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 چکیده

لغلز  در قلو  زمینهای مسلتع  وبه تحلیل  فالایی په له ،این پژوهشدر اهداف: 

کالب ی  های م اسب توسعةریزیبرنامه با ه فتهران شهر کلانغرب  های شمالدام ه

 شل   رداختهپکاهش مخاطرات محیطی و پای اری فااهای شهری فاایی شهر و  –

  .است

، شللیب، فاهللله از  سلل  انلل  از:موردمطالعلله ابارت هایشللاخ متغیرهللا و روش: 

ها، میلزان بلار ، ارتعلا ، ش اسی، کاربری زمین، فاهله از رودخانهسازن های زمین

های ارتباطی است. رو  پژوهش توهیعی، تحلیلی بلا ها و فاهله از را جهت دام ه

 است. اسآییج در فازی  یری از م لبهر 

لغز  در م اطق های خطر زمینپه ه که ده نشان میوهش های پژیافتهیافته ها/ نتایج: 

زیاد  ردمطالعه با درجةمو ره  از مساحت مح ودةد۷1/6۷غرب تهران، ح ود  شمال

با خطر  په ة موردمطالعه در از مساحت مح ودة دره  9۳/62ح ود  وو بسیار زیاد 

با خطر کم  ، په ةشودمیدره   61/19ح ود شام  این م طقه که  ةبقی .متوسط است

  و بسیار کم است.
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اوامل  دهل  کله لغلز  نشلان میهای خطلر زمینتحلی  فاایی از په هگیری: نتیجه

نتایج  ،. همچ ینتوپو رافی و هی رولوژی نقش مهمی در زمین لغز  دام ه ها دارن 

سلاختی و هلای زمینفعالیت توپلو رافی، شلرایط دلی کله بلهده  تحلیلی نشان می

 ،کشلیهای ز فاهله از حریم شبکه نش نراایتآسا و های سی ش اسی، بار نزمی

های ت ل ، خطلر سازی درشیبویژ  برجهای نام اسب بهو کاربری هاازجمله روددر 

تغییلر  و م لاب  طبیعلیاسلت. جللو یری از تخریلب  زیاد ش  ها لغز وقو  زمین

سازی پای ار وسازی برجبه و مرات   باغات ویژ  تب ی کشاورزی بههای زمینری کارب

  بسیار ضروری است.مخاطرات محیطی پیشگیری از با ه ف  ،هادام ه

 شلهرکللان ،پایل اری لغلز ،پذیر، زمینآسلیب په ه هایتحلی  فاایی،  :هاکلیدواژه

 .تهران

 مقدمه .8

و مکان موق  بررسی و تحلی  فاایی  ،رافیای شهریب یادی و مهم جغ هاییکی از موضو 

لل  و در اشلکال و ابعلاد مختشهر بستری که لحاظ پای اری و ناپای اری است. ازشهر  استقرار

 آن طبیعلیاز محلیط اسلت، بسلیار تیریرپلذیر  آن استقرار یافته با املکردهای متعاوت بر په ة

م لاب   هوا،وخیزی، آبختمان زمین، زلزله، ساهاطبیعی شام  ناهمواریمحیط های مؤلعهاست. 

ای آمیخته و ملرتبط بلا هلم هورت مجمواهبه ،ا وان بستر شهربهپوشش  یاهی  و خاکآب، 

شهری  دهیهای سامانریزیبرنامهچگونگی ویژ  شهر و بهپای اری در زیر ب ای توسعه شهر و 

نقلش هلا و کاربردهلای ز یکلی ا .(۳ .، ص6906)شلماای و پوراحمل  ،  سزایی دارن نقش ب

مخاطرات محیطلی چگونگی توسعه شهری و ک ترل  و ریزی شهریدر برنامهجغرافیای طبیعی 

 هایریزیدر برنامله ،املروز  لغلز  اسلت.لحاظ زمینساختی ازهای زمینش اسایی دقیق په ه

ی ش اسای ی مطالعات جغرافیای طبیعی، همچونهای جام  و تعصیلشهری ازجمله طرح توسعة

اهمیلت از وقلو  حلوادن نلا وار لغلز  از به م ظلور پیشلگیری لغز  های خطر زمینپه ه

 غرب تهران، مطالعلة لغز  در شمالاست. باوجود رخ اد چ  ین زمینتوجهی برخوردار قاب 

نقش لغز  انجام نش   است. احی مستع  زمینب  ی نوپه هش اسایی و  درزمی ةدقیقی جام  و 

اخیلر بسلیار  ویژ  طلی سله دهلةلغز  بلهوقو  زمینب  ی محیطی و په ه مطالعات مخاطرات

 لغز  بلرای م لاطق شلمالی خطر زمینب  های په هنقشه ، تهیةاما ؛ش   است موردتوجه واق 
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ب ل ی مخلاطرات اسلت. په ه روز مشلخ  نشل  هورت مجزا و بلهشهر تهران بهغرب کلان

و در ک ل  نل  م لاطق و نلواحی بحرانلی را تعیلین تواهایی است کله میمحیطی یکی از رو 

این پیشگیری از وقو  حوادن نا وار برای های مختل  شهری تمهی ات لازم برای ریزیبرنامه

 م اطق ان یشی   شود.

 ستر  شهر بلر روی دام له مین خواری، تخریب پوشش  یاهی و م اب  طبیعی و پ ی   ز

را تش ی  کرد   شهری نواحی پیراموندر  لغز زمین احتمال را به دنبال آورد  و های پر شیب

دارد.  همرا رات جلانی و ملالی فراوانلی بلهخسلا ،م یریت نشلودش اسایی و خوبی بهکه ا ر 

و در  هلا و آبراهله های کوهستانی بر روی دام ه ساختمان های چ  ین طبقه  ستر   ،امروز 

های در دام له وسازها. ساختاست ل آورد فااهای شهری را به دنبا ناپای اریبا شیب زیاد ها 

انسلان در تشل ی  یکلی از آرلار  ،های مرتع  مسکونی و تجاریویژ  برجای بهپرشیب کوهپایه

رشل  و  سلتر  فالاهای روبه این فرای   ناپای ارلغز  و مخاطرات ناشی از آن است. زمین

افلزایش وقلو  حرکلات  موجلب ،طبیعلی ان ازهایچشلم برتخریلب، الاو هادر دام هشهری 

شللته . ا للر در ذخواهلل  شلل  های ناشللی از آنتب  آن خسللارتلغللز  و بللهای، زمینتللود 

،   داشت همرا های جزئی بهبود و خسارتم ازل مسکونی کم  ها وها، تخریب جاد لغز زمین

جلانی و  تاو خسلارتصرف زیاد انسان در طبیعت مخاطرات محیطلی بیشلتر وبا دخ امروز  

تلا در اسلت زمی ه سبب شل   ریزی دراینتوجهی و فق ان برنامه. بیش   است ترالی  سترد م

لغلز  ابلارت ش اسی مه  سی، زمینتعری  انجمن زمینبه ابعاد آن افزود   ردد. طبق آی    

(. 9، ص. 69۳9 ای از مواد بر روی یک شیب )نصلیری،سمت پایین تود جایی بهاست از جابه

هلورت یک یا چ   سطح است. درجایی در امت اد م  تغییر شک  برشی و جابهاین حرکت شا

و در م لاطق کوهسلتانی و  شلودتللاف مقلادیر زیلادی از خلاک میبااث ا لغز ، زمینوقو 

آورد و وارد ملیها ترانشلهها و به م اطق مسکونی، جاد  ای کشور خسارات ه گعتی راکوهپایه

 شود.می ها و غیر ونی، ج گ ی کشاورزی، مسکبااث تخریب اراض

و ای فلات ایلران نواحی کوهستانی و کوهپایه زی ی اغلب شهرها در مکاندلی  ، بهدر ایران

هلای ش اسی و فرای ل های ژئومورفولوژیلک محلیطافیکی، سازن های زمینتوپو رهای ویژ ی

 هرسلاله، .داردوجلود هلا شرایط طبیعی برای ایجاد طیل  وسلیعی از لغز  ،جغرافیایی ایران

در ایلران ناپلذیر ملالی و جلانی های س گین و جبرانموجب واردآم ن خسارتها لغز زمین
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، 691۳ده  کله تلا اوایل  سلال ش   توسط وزارت جهاد کشاورزی نشان می. آمار ربتان ش  

 611نعلر، تخریلب  612ای و لغلز  در کشلور باالث ملر  حرکت تود  2109 وقو  ح ود

هکتار ج گل  و تخریلب  111میلیارد ریال، تخریب  6۳11خسارت مالی به میزان خانه، ایجاد 

تلوان بله میبلرای مالال  (؛۷، ص. 69۳9پلور، ومتر را  ارتباطی شل   اسلت )هلالحیکیل 619

للری، مصللح و خلاناشلار  کلرد )هلادی 69۳۷میگون در اسع   سال  -لغز  جادة فشمزمین

در  ،همچ لینهلای ارتبلاطی شل . مسلکونی و را ( که بااث تخریب نواحی 901، ص. 69۳1

بهار زیرآوار کو  برای همیشه در فص  بارانی  یشب، روستای آبکار لب  در 6911سال فروردین 

دار نشلل  مانلل   در خانلله هللای آن روسللتا خبللر ملل فون شلل  و هر للز کسللی ازسللاک ان

(http://www.irna.ir/fa/News). 

را در خلود جمعیلت کل  کشلور دره  از  62 ترین شهر ایران تقریباًبزر ا وان به ،تهران

 ان ؛اسلتقراریافته و کوهپایله ای . بخشی از این جمعیت در نلواحی کوهسلتانیداد  است یجا

بلر لغلز  روی ده ل ، اللاو ای از نلو  زمیندام لهی ل های ، ا ر در ایلن نلواحی فراب ابراین

و غیلر   محیطلیبسا که اواقب سیاسی، اجتماای، زیستهچ ن خسارات جانی و مالی، واردآم

هلای بی لیبای  پلیش ؛ ب ابراین،(11، ص. 69۳۳ ،مقیمی)هعاری و  در سطح کشور داشته باش 

زان خسارات طبیعی در آن جلو یری از حوادن و کاهش می ،لازم برای پای ارسازی و همچ ین

 نیلز ورویلة آن رش  جمعیت و  سلتر  بی شهر تهرانکلان در ،اخیرهای در دهه .انجام شود

بلا  است؛با سرات زیادی روی داد  هااح ان ساختمان با ه ف ایاز اراضی دام ه استعاد سوء

های فلراوان مشلاه   که امروز  در این م لاطق سلاختمانطوریبه ان ؛سرات زیادی روی داد 

هلا، کونت دارنل . در ایلن بخشهرون ان در این م اطق سلتوجهی از ششود و جمعیت قاب می

سلاختی،  سللش، هلای زمینهای ت  ، تغییرات شل ی  توپلو رافی، فعالیتوجود شیب دلی به

های زمسلتانی، خطلر وقلو  انلوا  وهلوای سلرد و یخب ل انهای سلطحی، آببارن  ی و آب

شلود ب  ی میشک  شطرنجی قطعه پرشیبی به که دام ةبسیار زیاد است. ه گامی هالغز زمین

گی قرار رفتله روی سل  لایلةماابلة یکتوانل  به، می رددشهر بر روی آن ایجاد می لایة و یک

شللک  شللهر تهللران بلله ایللن ای کلاندار نللواحی کوهپایللههللای شللیب. زمیندام لله املل  ک لل 

)هلعاری و  ر دارنل لغز  قرانو  زمینای ازمعرض حرکات دام ه، دران  و ب ابراینش  ساخته

ای در م لاطق جریلان واریلز لغلز  و باوجود رخ اد چ ل ین زمین. (11، ص. 69۳۳ ،مقیمی

http://www.irna.ir/fa/News
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لغلز  مسلتع  زمیننلواحی ب  ی په هش اسایی و  ان کی درزمی ة ی شهر تهران، مطالعاتشمال

، امکلان بلرآورد شلهرکللان این  ژئومورفولوژیکفرای   های بررسی ویژ ی  است.  انجام ش  

 ک ل ؛ ب لابراین،سیستم دی امیک پیچی ة محیط طبیعی آن را میسلر میک ترل زمین و  توان بالقوة

بلرداری هلحیح از چگونگی بهلر  با ه فها لغز ب  ی زمینبی ی و په هفاایی، پیش تحلی 

هلای به کلاربری د، اختصاص واح های ژئومورفولوژیکاراضی  ونا ون و م اب  طبیعی موجو

های اجتملاای، در پیون  با دی  ا  های هحیح امرانی و توسعهریزیامهبرن ،تیجهمختل  و درن

 اقتصادی، کشاورزی و غیر  ضروری است.

برای انتخلاب  ،ریزان شهریازجمله برنامهلغز  به مه  سان ب  ی زمینهای په هنقشه تهیة

ه مطالعلات  ونلو نتلایج اینک ل  کملک میشلهری  های توسلعةاجرای طرحو مکان م اسب 

ریلزان  یلری برناملهسلازی و تصلمیمتصلمیمکمک به  برایای ا وان اطلااات پایهتوان  بهمی

مطالعلات ایلن قبیل  اهمیت و ضرورت زمانی مورداستعاد  قرار  یرد. شهری و م یران شهری 

ی نلواحدر  لغز زمینخطر  ،وتحلی تجزیهقاب ش   و ب  یشود که با اطلااات دستهآشکار می

زمان ممکن  ترینکوتا در  ،لغز ب  ی خطر زمینپه ه هاینقشه کمکبهو  مشخ  ش   باش 

 .فراهم باش  ایری و ناحیهان و م یران شهریزبرنامه برایتمهی ات لازم 

 تحقیقپیشینة  .۲

تلقلی  2و مل یریت ریسلک 6ارزیلابی خطلر خطر، اولین مؤلعلة ب  یم طقه برداری ونقشه

هلای از فعالیت تلوان دو مجمواله. درمجملو ، می9(91، ص. 6906دوئل ، شود )ب لت و می

تجربی دربلارة  های کیعی وها به رو از فعالیت ب  ی خطر را مشاه   کرد؛ یک مجمواههپه 

در  ۷سلنتوان بله مل ل نیل ها میترین آنلغز  مربوط هست   که از مهمب  ی خطر زمینپه ه

بیلاتی اشار  کرد )کرملی و  1وارسون -و م ل مورا 6006سال  در 1و م ل آنبالا ان 6010سال 

هلای آملاری و کملی ب  ی نیز به رو کارهای په ه مجمواة دیگر از(. 2، ص. 69۳1خطیبی، 

 . دارن  تیکی 
                                                 
1. Hazard Assessment 

2. Risk Management 

3. Bennett & Doyle  

4. Nilsen 

5. Anbalagan 

6. Mora & Varson 
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ای بسلیار ها و حرکات تلود لغز زمین ش   درزمی ةپژوهش و کارهای انجامدر کشور ما، 

، ص. 69۳9)کرم،   ردد( بازمی۳9-6919)  تاً به اوای  دهةها امو  ج ی آنجوان بود  و شر

سلازی م لب ل ی و ب ل ی، په هشل اخت اوامل  ملؤرر، طبقه لعات وسلیعی درزمی لةمطا (.21

  (:2و  6 ولا)ج  است ها انجام ش  لغز زمین
 

 هالغزشزمین مطالعات خارجی درزمینة -8جدول 

 6901میخذ: نگارن  ان، 
 نام محقق سال منطقه کار روش وهشنتایج حاصل از پژ

از  دره  02/61و  دره  66/9۷

 ترتیب،به مطالعهمورد مساحت ناحیة

پذیری زیاد و های با آسیبدر په ه

 .قرار  رفته است بسیار زیاد

رو  تحلی  

  6مراتبیسلسله
 و همکاران 2کائو 2961 چین

از  دره  91/2۷و  دره  ۳0/0

 ،ترتیببه مطالعهمورد مساحت ناحیة

های با خطر بسیار زیاد و زیاد در په ه

  .واق  ش   است

 س جش از دور و

  9.اس .آی.جی
 2961 ه  

 ،۷چ کوآل

، 1لالبیاماو

  1لالتانپوآ

های لغز  در بخشخطر وقو  زمین

 غربی حوضه شرقی و شمال شمال

 پذیری زیاد تا متوسطآسیب با درجة

 ش .مشاه   

 ،س جش از دور

مشاه ات  اس،.آی.جی

 می انی

 2961 ه  
شارما و 

 1سانجیوی

وقو   برای پذیرآسیب په ة 1

 .ش اسایی ش  لغز زمین

 ،س جش از دور

تحلی   .،اس.آی.جی

 مراتبی،سلسله

 مشاه ات می انی

 2969 ه  

، ۳چی گخی

، 0شیروی لیما

 و 69سی گ

   66کومار

 

                                                 
1. AHP  

2. Cao  

3. GIS  

4. Chenkual   

5. Lalbiakmawia 

6. Laltanpuia 

7. Sharma & Sanjeevi 

8. Chingkhei 

9. Shiroyleima 

10. Singh 

11. Kumar 
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 8ادامه جدول 
 حققنام م سال منطقه روش کار نتایج حاصل از پژوهش

اوام  فیزیکی ازجمله اوام  مؤرر در 

 لغز  هست  .وقو  زمین
 2962 مالزی تحلی  ااملی و آماری

و  2، تاجول6راسلی

   9آنور

ترین اوام  مؤرر زاویة شیب مهم

 .لغز  استدروقو  زمین
 2966 یونان ۷فازی

، 1، فالالاکیس1 میتزی

و  1اسکیئو لو

  ۳پتالاس

 2966 شمال تهران ازیف طبقه خطر ش اسایی ش . 1
 69ای، ارومیه0شریعی

   66و  قریشی

لغز  و ب  ی خطر زمیننقشة په ه

پذیری زیاد ش اسایی نواحی با آسیب

 تهیه ش .

 م ل نسبت بسام ،

های هوایی، اکس

 های می انیبررسی

جادة اهلی 

 مریوان -سقز
 62شهابی 2969

بهترین املگر  0/9املگر  امای 

ب  ی خطر برای تهیة نقشة په ه

 لغز  است.زمین

مشاه ات می انی، م ل 

 فازی
 69لی 2991 کر 

لغز ، های زمینبا استعاد  از داد 

کامی ز و نظریة دمستر -م ل فازی

لغز  های زمینشافر دقت نقشه

 یاب .افزایش می

لغز ، های زمینداد 

م ل فازی-کی می ز6۷، 
  نظریة دمپستر شعر61

 2991 ایالت مونتانا

، 61کیسوس  ور

و  61جانکوسکی

    6۳ سلر

                                                 
1. Roslee 

2. Tajul 

3. Anuar 

4. Fuzzy 

5. Gemitzi  

6. Falalakis 

7. Eskioglou 

8. Petalas 

9. Sharifi 

10. Uromeihy 

11. Ghorashi 

12. Shahabi 

13. Lee 

14. Fuzzy- Kmeans 

15. Dempster-Shafer Theory  

16. Gorsevski 

17. Jankowski 

18. Gessler 
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 ها لغزشداخلی درزمینة زمینمطالعات  -2جدول 

 6901نگارن  ان،  میخذ:
 نام محقق سال منطقه پژوهش روش ایج حاصل از پژوهشنت

ها در لغز دره  از زمین 11

دره  در  91خطر متوسط،  مح ودة

دره  در  ۳پرخطر، و  مح ودة

 ان .رخ داد  خطر کم مح ودة

 آنتروپی م ل
حوضة آبریز 

 آبزر
690۷ 

، انتظاری

 حی ری وغلام

  پورآقایی

دره  از  0/02 ،محوردر رو  داد 

در مح ودة خطرناک ها لغز زمین

تحلی   ان  و در رو قرار  رفته

 په ةدر دره   1/01 مراتبی،سلسله

 ان .واق  ش   خطرناک

محور، تحلی  های داد رو 

 مراتبیسلسله
 690۷ ناستان تهرا

محص  ، زادکامران

 و مجرب، افشار

  معماریان

 مساحت ناحیةاز  دره  ۳2/26

م اطق با لغز   در زمرة مطالعهمورد

 .قرار  رفته است زیاد و بسیار زیاد

فازی و  تحلی   تلعیق

  مراتبیسلسله

آبخیز  حوضة

 خلخال چای
 ااب ی ی و فتحی 6909

لغز  سی  و زمیناز  ب  یپه ه نقشة

  ه ش .تهی

اوام  ش اسایی 

 زایبحران کژئومورفولوژی

 لغز سی  و زمین

غرب  شمال

 تهران
 جلالی 6902

اوام  اقلیمی، توپو رافی، 

ش اسی و هی رولوژی بیشترین زمین

 را دارن  لغز تیریر در وقو  زمین

  6لغز رو  شاخ  زمین

ز آبخی حوضة

 - یوی چای

 اردبی 

6902 
 ، نوای وم دی

  اسمعلی 

 دره  از مساحت حوضة 12یش از ب

های خطر زیاد و جاجرود در په ه

 قرار  رفته است بسیار زیاد لغز 

 مراتبیرو  تحلی  سلسله
 حوضة

 جاجرود
 ق واتی 6909

رو  آماری  بالادقت هحت 

بی ی خطر رانش دومتغیر  در پیش

 .شودتییی  می زمین

 های آماری دومتغیر ،رو 

  .اس.آی.جی

آباد اسک 

  خا
69۳0 

، ره ماراد

 و یاد ارزایی

  ک گی

ترین اام  اام  کاربری ارضی مهم

 .است لغز در وقو  زمین

های م طق فازی و م ل

 دور از س جش

آبخیز  حوضة

 لاجیم
69۳۳ 

، سمیعا، متکان

  هعایی و پورالی

های استان لغز نقشة پراک ش زمین

 و ارائه  ردی . تهیهتهران 
 69۳1 استان تهران *

ار   رو   ز

ای و فرسایش تود 

 لغز تابیت زمین

 

                                                 
1. Landslide Index Method (LIM) 
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 ۲ادامه جدول 
 نام محقق سال منطقه روش پژوهش نتایج حاصل از پژوهش

سون دقت بالای رو  نی 

 ش   تییی  می شود.اهلاح

سون و رو  رو  نی 

 ش  سون اهلاحنی 

بخشی از 

حوضة آبخیز 

 سم ان

 شریعی 69۳9

تغییر کاربری زمین و اح ان 

های دسترسی روستایی بر روی  جاد

های اخیر های پرشیب، در سالدام ه

 ان بااث وقو  چ  ین لغز  ش  

های ارزیابی کارایی م ل

ب  ی خطر په ه

 لغز زمین

حوضة آبخیز 

 س  لتیان
69۳2 

و  غیومیانفتاحی اردکانی، 

  جلالی

 

لغلز  در   زمینع  وقلوهای مسلتتبیین توزی  فاایی په له ،این پژوهشدر سؤال اهلی 

هل ف ایلن پلژوهش بررسلی و تحلیل  رخل اد  ،راسلتارب تهران است. دراینغ م اطق شمال

لغلز  ب ل ی نلواحی مسلتع  وقلو  زمینهای کوهستانی شمال تهران و په هلغز  دام هزمین

 شلمال ناحیلةها در ی ناپای اری دام ههاتحلی  په هاین پژوهش به بررسی و در  ،است. درواق 

غربلی(  های کن، فرحزاد، درکه و بخشی از ارتعااات شمالتهران )شام  دام ه شهرب کلانغر

طریلق ب  ی از. این په هتا در طرح های توسعه شهری به این مسائ  توجه داشته باش  پرداخته 

ها، سلازن های شاخ  کمی و کیعی شام  شلیب، فاهلله از  سل  0م ل فازی با استعاد  از 

ها و فاهلله دام له ها، میزان بار ، ارتعا ، جهتزمین، فاهله از رودخانه اربریش اسی، کزمین

قاللب سیسلتم ا وان اوام  ملؤرر بلر وقلو  حرکلات لغزشلی م طقله درارتباطی به هایاز را 

 ش   است. اطلااات جغرافیایی انجام

  تحقیقشناسی روش .۳

 تحقیقروش   .8. ۳

از اسل اد  یلری بلا بهلر  تحلیللی، -اکتشلافی ای هلرو کاربردی و از نو   ،این پژوهش

های نقشله :انل  ازابارتهلای اولیله اسلت. داد  انجلام  رفتلهو مشاه ات می انی ای کتابخانه

)اخذشل   از  متر ۳1ق رت تعکیک  از م ل رقومی ارتعا  با که شیب، جهت دام هنقشه ارتعا ، 

 ش اسلی محل ودةشل ن . نقشلة زمین(، اسلتخراج 6906سازمان جغرافیایی نیروهلای مسللح، 

کلاربری زملین از  ش   است. نقشلة اخذ (6906) انتهر ش اسیزمینسازمان موردمطالعه نیز از 

 آم   اسلت. بلا اسلتعاد  از مل ل رقلومی ارتعلا  ودسلتبه (6906) و مراتل  هاج گ سازمان 
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میلانگین  (، نقشلة6909)اخذش   از سازمان هواش اسی کشور، های سی وپتیک ایستگا  هایداد 

بلرای   2 96اس آییجلافزار آرک و نرم 9912 6افزار اکس نرم ازش   است.  بار  سالانه تهیه

معیلار  0های میل انی، بع ، با توجه به بررسلی . در مرحلةش   است استعاد  یادش   نقشه یةته

ان  ین معیارها ابارتموردمطالعه ش اسایی ش ن . ا های مح ودةلغز زا در رخ اد زمینبحران

ز ش اسی، میانگین بلار  سلالانه، کلاربری زملین، فاهلله ااز: ارتعا ، شیب، جهت دام ه، زمین

افلزار آرک (. درنهایلت، از نرم9 )شک ها ها و فاهله از رودخانههای اهلی، فاهله از  س را 

 لغز  در محل ودةینب  ی خطر زمه هپ سازی و نقشةها، فازیبرای تحلی  داد  69 اسآییج

هلای م طقلة لغز ب ل ی زمینهپه  هیة نقشلة( مراح  ت6) شک  ش   است.موردمطالعه استعاد 

  ده :موردمطالعه را نشان می
 

 
 لغزش بندی خطر زمینپهنه نقشة فلوچارت تهیة -8شکل 

                                                 
1. Excell  

2. ARC GIS 
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 مطالعه منطقة مورد. ۲. ۳

  10  91تلا  91  91شرقی و  طول 21 16تا   ۷  16 مح ودة ناحیة موردبررسی در 

 :(2کیلومترمرب  است )شک   119شمالی قرار دارد. مساحت این مح ود  ح ود  ارض
 

  
 موردمطالعه موقعیت محدودة -2شکل 

 6901میخذ: نگارن  ان، 
 

شلهر غلرب کلان بی ارتعااات البرز مرکزی در شلمالهای ج واین مح ود  بخشی از دام ه

زایی زایی و خشلکیتلیریر برخلی از حرکلات کلو  یرد. این مح ود  تحلتمیرا در برتهران 

کلوهی، های رسلوبی میلان رفته است. پیل ایش حوضله ش اسی شک های مختل  زمیندور 

، حاه  فشانیخورد ی، فعالیت ما ماتیسم و آتشانباشت رسوبات آذرآواری،  سلش و چین

ترین متلر و پسلت 9۳۷9موردمطالعه  در م طقة املکرد حرکات ذکرش   است. بل  ترین نقطه

شلود. ایلن خلط، متر آغلاز می 6۷99متر است. خط ک یک یا تغییر شیب از ارتعا   6611نقطه 

موردمطالعله در خلط ک یلک  های محل ودةک ل .  سل وضه تغییر میخطی است که شیب ح

شهر تهلران شلام  نمال غرب کلاکوهستانی ش زیرحوضة ۷ان . این م طقه مشتم  بر ش  واق 

 این حوضه ،های کن، فرحزاد، چیتگر و درکه است. ازلحاظ توپو رافیهای رودخانهحوضهزیر

متلر تلا  6611بخش دشتی حوضه کله در طیل  ارتعلاای  توان به سه بخش تقسیم کرد:را می

 6۳99متلر تلا  6199در طی  ارتعاای ای حوضه که بخش کوهپایه است؛ متر قرار رفته 6999

شلود و بله ارتعلا  متلر آغلاز می 6۳99از ارتعلا  بخش کوهستانی حوضه که  ر قرار دارد ومت
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های کلن، فرحلزاد، چیتگلر و درکله از ارتعاالات شود. رودخانلهمتری حوضه ختم می 9۳۷9

غربلی حوضله  ها ج لوبخروجی ایلن رودخانله ان . نقطةحوضه سرچشمه  رفتهکوهستانی 

روی شلهر تهلران بلر غلرب کلان حوضة شمال  یرد.برمی است که م اطق دشتی حوضه را در

این نکتله هسلت    تییی ک   ة ش اسیزمین هاینقشه .یافته است رسوبات اخیر و کواترنر توسعه

 .انل یافته در دشلت تهلران  سلتر  رفتییخ هاینهشتهپلیوسن و کواترنری و  هایآبرفتکه 

ی آبرفتلی از هاپاد انلهو  هاافک لهمخروطنو  در بخش دشتی حوضه، رسوبات از  ،طورکلیبه

ریز سلیلت هسلت   و در ، رس، قطعات ک گلومرایی، رسوبات دانهس گقلو ج س شن، ریگ، 

هلا، یکدای، ا ل از هلای یانجرو شی ،  سبزرنگی هاتوفت اوب  ،م اطق مرتع  و کوهستانی

 .ان ش   تشکی و رسوبات یخچالی  هامورنی تراکیت، آن زیت، داسیت، هاس گ

 تحقیقمبانی نظری  .4

 لرفتن اوامل  و شلرایط توپلو رافی، ، هموار  با درنظرنم  ان الوم زمین و مه  ساان یش

یلا نام اسلب یی را برای تعیین م اسب کاربری زمین معیارها هی رولوژی واقلیم، ش اسی، زمین

های جغرافیلایی و ن  با داد توا. هر معیاری میک   وساز شهری تعیین میساختی هابودن فاا

سلازی برداری اقل ام بله م لریزی و نقشلهبرنامله نشان داد  شود و برای 6های موضواینقشه

 نظریلةت ظلیم  درپلی م طلق فلازینخسلتین بلار، هاسلت. شود. م ل فازی یکلی از ایلن م ل

محاسلبات نلو هلاهر شل   هلح ة میللادی( در 6011) زاد لطعلی  توسلط های فازیمجمواه

   یردقیق، ناواضح و مبهم )ش اور( است. غمع ای به  2«فازی» ةواژ. (099 ، ص.6011زاد ، لطعی)

، هایی را که نادقیق و ملبهم هسلت  این نظریه قادر است بسیاری از معاهیم و متغیرها و سیستم

  یری در شلرایط نبلود تلرل و تصلمیمک و زمی له را بلرای اسلت لال، ب  ی ریاضی ک  هورت

توان  (. م طق فازی می29، ص. 69۳۷، زن ی بختیاری ، حبیبی واطمی ان فراهم آورد )فرهودی

هلورت تلعیلق و هلا مورداسلتعاد  قلرار  یلرد. فلن کلار بهها و مکانتحلیل  سلایت درزمی ة

ت ا پارامترهای ملؤرر در  ونه است که ابهای رستری است. مکانیسم ام  به اینپوشانی داد هم

شون  و سازی میاز تواب  ااویت فازی، فازی شون ، سپس با استعاد لغز  ش اسایی میزمین

اساس شون . شبکة است تاج فازی برهم ترکیب می است تاج فازی با ، با استعاد  از شبکةدرنهایت

                                                 
1. Thematic map 

2. fuzzy  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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ک از املگرهلا دهل . بع ازآنکله خروجلی هریلین کلار را انجلام میاملگرهای م طق فازی ا

 یری و آم   نتیجلهدسلتاسلاس اال اد به  و بر لک هلم مقایسله می ها را بلادست آم ، آنبه

 ک   .ب  ی میجم 

 تحقیقهای یافته .۵

  از توابل  ، بلا اسلتعاد(، سلپس9 ها تهیله شل ن  )شلک های اطلاااتی این نقشلهلایه ،ابت ا

 (:1 )شک ش  انجام  سازی معیارهافازی (۷ااویت فازی )شک  
 

 
 )ب(                                   )ال (

 
 )د(                                       )ج(

 
 )ز(                                     )و(
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 )خ(                                      )ح(

 
 )ر(

 -کاربری زمین، و -شناسی، دزمین -گسل، ج فاصله از -شیب، ب -های معیارها: الفنقشه -۳شکل 

 فاصله از راه -رجهت دامنه،  -ارتفاع، خ -بارندگی، ح -فاصله از رودخانه، ز

 6901میخذ: نگارن  ان، 
 

    
 )ب(                                          )ال (

 
 )ج(

خطی  -، به از راه، ارتفاعگوسین: شیب، کاربری زمین، فاصل -توابع عضویت فازی: الف -4شکل 

  فاصله از رودخانه  ،، بارندگیشناسیزمینفاصله از گسل، خطی کاهنده:  -، جافزاینده: جهت دامنه

 6901میخذ: نگارن  ان، 
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ب ل ی اری و بازطبقله ذ، ک لغز ها به زمینتوجه به حساسیت آن تک معیارها باتک ،ابت ا

تلا بیشلترین  6ال د برای مالال،  سیت انجام ش ؛ک  ذاری براساس کمترین میزان حسا .ش ن 

نحوة تعریل  تعری  ش .  هاسپس، تواب  ااویت فازی برای آن .است 0ا د  حساسیت مالاً

درهل   69تا  9 هایشیب در برای تاب  شیب، هورت است که برای ماال،تواب  ااویت ب ین

درهل  کله  19درهل  تلا  69تل ریج از شلیب )ک  هلعر(؛ املا بلهافت  نمیلغز  اتعاق زمین

 99بیشلتر از های شلیببلرای  .(6)کل   ک ل میمی   بالا رو به سمت ،ده میلغز  رخ زمین

تاب  االویت  ،نتیجهک  ؛ درمی، مج د به سمت هعر می  ده نمیدره  که زمین لغز  رخ 

جهلات  هلا درلغز اغللب زمین ،جهلت دام لهبلرای معیلار  .شودمیبرای این معیار،  وسین 

ایلن جهلات  ،نتیجه؛ دران داد  شرق( رخ غربی و ج وب ها )ج وب، ج وبج وبی شیب دام ه

 غربلی و ج لوب که م طبق بر جهات ج وب، ج وب 0تا  6. از ک  ان ش  اری ک  ذ 0تا  6از 

تلاب  خطلی افزای ل   تعریل   ب لابراین، ؛ک ل ملی( می  6 شرقی هست  ، رو به سمت بالا )ک 

کمتلر از  در فاهللة هالغز زمیناری، اغلب بع  از ک  ذمعیار فاهله از  س ،  برای. شودمی

ق ر این فاهله کمتر شود، تاب  رو به سلمت پلایین )کل  ؛ درنتیجه، هرچان داد متر روی  199

             .  شودمیب ابراین، تاب  خطی کاه    برایش تعری   ؛ک  میهعر( می  

 

 
 )ب(                                      )ال (
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 )د(                                        )ج(

 
 )ز(                                           )و(

  
 )خ(                                          )ح(

 
 )ر(

کاربری  -شناسی، دزمین -فاصله از گسل، ج -شیب، ب -معیارها: الف شدةهای فازینقشه -۵شکل 

 فاصله از راه -جهت دامنه، ر -ارتفاع، خ -بارندگی، ح -فاصله از رودخانه، ز -زمین، و

 6901میخذ: نگارن  ان، 
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  :(1 پذیری استعاد  ش  )شک ب  ی آسیببرای په ه 1/9 امای  از املگر ،از آن پس
 

 
 1/9گامای فازی  نقشة -1شکل 

 6901میخذ: نگارن  ان، 
 

ب لل ی بللا چ لل ین نقشللة اهلللی اسللت. پوشللانی نقشللة په هاب ایللن  امللا، همانتخلل الللت

طریلق جل اول متقلاط  های کلاربری زملین، شلیب ازب  ی بلا نقشلهپه ه دیگر، نقشةابارتبه

های شلیب لغلز  بلاهای خطلر زمینپوشانی ش ن  و مشخ  ش  که بیشترین تطابق په ههم

 ،(1)دیل   شل . بلا توجله بله شلک   1/9در  امای  های بایر،زمین نسبتاً ت  ، مرات  ضعی  و

ازنظلر  پذیری زیلادیآسلیب هرفیت ان  کههایی قرار رفتهبعای از روستاها و نواحی در په ه

انل  کله  رفته هایی قلراردر په له ، نواحی ذکرش  دیگرابارترخ اد حرکات لغزشی دارن . به

تر نزدیک 6به ا د  رقم ذکرش   ، هرچق رکهده ؛ یع ی ای را نشان می 12/9 امای فازی رقم 

از املگر  املای  ،ب ابراین لغز  در نواحی موردنظر وجود دارد؛شود، احتمال رخ اد زمینمی

 هلا در محل ودةلغز ی ناشلی از زمینپذیرآسیب هرفیتب  ی په ه برای تهیة نقشة 1/9فازی 

های یلک از په لهمسلاحت هر ، مساحت و درهل (. درنهایت1 موردمطالعه استعاد  ش  )شک 

 :(9ج ول موردمطالعه محاسبه ش  ) لغز  در مح ودةمینخطر ز
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 لغزشبندی خطر زمینپهنه نقشة -۷شکل 

 6901میخذ: نگارن  ان، 
 

 لغزشبندی خطر وقوع زمیننتایج پهنه -۳جدول 
 6901میخذ: نگارن  ان، 

 درصد مساحت کیلومترمربع پذیریآسیب ظرفیتی با هاپهنه

 61/11 ۷19 کم یاربس

 1 ۷9 کم

 9۳/62 ۳9 متوسط

 ۳1/0 11 زیاد

 12/۷ 96 بسیار زیاد

 699 119 مجمو 

 

دره  از مسلاحت محل ودة  12/۷کیلومترمرب  معادل با  96 ح ود ،(9با توجه به ج ول )

کیلومترمربل   11 حل ودشل   اسلت.  لغز  با خطر بسیار زیاد واق زمین موردمطالعه در په ة

 رفته است. روستاهای کشار الیلا،  لغز  با خطر زیاد قرارزمین در په ةدره   ۳1/0عادل با م

ان . حل ود ش   رن ان، در این په ه واق  و ودوزار، امامزاد  اقی ، س گان بالا، امامزاد  دایونجه

 9۳/62ش   است. این رقم معادل بلا  لغز  با خطر متوسط واق زمین کیلومترمرب  در په ة ۳9

: هریاس، وردیج، جیحون وردیلج، ازان  روستاهای واق  در این په ه ابارتدره  برآورد ش . 
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 ۷9حل ود و رنل ان.  سل گان، سل گان باللا درةبلاد، بلا ن ر، هت  اوسون، وزقلعه، جیحونپس

 ۷19حل ود   رفته است و  لغز  با خطر کم قرارزمین دره  در په ة 1کیلومترمرب  معادل با 

شل   اسلت.  پذیری بسلیار کلم واقل بلا آسلیب درهل  در په لة 61/11معادل با  ومترمرب کیل

های پایین، س گان وسط، تالون و شهرک دانلش در په لهس گان  سعلا، واریش،روستاهای کشار

 ان . رفته با خطر بسیار کم و کم قرار

 بحث .6. 1

لغلز ، ب  ی خطر زمینپه ه قشةهای معیار و ننقشه های می انی، مطالعةتوجه به بررسیبا 

 :شون های مح ودة موردمطالعه محسوب میلغز یر از دلای  زمیناوام  ز

 عوامل طبیعی -الف

هلا لغز ، زمین. درواقل   مهملی در رخل اد حرکلات لغزشلی اسلتشیب: شیب اام -6

 کلههل  دال ( نشان می 2شیب )شک   آی  . بررسی نقشةحرکت درمیتیریر این اام  بهتحت

انل  کله داد درهل  روی  19تا  99های بین شیب در ،های لغزشیدره  از حرکت ۷9ح ود 

متلر باشل .  2999متر تلا  6۳99ها در ارتعااات توان  ناشی از شیب نسبتاً ت   دام هالت آن می

بر ارتعاالات بیشلتر های ت   م طبقده ، شیبنشان می ال ( 2شیب )شک   طورکه نقشةهمان

 . نشولغز  مینو  زمین ای ازبااث سهولت در حرکات تود  که متر و بیشتر هست   6۳99از 

درآوردن تلودة لغزشلی حرکلتشیب موجب افلزایش نیلروی رقل  و بله اام  ،دیگرابارتبه

شلیب  ،زیرا ان ؛وقو  پیوستهدره  به 61های کمتر از شیب ها درلغز . کمترین زمینشودمی

 حرکت وادارد.توان  تودة لغزشی را بهملایم است و نمی هاف و ها نسبتاًاین دام ه

های م طقله و حرکلات طبقلات فاهلله از  سل  ها: نتیجة تقاط  نقشلةفاهله از  س  -2

متلری از  199کمتلر از  ها در فاهللةلغز دره  از زمین ۳۳/12لغزشی حاکی از آن است که 

دهل . ها نشلان ملیم طقه را در ناپای اری دام له هایان . این نتیجه، نقش  س داد ها رخ س 

ه ازنظلر بلودن ایلن م طقلده  ة فعلالهای فعلال در محل ودة موردمطالعله نشلانوجود  سل 

احتملال  ،ه گام زلزلهدرها ش ن این  س ب ابراین، درهورت فعال است؛ های تکتونیکفعالیت

متلری از  1999متری و  6999 هلةها در فالغز رد. کمترین زمینلغز  وجود دارخ اد زمین

ها داشلته باشل ، کمتلر از  سل  بیشلتری تلودة لغزشلی فاهللة قل ران . هرچداد  ها رخ س 

 شود.ها واق  میتیریر فعالیت این  س تحت
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ش اسللی نشللان داد کلله غالللب های زمینش اسللی: نتللایج حاهلل  از بررسللیزمین -9

ن احتماللاً ان  کله اللت آداد  ز سازن  کرج رخهای این حوضه در م اطق پوشی   الغز زمین

ا توجله بله شلرایط ش ن رسوبات این سازن  در ارر هوازد ی باش . بلتوان  ناشی از سستمی

رود کله رسلوبات ن میموردمطالعه و تخریب پوشش  یاهی آن، احتمال آ توپو رافی مح ودة

ها در لغز شون . کمترین زمینمعرض مستقیم هوا قرار  یرن  و دچار هوازد ی این سازن  در

قابل  اوامل  ، این سازن ها درمزیرا ان ؛داد  فشانی مان   آن زیت و بازالت رخسازن های آتش

   .هست فرسایشی و تخریب مقاوم

ای و حرکلات آبراهله ها: نتیجة تقاط  نقشة طبقات فاهلله از شلبکةفاهله از رودخانه -۷

متلری از  199کمتلر از  ها در فاهللةلغز از زمینره  د ۷1/12لغزشی حاکی از آن است که 

توانل  ناشلی از وقو  مییافته یا درشرفهای وقو لغز ان . الت زمینداد  زهکشی رخ شبکة

توانل  باالث جریلان رودخانله و شلعبات آن می ،ها باش . همچ ینمان ن دائمی خاکمرطوب

 ها در فاهلةلغز کمترین زمین ها شود.آن کردنها و ناپای ارهای پای دام هخاکشوی وشست

ق ر تودة لغزشی از رودخانه فاهلة بیشتری داشته باشل ، ان . هرچداد  متری و بیشتر رخ 6999

تر بلاقی های آن خشلکخاک ،درنتیجه ؛ یردشوی ناشی از آن قرار میوتیریر شستکمتر تحت

موجلب آبگیلری آن  داشلتن خلاکگهنها و شلعبات آن بلا مرطلوبرودخانله مان  . جریانمی

 آی  .حرکت درمیتیریر نیروی رق  بهشون  و تحتمی

از درهل   ۷۳حل ود  ،دلی  ارر لذاری سلایر اوامل  و متغیرهلای مسلتق بارن  ی: به -1

کله  انل داد  متری رخمیلی 999بیشتر از  در نواحی با میانگین بار  سالانة های لغزشیحرکت

ها، وشوی خاک روی دام هازح  بااث شستارن  ی بسیار زیاد و بیشاست که بالت آن این 

ان . با توجه به ای که پوشش  یاهی در ش  ز پوشش  یاهی پاک که اشود میهایی دام ه ویژ به

ی در بخلش کله بارنل  ی نسلبتاً زیلادو ای  بین رفته استبخش بیشتر مح ودة موردمطالعه از

توانل  م جربله ها مییختگی در دام هطریق ایجاد  سن  ی ازکوهستانی حوضه وجود دارد، بار

ها در بارنل  ی تقریبلاً بلا لغز موردمطالعه شود. کمترین زمین لغز  در مح ودةرخ اد زمین

شلوی ناشلی از وتلیریر شسلتتحلت کمتلر ،خلاک ان ؛ ب لابراین،روی داد  999میزان کمتر از 

 مان .می  یرد و درنتیجه خشک باقیبارن  ی قرار می
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درهل  در طیل   ۷۷/ 9۳حل ود ، یع لی ؛های لغزشیای از حرکتارتعا : بخش ام   -1

دره  از این نلو  حرکلات در طیل  ارتعلاای  11/۷۷ح ود متری و  2199تا  2999ارتعاای 

توانل  الاملی بلرای . افزایش بارن  ی بلا افلزایش ارتعلا  میان داد  متری رخ 2999تا  6199

ازحل  باالث بارنل  ی بسلیار زیلاد و بیش ،زیلرا ها باشل ؛هلای ایلن په له لغزرخ اد زمین

های بلاران براین، ضربات ناشی از قطر . الاو شودها می سیختگی آنها و شوی دام هوشست

خریلب ها را تتوانل  ذرات خاک انلهدر نقاطی که پوشش  یاهی تخریب یافته است، می ویژ به

هلا را مسلتع  وقلو  حرکلات لغزشلی ک ل . هلا آندن ایلن خاککرسست  ونه باک   و ب ین

شلود سهولت انجام میها بهها و خاک، هوازد ی س گدر نواحی مرتع  و کوهستانی ،همچ ین

 شود.های این نواحی میش ن خاککه این خود بااث سست

در  هاب  ی جهت شیب دام لهطبقه ی و نقشةهای لغزشحرکت انقطا  نقشةجهت دام ه:  -1

هلا و وقلو  ده  کله همبسلتگی مع لاداری بلین جهلت دام لههای کوهستانی نشان میحوضه

ها جهات ج وبی شلیب دام له ها درلغز اغلب زمین ،اساسحرکات لغزشی وجود دارد؛ براین

ها در این جهلات لغز احتمال وقو  زمین ان .داد  شرق( رخ غربی و ج وب )ج وب، ج وب

بلا  یر هست  . آفتابشمالی  یمکرةندر  هادام ه  ناشی از این قایه باش  که این توانیمای دام ه

در اواخر زمستان و ویژ  بهبودن هوا در ارتعااات بالا، به ماهیت کوهستانی م طقه و رقیق توجه

شل ن ین بااث مرطلوبی این نواحی شود که اهابرفاوای  بهار، تابش خورشی  بااث ذوب 

تل ریج در زملین نعلوذ دیگلر، آب بهابلارتشود. بهیم هادام هش از جهات ی این بخهاخاک

 . آیلحرکت درمی ، روی دام ه بهیر نیروی رق تیرشود و تحتیمیری آن  آب، موجب ک  می

ه گلام شلب،  هلاآنه گلام روز و انقبلاض  هاخاکی با انبساط ادام هدر این جهات  ،همچ ین

توانل  اامل  دیگلری یمکه این خود  شودیمفراهم  هاخاکاین  ش نی ة ناپای اری و سستزم

 لغز  در این جهات دام ه محسوب شود.ینزمبرای رخ اد 

 عوامل انسانی -ب

اوامل  ملؤرر در مخلاطرات محیطلی تلرین یکی از مهلم ،اوام  انسانیکاربری زمین:  -۳

ر رابطله بلا پوشلش زملین مطالعات میل انی د ها هست  .  در دام هلغز ازجمله افزایش پ ی ة

ان  که این مقل ار داد  ها بیشتر در نواحی مرتعی رخهای لغزشی این حوز نشان داد که حرکت

 زمللین و مطالعللات میلل انی درزمی للة کللاربری درهلل  اسللت. بررسللی نقشللة ۳/01حلل ود 
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موردمطالعه، در مرات  با پوشش  ی در مح ودةپوشش/کاربری زمین نشان داد که حرکات لغزش

که قبلاً بیان ش ، تخریب پوشش  یاهی و فقل ان طوران  و همانداد  یاهی متوسط و فقیر رخ 

شلود، بلکله چلون خلاک یها ه گام بارنل  ی مشوی دام هوت ها بااث سهولت در شستآن نه

شون  که این باالث  ی میسهولت دچار هوازد یرن ، بهرض مستقیم هوا قرار میمعها دردام ه

 ات میل انی کله درزمی لة حوضله د. مشلاهشوهای مح ودة موردمطالعه مین خاکناپای ارش 

تخریب پوشلش  یلاهی بلومی  ،درنتیجهو های م طقه بودن خاکده  ة سستنشان انجام ش ،

 شود.ها احساس مینقش پوشش  یاهی در حعظ و پای ارسازی دام ه م طقه بود؛ ب ابراین،

هلی بر مورفولوژی های ابرداری و ساخت را ی که خاکبا توجه به تیریرفاهله از را :  -0

هلای بل  جریانمقاهلا را درنیز مقاوملت آنو است ها ش   و بااث ناپای اری آنها داشته دام ه

ای کاهش داد  است، اق ام به تهیة این لایة اطلاااتی ش . این لایة اطلاااتی بلا اسلتعاد  از دام ه

موردمطالعه تهیه ش . بلا  ای از مح ودةاسی و تصویر ماهوار ش زمین های ایران، نقشة را نقشة

 هلا رخمتلری از را  1999تا  699 ها در فاهلةلغز ترین تراکم زمینر( بیش 2توجه به شک  )

 شود.توجهی مشخ  میقاب  ها تاح سازی بر لغز و جاد تیریر را   داد  است؛ ب ابراین،

ح ی از الگوهای شلیب، فاهلله از لغز  تاهای خطر زمینهب  ی، په په ه جه به نقشةبا تو

درهل ،  19درهل  تلا  99های ترتیب م طبق بلر شلیبان  که بها و ارتعا  تبعیت کرد هآبراهه

مطللب  متر هست  . این 9999متر تا  6199ها و ارتعااات متر از آبراهه 299های کمتر از فاهله

وامل  توپلو رافی و های لغزشلی تلاب  اوژی په لهاین واقعیت اسلت کله مورفولل ده  ةنشان

ی ها از مورفولوژی اوامل  توپلو رافلغز ، مورفولوژی زمیندیگرابارتهی رولوژی است. به

 ؛ هرچ ل داد  اوامل  طبیعلی هسلت  هلای رخلغز زمین ک   و دلی و هی رولوژی تبعیت می

 ین در این امر دخی  هست  .اوام  انسانی مان   تخریب پوشش  یاهی و تغییر کاربری زم

های شلمال غلرب هایی از دام هبخش ،ده ( نشان می1 ب  ی )شک په ه طورکه نقشةهمان

کله بلا توجله بله ای لغز  هسلت  . نو  زمین ای ازان مستع  وقو  حرکات دام هشهر تهرکلان

فراغلت هی اوقلاتتوجو جمعیلت قابل  ان افتهی استقرار هاپه هی روستایی در این هاگا تسکون

بلر خسلارات جلانی و ، اللاو لغز نیزمهورت رخ اد ، در ذران  یمخود را در این م اطق 

ی سلطحی و فرسلایش هلاآبو آلود ی  ستیزطیمحازح  پوشش  یاهی، مالی، تخریب بیش

کله  شلودیملبلرای جللو یری از ایلن خسلارات توهلیه  ،ب لابراین؛  یلآیملوجلود خاک به
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کلاهش  یی را بلرایکارهاراه یعیم اب  طبشهری و مه  سان  زانیربرنامها، هژئومورفولوژیست

لللزوم  ،کلله قبلللاً  عتلله شلل طورهمان رو،ارائلله ده لل ؛ ازایللن لغللز نیزمی خطللر ریپذبیآسل

 ،لغلز نیزمهورت رخل اد مجل د ، درزیرا ها ضروری است؛ها در این په هپای ارسازی دام ه

، بلکله شلودیملو مشکلات بع ی در بخش کوهستانی حوضه  ت ها آغاز ر مسائ نهاین مسئله 

 .آوردیموجود حوضه به دستنییپابرای بخش زیستی مشکلات محیط

ب ل ی خطلر ه هپ نقشلة. انل قرار رفتله شهر تهراندر بالادست کلان ،غرب های شمالدام ه

 رو  د  که توسط داهای رخلغز زمین با نقشة ،(1 موردمطالعه )شک  لغز  از مح ودةزمین

( از استان تهران تهیه ش ، مقایسه ش . نتایج نشان 69۳1) لغز ای و تابیت زمینفرسایش تود 

، یع ی دارد؛ ش   در پژوهش حاضر، انطباق زیادی با نقشة یادش  کار رفتهداد که م ل فازی به

ای و پایلهحی کلو در نلوا ،لغلز اً زیلاد و زیلاد ازلحلاظ زمینخطر نسبتهای بام اطق در په ه

وجلود ها با استعاد  از این مل ل بلهقشهدر این ن کهان . خطاهای احتمالی ش   کوهستانی واق 

کاررفتله ها و نو  املگر  املای فلازی بهسازی لایههای مختل  فازیی ، مربوط به رو آمی

اللا ب ود، سراتکه با سیستم اطلااات جغرافیایی ترکیب شه گامی ،است. از مزایای م ل فازی

دلیل  ترکیلب بهاین م ل است.  بالایبودن این رو  و دقت نسبتاً هزی هها، کمدر پرداز  داد 

هلا لغز ینزمتوان حالات مختل  یماس آییجی ورودی با املگرهای هانقشهیر پذانعطاف

استعاد  از این مل ل ها با لغز ب  ی زمینپه ه ش   درزمی ةای انجامنمونه کاره .کردارزیابی را 

 نلواحی مسلتع  در محاسلبة بالا، دقت البته ؛ای  ویای این موضو  استهای نقشهو تلعیق لایه

، 6ان ازچشلم -لغلز اسلاس روابلط زمینها بستگی به کیعیلت دانلش ملا برز لغوقو  زمین

 ارد.اس در توهی  شرایط محیطی دآیافزار جیتوانایی نرم ،تعری  هحیح تواب  و همچ ین

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه .۶

شهر تهران نشلان داد کله غرب کلان ای شمالهای دام هزشی در مح ود های لغتحلی  داد 

مستع  وقو  حرکات لغزشی  ،م اطق روستایی استهای این مح ود  که شام  بخش برخی از

های بلا په لهدر  ،موردمطالعله دره  از مساحت محل ودة۷1/6۷ که در ح ودطوریبه هست  ؛

بلا خطلر متوسلط و در  دره  در په لة 9۳/62خطر بسیار زیاد و زیاد قرار رفته است. ح ود 

                                                 
1. Landslide- Landscape 
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 های با خطر کم و بسیار کم واق موردمطالعه در په ه دره  از مساحت مح ودة 61/19 ح ود

  .انشل   پذیری متوسط تا بسیار زیاد واقل های با آسیبش   است. بعای از روستاها در په ه

رنل ان  د وواقی ، سل گان باللا، املامزاد  داو زار، امامزاد کشار الیا، یونجه این روستاها شام 

هلای فعالیت ،دلیل  شلرایط توپو رافیلککله بلهنتلایج تحلیللی نشلان داد  (.۳)شلک   هست  

های راایلت فاهلله از حلریم شلبکهآسا و فق ان های سی ش اسی، بار ساختی و زمینزمین

های ت ل ، خطلر سلازی درشلیبویژ  برجهای نام اسب بهو کاربری هاازجمله روددر کشی ز 

 ها بسیار زیاد است.لغز وقو  زمین
 

 
 )الف(

 
 )ب(
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 )ج(

 
 )د(

از  6ارثگوگلای ماهوارهتصویر  -الف: شدهدادهرخای دامنهو حرکات ها لغزشینزمای از نمونه -۳شکل 

گوگل ارث(؛  ۲184)تصویر  لغزشی قدیمی قرار گرفته است داخل یک پهنة روستای سولقان که درلغزش 

انواع  -غرب؛ ج سمت شمالدید بهد )وپذیری مصالح توفی و شیلی در نزدیکی امامزاده داوفرسایش -ب

شرق  است، در فاصله یک کیلومتری جنوب سمت شرقدامنة غربی که حرکات به)ای دامنهحرکات 

ود و وسمت شرق است، بین امامزاده دا)دامنة غربی که حرکات بهای واریزههای جریان -(؛ دودوامامزاده دا

  سولقان(

 6901میخذ: نگارن  ان، 
 

 یام طقه یزیربرنامه کارآم  برایابزار  ا وانبه توان یم وتحلی تجزیه از این حاه ة نقش

و نیلز هلای لغزشلی رکتخطلر وقلو  ح هرفیلت بی لیپیش ب  یهای په هنقشه. استعاد  شود

                                                 
1. Google Earth 
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ریزی شلهری و و برناملهها و نهادهای مرتبط با مل یریت قابلیت استعاد  در بسیاری از سازمان

هلای لغزشلی بلا شل اخت نلواحی مسلتع  انلوا  حرکت ،هادر این نقشه ،زیرا دارن ؛ای م طقه

و  مختلل  شلهری را )مسلکونی، تجلاری هلایتوان از خسارات و مخلاطراتی کله کاربریمی

هلا در م لاطقی کله لغز آمار ناشی از خسلارت زمین. جلو یری ک   ک   ،ه ی  میته عتی( 

 ذاران، ج ی به سیاسلت هش اری  توانباش  ، میار میای برخوردارتعااات از توزی   سترد 

 :شون ی زیر ارائه میپیش هادهام ظور ب ین که ن باش ریزان و کار زارابرنامه

ی پایله هانقشله دقت بهلغز  ینزمی خطر ب  په هی هانقشهزها در دقت و هحت مر -6

 ؛شودیمتوهیه ی که دقت بالایی دارن ، هاداد استعاد  از  بستگی دارد؛ ب ابراین،

یز مان لل  آممخللاطر ی لل های فرا هللاآنهای ژئومورفولوژیللک کلله در یسللتمس بیشللتر -2

ی هاشلاخ پارامترها و غیرخطی هست   و  هایی پیچی   ویستمسده ، یمها روی لغز ینزم

وجلود نل ارد؛  هاپه هقطعیتی در مرزهای این  ،فازی هست   و همچ ین هالغز ینزممربوط به 

نسلبی و تل ریجی نشلان  هورتبهرا  هاپه هی ج ی ی که هافنو  هام لاستعاد  از ب ابراین، 

متغیر  و رو  سلیون چ ل ی، رو  ر رمصل وا یاصلبی هاشلبکهمان   م ل فلازی، ) ده  

 شود؛یمی ریاضی کلاسیک توهیه هام لی استعاد  از جابه، (6سیمیب  رحسی هاشبکه

دانلش ملا از ها بستگی به کیعیلت لغز ینزموقو  ة نواحی مستع  محاسبدقت بالا در  -9

 ن،ب للابرای دارد؛ 2.اس.آی.آرک جللی افللزارنرمتوانللایی و نیللز  ان ازچشللم -لغللز ینزمروابللط 

بردن کیعیلت ایلن ی هلوایی در باللاترهااکسی و اماهوار مشاه ات می انی، بررسی تصاویر 

 ؛ نیی داربسزارو  نقش 

ی محاسلبات هارو  ی، انجامب  په هبر ، الاو لغز ینزمارزیابی خطر وقو   درزمی ة -۷

 ا اهر ارز )و تاب   پذیری، درمعرض قرار رفتنیبآسریسک مان   تواب  احتمال خطر  اولیة

   شود.یمدر ریسک( توهیه  قرار رفته

                                                 
1. Wireless Sensor Networks 

2. Arc GIS 



 6۷1...                    از  یناش یریپذبیآس یب  و په ه ییفاا  ینقش تحل        سال پانزدهم                   

 

 کتابنامه

با استعاد  از  لغز زمینخطر وقو  ب  ی په ه(. 690۷پور، ی. )حی ری، ح.، و آقاییانتظاری، م.، غلام .6

، پژوهشی فاای جغرافیایی -فصل امة المیم ل آنتروپی )حوزة موردمطالعه: آبریز زرآب(. 

19(61 ،)691 – 629 . 

ا. هرمزی، مترجم(. تهران: مرکز نشر محیطی )ش اسی زیستزمین(. 6906، م.، و دوئ ، آر. )ب ت .2

 دانشگاهی.

فرحزاد  ةزای شمال غرب تهران از درش اخت اوام  ژئومورفولوژیکی بحران (.6902جلالی،  . ) .9

ارش  ژئومورفولوژی(، دانشگا  آزاد اسلامی، واح  تهران  تشرش ة کارش اسینامة م. )پایانتا چیتگر

 مرکزی، ایران. 

 . بازیابی ازلب  کوهرنگ؛ روستایی که ناپ ی  ش (. 6906. )خبر زاری جمهوری اسلامی .۷

 http://www.irna.ir/fa/News/120315   
آباد لغز  در م طقة اسک ی خطر زمینب  (. په ه69۳0ره ماراد، ج.، یاد ارزایی، م.، و ک گی،  . )  .1

ش اسی فصل امة زمینخا  با استعاد  از رو  آماری دومتغیر  و سیستم اطلااات جغرافیایی. 

 .211 -211 ، (1)۷، کاربردی

 . تهران.م ل رقومی ارتعا  استان تهران(. 6906سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. ) .1

 . تهران. ش ة کاربری زمین استان تهرانرقومی نقشة(. 6906ها و مرات . )سازمان ج گ  .1

 . تهران.ش اسی استان تهرانش ة زمیننقشة رقومی(. 6906ش اسی تهران. )سازمان زمین .۳

  . تهران.های اقلیمی استان تهرانآمار ایستگا (. 69۳0سازمان هواش اسی کشور. ) .0

ب  ی خطر ش ة آن در په هسون و اهلاحتحلیلی بر مقایسة دو رو  نی (. 69۳9شریعی، ر. ) .69

. دومین ک عرانس پو  شاهرود(آباد کاللغز  )مطالعة موردی: حوزة آبخیز حسنزمین

 زیست ایران، تهران.ش اسی مه  سی و محیطزمین

)چاپ بهسازی و نوسازی شهری از دی  ا  الم جغرافی . (6906شماای،  .، و پوراحم ، احم . ) .66

   تهران. پ جم(. تهران: انتشارات دانشگا

ای حوضة آبریز بررسی پارامترهای هی رومورفیک مؤرر در حرکات دام ه(. 69۳9پور،  . )هالحی .62

ارش  رشتة ژئومورفولوژی(، نامة م تشرنش ة کارش اسی)پایان .GISچای با استعاد  از قوری

 دانشگا  تهران، تهران، ایران.

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/656899
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/656899
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/656899


 ونهمای                                   شمارة بیستمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                              6۷1

 

پذیری ناشی از شهری و آسیب ةوژیکی توسعارزیابی ژئومورفول(. 69۳۳هعاری، ا.، و مقیمی، ا. ) .69

، های جغرافیای طبیعیپژوهش ةفصل ام. شهر تهرانهای کوهستانی کلانلغز  در دام هزمین

11(۷6 ، )19-16 . 

لغز  در حوضة آبخیز ب  ی حساسیت خطر وقو  زمین(. په ه6909ااب ی ی، م.، و  فتحی، م. ) .6۷

 -16(، 2)۷  های ژئومورفولوژی کمی،مجلة پژوهشعیار . های چ  مچای با استعاد  از م لخلخال

۳1 . 

ب  ی خطر های په ه(. ارزیابی کارایی م ل69۳2فتاحی اردکانی، م.، غیومیان، ج.، و جلالی، ن. ) .61

 .۷2-21(، 6)6 ش اسی مه  سی،مجلة زمینلغز  در حوضة آبخیز س  لتیان. زمین

یابی مح  دفن مواد زائ  جام  (. مکان69۳۷. )فرهودی، ر.، حبیبی، ک.، و زن ی بختیاری، پ .61

)مطالعة موردی: شهر س   ج(.  GIS( در محیط Fuzzy Logicشهری با استعاد  از م طق فازی )

 .2۷ -61( ، 1)29 نشریة ه رهای زیبا،

ب  ی خطر لغز  در حوضة جاجرود با استعاد  از رو  تحلی  (. په ه6909ق واتی،  . ) .61

 .1۳ -16(، 61)29 تحقیقات کاربردی الوم جغرافیایی، نشریةمراتبی. سلسله

لغز  ب  ی خطر زمین(.په ه690۷زاد، ف.، محص  افشار،  .، مجرب، م.، و معماریان، ح. )کامران .6۳

، مجلة الوم زمینمراتبی. محور و تحلی  سلسلههای داد در استان تهران با استعاد  از رو 

01(21 ،)696 – 66۷  . 

: موردی مطالعة)خورد  لغز  در زا رس چینب  ی خطر زمینسازی و په هم ل(. 69۳9کرم،  . ) .60
 ژئومورفولوژی(،دکتری م تشرنش ة )رسالة . (وبختیاریچهارمحال استان در سرخون حوضة

 دانشگا  تربیت م رس، ایران.

در  لغز ب  ی نواحی مستع  زمینش اسایی و په ه(. 69۳1کرمی، ف.، و  بیاتی خطیبی، م. )  .29
دومین . های اطلااات جغرافیایی(های آماری و سامانهچای )با استعاد  از رو حوضة آبریز اوجان

 ک عرانس م یریت جام  بحران، تهران.  

. سازمان ک ترل فرسایش و تابیت لغز (. 69۳1ای. ) زار   رو  فرسایش و تابیت حرکات تود  .26

، دفتر مطالعات و ارزیابی آبخیزها،  رو  ها، مرات  و آبخیزداری، معاونت آبخیزداریج گ 

 ای. پای ارسازی حرکات تود 

از  های م طق فازی و س جش(. م ل69۳۳متکان،  .، سمیعا، ج.،  پورالی، س.، و هعایی، م. )  .22

  ش اسی کاربردی،فصل امة زمینلغز  در حوضة آبخیز لاجیم. ب  ی خطر زمیندور جهت په ه

۷(1 ، )96۳- 921. 



 6۷1...                    از  یناش یریپذبیآس یب  و په ه ییفاا  ینقش تحل        سال پانزدهم                   

 

ب  ی آن با استعاد  از لغز  و په ه(. ارزیابی خطر زمین6902 .، نوای، ب.، و اسمعلی، ا. )م دی،  .29

نشریه جغرافیا و برنامه  .چای، اردبی آبخیز  یوی ةدر حوز GISکار یری تک یک هو ب LIMم ل 
 .921 -991(، 61)۷9 ریزی،

ها در جادة ناپای اری شیب های ایران )بررسی موردیلغز (. نگرشی بر زمین69۳9نصیری،  . )  .2۷

 www.rgdir.ir 2961/۷/9)هللای الللوم زمللین کشللور. بازیللابی از هللراز(. پایگللا  ملللی داد 

/pdefault.asp (verified  
میگون به  -فشم ةبررسی رخ اد س گ لغز  در جاد(. 69۳1لری،  . ) مصلح، م.، و خانیهاد .21

 .تهران، پ جمین همایش زمین ش اسی مه  سی و محیط زیست ایرانت. رو  تحلی  بر ش

26. Cao, C., Wang, Q., Jianping, C., Yunkai, R., Lianjing, Z., Shengyuan, S., & 

Cencen, N. (2016). Landslide susceptibility mapping in vertical distribution 

law of precipitation area: Case of the Xulong Hydropower Station Reservoir, 

Southwestern China. Journal of Water, 8 (7), 1- 21.  

27. Chenkual, L., Lalbiakmawia, F., & Laltanpuia, Z. D. (2016). Landslide Hazard 

Zonation (LHZ) of Saiha District, Mizoram, India using remote sensing and GIS. 

Journal of IJESC, 7 (6), 8724 – 8228.  

28. Chingkhei, R. K., Shiroyleima, A., Robert Singh, L., & Kumar, A. (2013). Landslide 

Hazard Zonation in NH-1A in Kashmir Himalaya, India. International Journal of 

Geosciences, 10 (4), 1501 – 1508.   

29. Gemitzi, A., Falalakis, G., Eskioglou, P., & Petalas, C. (2011). Evaluating 

landslide susceptibility using environmental factors: Fuzzy membership 

functions and GIS. Journal of Global NEST, 1 (13), 28- 40.  

30. Gorsevski, P. V., Jankowski, P., & Gessler, E. (2005). Spatial prediction of 

landslide Hazard using fuzzy k-means and Dempster-Shafer theory. Journal of 

Transactions in GIS, 9 (4), 455- 474. 

31. Lee, S. (2007). Application and verification of fuzzy logic to landslide 

susceptibility mapping, Journal of Environmental Geology, 52 (4), 615- 623. 

32. Lotfi Zadeh, A. (1965). Fuzzy sets. Journal of Information and Control, 8 (1), 

338-353. 

33. Roslee, R., Tajul, J., & Anuar, M. (2012). Landslide susceptibility mapping 

(LSM) at Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia using Factor Analysis Model 

(FAM). Journal of Advanced Science and Engineering Research, 2 (2012), 

80-103. 

34. Shahabi, H. (2010). Landslide Hazard investigation in Saqqez Marivan main 

road in Kurdistan province. The First International Applied Geological 

Congress. Islamic Azad University - Mashad Branch, Iran. 

35. Sharifi, R., Uromeihy, A., & Ghorashi, M. (2011). Fuzzy logic model in 

landslide hazard zonation based on expert judgment. International Journal of 

Fundamental Physical Sciences, 4 (1), 95-98.  

36. Sharma, G., & Sanjeevi, S. (2015). Landslide Hazard Zonation using remote 

sensing, ground penetrating radar surveys and geographical information 

http://www.civilica.com/Papers-ICEGE05=پنجمین-همایش-زمین-شناسی-مهندسی-و-محیط-زیست-ایران.html
http://www.civilica.com/Papers-ICEGE05=پنجمین-همایش-زمین-شناسی-مهندسی-و-محیط-زیست-ایران.html


 ونهمای                                   شمارة بیستمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                              6۷۳

 

system in Katteri Watershed, Nilgiri, Tamil Nadu, India. International Journal 

of Current Engineering and Technology, 2 (5), 1160 – 1169. 

 


