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*1مژگان انتظاري
 2طاهره جليليان،  

 51/62/5931 تأييد نهايي مقاله:  22/60/5931 :وصول مقاله

  ده يچک
هاي اکولوژيکي و اي با خسارتاز نوع حرکات دامنه زمين لغزش يکي از مخاطرات ژئومورفولوژيکي

آبخيز براساس پتانـسيل وقوع زمين  يهاي يک حوضهبندي زيرحوضهباشد. اولويتاقتصادي باال مي

تواند نقش مهمي در مديريت ها و اقدامات مديريتي ميگذاريلغزش، با هدف تعيين اولويت در سياست

( به منظور گيري چندمعياره )الکتراها داشته باشد. در تحقيق حاضر از روش تصميمآبخيز يبهينه

لغزش استفاده شده هاي آبخيز استان کرمانشاه از نظر ريسک خطر وقوع زمينبندي زيرحوضهاولويت

ارتفاع، تراکم هاي در نظر گرفته شده، شامل ده معيار مختلف شامل شيب، جهت شيب، است. معيار

گذار مهم و تأثير هايمعيارشناسي، کاربري و تراکم گسل است که از آبراهه، تراکم گسل، دما، بارش، زمين

با استفاده از مدل  ها بر اساس مدل آنتروپي آنها به دست آمده ولغزش هستند. وزن معياربر وقوع زمين

بندي اين شش اولويت يبندي، بررسي و سپس نقشهآبخيز در استان اولويت يالکترا شش زيرحوضه

سازد که مناطق يـبندي اين امکان را فراهم ماولويت ينقشه يآبخيز تهيه شد. تهيه يزيرحوضه

مورد  يبندي منطقهاولويت يريزي محيطي مد نظر قرار گيرند. نقشهپذير شناسايي و در برنامهآسيب

کنگير در اولويت آخر  يزيرحوضهوند ماهيدشت در اولويت اول و ريزه يدهد که زيرحوضهنظر نشان مي

 يهاي منطقه در زيرحوضهلغزش درصد 92دست آمده حدود اس نتايج بهاي که براسگونهقرار دارند. به

هاي سطحي است. در نتيجه اين سازندوند ماهيدشت رخ داده که علت اصلي آن تکتونيک و جنس ريزه

 منطقه از لحاظ ضرورت انجام اقدامات مديريتي در اولويت است.

 گيري چندمعياره. آبخيز، انتروپي، تصميم يزمين لغزش، مخاطرات، حوضهکلمات کليدي: 
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 مقدمه

ش يش از پيرا ب يعين امکان را به بشر داده تا منابع طبيشرفت علم ايت و پيرشد جمع

 ي بودهعيطب يايش بالي، افزابرداري بيش از حدبهرهن يا يجهيکند و نت يبرداربهره

 يعيمخاطرات طب يجهان يهاطبق گزارشبر  (.511 :5931 و همکاران، يرياست )بش

جهاني قرار گرفت )فتحي خطرناک  يعيطب يايان هفت بالي، لغزش در م2652در سال 

 انسان، يزندگ بر که است يادهيچيپ يدهيپد لغزشنيزم (150 :2651، و همکاران

 مرگ باعث نيزم رانش ساالنه .گذارديم ريثأت جهان سراسر در اموال و يعيطب منابع

)پورقاسمي و  شوديم جهان سراسر در اموال دالر ارديليم 2 رفتن نيب از و نفر 5666

از جمله خسارت به  ياديز يهاده موجب بروز خسارتين پديا (.29: 2651، همکاران

 ،يپورقاسم)محمدي و  ست شده استيط زيو مح ي، صنعتيها، مناطق مسکونانسان

به پژوهش در خصوص  ياديمداران توجه زاستيس، هابين آسي(. به علت ا505 :5930

مناطق مناطق حساس و  ييشناسا يبرا يبندپهنه ينقشه يهيته يلغزش برانيزم

ران به يلغزش در انيزم (.91 :2650، 1و و همکاراني) نده دارنديآ يتوسعه يباثبات برا

سازد يبه کشور وارد مي فراوان يو مال يانه خسارت جاني، ساليعيطب يک باليعنوان 

ن ياز زم يا کنترل خسارت ناشيبه منظور کاهش و  (.5930 و همکاران، يراحمدي)ام

 يضرور ين لغزش امريسک زمير يابيخطر و ارز ،هاي حساسيتنقشه يهيلغزش، ته

ها لغزشنيزم يدرباره يتاکنون مطالعات فراوان (.250 :2650 ،2است )ونگ و همکاران

 ونک يحوضه در (5931) يروانيش و يعامر عرب در کشور و جهان صورت گرفته است.

 عواملي بندتياولو منظور به شفر -دمپستر ياحتماالت يتئور از اصفهان استان رميسم

ق يج تحقينتا کردند. استفادهدر اين حوضه  خطر يبندپهنه و لغزشنيزم وقوع بر مؤثر

 يهابيش شکست در را ريثأت نيترمهم جاده به کيينزد عامل کهدهد مي آنان نشان

 سهيمقا و يابيارز به( 5930) همکاران و پناه يميقو .است داشته مطالعه مورد يحوضه

 لغزشنيزم خطر يبندپهنه در رهيچندمتغ ونيرگرس و يمراتب سلسله روش دو صحت

                                                           
1- Yu et al., 

2- Wang et al., 
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 ن پژوهش روشيابر پايه  .پرداختند لياردب استان در عصر يول زيآبخ يحوضه در

 مطالعه مورد يمنطقه در يمراتب سلسله ليتحل روش به نسبت رهيچندمتغ ونيرگرس

رات يثأها و تيژگيو ي( به بررس5931و همکاران ) ييروستا .دارد يشتريدقت ب

سه با يلغزش و مقانين زميک ايتحول ژئومورف يمره و چگونگيلغزش سي کيژئومورفولوز

 ي( در استان شانکس2650و همکاران ) 1چن اند.ا پرداختهيبزرگ دن يهان لغزشيزم

 يعصب يک و شبکهيون لجستيفر، رگرسيدمپستر ش يهاروش يسهين به مقايچ

دند که يجه رسين نتيلغزش در پرداخته و به انيت زميحساس يبندجهت پهنه يمصنوع

( 2651و همکاران ) 2سيتين دقت را دارد. پولکريشتريب يمصنوع يعصب يمدل شبکه

تابع  0س( با استفاده از ي)انف يقيتطب يفاز يعملکرد مدل استنتاج عصب يابيبه ارز

 ييج نشان از تواناينتا، ونان پرداختنديپلوپونز  يدر منطقه يت و هفت عامل وروديعضو

 ن دريجوامون ج ي( در منطقه2651و همکاران ) ين مدل در منطقه دارد. پورقاسميا

سه  ن پژوهش ازيلغزش کردند. در انيت زميحساس يهاد نقشهياقدام به تول يکره جنوب

ج پژوهش آنها نشان ياند و نتااستفاده کرده NBو  LR ،LBن يماش يريادگيتم يالگور

ت وقوع يحساس يابيدر ارز NBنسبت به مدل  يدقت منطق LBو  LR يهامدل داد

به  يطيدر مطالعات مح يبندرتبه يهار، توجه به روشياخ يهاسال در لغزش دارند.

 افتهي ياديز يرهها، گستن روشيا يريو به کارگ يعيسک مخاطرات طبيت ريريژه مديو

 يهامدل ،AHPر مدل ينظ يمتفاوت يهاکيمختلف از تکن يهادر پژوهش است.

ط و يدر پژوهش حاضر با در نظرگرفتن شرا استفاده شده است. و... ي، منطق فازيآنتروپ

 ELECTERمورد مطالعه از تکنيک  يلغزش در منطقهزمينخصوصيات تأثيرگذار بر وقوع 

ن لغزش استفاده يز نسبت به خطر وقوع زميآبخ يهارحوضهيز يبندتياولو به منظور

امکان در نظرگرفتن  اره،يچندمع يريگميتصم يهاکيشده است. لذا با استفاده از تکن

ها دهي معيارکارشناسي در وزنهاي متنوع کمي و کيفي و استفاده از برآيند نظرات معيار

                                                           
1- Chen et al., 

2- Polykretis et al., 
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عت يموجود در طب يط واقعيبا شرا يينها يريگمين حالت تصميشود که در ايسر ميم

 خواهد داشت. يشتريب يخوانهم

 محدوده و قلمرو پژوهش

از جنوب به ، همدان شرق به استان از، شمال به استان کردستان استان کرمانشاه از

ضلع غربي  يدر ميانهن استان يااست. استان ايالم و از غرب به کشور عراق محدود شده 

درجه و  21دقيقه عرض شمالي و  51درجه و  91دقيقه تا  26درجه و  99کشور بين 

النهار گرينويچ قرار دارد. دقيقه طول شرقي نسبت به نصف 0درجه و  21دقيقه تا  21

در  يزان بارندگيراي آب و هواي معتدل کوهستاني است. متوسط ماستان کرمانشاه دا

گرفتن  نظر در متر در نوسان است. بايليم 966-166ن يمناطق مختلف استان ب

هاي زمين بخشي از زون يدر برگيرنده استان کرمانشاه ،موقعيت زمين ساختي ايران

ها که تمامي اين زون ستازون زاگرس خرد شده  سيرجان و-ساختي زاگرس، سنندج

استان در ز يبخآ يحوضهزير 0 ،ن پژوهشيدر اند. باشهاي زاگرس ميهم روند با کوه

 .(5)شکل  کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفته است

 
 همورد مطالع يهاحوضه ييايجغراف تيموقع ينقشه( 1) شکل
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 قيروش تحق ـ

ها وجود لغزش در حوضهن يزم ثر بر وقوعؤعوامل م يابيارز يبرا يمختلف يهاشاخص

مورد بحث،  يلغزش در منطقهبر وقوع زمينته ـه مطالعات صورت گرفـبا توجه بدارد. 

 ب،يب،جهت شي، ارتفاع، شيشناسثيرگذار که عبارتند از سنگأهاي تارين معيترمهم

 اند. انتخاب شده ، دما، بارش و تراکم لغزشياراض يتراکم گسل، تراکم آبراهه،کاربر

 ترينششود که بيمشاهده مي هاشناسي حوضهزمين ي: با توجه به نقشهشناسيسنگ

ه، از ين الياستخراج ا يبرا است. يو کواترنر يمارن يهاسازند ها درلغزشميزان زمين

کشور  يشناسنيسازمان زم 5:566666 يشناسنيزمشده  يبندو طبقه يرقوم ينقشه

بندي  منطقه براساس جدول مربوط به دسته يهابه سازند يدهازيامتاستفاده شده است. 

 صورت گرفته است. شناسي زون زاگرس  هاي زمينحساسيت به لغزش سازند

بر سه عامل دما، بارش و رطوبت  ييبسزار يثأتواند تيم رات ارتفاعيييتغ :ارتفاع

 ياز مدل رقوم يم نقشه ارتفاعيترس يبرا (.51 :5939 ،يو روزبهان يلدرمي)ا بگذارد

 ArcGIS يافزارط نرمياستفاده شد و در مح متر( 96مورد مطالعه ) يهامحدوده يارتفاع

 د. استخراج ش

سکون مواد  يهيب از زاويه شيافتد که زاوياتفاق م يزمان ياحرکات دامنه :بيش

دامنه، ب يش شيک شکل، با خواص مواد برابر، افزاي يک دامنهيدر  شود.تر شيدامنه ب

ب، سطح يه شيزاو شيبا افزا .دارد يار را در وقوع حرکات تودهيب تأثين ضريترشيب

ن يا ابد. بنابرييـش ميآبرفتي افزا يهارشي درخاکـتنش ب و افتهيلغزشي کاهش 

، يرانيو ش يعرب عامر) لغزش هستندنيتر کمتر در معرض زمميب ماليبا ش يهادامنه

مدل مورد استفاده قرار به عنوان و  هشد هيته يفرمت رسترب در ينقشه ش(. 31 :5931

 گرفته است.
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هاي گرم و تأثير متفاوت نور آفتاب، باد يدهندهجهت شيب نشان :جهت شيب دامنه

 گروه در محيط 3شيب منطقه در  مختلف است. نقشه جهتجهات  خشک و بارش در

GIS  .تهيه شده است 

تراکم ، آبخيز يها به مساحت حوضهآبراههنسبت طول کل  :زهکشي يتراکم شبکه

هاي سطحي پذيري کاهش و سرعت جرياناست. هرچه تراکم بيشتر باشد، نفوذ زهکشي

 يابد.افزايش مي

 شدگياين خردهاي پيرامون خود مؤثرند و شدگي سنگها در خردگسل :تراکم گسل

ن يدر درون اشود. نفوذ آب يب متوسط ميدر مناطق با ش يسنگ يهاباعث لغزش

 ،يري)حا شوديم يو فشار منفذ ينيزمريشده باعث باال رفتن سطح آب ز مناطق خرد

به صورت  Densityاز تابع  ها با استفادههين اليتراکم گسل و تراکم لغزش ا(. 92 :5911

 دهد.يرستر درآمده و تراکم را در واحد سطح نشان م

اهي و يرگياهي، غيع پوشش گيتوز ياراضي نحوه يکاربر ي: نقشهياراض يکاربر

 ياراض يکاربر ينقشه. دهداهي در نقاط مختلف را نشان ميين، نوع پوشش گيهمچن

استان کرمانشاه استخراج  ياراض يکاربر ياز نقشهمورد مطالعه  يهمنطق يهاحوضه

 شده است.

ي، يهواط آب و يها به شرادامنه يدارير عامل بارش در ناپايشدت تأث :دما و بارش

 يهاخواص توده ريو سا يريپذها، نفوذشناسي دامنهنيساختار زم ،توپوگرافي منطقه

اطالعات بارش و (. 31: 5932 ،يرانيو ش يمرا)عرب ع سنگي و خاکي بستگي دارد

کرمانشاه استان  يهواشناس يهاهاي ايستگاهاز دادهن پژوهش يمورد استفاده در ا يدما

 است.آمده به دست استخراج و 
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 ELECTRE-I روشـ 

به معناي  "Elimination Et Choix Traduisant La REalité"مخفف عبارت ره الکت

( که يکي از بهترين 19: 5،5335)روي باشد مي "حذف و انتخاب مطابق با واقعيت"

بندي اي است؛ يعني لزوماً به رتبهاست. اساس اين مفهوم، غيررتـبه MADMفنون 

هايي را حذف کند. اين روش شامل چندين انجامد و ممکن است گزينهها نميگزينه

ها داراي مباني مفهومي پايه ( است که تمام آنELECTRE I, II , III ,TRI , IVنسخه )

هاي کمي و يکسان هستند و تنها از نظر عملي قدري متفاوتند. در اين روش از شاخص

ها به دست بندي آنها، رتبهن گزينهشوند و با مقايسات زوجي مياکيفي استفاده مي

برتر  ينهيانتخاب گز يبرا يريگميتصم يهاگر مدليروش الکتره، هم مانند دآيد. مي

س است و به دنبال ين روش مشابه با مدل تاپسينه کاربرد دارد. کارکرد اين چند گزيب

مختلف است. در روش الکتره هم  يهااريق معيها از طرنهيگز يبندا رتبهي يبندتياولو

 يبندتين مطالعه به منظور اولوينه محاسبه شود. در ايگز هر يها برااريد وزن معيبا

 ر است:يها از روش الکتره استفاده شده که مراحل آن به شرح زرحوضهيز

ها و يا عبارات با اي از اعداد، متغيرگيري. هرگاه دستهگام اول: ايجاد ماتريس تصميم

رايش سطري و ستوني در جدول مستطيل شکل قرار داده شود، آرايش به دست آمده آ

ها ها و شاخصشود. در اين روش، ماتريسي متشکل از گزينهيک ماتريس ناميده مي

 گيرند. ها در ستون آن قرار ميها در سطر و شاخصشود که معموالً گزينهتشکيل مي

هاي کمي، مقياس ريس. شاخصـازي ماتـسمقياسازي يا بيـسگام دوم: نرمال

آنها با يکديگر را غيرممکن  يگيري مخصوص به خود را دارند که اين کار مقايسهاندازه

گيري کرد تا بتوان عمل ها را مستقل از واحد اندازهسازد. بنابراين بايد به روشي آنمي

 مقايسه را انجام داد.

 

                                                           
1- Roy 
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 است. jاز گزينه iمقياس گزينه مقدار بي nij( 5) يرابطه در

اده يشانون. روش  يس نرمال شده با استفاده از انتروپيبه ماتر يدهوزن :گام سوم

شتر باشد، يک شاخص بير يدر مقاد ين اصل استوار است که هرچه پراگندگيشده بر ا

ر يشاخص به صورت ز يهامحاسبه وزن ين، برايدارد. بنابرا يشتريت بيآن شاخص اهم
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 دهد. ام را نشان مي jمقدار آنتروپي شاخص  Ej (1و  2) يدر رابطه

ام بيان  jمقدار اطمينان يا درجه انحراف را براي شاخص  dj (0و  1) يدر رابطه

 کند.مي

ها دو به دو با هم نهيگز يهمهن مرحله ي. در ايس هماهنگيل ماتريگام چهارم: تشک

دارد، در  يام برترjام در آنها با i ينهيکه گز ييهاشوند و سپس شاخصيسه ميمقا

 م.يسينويم يناهماهنگ يه را در مجموعهيرد و بقيگيقرار م يمجموعه هماهنگ

 (1) يرابطه wC jij
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است و  يناصر قطراصلـس فاقد عين ماتري. ايماهنگـس ناهيل ماترـيگام پنجم: تشک

 ل شده است.يمجموعه هماهنگ تشک ياعضا يهاگر از مجموع وزنيعناصر د

 (1) يرابطه
vv

vv
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که  ييهانهيس گزين ماتري. در ايهماهنگ ينيس بوليل ماتري: تشکگام ششم

م. يکنيل ميک تبديرا به  ين تر از حد مشخص است را به صفر و باقييها پات آنيمطلوب

 د.يآير به دست ميز ين حد آستانه از رابطهيا

 (3) يرابطه
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 ييهانهيطور که گفته شد گز، همانيناهماهنگ ينيس بوليل ماتريگام هفتم : تشک 

م. يکنيل ميک تبديرا به  يت آنها کمتر از حد مشخص است را به صفر و باقيکه مطلوب

 .ديآير به دست مين حد آستانه از رابطه زيا

 (56) يرابطه 
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و  نيس بولياز ضرب ماتر ييس نهاي. ماتريينها يرگيس چيل ماتريگام هشتم: تشک

 هاترتيب نسبي از گزينه يدهندهنشان Z آيد. ماتريس کليبه دست مي Hماتريس بولين

  .ستا

BHZ (55 ي)رابطه 
* 

 يينها يرگيگام نهم: محاسبات چ

 بحث و نتايج

 جينتا ينيبشيپ به را زانيربرنامه توانديم هالغزش نيزم به حساسي نواح صيتشخ

 منابع به کمتر يرسانبيآس براساس هاتيفعال نيا درست تيهدا و يانسان يهافعاليت
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 و نهيبه تيريمد منظور به لذا. رساند ياري يخصوص يحت و يمل يهاهيسرما ،يعيطب

 لغزش نيزم وقوع لحاظ از پرخطر يهارحوضهيز نييتع زمان، و نهيهز در ييجوصرفه

 به ييتوانا ELECTRE روش. رسديم نظر به يضرور يزداريآبخ اقدامات و هاطرح در

 بدون و هياول تيماه همان در يبيترت اي يوصف يهااسيمق با يفيک يهااريمع يريکارگ

 از ياريبس در روش نيا (.95: 5935 همکاران، و يرستم يانور) دارد را اسيمق ليتبد

 و يريگميتصم زيآنال پروژه، انتخاب آب، تيريمد اي ستيز طيمح ،يانرژ مانند هانهيزم

 يزوج ساتيمقا نداشتن ليدل به الکتره روش انتخاب. است داشته کاربرد نقل حمل و

 در آن زيآمتيموفق يهاکاربرد نيهمچن و AHP مانند ييهاروش يفرساطاقت و اديز

 از تاکنون و دارد يبرتر هاروش ريسا به نسبت مخاطرات وقوع نظر از مناطق يبندرتبه

 وقوع به نسبت کرمانشاه استان در مطالعه مورد يهاحوضه يبندرتبه در روش نيا

 خطر،پر ينواح ييشناسا منظوربه منطقه، تيموقع به توجه با. است نشده استفاده لغزش

 جهت ب،يش ارتفاع، ،يشناسسنگ يهاپارامتر لغزش، نيزم وقوع در ثرؤم عوامل نيب از

شدند  انتخاب لغزش تراکم و بارش دما، ،ياراض يکاربر آبراهه، تراکم گسل، تراکم ب،يش

شده و به  يابيار ارزيمع ن دهيرحوضه مورد نظر، ايشش ز يبندتياولو يو در ادامه برا

ک مدل الکتره در يکنـتم تياز، الگوريـمحاسبات مورد ن يو حجم باال يدگيچيل پيدل

 . استدست آمده ه ر هر مرحله بيشده و مقاد يسيبرنامه نو EXCELافزار نرم

 گيري()تصميم ايجاد ماتريس کارايي ـ

شوند. در يسه ميمقا يسيها به صورت ماترنهيها در مقابل گزاريمع ييس کارايدر ماتر

الزم . ار نوشته شده استيآن نام مع يهاها )حوضه( و در سطرنهيس نام گزيستون ماتر

س ي( ماتر5)جدول گردد.  يشنهاديوارد مدل پ يبه صورت کم هااريه معياست ارزش کل

 دهد.يرا نشان م يريم گيتصم
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 يگيرتصميم هيس اوليماتر (1)جدول

 کاربري
تعداد 

 لغزش

زمين 

 شناسي
 دما بارش

تراکم 

 گسل

تراکم 

 آبراهه
 ارتفاع

جهت 

 شيب
 هاگزينه شيب

25 552 23 12/95 05/1 12/1 20/6 2/5236 1 21/55 1 

21 21 53 36/96 92/56 15/1 91/6 1/115 1 11/22 2 

20 21 96 21/96 13/59 11/53 91/6 2/216 1 22/26 3 

22 01 22 11/91 12/9 53/0 21/6 1/5911 1 02/51 4 

59 59 1 90/26 10/52 92/0 10/6 3/120 2 66/29 5 

50 13 52 15/91 25/55 01/1 22/6 0/5051 1 29/21 6 

 ها معيار تعيين مقادير وزن ـ

 ياجرا ياست که برا يهاگر از دادهيد يکي ،هااريت و وزن هر کدام از معيزان اهميم

شانون استفاده شده  يبه روش آنتروپ يدهن کار از روش وزنيا يباشد. برايمدل الزم م

ک شاخص ير يدر مقاد يچه پراگندگه استوار است که هرين پايبر ا ن روشيا .است

اوزان  يهمحاسب يبرات. برخوردار اس يشتريت بيآن شاخص از اهم ،شتر باشديب

 دهد. يارها را نشان مي( وزن مع2) جدولشود. ير عمل ميب زيها به ترتشاخص

 ELECTREمعيارها در مدل  وزن( 2)جدول 

 کاربري
تعداد 

 لغزش

زمين 

 شناسي
 دما بارش

تراکم 

 گسل

تراکم 

 آبراهه
 ارتفاع

جهت 

 شيب
 شيب

621/6 631/6 526/6 620/6 510/6 511/6 615/6 511/6 693/6 606/6 

 سازي ماتريسمقياسسازي يا بينرمال ـ

 يسهين کار مقايمخصوص به خود را دارند که ا يريگاس اندازهي، مقيکم يهاشاخص

آنها را، مستقل از واحد،  يد به روشين بايسازد. بنابرايرممکن ميگر را غيکديآنها با 



 
 83-91، صص 8931، بهار 5، سال 81 ي، شمارهيدروژئومورفولوژيه  92

Hydrogeomorphology, Vol.5, No.18, Spring 2019, pp (19-38) 

 

 

 ن در جدولياس وزيمقيس بيماتر سه را انجام داد.يکرد تا بتوان عمل مقا يريگاندازه

 شده است.آورده ( 9)

 ماتريس بي مقياس وزين( 3)جدول 

 کاربري
تعداد 

 لغزش

زمين 

 شناسي
 دما بارش

تراکم 

 گسل

تراکم 

 آبراهه
 ارتفاع

جهت 

 شيب
 هاگزينه شيب

651359/6 616120/6 602510/6 663565/6 621126/6 620160/6 621605/6 611311/6 651225/6 65551692/6 5 

651322/6 651091/6 626190/6 661113/6 615523/6 622121/6 622111/6 626131/6 651225/6 62223120/6 2 

653162/6 621921/6 60292/6 661012/6 601533/6 551100/6 622156/6 621591/6 655623/6 62626511/6 9 

650015/6 622192/6 615210/6 656219/6 651311/6 690151/6 650021/6 612012/6 651225/6 65122112/6 2 

663115/6 661511/6 651512/6 661191/6 619213/6 691061/6 692101/6 621051/6 661122/6 62219010/6 1 

652522/6 691509/6 696650/6 656201/6 611295/6 615956/6 652103/6 612022/6 655623/6 62152532/6 0 

 تشکيل ماتريس هماهنگي و ناهماهنگي  ـ

ن صورت که اگر يشود. به ايهر شاخص محاسبه م يبه ازا ين شاخص به صورت زوجيا

ن يرايدر غ، 5داشته باشد، عدد برتري  2 يبه حوضه نسبت اول از نظر شاخص 5حوضه 

عدم  يدهندهنشانو عدد صفر برتري  يدهندهنشان 5عدد  رد.يگيم صفرعدد صورت 

 است.شده  يآنها خوددار شدن مطالب از ارائه يممانعت از طوالن يکه برا استبرتري 

 تشکيل ماتريس هماهنگ مؤثر و ناهماهنگ مؤثر ـ

ها از نهيگز يزوج سهيمقا يبرا ياررتبهيغ ياعتبار رابطه يدرجه ديبا ،ن مرحلهيدر ا

محاسبه گردد. محاسبات مورد  يو ناهماهنگ ير هماهنگيمقاد يهاب شاخصيق ترکيطر

ثر و ؤهماهنگ مس يجه ماتريو در نت گرفته شده استصورت مذکور ق رابطه ينظر از طر

ع يگر براساس جمينه دينه برگزيک گزي يگر درجه اعتبار و برترانيکه بثر ؤناهماهنگ م

 د.يآيدست مه ب (1( و )2)مطابق جدول  ،هاستشاخص
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 مؤثرس هماهنگ يماتر( 4) جدول

 هاگزينه 1 2 3 4 5 6

5 5 5 5 5  5 

6 5 6 5  6 2 

6 5 6  6 6 9 

5 5  5 5 6 2 

6  6 6 6 6 1 

 5 6 5 5 6 0 

 مؤثرس ناهماهنگ يماتر( 5) جدول

 هاگزينه 1 2 3 4 5 6

5 5 5 5 5  5 

6 5 6 6  6 2 

6 5 5  5 6 9 

5 5  6 5 6 2 

6  6 6 6 6 1 

 5 6 6 5 6 0 

 و رتبه حوضه ها Hس يماتر( 6) جدول

  1 2 3 4 5 6 رتبه

1 5 5 5 5 5  5 

5 6 5 6 6   2 

5 6 5 6  6  9 

9 5 5  6 5 6 2 

6 6  6 6 6 6 1 

2  5 6 6 5 6 0 

 تشکيل ماتريس چيرگي نهاييـ 

ن يآنها اقدام کرد. بد يينها يبندها و رتبهنهيزگ يبندنسبت به رتبه ديبا آخردر گام 

ضرب کرد و  مؤثرس ناهماهنگ نايرا در ماتر مؤثرهماهنگ  سيماترد يبامنظور ابتدا 
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مراحل ذکر شده است. در  يهيجه کلي، نتيس کليماتر .ل دادي( را تشکH) يس کليماتر

گر از يد يهاگاه هر حوضه نسبت به حوضهيجا، س، با توجه به جمع هر سطرين ماتريا

 .دهديرا نشان م ييس نهاي( ماتر0شود. جدول )يم يبندت وقوع لغزش رتبهينظر اولو

، استELECTRE ک يجه استفاده از تکنيفوق که نت يبندتيباتوجه به اولو

ها، با عمده شاخص يت و سازگارين مطلوبيشتريدشت با بيوند ماهزهير يحوضهريز

 يگرد در رتبهبدره -تجرک يحوضهزيرخود اختصاص داده است. ولويت اول را در اجرا بها

 يحوضهريزره و يد يهـرودخان يحوضهريزسوم،  يکا در رتبهيـچ يحوضهير، زدوم

ن يهمچن .اندگرفته قرار پنجم يدر رتبه ريکنگ يحوضهريز و در رتبه چهارمکبود کنه

دهد که تراکم يموجود در منطقه نشان م يهالغزشنيزم يپراکندگ يهنقش يبررس

ر مناطق باالتر است که علت ينسبت به سا دشتيماه وندزهير يحوضهها در لغزشنيزم

 ران،يام رحوضه عبارت است از سازندين زيا يتولوژيل منطقه است. يتولوژيآن ل ياصل

و  زنگ، سازند شهبازان، سازند آسماري، سازند آقاجاري، سازند کشگان و رسوباتسازند تله

 هاي آبرفتي، مواد منفصل جديد سطحپادگانههاي دوران چهارم که بيشتر شامل آبرفت

دوران  يآبرفت يهادر نهشته يتجمع آب نفود باشد.يم يز مواد کوه رفتيها و ندشت

ن يوقوع ا يط را برايتواند شرايربنا مير بودن سنگ زيو نفوذناپذ يشناسنيچهارم زم

 يهاگسل کواترنري هاينهشته اين اغلب يحاشيه در ياز طرف .گونه حرکات فراهم کند

 و مواد شدن گسيخته سبب تنها نه آن، از ناشي عوارض و هاگسل وجود دارد. يفعال

 جددـم وقوع روي آنها دوباره عاليتـف بلکه، اند،دهـش کيـليتولوژي هايپيوند تضعيف

 زين ميـقدي لغزشي هايپهنه وجود نيهمچن. است دهـش شناخته مؤثر ها،ناپايداري

 (.2)شکل  است کرده فراهم منطقه در هالغزش از يعيوس فيط وقوع يبرا را طيشرا

کمتر،  يهابيدر ش اند.رخ داده 6-56ن يب يهابيها در ششتر لغزشين بيهمچن

 يهارويشتر از ني، بياگر مواد دامنهيمقاوم مانند اصطکاک خاک و د يهاروين معموالً

ابد که ييتجمع نم يشتر، خاک در حديب يهابيثقل است و در ش يرويمحرک مانند ن

 ن لغزش گردد. يمنجر به وقوع زم
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 ن لغزشيخطر زم يبندرتبه ينقشه( 2) شکل

دهد ين منطقه نشان ميها در ان لغزشيب با وقوع زمين جهت شيارتباط ب يبررس

مند د بهرهياز نور خورش يکه مدت کمتر يشمال يهاها در دامنهن لغزشيکه تراکم زم

ز يحوضه ن ياراض يشتر است.کاربريب هستند، يزان رطوبت باالتريم يدارا اند وبوده

درصد از  36که حدود  ين لغزش داشته است به طوريدر وقوع زم ياکنندهنيينقش تع

و  يزراع ياراض يارياند. آبوستهيبه وقوع پ يم و آبيد يحوضه در اراض يهان لغزشيزم

گذار ريثأن رخداد تيحساس در ا يهاسازند يرو بر ياريآب يهاجاد باغ و احداث شبکهيا

وجود  يداريز ارتباط معنيحوضه ن يهان لغزشيها و زمن فاصله از گسليب بوده است.

درصد  11/16زان لغزش کاسته شده است.حدود يها، از مش فاصله از گسليدارد، با افزا

 يهااند. وجود پهنهداده ها رخاز گسل يمتر 166 يحوضه تا فاصله يهان لغزشيزم

 از يعيوس فيط وقوع يبرا را طيت مجدد آنها در حوضه شرايو فعال يميقد يلغزش

 ين بوده است که رابطهياز ا يها حاکياست. بررس کرده فراهم منطقه در هالغزش

ش يها در حوضه وجود دارد و با افزالغزشنيزان بارش و وقوع زمين ميب يميمستق

افته است.در يش يافزا يرين لغزش، به طرز چشمگياحتمال وقوع زمزان بارش، يم
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 566 يلغزش در فاصلهنيشتر زمياد است. بيها ززان لغزشيحوضه م يهااطراف آبراهه

 1در را  GISط يدر مح هاحوضهريز يبندطبقه (.2)شکل  اندها رخ دادهاز آبراهه يمتر

  .دهدينشان مطبقه 

 گيرينتيجه

 يرحوضهيز مورد مطالعه، يحوضه 0ن يدهد که از بينشان م يبندرتبه ينقشه يبررس

 در را اول تياولو ها،شاخص عمده با يسازگار و تيمطلوب نيشتريب با دشتيماه وندزهير

 يهرحوضيدوم، ز يرتبه در گردبدره -تجرک رحوضهيز. است داده اختصاص خودبه اجرا

 يهرتب در کبودکنه يهرحوضيز و رهيد يهرودخان يهرحوضيز سوم، يهرتب در کايچ

 يپراکندگ نقشه يبررس. اندگرفته قرار پنجم يهرتب در ريکنگ يهرحوضيز و چهارم

 حوضه در هالغزش نيزم تراکم که دهديم نشان زيمنطقه ن در موجود يهالغزش نيزم

 در ها لغزش درصد 90 از شياست و ب باالتر مناطق ريسا به نسبت دشتيماه وندزهير

 ييشناسا يبرا الکتره مدل مناسب ييکارا يدهندهنشان که دارد قرار اديز خطر محدوده

خطر بودن علت پر .است يمطالعات يهمحدود در لغزش مستعد و خطرپر مناطق نييتع و

( در 5911و همکاران ) يج ملکيکه با نتا باشديآن م يشناسنيت زمين حوضه وضعيا

در جوانرود که هر دو جنس ( 5913ي )طالقان ييشهر سنقر و عال يهچرمل يهمنطق

 (5939زمين را به عنوان عامل اصلي لغزش معرفي کردند و همچنين با نتايج محمدخان )

ک را به عنوان عامل يرپناه در غرب کرمانشاه که فاصله از گسل و تکتونيش يهدر منطق

که در کرمانشاه  يادر مطالعه (5930ي )ا صفاراند، مطابقت دارد. امکرده يمعرف ياصل

ن لغزش يزم يب و ارتفاع به عنوان عامل اصليانجام داده است جنس را بعد از ش

 يژگيو و ينشان داد که ژئومتر زين (5932ي )مشخص نموده است. مطالعات زارع

بوده است. نتايج اين  جوانرود يلغزش در منطقه يعامل اصل دامنه، خاک يکيمکان

تواند در مطالعات بعدي راهگشا و مورد ارزيابي و پژوهش و مدل استفاده شده، مي

 يهبا در دست داشتن نقش گيرد. لغزش قرار زمين يبندهاي پهنهمقايسه با ساير روش

 يريپذبيمتمرکز و از آس يرا در مناطق بحران يتيريتوان اقدامات مديم يريپذبيآس



 
  ...زمين لغزش در استان کرمانشاهريسک خطر وقوع هاي آبخيز از نظر بندي حوضهاولويت

 95  طاهره جليليان،  مژگان انتظاري

 

 

 يقات آتيکرد. در تحق يريمناطق در معرض خطر جلوگها و رحوضهيشتر زيهرچه ب

 يشتريب يهااريقرار داد و مع يز مورد بررسيگر را نيد يهااز جنبه يريپذبيتوان آسيم

 در نظر گرفت. يمناطق بحران يرا جهت بررس
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بـندي و اولويت(، 5930ـ اميراحمدي، ابوالقاسم؛ ناعمي تبار، مهناز و بـهار گلکار استادي )

موردي  يبندي عوامل مؤثر بر وقوع زمين لغزش با استفاده از مدل انتروپي )مطالعهپهنه

، صص 55 ي، شماره9 يهيدروژئومورفولوژي، دوره ينشريه قوچان(،، باجيگران يمنطقه

521-561. 

ها با مدل بندي خطر ناپايداري دامنهپهنه(، 5939ـ ايلدرمي، عليرضا و حبيبه روزبهاني )

LNRF  وGIS شماره ،51ريزي، سال جغرافيا و برنامه ي، نشريهکالن مالير يدر حوضه-

 .91 -06، صص 21 ي

بندي مالي رتبه(، 5935اصغر؛ حسينيان، شهامت و مرتضي رضايي اصل )ـ انواري رستمي، علي

شاخصه و گيري چندهاي تصميمر تهران با استفاده از روشاهاي بورس اوراق بهادشرکت

 .21-95، صص 5 يتحقيقات مالي، شماره يمجلههاي ترکيبي، مدل

هاي بندي اثر ويژگيپهنه(، 5931مائده و علي افضلي )ـ بشيري، مهدي؛ کاوسي داودي، سيده

فرکتال  يلغزش با استفاده از هندسهشناسي و ژئومورفولوژي برالگوي زمينزمين

 ي، شماره2 يهيدروژئومورفولوژي، دوره ينشريه تويه دروار(، يموردي حوضه ي)مطالعه

 .511-511، صص 52

گزارش مرحله نهائي، طرح بررسي جامع رانش زمين در استان (، 5911ـ حائري، سيدمحمد )

 .92سوم. صص  جلد مازندران،

اني راد، صمد؛ مختاري، داوود؛ حجازي، سيداسداهلل و مجتبي يمـ روستايي، شهرام؛ عظيمي

مورفومتري لغزش بزرگ سيمره و بازسازي تأثيرات لندفرمي آن در کواترنري (، 5931)

، 50 ي، شماره2 يهيدروژئومورفولوژي، دوره ينشريه کوه زاگرس در ايران(، پسين )رشته

 .553-591صص 

بررسي علل وقوع لغزش هاي (، 5932ـ زارعي، پروين؛ عاليي طالقاني، محمود و علي طالبي )

هاي ژئومورفولوژي ، پژوهشجوانرود با استفاده از مدل فرايند محور يي در منطقهسطح

 .591-519، صص 2 يکمي، سال چهارم، شماره



 
  ...زمين لغزش در استان کرمانشاهريسک خطر وقوع هاي آبخيز از نظر بندي حوضهاولويت

 92  طاهره جليليان،  مژگان انتظاري

 

 

هاي لغزش با مدلبندي حساسيت وقوع زمينپهنه (،5930) ير و معصومه هاشميام ،يصفارـ 
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