ     ينقشه مدل رقوم  

هـاي شـيب و جهـت شـيب از آن مـشتق       استفاده شـد و نقـشه    

 اردل،  ۱:۱۰۰۰۰۰ يشناسـ  بـا اسـتفاده از نقـشه زمـين        . گرديدند

 دوده محـ  يهـا   و نقـشه گـسل     يشناسـ   زمـين  يهـا  نقشه سازند 

منطقه بـا اسـتفاده      يها ها و جاده   نقشه آبراهه .  شد هيمطالعاتي ته 

ــشه ــا ازنق ــوگرافيه ــوم۱:۲۵۰۰۰ ي توپ ــه و رق ــدي تهي .  گردي

 منطقه بـا اسـتفاده از       ي و پوشش گياه   ي اراض ياربرك يها نقشه

 و اطالعـات    ي، مشاهدات ميـدان   ۱:۵۰۰۰۰ ي توپوگراف يها نقشه

 )۵(  ياري و بخت  رمحالموجود در گزارش طرح جامع استان چها      

 منطقه با استفاده    ك خا  نقشه. رديد تهيه گ  ي رقوم يها تهيه و اليه  

 و بــا اســتفاده از ي منــابع و قابليــت اراضــ۱:۲۵۰۰۰۰  از نقــشه

 يهـا  نقـشه . اطالعات موجود در طرح جـامع اسـتان تهيـه شـد        

 ي جـ  كافـزار آر    نـرم  طير شده، در مح   ك ذ مؤثرمربوط به عوامل    

 . پردازش آماده شـدند ي و برا هي ته (ArcGIS 9,3)(10) اس   يآ

 يهـا   نقشه بيها به ترت   ها و رودخانه   ها، گسل   جاده يها از نقشه 

فاصله از جاده، فاصله از گسل و فاصله از رودخانـه اسـتخراج             

  .دش

  

  يروش فرآيند تحليل سلسله مراتب

 و نـشان دادن     ي موضـوع  يها  از نقشه  كي برآورد اوزان هر   يبرا

ل از  ك متش يا تهيمك ني از عوامل بر لغزش زم     كي هر   تأثير زانيم

 و  يشناسـ  ك خـا  ،يزداريـ  آبخ ،يشناسـ  نيارشناسان خبـره زمـ    ك

و  ي و با توجه به جدول وزن دهـ        دي گرد ليك تش كحفاظت خا 

 هـر   تي اهم )۱۹(  يتوسط ساعت  )۱ جدول(  ارائه شده    تيارجح

ـ  گرد نيـي  تع گـر ي آن نسبت بـه عوامـل د       تيعامل و ارجح    و  دي

  .ماتريس مقايسات زوجي تشكيل شد

ــبه اوزا  ــل محاس ــسبمراح ــارت ين ن ــل عب ــد از ا عوام   )۱۹( : ن
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   و کشور ي در استان چهارمحال و بختياري توپوگرافي و موقعيت منطقه مطالعات.۱شکل 

  

  
  يدر منطقه مطالعات ها ها و جاده ها و موقعيت رودخانهلغزشنقشه پراکنش زمين. ۲شکل 
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ـ  مقا سيهاي ماتر   از ستون  كي هر ريمقاد) ۱  بـا   ي زوجـ  ساتي

ـ  مقا سيهر عنصر در ماتر   ). ۲. گردد هم جمع مي    ي زوجـ  سهي

 نرمـال   سي تا ماتر  ميردك مي خودش تقس  يها را به جمع ستون   

ـ  نرمال برابر    سيجمع هر ستون در ماتر    . شود ). ۳.  اسـت  كي

 ل نرما سيعناصر در هر سطر از ماتر     ) نيانگيم(مقدار متوسط   

 يهـا   از وزن  ني تخم كي متوسط،   ري مقاد نيا. شود محاسبه مي 

  .نظر استمورد 

 از شـاخص    ي درجـه دقـت و صـحت وزن دهـ          نيي تع يبرا

 سيمــاتر. شــود ياســتفاده مــ) Consistency Index (يداريــپا

رده، كـ ضـرب   ) يوزن نسب  (ي را در بردار ستون    ي زوج ساتيمقا

آيـد، بـردار مجمـوع       دست مي ه ب قي طر نيه از ا  ك يديبردار جد 

 بـردار  عناصر. شود  ميدهينام) Weighted sum Vector  (يوزن

 و بردار حاصل را مي تقسي نسبتي را بر بردار اولو ي وزن موعمج

ــردار پا ــب ــاميم مــي) Consistency Vector (يداري شــاخص . ن

  . )۱۷( صورت زيرمحاسبه شد ه بيداريپا

]۱   [                                                



 1

n
C I

n


  

  :  در آنهك

n  و   لغزش ني بر زم  مؤثرل   تعداد عوام     ـ  متوسط بـردار پا  يداري

  .است

ــسبت ــ پان ــاخص   )Consistency ratio (يداري ــسيم ش از تق

  . حاصل گرديد) Random Index( به شاخص تصادفي يداريپا

]۲                                    [                      
CI

CR
RI

  

ه ك است   ي شاخص تصادف  RI ،يداري شاخص پا  CI در آن    هك

چنانچـه نـسبت    . شـود  ياستخراج مـ  ) ۲( استاندارد   جدولاز  

 بـوده  حي صـح ي باشد، وزن ده۱/۰متر از ك اي معادل   يداريپا

 مـؤثر  داده شده به عوامل      ي نسب يها  وزن صورت، ني ا ريدر غ 

ـ  با يدهـ   و وزن  ابنـد ي رييـ  تغ دي با لغزش ني زم يرو  اًمجـدد  دي

ـ با محاسبه نـسبت پا    . انجام شود  و قابـل قبـول     ) CR (يداري

 و  شـود  ي داده م  يانكتور م كبودن اوزان، وزن مربوط به هر فا      

 هيـ  ته لغـزش  ني نقـشه خطـر زمـ      ي موضوع يها از جمع نقشه  

  .شود يم

  مؤثر عوامل يها  نقشهياستانداردساز

 آنهـا بـه     لي و تبـد   يريگ اندازه يها اسي مق يساز همسان يبرا

ـ  قابل مقا  يواحدها  عوامـل   ي اسـتاندارد سـاز    نـد ي از فرآ  سهي

 و ارزش   ري مقـاد  هيـ لك هـا،   داده ياستانداردسـاز . استفاده شد 

ـ  كي صفر تا    ني مثال ب  يسانكي را به دامنه     يا  نقشه يها هيال  اي

 ي اسـتاندارد سـاز    وشدر ر . )۲۰(  ندك ي م لي تبد ۲۵۵صفر تا   

 ياز توابـع مختلفـ     معمـوالً    ري مقاد ي باز قالب بند   ي برا ،يفاز

ــون ــSچ ــSigmodia(، J(ل ك ش ــ) J-Shape(ل ك ش  يو خط

)Linear ( شود ياستفاده م  )يها در پژوهش حاضر نقشه   . )۱۴ 

انـد و     اسـتاندارد شـده    ي با استفاده از توابع خطـ      مؤثرعوامل  

ـ  از صـفر تـا   يا سهي مقال قابي آنها به واحدها يها ارزش  كي

  .  شده استليتبد

  

  نتايج و بحث

 مـؤثر  عوامـل    ي بند تي اولو ي زوج ساتي مقا سييل ماتر  تشك با

ـ  مقا سي مـاتر  ليكپـس از تـش    ). ۳ جـدول (انجام گرفت     ساتي

 نيانگيــ ميبــي عوامــل بــا اســتفاده از روش تقري تمــاميزوجــ

 حاصل از جينتا). ۴ جدول( آنها محاسبه شد ي وزن نسب،يحساب

 ه آورده شـد   ۴ در جـدول     ي زوج ساتي مقا سيردن ماتر كنرمال  

 نرمـال وزن    سيدر ماتر )  هر سطر  نيانگيم(ستون متوسط   . است

 ي بــرايداريــنــسبت پا. دهــد ي هــر عامــل را نــشان مــينــسب

 ي حـساب  نيانگيـ  م يبـ ي بـا اسـتفاده از روش تقر       عوامـل  سيماتر

  . آمده است۶ و ۵ جداوله شرح آن در كمحاسبه شد 

 متوسط بردار پايداري، شاخص پايداري ۶ جدول توجه به با

  : محاسبه شدندزيرصورت ه پايداري بنسبتو 

+۱۱+۳۸/۱۰+۴۷/۱۰+۹۳/۱۰=() يداريمتوسط بردار پا(  

۶/۱۰=۱۰)/۳۴/۱۰+۴۴/۱۰+۴۴/۱۰+۴/۱۰+۴/۱۰+۲۳/۱۱  

۰۶۷/۰) = ۱-۱۰) / (۱۰ – ۶/۱۰ = (CI  

۰۴۵/۰ = ۴۹/۱ ÷ ۰۶۷/۰ = CR  

 است  ۰۴۵/۰ برابر   يداري مقدار نسبت پا   شود ي مشاهد م  چنانچه

 و قابـل    حيهاي محاسبه شده صح        و وزن  باشد ي م ۱/۰متر از   كو  

  .باشند ياستفاده م
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۷۸  

  )۱۹(  ي به عوامل بر اساس ارجحيت به صورت مقايسه زوجي وزن ده.۱جدول 

 حات يترج يمقدار عدد حاتيترج يمقدار عدد

 کسانيت ياهم ١ يح قويترج ٧

  ارجحيکم ٣ کامال ارجح ٩

 ارجح ٥ نينابيت بحايترج ٨،٦،٤،٢

  

  )۱۷(  شاخص تصادفي .۲جدول 

  

  

  

   و ارجحيت نسبي عوامل موثري ماتريس مقايسات زوج.۳جدول 

  

 قابل قبول بـودن  ديي و تا سي ماتر يداري از محاسبه نسبت پا    پس

 منطقه  يبند  نقشه پهنه  هي عوامل جهت ته   يي نها يها ها، وزن  داده

 در لغـزش  ني خطر رخداد زمـ   يبند پهنه) ۳ (لكش. دياعمال گرد 

 كه  دهد ي نشان م  ي سلسله مراتب  لي تحل نديمنطقه را به روش فرآ    

ـ  گرد ميس خطر لغزش تقـس    الك ۵به   ـ اولو.  اسـت  دهي  يبنـد تي

ه عامل فاصـله از     ك روش نشان داد     ني از ا  يريگ ها، با بهره   عامل

 در منطقـه    لغـزش  ني را بر رخداد زم    تأثير نيشتري ب بيجاده و ش  

هاي اتكاي نواحي    رسد تخريب محل   به نظر مي  .  دارند يمطالعات

ـ     سـازي  مستعد لغزش بـه وسـيله انـسان در راه          ا توسـط   هـا و ي

هـا در منطقـه       عامل مهم تحريـك لغـزش      ها آبراههها و    رودخانه

  .است

هـا را بـه       نيز كـه در همـين منطقـه لغـزش          )۳(  يرنجبر و روغن  

. انـد   هاي ديگري مطالعه و نتايج مشابهي را گزارش كـرده           روش

ــه دوم از لحــاظ   ــه در رتب ــأثيرفاصــله از رودخان ــر رخــداد ت  ب

ـ   . باشد ي م لغزش نيزم  يتولـوژ ي و ل  ك خـا  ۴ه جـدول    با توجه ب

   زيـ  ن يرنجبـر و روغنـ    . باشـند  ي بر لغزش م   مؤثر عوامل   نيسوم

 ثرؤتعداد عوامل م ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

 يشاخص تصادف ۰ ۰ ۵۸/۰ ۹/۰ ۱۲/۱ ۲۴/۱ ۳۲/۱ ۴۱/۱ ۴۵/۱ ۴۹/۱

فاصله از 

 گسل

پوشش  خاک يتولوژيل

 ياهيگ

 يکاربر

 ياراض

فاصله از 

 ادهج

فاصله 

 هاآبراهه

جهت  ارتفاع

 بيش

ب يش

 نيزم

 عامل

 نيب زميش ۱ ۴ ۳ ۲ ۲ ۴ ۴ ۳ ۳ ۴

 بيجهت ش ۲۵/۰ ۱ ۵/۰ ۳۳/۰ ۳۳/۰ ۱ ۱ ۲۵/۰ ۲۵/۰ ۵/۰

 ارتفاع ۳۳/۰ ۲ ۱ ۳۳/۰ ۳۳/۰ ۲ ۲ ۵/۰ ۵/۰ ۲

 هافاصله از آبراهه ۵/۰ ۳ ۳ ۱ ۳۳/۰ ۴ ۴ ۳ ۳ ۴

 فاصله از جاده ۵/۰ ۳ ۳ ۳ ۱ ۵ ۵ ۴ ۴ ۶

 ي اراضيکاربر ۲۵/۰ ۱ ۵/۰ ۲۵/۰ ۲/۰ ۱ ۱ ۳۳/۰ ۳۳/۰ ۲

 ياهيپوشش گ ۲۵/۰ ۱ ۵/۰ ۲۵/۰ ۲/۰ ۱ ۱ ۳۳/۰ ۳۳/۰ ۲

 خاک ۳۳/۰ ۴ ۲ ۳۳/۰ ۲۵/۰ ۳ ۳ ۱ ۱ ۳

 يتولوژيل ۳۳/۰ ۴ ۲ ۳۳/۰ ۲۵/۰ ۳ ۳ ۱ ۱ ۳

 فاصله از گسل ۲۵/۰ ۲ ۵/۰ ۲۵/۰ ۱۷/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۳۳/۰ ۳۳/۰ ۱

 مجموع ۹۹/۳ ۲۵ ۱۶ ۰۷/۸ ۰۶/۵ ۵/۲۴ ۵/۲۴ ۷۴/۱۳ ۷۴/۱۳ ۵/۲۷
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۷۹  

   عوامل موثر بر لغزشي محاسبه وزن نسب .۴جدول 

  

ي  گـذار در منطقـه معرفـ       تأثير از عوامل    يكي را   يتولوژيعامل ل 

 و فاصله از گسل و جهـت  تأثيرعامل ارتفاع رتبه چهارم  . ردندك

  . دارندلغزش ني را بر زمتأثير نيمترك بيش

 درصد از منطقـه مـورد   ۵۰ از  شيدهد كه ب     نشان مي  ۳ شكل

ـ لغـزش ز    يط خطر زمين  مطالعه در شرا   ـ  ز يلـ ي و خ  ادي  ۲۱/۴ اد،ي

 درصد در شرايط خطر     ۳۶/۲۹درصد در وضعيت خطر متوسط،      

م قـرار گرفتـه   كـ  يلـ ي درصد در وضعيت خطـر خ    ۶۸/۱۴م و   ك

و نقـشه   ) ۲شـكل   (هاي موجـود      لغزش  تلفيق نقشه زمين  . است

ـ    نشان مي ) ۳شكل  ( خطر لغزش    بندي  هپهن  ۷۷ از شيدهـد كـه ب

ــ ــا شلغــز نيدرصــد از زم هــاي خطــر   موجــود در كــالسيه

  . گيرند  قرار ميادي زاري و بساديلغزش ز زمين

ـ  در منطقـه     )۱۱(  ياماگاشي و   الويا  ژاپـن   يوداكاكـ  -وكياهي

 لغـزش  ني عامل وقـوع زمـ     نيترمؤثر و   ني به جاده را اول    يكينزد

 در فاصـله    هـا  لغـزش  نيثر زم كه ا كردند  كردند و عنوان    ك يمعرف

 مـشابه   يقـ يتحقدر  . انـد  ز شده كها متمر   از جاده  ي متر ۰ – ۱۰۰

ــا ــ و همالوي ــ در جز)۱۲(  ارانك ــادرهي ــه ترتو س ــن ب ــ ژاپ  بي

 ي عوامـل معرفـ    نيتـر   و ارتفـاع را از مهـم       بي شـ  ،يشناس نيزم

   هيـ ك غـرب تر     در منطقـه   )۹(  ك اكگان و تر   يدر پژوهش . ردندك

وزن 

 نسبي

فاصله از 

 ها گسل

پوشش  خاک ليتولوژي

 گياهي

کاربري 

 اراضي

فاصله از 

 جاده ها

فاصله 

 از

 ها آبراهه

جهت  ارتفاع

 شيب

شيب 

 زمين

 عوامل

 نيب زميش ۲۵۱/۰ ۱۶۰/۰ ۱۸۸/۰ ۲۴۸/۰ ۳۹۵/۰ ۱۶۳/۰ ۱۶۳/۰ ۲۱۸/۰ ۲۱۸/۰ ۱۴۵/۰ ۲۱۵/۰

جهت  ۰۶۳/۰ ۰۴۰/۰ ۰۳۱/۰ ۰۴۱/۰ ۰۶۵/۰ ۰۴۱/۰ ۰۴۱/۰ ۰۱۸/۰ ۰۱۸/۰ ۰۱۸/۰ ۰۳۷/۰

 بيش

 ارتفاع ۰۸۳/۰ ۰۸۰/۰ ۰۶۳/۰ ۰۴۱/۰ ۰۶۵/۰ ۰۸۲/۰ ۰۸۲/۰ ۰۳۶/۰ ۰۳۶/۰ ۰۷۳/۰ ۰۶۴/۰

فاصله از  ۱۲۵/۰ ۱۲۰/۰ ۱۸۸/۰ ۱۲۴/۰ ۰۶۵/۰ ۱۶۳/۰ ۱۶۳/۰ ۲۱۸/۰ ۲۱۸/۰ ۱۴۵/۰ ۱۵۳/۰

 هاههآبرا

فاصله از  ۱۲۵/۰ ۱۲۰/۰ ۱۸۸/۰ ۳۷۲/۰ ۱۹۸/۰ ۲۰۴/۰ ۲۰۴/۰ ۲۹۱/۰ ۲۹۱/۰ ۲۱۸/۰ ۲۲۱/۰

 ها جاده

 يکاربر ۰۶۳/۰ ۰۴/۰ ۰۳۱/۰ ۰۳۱/۰ ۰۴۰/۰ ۰۴۱/۰ ۰۴۱/۰ ۰۲۴/۰ ۰۲۴/۰ ۰۷۳/۰ ۰۴۰/۰

 ياراض

پوشش  ۰۶۳/۰ ۰۴/۰ ۰۳۱/۰ ۰۳۱/۰ ۰۴۰/۰ ۰۴۱/۰ ۰۴۱/۰ ۰۲۴/۰ ۰۲۴/۰ ۰۷۳/۰ ۰۴۰/۰

 ياهيگ

 خاک ۰۸۳/۰ ۱۶۰/۰ ۱۲۵/۰ ۰۴۱/۰ ۰۴۹/۰ ۱۲۲/۰ ۱۲۲/۰ ۰۷۳/۰ ۰۷۳/۰ ۱۰۹/۰ ۰۹۵/۰

 يتولوژيل ۰۸۳/۰ ۱۶۰/۰ ۱۲۵/۰ ۰۴۱/۰ ۰۴۹/۰ ۱۲۲/۰ ۱۲۲/۰ ۰۷۳/۰ ۰۷۳/۰ ۱۰۹/۰ ۰۹۵/۰

فاصله از  ۰۶۳/۰ ۰۸۰/۰ ۰۳۱/۰ ۰۳۱/۰ ۰۳۴/۰ ۰۲۰/۰ ۰۲۰/۰ ۰۲۴/۰ ۰۲۴/۰ ۰۳۶/۰ ۰۳۶/۰

 ها گسل

 مجموع ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
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۸۰  

  ي مقادير بردار مجموع وزن .۵جدول 

  

  ي مقادير بردار پايدار.۶جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 و پوشـش    بي و جهـت شـ      عامـل  نيترمـؤثر  را به عنوان     بيش

روزس و  . ردنـد ك ي عوامل معرفـ   نيم اثرتر ك را به عنوان     ياهيگ

 عوامـل   نيتر  مهم وناني در   اي شرق آچا    در منطقه  )۱۸( اران  كهم

 فاصـله از رودخانـه، فاصـله از      ،يشناس نيزم ب،ي ش بيرا به ترت  

  .ردندك و ارتفاع معرفي بي جهت ش،ياربركجاده و گسل، 

  گيري نتيجه

 عامـل بـر   نيگذارتر تأثيرق نشان داد كه فاصله از جاده  اين تحقي 

هـا    كه توسعه جـاده   لغزش در منطقه است و با توجه به اين          زمين

 در ترانشه   شود ي م شنهاديگيرد پ   توسط عامل انساني صورت مي    

   چنين هم.  شودتي منطقه اصول الزم رعايها يساز  و راهها يزن

وزن 

 ينسب

فاصله از  

 هاگسل

پوشش  خاک يولوژتيل

 ياهيگ

 يکاربر

 ياراض

فاصله از 

 ها جاده

فاصله از 

 هاآبراهه

جهت  ارتفاع

 بيش

ب يش

 نيزم

 عوامل

 نيب زميش ۱ ۴ ۳ ۲ ۲ ۴ ۴ ۳ ۳ ۴  ۲۱۵/۰

 بيجهت ش ۲۵/۰ ۱ ۵/۰ ۳۳/۰ ۳۳/۰ ۱ ۱ ۱ ۲۵/۰ ۵/۰  ۰۳۷/۰

 ارتفاع ۳۳/۰ ۲ ۱ ۳۳/۰ ۳۳/۰ ۲ ۲ ۲ ۵/۰ ۲  ۰۶۴/۰

فاصله از  ۵/۰ ۳ ۳ ۱ ۳۳/۰ ۴ ۴ ۴ ۳ ۴  ۱۵۳/۰

 هاآبراهه

۲۲۱/۰  ۶ ۴ ۵ ۵ ۵ ۱ ۳ ۳ ۳ ۵/۰ فاصله از جاده 

 ي اراضيکاربر ۲۵/۰ ۱ ۵/۰ ۲۵/۰ ۲/۰ ۱ ۱ ۱ ۳۳/۰ ۲  ۰۴۰/۰

 ياهيپوشش گ ۲۵/۰ ۱ ۵/۰ ۲۵/۰ ۲/۰ ۱ ۱ ۱ ۳۳/۰ ۲  ۰۴۰/۰

 خاک ۳۳/۰ ۴ ۲ ۳۳/۰ ۲۵/۰ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳  ۰۹۵/۰

 يتولوژيل ۳۳/۰ ۴ ۲ ۳۳/۰ ۲۵/۰ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳  ۰۹۵/۰

 ها فاصله از گسل ۲۵/۰ ۲ ۵/۰ ۲۵/۰ ۱۷/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۵/۰ ۳۳/۰ ۱  ۰۳۶/۰

 عوامل يبردار مجموع وزن  يوزن نسب  يداريبردار پا

 نيب زميش ۳۵/۲  ۲۱۵/۰  ۹۳/۱۰

 بيجهت ش ۳۹/۰  ۰۳۷/۰  ۴۷/۱۰

 ارتفاع ۶۶/۰  ۰۶۴/۰  ۳۸/۱۰

  هافاصله از آبراهه ۶۸/۱  ۱۵۳/۰  ۱۱

 ها فاصله از جاده ۴۸/۲ ÷ ۲۲۱/۰ = ۲۳/۱۱

 ي اراضيکاربر ۴۲۳/۰  ۰۴۰/۰  ۴/۱۰

 ياهيپوشش گ ۴۲۳/۰  ۰۴۰/۰  ۴/۱۰

 خاک ۹۹/۰  ۰۹۵/۰  ۴۴/۱۰

 يتولوژيل ۹۹/۰  ۰۹۵/۰  ۴۴/۱۰

 ها فاصله از گسل ۳۷۶/۰  ۰۳۶/۰  ۳۴/۱۰



   ...لغزش در شهرستان اردل  خطر زمينيبند پهنه 

۸۱  

  
   AHPبه روشلغزش بندی خطر زمين پهنه.۳شکل 

  

لغـزش    هـا بـر زمـين        رودخانه از شيب و فاصله     تأثيربا توجه به    

هــا و حواشــي  سيــسات عمرانــي در شــيبتأاجتنــاب از ايجــاد 

  . استها ضروري ها و آبراهه رودخانه

 احداث  لي از قب  ي اصول ريار غ ك و   بي اجتناب از تخر   چنين  هم

لغـزش    در مناطق با پتانسيل خطر زمـين  ياهيجاده، قطع پوشش گ   

لغزش  شود و در اراضي با خطر زمين         توصيه مي  ادي ز اري و بس  اديز

  . مورد توجه قرار دادزي را ني حفاظتاتي عملديبا
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Abstract 
Landslide as a global disaster causes great human and financial damages. Identification of landslide causes and zonation 
assist in instability control and construction projects siting. This study aimed to identify landslide causes and instability 
zonation in Ardal county, Chaharmahal va Bakhtiari province, Iran, using Analytical Hierarchy Process (AHP). Current 
landslides were delineated through field survey and interpretation of Earth Google images and geologic maps. By using 
Digital Elevation Model (DEM), slope, aspect, geologic, soil, distance to faults, distance to roads, distance to rivers and 
landuse/landcover maps and expert knowledge, the pairwise comparison matrix was designed. The weights for all the 
involved thematic maps were calculated and susceptible zones were mapped. The hazard map indicated more than 77% 
of current landslides are located in the severe and very severe hazard classes. Comparing landslide hazard map and 
trigger maps revealed the most influential factors in landslides are distance to roads and slope maps while distance to 
faults and aspect show the lowest impacts on landslides. 
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