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  و 

موفقیت هاي امروزم را مدیون  که تقدیم به پدر و مادر گرانقدرم

  گذشت ها و زحماتشان هستم.
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  تقدیر و تشکر

دگی انسان سپاس و ستایش پروردگاري را که آفریدگار هستی و سر آغاز دانش هاست. او که سوق دهنده مسیر زن

بهترین یار و یاور آنان است. بسی شکر که او مرا در ها به سوي آرزوهاي قلبی و اهداف نیکی است و در این راه 

زمره جویندگان علم قرار داد تا از این راه درس هاي زندگی را بیاموزم و دست یابی به موفقیت در سایه تالش و 

اف الهی و در اتمام این پایان نامه، الزم می دانم از همه سروران و اینک در سایه الطصبر و پشتکار را تجربه کنم.

عزیزانی که بی شک بدون راهنمایی ها و مساعدت هاي ایشان، انجام این تحقیق  میسر نبود، نهایت تشکر و تقدیر 

  خود را ابراز دارم.

قا بیگی  جهت پشتیبانی مالی از ریاست محترم شرکت سهامی آب منطقه اي استان گیالن جناب آقاي سیف اهللا آ -

  طرح کمال تشکر را دارم.

از آقایان دکتر محمد غفوري و دکتر غالمرضا لشکري پور که مسئولیت راهنمایی این پایان نامه را به عهده داشتند -

  کمال تشکر را دارم.

  ارم.یار که مسئولیت  مشاوره پایان نامه را به عهده داشتند کمال تشکر را داز آقاي امیر س-

همچنین بر خود الزم می دانم که از آقایان مهندس صابر، مهندس تاجداري، مهندس یعقوبی، مهندس غالمی،  -

، مهندس زارع صفت مهندس رضا کوهکن، ،مهندس فلّاح ،دکتر حسین صادقی، دکتر رسولی دکتر مهدویفر،

، معصومه طاهري، فرحناز حبیبی رازه صدیقه سلحشور ، مهندس اعظم غزي،و خانم ها   حمید رضا پورقاسمیدکتر

ان نامه کمال تشکر را داشته فاطمه رجایی  جهت کمک هاي بی دریغ شان در مراحل انجام پای مهندسو عزیزي

  باشم.
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  چکیده

تهیه نقشه پهنه بندي استعداد داري زمین لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با استفاده از   هدف از این مطالعه
هاي  ره فازي، فازي و آماري دو متغییره(تراکم سطح)  می باشد. پس از بررسی و بازدیدرویکرد  هاي چند معیا

و با توجه به اطالعات موجود، حدود ده متغییر شامل شیب زمین، جهت شیب، زمین شناسی ، فاصله از میدانی 
پوشش گیاهی و باران، نقشه شتاب افقی زلزله، شاخص  ل، فاصله از جاده، نقشه ترازآبراهه، فاصله از گس

انحناي دامنه جهت ارزیابی پتانسیل وقوع زمین لغزش در نظر گرفته شد. با استفاده از مدل احتمالی نسبت 
سطح همبستگی بین نقاط لغزشی موجود و هریک از عوامل موثر تعیین گردید.نتایج بدست آمده نشان  1فراوانی

اسبه شاخص حساسیت زمین لغزش متغییر ها می می دهد که مدل نسبت فراوانی، مدل ساده و خوبی براي مح
مشخص شد که عامل  (شاخص حساسیت زمین لغزش) براي متغییر هاي گوناگون،LSIباشد. با محاسبه مقدار 

می باشند. جهت تولید نقشه هایی با تابع    LSIداراي بیشترین مقدار  و جهت شیب لیتولوژي و فاصله از آبراهه
User define  از نرم افزارIdrisi   استفاده شده و به محیطArc GIS10   با فرمت رستري انتقال داده شده

 استفاده شد. Expert choice جهت محاسبه وزن هاي مورد نیاز در روش چند معیاره فازي از نرم افزاراست. 
تراکم سطح  و در نظر گرفتن این نکته در سه روش فازي، چند معیاره فازي و   sQبا مقایسه مقادیر نمایه جمع کیفی

بهترین عملگر جهت پهنه بندي  در روش فازي و رویکرد چند معیاره فازي است، مشخص شد  Gamaکه عملگر 
می   sQداراي باالترین مقدار  Gama0.7و عملگر  user defineکه نقشه تولید شده در روش فازي با تابع 

 Gama0.95و عملگر  user defineنقشه تولید شده در روش چند معیاره فازي با تابع   ي بعديباشد.در رتبه ها
مونه برداري از نقاط لغزشی و انجام آزمایشات با ن و نقشه تولید شده در روش آماري تراکم سطح قرار دارند.

در این مطالعه  با گردید.مربوطه، نوع خاك هاي لغزشی و پارامتر هاي  فیزیکی و مقاومتی سنگ و خاك تعیین 
  پرداخته شد. Slideرسم پروفیل دو دامنه به تحلیل پایداري دامنه با استفاده از نرم افزار 

شاخص حساسیت  روش فازي، آماري دو متغییره،زمین لغزش، پلرود، رویکرد چند معیاره فازي،: واژه کلیدي

  ، تحلیل پایداريزمین لغزش

                                                             
1-Frequency ratio 
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  مقدمه1-1
ه طـول الت در اسـتان گـیالن قـرار دارد. یکـی از      سد خاکی پلرود در شهرستان رودسر در مسیر جاده رحیم آباد بـ    

واریـزه  به ضخامت زیاد  مخاطرات زمین شناسی این سد پتانسیل لغزش در دامنه هاي مخزن سد می باشد. زیرا با توجه
در منطقـه و وقـوع چنـدین مـورد     میلیمتـر   1300سالیانه حـدود   بارش ، خاك هاي رسی منبسط شونده،هاي دامنه اي

از نظـر وقـوع پدیـده زمـین      )1-1(شـکل ی در مخزن سد، به نظر می رسد که محدوده مـورد مطالعه زمین لغزش سطح
با توجـه بـه اینکـه وقـوع پدیـد ه  هـایی چـون زمـین لغـزش در محـدوده مخـزن یـک سـد               لغزش کامال مستعد باشد.

یجـاد امـواج آب بـا    از بین رفتن حجم مفید مخزن و احتمـال ا  و افزایش رسوب ورودي به سد مانندمخاطرات زیادي 
لذا بررسی دامنه هاي مشرف به مخزن یک سد از نظر پتانسـیل لغـزش همـواره     ارتفاع زیاد را به دنبال خواهد داشت، 

در سد در حال احداث پلرود در طی بررسـی هـاي انجـام     در دستور کار مجریان طرح هاي عمرانی قرار داشته است.
زشی در باالدست و پایین دسـت سـد شناسـایی شـده اسـت. بـا توجـه بـه         شده در فاز اول و دوم طرح، دو محدوده لغ

اهمیت طرح و از آنجایی که محدوده نسبتاً وسیعی از مخزن سد، مستعد براي زمـین لغـزش بـوده لـذا جهـت افـزایش       
نقـاط    دیواره هاي مخـزن سـد کـه داراي    ضریب ایمنی سد و حفظ  حجم مفید مخزن سد، لزوم شناسایی و پهنه بندي

از آنجـا کـه روش    و ارائه راهکارهاي مناسب جهت مهار آن در این منطقه احساس مـی شـود.   می باشد تعد لغزشمس
عموماً از اعداد براي بیان نقش عوامل اسـتفاده مـی کننـد؛ بـا اینکـه عـددهاي ارائـه         ،ین لغزشهاي کمی پهنه بندي زم

ذکور اسـت مسـلماً نمـی توانـد بـه طـور یقـین معیـار         شده، نتیجه مشاهده ارتباط زمین لغزش هاي رخ داده با عوامل مـ 
درستی براي بیان اهمیت عامل در وقوع زمین لغزش باشد. لذا محققین بر آن شدند که از مجموعه ها بـراي بیـان وزن   
عوامل طبیعی استفاده کنند. مزیت مجموعه ها نسبت به اعداد ایـن اسـت کـه محـدوده اي از احتمـاالت را بـراي بیـان        

مذکور در نظر گرفته و عالوه بر مزایاي روش آماري، به دلیل بیان دقیق  عواملی کـه نقـش محـدودي در     نقش عامل
وقـــوع زمـــین لغـــزش دارنـــد، دقـــت بیشـــتري در پـــیش بینـــی وقـــوع حـــوادث طبیعـــی از جملـــه زمـــین لغـــزش   

ر قالـب ریاضـی،   ).از طرف دیگر،منطق فازي به دلیل قابلیت در فرمولـه نمـودن دانـش بشـري د    1376دارند(مهدویفر،
).  لـذا در ایـن تحقیـق بـه بررسـی      1380ابزاري سودمند در ارزیابی خطر زمین لغزش به شمار می آید(اشقلی فراهـانی 

    عوامل موثر در وقوع حرکات توده اي به ویژه زمین لغزش پرداخته ایم .
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  منطقه مورد مطالعه(مخزن سد خاکی پلرود)  TIN):نقشه1-1شکل(
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  ایی  و راه هاي دسترسیموقعیت جغرافی 1-2
و طول   4092892.56ساختگاه سد خاکی پلرود در منتهی الیه جنوب خاوري استان گیالن با عرض جغرافیایی    

کیلومتري جنوب شهر رودسر بر روي رودخانه پلرود واقع است.گستره طرح  29در فاصله  436364.94جغرافیایی 
البرز که به کوهستان اشکور مشهور  می باشد، قرار دارد.به لحاظ  در بخشی از ارتفاعات  حاشیه شمالی رشته کوه

) واقع می گردد.گسترش 2-1تقسیمات کشوري در دهستان رحیم آباد از بخش رحیم آباد شهرستان رودسر(شکل
کیلومتر است که دو  2/6کیلومتر مربع می باشد.درازاي محور اصلی دریاچه  6/2مخزن سد خاکی پلرود حدود 

کیلومتر بترتیب در رودخانه هاي پرشو و سوگوابر پیشرفته است  5/1و  6/1ی نیز در ساحل چپ با درازاي شاخه فرع
نزدیکترین آبادي به ساختگاه روستاهاي طول الت و شمشاد سرا در پایین دست و روستاي درازالت در باالدست . 

  خاوري ساختگاه قرار دارد.کیلومتري شمال  7شهر به ساختگاه رحیم آباد در می باشد. نزدیکترین 

متر است که هر دو در  3278متر و کوه گروبن با بلندي  3620مهمترین ارتفاعات منطقه کوه سماموس با بلندي 
جنوب خاوري ساختگاه قرار دارند.گستره طرح در تقسیم بندي حوزه هاي آبریز داخلی، در حوزه ساحلی دریاي 

، خشکه زیر حوزه تقسیم می شود که رودخانه پلرود  به همراه شلمانرود 7خزر قرار می گیرد.حوزه ساحلی خزر به 
  کیلومتر مربع باختري ترین زیر حوزه را تشکیل می دهد. 2700رود و آچارود با گسترش تقریبی 

رودخانه پلرود که پس از سفید رود پر آبترین رودخانه حوزه آبریز خزر محسوب می گردد، رودخانه نسبتاً بزرگی 
رودخانه داراي رژیم آبهاي بخش گسترده اي از دامنه هاي شمالی البرز مرکزي را جمع آوري می کند. که است
متر) و  3500بارانی و دوران پر آبی آن در بهار و پاییز است.شاخه هاي اولیه آن از کوههاي سراش(با بلندي -برفی

مه می گیرد.شاخه هاي اولیه متعدد آن در کیلومتري شمال خاوري قزوین سرچش 50متر) در  3900خشچال(با ارتفاع 
هم می پیوندند.پس از عبور از دامنه هاي جنوب باختري کوه  جهت شمال باختري جریان یافته و در روستاي وفی به

در این نقطه یکی از شاخه هاي مهم که در  سماموس و دریافت شاخه هاي متعدد، وارد منطقه آغوزبن می گردد.
رود می باشد و چاك رود نامیده می شود به آن می پیوندد که آبهاي جنوب و باختر منطقه حقیقت شاخه باختري پل

دیلمان را با خود به همراه دارد. پس از تالقی با چاکرود با تغییر مسیر به سوي شمال خاوري در منطقه سی پل و 
در نهایت در منطقه  روستاي طول الت از کوهستان خارج و وارد جلگه هاي ساحلی می گردد. این رودخانه

کیلومتر مربع است   1634کیلومتر و حوزه آبریز آن به گسترش  80طول پلرود  کالچاي به دریاي خزر می پیوندد.
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متر تشکیل می دهد.رژیم رودخانه قبل از اتصال دو  2000درصد این محدوده را اراضی با بلندي بیش از  47که 
در پایین دارند)بیشتر از ذوب برف و دوره پر آبی آن در بهار است.شاخه پرشو و سموش(که در محدوده طرح قرار 

  دست،وجود دو شاخه اخیر موجب تعدیل آن و ایجاد دوره پر آبی نسبی دیگري در پاییز است.

جاده دسترسی به ساختگاه راه آسفالته اي است که از کالچاي تا گرمابدشت کشیده شده است.این جاده پس از  
آباد دقیقاً از محل محور در ساحل راست رودخانه می گذرد و تا انتهاي محدوده مخزن نیز به عبور از شهر رحیم 

کیلومتر  6و  18فاصله محور سد تا شهر هاي کالچاي و رحیم آباد بترتیب  موازات دره اصلی پلرود ادامه می یابد.
  است.

  

                    

  هموقعیت منطقه مورد مطالع 2-1شکل
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  ضرورت تحقیقاف و اهد 1-3
در محدوده  یکی از مسائل مهم وجود لغزش بخصوص پس از آبگیري سدو  شرایط آب و هوایی منطقه با توجه به  

  مخزن سد می باشد. بدین جهت  اهداف این تحقیق موارد زیر می باشد.

 وقوع حرکات توده اي  استعداد داريپهنه بندي منطقه از  نظر  -1
 امل در وقوع حرکات توده اي مشخص کردن موثر ترین عو  -2
 ارائه راه کارهاي مناسب جهت مهار آنها -3

       سواالت تحقیق 4 -1
 موثر ترین عوامل در وقوع زمین لغزش کدامند؟ -1
 مناسبترند؟   شاز روش هاي موجود جهت پهنه بندي لغزکدامیک  -2
  نسبت به رویکرد آماري برتري دارد؟آیا رویکرد چند شاخصه فازي   -3

                      حقیقفرضیات ت 1-5

به نظر می رسد  و وجود  خاك هاي رسی  منبسط شونده  میلی متر در منطقه 1300توجه به مقدار متوسط بارش با 
 دو عامل عمده در وقوع لغزش وجود این نوع خاکها و مقدار بارندگی باشد.که 

 .در وقوع لغزش  داشته باشدي  موثر می تواند نقش  در منطقه ، از نوع شیل رسی  سنگهاییوجود  

  .حرك در وقوع زمین لغزش خواهد بودتغییرات سریع سطح آب مخزن سد به عنوان عامل م 

  روش تحقیق 1-6
ي دو متغییره(تراکم سطح)، روش در این مطالعه جهت بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش در منطقه سه روش آمار

  تفاده قرار گرفته است. رویکرد چند معیاره فازي مورد اس  فازي ومنطق 
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  رویکرد آماري دو متغیره  1-6-1
نیاز به محاسبه مقادیر وزن دهی بر  (Yalcin 2008 )رویکرد هایی که بر اساس آنالیز آماري دو متغیره هستند

، یعنی »ارزش واقعی«اساس تراکم زمین لغزش براي هر کالس ازمتغییر هاي مسبب دارند.تراکم زمین لغزش یک 
بررسی شده ي میدانی است . رویکرد ارزیابی آماري دو متغیره نسبت به ارزیابی کارشناس ، هدفمند تر یک منبع 

است.عالوه بر آن رویکرد آماري دو متغیره نسبت به شبکه ي عصبی مصنوعی و آماري چند متغیره جهت به روز 
اطالعات و تراکم سطح قابل اجرا  رسانی و کاربري آسان تر است.رویکرد آماري دومتغیره از طریق دو روش ارزش

  می باشد.

  سطحروش تراکم  -

یکی از روش هاي آماري دو متغیره است که بر اساس نسبت مشاهده شده بین توزیع زمین لغزش  روش تراکم سطح 
ه با استفاد ها و هر پارامتر مرتبط با زمین لغزش، جهت تعیین ارتباط بین محل هاي زمین لغزش و فاکتور ها می باشد.

این روش به انتخاب و  از این روش مقادیر تراکم مساحت براي کالس هاي مختلف از فاکتور ها محاسبه می شود.
نقشه برداري فاکتور هاي مسبب زمین لغزش و کالسه بندي شان در داخل شماري از کالس ها نیاز دارد و عالوه بر 

سپس نقشه ي توزیع زمین لغزش ها با هر نقشه  .می باشد در ناحیه مورد مطالعه آن نیاز به نقشه برداري زمین لغزشها
پارامتري همپوشانی داده می شود تا تراکم زمین لغزش  در هر کالس پارامتري تعیین شود.پس از آن  مقادیر وزن 
دهی محاسبه شده و با جایگزینی در نقشه هاي پارامتري مختلف وکالسه بندي مجدد آنها و تهیه نقشه از همپوشانی 

ایی آنها ،خطر نهایی یا مقدار حساسیت از هر واحد زمینی شناسایی شده، محاسبه می شوند.براي نقشه برداري نه
حساسیت زمین لغزشی از هر ناحیه، تمام مقادیرتراکم مساحت جمع خواهند شد و بیشترین مقدار کلی، بیشترین 

  دار حساسیت زمین لغزشی خواهد بود.مق

  رویکرد منطق فازي 1-6-2
به صورت عضو هایی از یک مجموعه مورد را  اجسام فضایی روي یک نقشه ) Zadeh,1965(ه منطق فازي اید

رسیدگی قرار می دهد.در تئوري مجموعه کالسیک، یک شئ  یک عضو از یک مجموعه است اگر آن یک مقدار 
وري مجموعه فازي، در تئ .داشته باشد 0داشته باشد و آن عضو یک مجموعه نیست اگر مقدار عضویت  1عضویت 

منعکس کننده درجه قطعیت از عضویت تعهد شود.تئوري مجموعه فازي،  1و 0عضویت می تواند هر مقدار بین 
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ایده تابع عضویت را به کار می برند که درجه عضویت را با توجه به بعضی ویژگی هاي مورد نظر بیان می کنند.پس 
ت زمین لغزشی، اجسام فضایی بر روي یک نقشه به صورت عضو با استفاده از منطق فازي در نقشه برداري حساسی

هاي یک مجموعه مورد رسیدگی قرار گرفته اند. براي مثال، اشیاء فضایی می توانستند نواحی بر روي یک نقشه 
گواه (نقشه اي از فاکتور هاي مسبب براي زمین لغزش) باشند و مجموعه به صورت نواحی حساس به زمین لغزش 

شوند. وقتی دو یا تعداد بیشتري نقشه با توابع عضویت فازي براي همان مجموعه در دسترس هستند تعریف می 
پنج عملگر  An et al (1991)عملگر هاي متنوعی می تواند به کار رود تا مقادیر عضویت را ترکیب کنند. 

AND ،فازيOR بحث قرار داده  فازي،حاصل ضرب جبري فازي،جمع جبري فازي و عملگر گاما فازي را مورد
  است.

) از مجموعه مرجع به آن، از طریق تابع عضویت آن بصورت  xوابستگی یک عضو( Aدر هر مجموعه فازي مانند 
  ) تعریف می شود.1-1رابطه (

)                                                                                      1-1رابطه(          XAA  

عضوي از مجموعه مرجع و  Xدر رابطه باال،  XA  درجه وابستگی به مجموعه فازيA .می باشد  

  رویکرد چند معیاره فازي 1-6-3
 منظورمقایسه به که است ریاضی ابزار یک و یار تصمیم یک معموالً معیاره چند گیري تصمیم بر مبتنی تحلیل

 گرفته قرار موردارزیابی ناسازگار و متعارض معیارهاي پایه بر که شود می گرفته کار به ها هگزین از اي مجموعه

 در کلی اصطالح یک عنوان معیاربه واژه .  کنند راهنمایی تر صحیح انتخاب یک جهت را گیر تصمیم تا باشند

 چند گیري تصمیم تلفمخ وجوه رو ازهمین .شود می شامل را اهداف و صفات مفاهیم که شود می گرفته نظر

 چند گیري تصمیم و شاخصه چند یا صفته چند تصمیم گیري : کرد تقسیم اصلی طبقه دو به توان می را معیاره

 به مربوط مسائل عنوان تحت هایی طبقه زیر به صفته چند هدفه و چند طبقه دو هر بعدي مرحله در . هدفه

 به خود نیز طبقه دو این .شوند می بندي تقسیم وهیگر گیري به تصمیم مربوط مسائل و منفرد گیري تصمیم

 اند  تفکیک قابل فازي تصمیمات و تصمیمات احتماالتی قطعی، تصمیمات
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 همراه با قطعیت نیاز مورد اطالعات و ها داده شناسایی که است این بر فرض قطعی تصمیم بر مبتنی مسائل در

 یک احتماالتی درتحلیل .دارد وجود آن به مربوط ایجنت و تصمیم هر بین اي شده شناخته قطعی روابط و است

 بین روابط به اطمینان عدم نیز مسئله و محیط چگونگی به نسبت اطمینان عدم شرایط در گیري تصمیم وضعیت

 صورت به قطعیت عدم یا اطمینان احتماالتی عدم تحلیل در .گیرد می قرار بررسی مورد آن نتایج و تصمیمات

 اطالعات دقت عدم از ناشی قطعیت عدم یک تصمیم فازي به مربوط مسائل در .شود می یتلق تصادفی امر یک

 در را معیاره چند گیري تصمیم به مربوط بندي طبقه .شود نظرگرفته در باید که باشد، می گیري تصمیم در وارد

 نظر در ءجز شش معیاره چند گیري تصمیم به مربوط مسائل در کلی حالت در.کنید می مشاهده 3-1شکل 

  دیده می شوندعبارتند از: 4 -1این اجزا در شکل  شود   می گرفته

  .دارد آن به رسیدن در سعی گیر تصمیم که اصلی اهداف از اي مجموعه یا  اصلی هدف یک -1

 تصمیم درفرایند ارزیابی معیار به نسبت نظرشان مورد هاي اولویت حسب بر که گیران تصمیم یا گیر تصمیم-2

  .شوند می وارد گیري

 هاي راه تصمیم گیرندگان ، ها آن اساس بر که صفات) یا عینی ارزیابی( اهداف معیارهاي از اي مجموعه  -3

  .دهند می قرار ارزیابی مورد را شده مطرح هاي گزینه و شده پیشنهاد

 .باشند می راه یک در اقدام براي متغیرهایی یا تصمیم شامل که گیري تصمیم هاي گزینه از اي مجموعه-4

 .طبیعی هاي وضعیت یا کنترل قابل غیر متغیرهاي از اي مجموعه -5

  .صفت-گزینه زوج هر به مربوط نتایج و پیامدها از اي مجموعه-6

  



 

29 
 

  

  ) 1385(قدسی پور معیاري چند تصمیم تحلیل براي چهارچوبی 3-1شکل
  

  

  ) 1385(قدسی پور معیاره چند گیري تصمیم مسائل بندي طبقه 4-1شکل
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  خالصه اي در مورد فصل هاي مختلف 1-7
وامل موثر در وقوع عاهداف و روش تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.  ،در فصل اول عالوه بر موقعیت منطقه

در فصل سوم ارائه شده است. در فصل دوم با توجه به منابع مختلف و روش هاي پهنه بندي زمین لغزش زمین لغزش
و نتایج حاصل از  تحلیل سیستم درزه ها در  (مخزن سد خاکی پلرود)منطقه مورد مطالعه زمین شناسی، این پایان نامه 

نتایج حاصل از بررسی هاي آزمایشگاهی بر روي نمونه هاي  چهارمدر فصل  .بررسی شده است دو تکیه گاه سد
نتایج حاصل از  زارائه شده است. در فصل پنجم نی Slideخاك وسنگ و نتایج حاصل از تحلیل پایداري در محیط 

  .ارائه شده است ششمدر فصل پیشنهادات نتیجه گیري و سه روش پهنه بندي زمین لغزش ارائه شده است.
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                         فصل دوم 

  

  مروري بر مطالعات گذشته             
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  مقدمه   2-1
هایی که به منظور طراحی روش هاي تثبیت دامنه مخصوصاً بررسی  ،ي خاکی و سنگیبررسی دامنه ها مورددر 

صورت می گیرد،باید قبل از هرچیز پتانسیل یا قابلیت گسیختگی دامنه ارزیابی شود.این ارزیابی معموالً با استفاده از 

  انجام می گردد.» ریسک«و » خطر « دو مفهوم 

وقوعش تخمین زده می شود » تمال اح« بالقوه آن و » بزرگی« خطر گسیختگی دامنه بر حسبخطر گسیختگی : 

.مفهوم بزرگی به حجم مواد ي که ممکن است گسیخته شوند ،سرعت حرکت در طول گسیختگی و ارتباط آن با 

زمین شناسی ، توپوگرافی وشرایط آب و هوایی ، لرزه خیزي ، تغییر در شیب دامنه وعوامل زودگذر دیگر وابسته 

  است.  

نظر از خطر آنها (یعنی بزرگی و احتمال وقوعشان) ، می  امنه اي را صرفگسیختگی هاي دریسک گسیختگی :

توان بر مبناي تاثیري که بر فعالیت هاي بشري و سازه هاي مهندسی دارند نیز طبقه بندي نمود.درجه بندي ریسک 

  .،برمبناي نوع سازه مهندسی و آثار ناشی از گسیختگی انجام می شود

  تعریف زمین لغزش 2-2
زش عبارت است از کلیه ي حرکات و گسیختگی هاي شیبی یا دامنه اي نسبتاً سریع که با کاهش ناگهانی زمین لغ

محرك یا مهاجم بر نیرو هاي مقاوم در سطح  حد تحت تاثیر غلبه نیرو هاي ضریب اطمینان به سطح پایین تر از وا

قاومت برشی متوسط نزدیک می شود میزان همانطور که تنش تحمیل شده به توده به م شیب دار به وقوع می پیوندد.

این حالت به  بهیع به طور نسبی ظاهر می شود. اشکالی از شکستگی سر در نهایتش می یابد تا جایی که خزش افزای

  ) (معماریان.اطالق می گردد اً زمین لغزش طور زایشی اصطالح
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  عوامل موثر بر ناپایداري 2-3
یک سطح شیب دار نیروي گرانش (ثقل ) است .براي درك بهتر نقش مهمترین عامل در حرکت یک ذره بر روي 

شیب دامنه و نیروي گرانی می توانیم بردار معرف وزن جسمی را که به روي سطح شیب دار ي قرار گرفته است ،به 

زیه کنیم .وظیفه مولفه عمودي ، نگاهداشتن ) تجn)و دیگري عمود بر آن ( دو مولفه یکی موازي سطح لغزش (

جسم بر روي سطح شیب دار و عملکرد مولفه مماسی (برشی) بر هم زدن تعادل جسم و حرکت آن به سمت پایین 

دامنه است.در طبیعت عوامل دیگري نیز در جهت ناپایدارسازي دامنه ها عمل می کنند که می توان آنها را به دو 

: اول آنهایی که به نحوي باعث کاهش تنش عمودي ( گروه متفاوت تقسیم کرد
n

  می شوند و دوم آنهایی که (

  (معماریان)) می افزایند . بر مقدار تنش برشی (

قسمت به  که در اینتقسیم می شوند  عوامل موثر بر ناپایداري ها به دو دسته عوامل مستعد کننده و تحریک کننده 

  شرح آنها می پردازیم.

  :  زمین لغزش عوامل مستعد کننده

 شرایط زمین شناسی ( سنگ شناسی، روند الیه بندي،ساختمان و...) -1

  مورفولوژي دامنه(اندازه دامنه شیب،طول شیب،ارتفاع،ژئومتري دامنه) -2

 هیدرولوژي(وضعیت آب هاي زیرزمینی)  -3

  فوذپذیري)خاکشناسی(ضخامت خاك،بافت و اندازه ذرات،ن -4

  آب زیرزمینی 2-3-1
بخصوص دامنه هاي مخزن سد می باشد.  آب زیرزمینی یکی از مهمترین عوامل تسریع کننده حرکت دامنه ها  

نقشی منفی در پایداري داشته  افزایش آب به معنی افزایش وزن دامنه یا چگالی ظاهري آن است که خود می تواند
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ممکن است بخش هایی از دامنه که بیشتر از آب   د،سرعت پایین بیایآب یک مخزن به باشد.هر زمان که سطح 

می شود در این گونه مواد که از مشاهده  الي ورس) اشباع است ، گسیخته شود.این پدیده بیشتر در مصالح ریزدانه (

ه اند ، زهکشی ضعیفی برخوردارند پس از افت آب در مخزن ، دامنه توسط آب اضافی ،که در منافذ به تله افتاد

بارگذاري می شود . به طور کلی فشار آب منفذي باعث کاهش تنش عمودي موثر برسطح گسیختگی و به زبان 

دیگر کاهش مقاومت برشی مواد دامنه می گردد.یکی از دالیل باال رفتن فشار منفذي در خاکها ،مخصوصاً در انواع 

بارگذاري ناگهانی به روي خاك است که در نتیجه ریز دانه که نفوذپذیري کم و قابلیت زهکشی ضعیفی دارند ، 

آن خاك متراکم می شود.آب هاي داخل خاك که اینچنین تحت فشار قرار می گیرد ، چون نمی توانند به سرعت 

از خاك خارج شوند ، یک فشار منفی (فشار به سمت باال ) ایجاد می نمایند .در شرایطی که فشار بین منفذي برابر 

ی ، یا به عبارتی بار وارده به خاك گردد ، مقاومت برشی کاهش یافته و خاك حالت آبگونه پیدا می وزن مواد فوقان

کند .پدیده آبگونگی عمدتاً در خاکهاي ریزدانه ولی با چسبندگی کم ( مثل ماسه ریزدانه و الي ) دیده می شود . 

ان فشار آن است . از این رو مقدار کمی در سنگ هاي درز و شکاف دار ، عامل ناپایداري نه مقدار آب بلکه میز

آب موجود در یک درز قائم می تواند فشار رانشی زیادي ایجاد کند .در خاکها نیز فشار آب ، نقش مهمتري در 

مقایسه با مقدار آب دارد .از این روست که گسیختگی ها و حرکات بعد از بارندگی هاي شدید را نباید به دلیل 

  ، بلکه بیشتر به دلیل باال رفتن فشار آب منفذي ، دانست .عمل لغزنده کنندگی آب 

  شیب و ارتفاع دامنه  2-3-2
افزایش ارتفاع دامنه توسط خاکریزي بر روي دامنه یا حفاري پاشنه آن و همچنین افزایش شیب دامنه ، که ممکن 

فزاید.تغییر شیب و ارتفاع ممکن است به طور طبیعی (فرسایش) یا مصنوعی ( حفاري ) انجام شود ، بر ناپایداري می ا

است بر اثر نیرو هاي تکتونیکی نیز ایجاد شود.آبهاي جاري و امواج مهمترین عوامل فرسایش زیر دامنه اند.در دامنه 
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هاي مصنوعی مخصوصاً در سد هاي خاکی ، پدیده ( رگاب) باعث شسته شدن ذرات ریز از میان ذرات درشت تر 

سطح دامنه کشیده شود ، عملکردي مشابه خالی  شدن زیر دامنه به همراه خواهد  می شود در صورتی که رگاب به

  داشت .

  بارگذاري 2-3-3 
یکی از عواملی که می تواند باعث افزایش تنش برشی در امتداد یک سطح بالقوه گسیختگی شود ، افزایش وزن 

د بر اثر عوامل طبیعی مثل تجمع آب یا  برف مواد دامنه ، یا به زبانی بارگذاري بر روي آن است .بارگذاري می توان

در سطح دامنه یا مواد حمل شده از زمین لغزه دیگري ، که در بخش هاي باالتر دامنه اتفاق افتاده است ، صورت 

گیرد .فعالیت هاي بشر مانند انبار کردن کانه ها یا باطله هاي معدنی یا ریختن زباله و مواد اضافی بر روي دامنه ، 

 ي براي ایجاد راه و ساختمان سازي ، همه به دلیل بارگذاري بر روي دامنه ، تنش برشی را افزایش می دهند.خاکریز

نفوذ آب باران و برف به داخل دامنه باعث افزایش وزن واحد حجم مواد وبه زبانی بارگذاري داخلی می شود .باید 

می شود،می توان با توجه به مقدار شیب دامنه  زنتوجه داشت که بار گذاري بر روي دامنه ،باعث افزایش مولفه و

نقش دو گانه داشته باشد .به نحوي که در دامنه هاي کم شیب افزایش وزن ، اگرچه به مقدار تنش برشی می افزاید ، 

  ولی بیشتر آن مولفه تنش عمودي ، که عامل پایداري است ، تقویت می کند .

  شرایط لرزه خیزي  2-3-4 
طبیعی و مصنوعی ، مثل زمین لرزه ، لرزش هاي ناشی از آتش باري یا فعالیت هاي ساختمانی می ایجاد لرزش هاي 

تواند تنش برشی را در طول یک سطح بالقوه گسیختگی افزایش دهد .به طور کلی مواد داخل دامنه در حالت تعادل 

که می تواند باعث بارگذاري چرخه اي پایدار قرار دارند.در زمان ایجاد زمین لرزه طیفی از نوسانات ایجاد می شود 

خشی از شود که در نتیجه ي آن تنش برشی افزایش می یابد .در مواد ناپیوسته دانه اي بر اثر لرزش ممکن است ب
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از طرف دیگر لرزش ها ممکن است تراکم مواد را به همراه داشته  .(Bell, 1985)چسبندگی ذرات از بین رود 

ب داخل دامنه نتواند به سرعت زهکشی شود ، فشار منفذي به سرعت باال خواهد رفت باشند در چنین مواردي اگر آ

 که ممکن است به آبگونگی مصالح ریز دانه ماسه اي یا گسیخته شدن مواد پرکننده شکستگی ها منجر شود .

س ها، مصالحی که مقاومت کمی دارند یا داراي ساختمان سستی هستند نسبت به زمین لرزه حساس ترند مثل ل

خاکستر هاي آتشفشانی که بر روي شیب ها قرار گرفته اند، ماسه هاي اشباع با وزن مخصوص کم، رس هاي دانه 

ریز حساس، صخره هاي حاوي سنگهاي شکسته شده با یخ در نواحی لرزه خیز رفتار مصالح به پارامتر هاي زلزله، 

شت زلزله تخمین د.که این عوامل در ارتباط با دوره برگنظیر شتاب زلزله، دامنه، و میرایی حرکات زلزله بستگی دار

گی هاي جالب توجه و متمایز زمین لغزش هاي تحریک زلزله اي نسبت به زمین لغزش هائی که ژزده می شود.از وی

فقط تحت تاثیر وزن خود به وقوع پیوسته اند، مساحت قابل توجه سطح لغزش و توسعه حرکت در جهت مسیر 

تاثیر می گذارند.تنش هاي  نیز هم پاشیدگی توده است.لرزش ها بر وضعیت تنش ها در سنگهاحرکت و نحوه از 

برشی معموالً افزایش پیدا می کنند و گاهاً مقاومت برشی کاهش پیدا می کند که نتیجتاً باعث بهم خوردن پایداري 

نیکی جوان و در طول گسل هاي شیب ها می گردند.از لحاظ لرزه اي زمین لغزش ها عمدتاً در رشته کوههاي تکتو

فعال اتفاق می افتند.عامل تحریک کننده حرکت شیب، شدت لرزه است و درجه شدتی که باعث حرکت شیب می 

شیب، خواص سنگها، بهم خوردگی مواد آنها به وسیله  زمین شناسی ي متعددي مانند: ساختارشود به فاکتورها

ه ژئومرفولوژیکی منطقه و به میزان شتاب هاي حاصل از زلزله فعالیت هاي تکتونیکی و هوازدگی، وضعیت توسع

  هاي قبلی بستگی دارد.
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  تکتونیک    2-3-5 
حرکات تکتونیکی می توانند باعث افزایش زاویه شیب شده و در تحریک زمین لغزش ها نقش داشته باشند.همچنین 

ن فرآیند دانست.زلزله هاي تکتونیکی یکی ایجاد درز و شکاف هاي متعدد و خرد شدگی سنگها را می توان نتیجه ای

  از مهمترین عوامل محرك زمین لغزش ها هستند.

  عامل نئوتکتونیک 2-3-6 
حاصل از تکتونیک   3باال آمدگی  یا  2این عامل به طور جداگانه از تکتونیک بررسی می شود.چون کج شدگی

بلکه باعث گسیختگی هاي برشی  اد می کند،محلی که بوسیله گسلها ایجاد می شود نه تنها شیب هاي تندي ایج

سنگهاي ضعیف می شود. باعث تغییر سطح بستر رودخانه ها گردیده و یک پروفیل محدب از دره آبراهه ها به 

باال آمدگی و فرسایش دره ها ،ساخت هائی افقی بر روي سنگهاي قدیمی تر که در عمق بیشتري  وجود می آورد.

  گذارد. دفن شده اند نیز به جاي می 

  شرایط آب و هوایی 2-3-7
آب یکی از مهمترین فاکتور هاي ناپایدار کننده دامنه ها می باشد. نوع وشدت ناپایداري دامنه ها از یک منطقه به    

منطقه دیگر تغییر می کند.این تفاوت به علت اختالف آب و هوا ، درجه حرارت ،نوع و شدت بارش می باشد که 

دگی را تغییر می دهد. زمین لغزش ارتباط نزدیکی با مقدار بارش و زمان دوام آن در محصوالت حاصل از هواز

یخ زدگی آب در شکاف و  منطقه دارد.تاثیر باران به دو صورت افزایش وزن توده وکاهش مقاومت برشی می باشد.

ه هاي سنگی و بروز ترکها باعث تولید فشار و نیروي زیادي می گردد که در طول زمان باعث از هم پاشیدگی صخر

سنگ افتان می شود.آب و هواي مرطوب همچنین شرایطی مساعد براي هوازدگی شیمیایی پدید آورده و 

  محصوالت ناشی از این پدیده داراي مقاومت پایینی بوده و مستعد لغزش می باشد.
                                                             
2 -Tilting 
3 -uplift 
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  پوشش گیاهی 2-3-8 
یب دامنه، نوع گیاهان،وضعیت خرد اثر پوشش گیاهی در پایداري شیب بستگی به شرایط محلی، عمق خاك،ش

  شدگی سنگها و آب و هوا دارد.پوشش گیاهی بعضی مواقع عامل پایداري و در شرایطی محرك ناپایداري است.

  پوشش گیاهی به طرق زیر به پایداري شیب ها کمک می کند.

  )محافظت و نگهداري توده از تابش آفتاب وعمل باد، باران و غیره1

  وجهی از آب باران و نزوالت جوي و تبخیر نمودن آب )جذب مقدار قابل ت2

  )گرفتن مقدار زیادي آب از توده و تبخیر آن3

)دانه ها ي رستنیهاي مدفون در کف جنگل مقدار زیادي آب را نگه داشته و مانع از بریدگی شیاره و تخریب آنها 4

  می شوند. 

با ایجاد فشار آب منفذي منفی بر چسبندگی  )سیستم ریشه گیاهان مقاومت برشی خاك را افزایش می دهد و5

  خاك می افزاید.

در مناطقی با خاکهاي نرم و کم عمق مانند مراتع و مناطق جنگلی، شبکه ریشه اي گیاهان باعث افزایش مقاومت 

مکانیکی خاك می گردد و میزان ناپایداري و لغزش دامنه ها کم می شود.کلیژن دریافت که در یک خاکریز 

ر هدایت هیدرولیکی باال باشد کاشت درختان بر روي آن پایداري خاکریز را افزایش می دهد؛ اما اگر مهندسی اگ

عمق خاك زیاد و هدایت هیدرولیکی آن کم باشد؛ کاشت درخت سبب ناپایداري خاکریز می شود.منافذ بزرگ 

به علت هدایت هیدرولیکی  جمع شده و 4ایجاد شده توسط ریشه هاي درختان باعث می شود که آب در منطقه ریشه

                                                             
4 -Rooting zone 
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کم ، خارج نشده و فشار آب منفذي افزایش یابد و چون ریشه ها نمی توانندعمق خاك را طی نموده و به عنوان 

یک آنکور، خاك را به سنگ بستر پیوند دهند، شرایط به سمت ناپایداري سوق می یابد. در اینچنین مواردي بایستی 

 شه هاي کم عمق دارند استفاده شود تا آب را از نواحی اشباع دامنه دور نمود.از چمن یا پوشش گیاهی مشابه که ری

پال، با مدل سازي دریافت که جنگل داري در مناطق با هدایت هیدرولیکی پایین در حد رس ها نه تنها باعث کاهش 

ه گونه اي باشد گسیختگیها نگشته،حتی باعث تحریک زمین لغزش هاي انتقالی نیز می گردد.پس درختکاري باید ب

که ریشه گیاهان تا پایین سطح گسیختگی برود.زمان وقوع لغزش با زمان الزم براي پوسیدن ریشه گیاهان جنگلی 

  .منطبق است

  لیتولوژي    2-3-9
لیتولوژي شامل بافت، ترکیب، ویژگیهاي کانی شناسی و دیگر خصوصیاتی است که می تواند رفتار شیمیایی و    

وصیات مهندسی خاك را تغییر دهد. این خصوصیات شامل نفوذپذیري، مقاومت در برابر فیزیکی سنگ و خص

  هوازدگی فیزیکی و شیمیایی، مقاومت برشی و غیره می باشد.

  cکه با عالئم   6و زاویه اصطکاك داخلی 5پارامتر هاي مقاومت برشی مواد تشکیل دهنده شیب ها شامل چسبندگی

ز  در یک دامنه ا و  cداده می شوند ارتباط بسیار نزدیکی با نوع لیتولوژي مواد دارد.مقدار پارامتر هاي  نشانو

سطح به عمق ( و به بیانی با افزایش عمق )  و با تغییر همگنی مواد و یا نوع لیتولوژي نوسان می کند.در یک 

ند نقش تعیین کننده در تغییر مقدار این پارامتر ها داشته باشد.از این جهت لیتولوژي واحد، میزان هوازدگی می توا

و استفاده از آنها در آنالیز پایداري  و  cاست که در نمونه برداري از یک توده لغزشی براي تعیین پارامتر هاي  

خته شده به ویژه از افراز لغزش و در عمق هاي برگشتی توصیه می شود نمونه ها از نقاط مختلف در سطح توده گسی

                                                             
5 -cohesion 
6 -Friction Angle 
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، میزان تخلخل وپوکی مواد نیز به نحوي از نوع لیتولوژي و ،وزن واحد حجم  و  c مختلف تهیه شود.عالوه بر

   بافت تبعیت می کنند و نقش موثري در پایداري شیب ها دارند.

  ژئومورفولوژي شرایط  2-3-10 
تندي شیب ها بستگی به پارامترهاي مقاومتی مصالح در برگیرنده دامنه هادارد.میزان شیب دامنه ها در پهنه بندي 

جهت شیب، مقدار انحنا در جهت شیب و عمود بر آن ، هندسه شیب و شکل ظاهري آن،  لغزش نقش بسزایی دارد.

  ی دهند.ارتفاع و غیره شرایط ژئومورفولژیکی را تشکیل م

   ه تحقیق سابق 2-4

ارزیابی  خطر و ریسک زمین لغزش، اخیراً تبدیل به یک موضوع  مورد عالقه براي هر دو گروه زمین شناسان و 
دو دلیل براي این افزایش عالقه اظهار کرده اند.اوالً، .  and Chowdhury (1999) Aleotti مدیران شده است

تماعی زمین لغزش  ثانیاً، فشار فزآینده  توسعه و شهر سازي. حساسیت زمین اج –افزایش آگاهی از آثار اقتصادي 
  ,.Guzzetti et al)دلغزشی را  می توان به صورت تمایل طبیعی از یک ناحیه براي تولید زمین لغزش تعریف شو

سري  که توسط یک  ،احتمال وقوع گسیختگی در دامنه هاي شیب دار بارز  یا در یک شکل ریاضی وار (2006
.بنابراین هدف از نقشه برداري حساسیت (Guzzetti et al., 2006)حالت هاي زمین محیطی بدست آمده است

ور هاي مسبب ،یعنی این است که توزیع دامنه هاي به صورت بالقوه ناپایدار را بر اساس یک مطالعه مفصل ازفاکت
 Ayalew et)مشخص کند را براي گسیختگی محیطی تعیین کننده همه حالت هاي اولیهفاکتور هاي زمین شناسی 

al.,2005). نقشه برداري حساسیت مستلزم بررسی، فرآوري، تفسیر مقادیر بزرگی از داده منطقه اي می
ثابت شده است که در نقشه برداري حساسیت مفید  (GIS)باشد.بنابراین سیستم اطالعات جغرافیایی 

در حال حاضر  GISرداري حساسیت  زمین لغزشی به کمک فرآیند هاي نقشه ب (Ayalew et al.,2005).باشد
روش  قرار گرفته باشد. که می تواند هم به صورت کمی  و هم کیفی مورد بررسی چندین روش را در بر می گیرد

 Van westen )می باشد است و اغلب براي ارزیابی هاي منطقه اي مفید  انکارشناس نظراتهاي کیفی بر اساس 

et al., 2003).پهنه بندي زمین  براي انتقال ذهنیت در آنالیز کیفی ، روش هاي آماري مختلفی براي مطالعات
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به کارگرفته شده است. روش هاي کمی بر روابط مشاهده شده بین فاکتور هاي کنترل کننده و  (LSZ)لغزشی 
یابی حساسیت زمین براي ارز اخیراً اکثر مطالعات. (Guzzetti et al., 1999)زمین لغزش ها تکیه می کند

  . (Vijith and Madhu, 2007 a,b)بوده است GIS با استفاده از ،لغزشی

) نقشه 1اکثر تکنیک هاي معرفی شده در منابع براي نقشه برداري خطر زمین لغزش به دو گروه تقسیم شده اند   
مورفولوژیست ها بر اساس برداري مستقیم خطر زمین لغزش : که در این حالت ،درجه خطر توسط نقشه برداري ژئو

) نقشه برداري غیر مستقیم خطر :که در آن از مدل آماري 2تجربه و دانش شان از حالت هاي زمین تعیین شده است. 
یا مدل قطعی استفاده شده هستند تا نواحی مستعد زمین لغزش را بر اساس اطالعات بدست آمده از روابط متقابل بین 

با افزایش دسترسی به  .(Van westen et al., 1999 )ن لغزش پیش بینی کندفاکتور هاي موثر و توزیع زمی
و سریع  مپیوترهایی با ظرفیت پردازشی باال،ماهواره ها و کا GISمجموعه داده هاي فضایی با قدرت تفکیک باال ، 

صورت آن امکان پذیر شده است تا به طور بخشی فرآیند هاي نقشه برداري حساسیت و خطر زمین لغزش به 
. مدل هاي کمی پیش بینی (Yalcin, 2008)خودکار انجام شود به صورتی که کار هاي صحرایی به حداقل برسد

خطر زمین لغزش بر اساس پایگاه داده فضایی شامل چندین الیه از نقشه هاي دیجیتالی نشان دهنده فاکتور هاي موثر 
) تئوري احتماالت  1اي این مدل ها استفاده شده اند : براي وقوع زمین لغزش ها هستند. سه چارچوب ریاضی وار بر

  Dempster – Shafer) تئوري 3  ) مجموعه تئوري فازي2

)بیشتر زمین لغزش ها تحت شرایط مشابه با زمین لغزش هاي گذشته 1همه مدل ها بر اساس دو فرض اساسی هستند : 
طه ي بین فاکتور هاي موثر و رخداد زمین لغزش در هر ناحیه  یا در نواحی که کارشناسان اطالعاتی درباره راب

  بدست آورده اند ، رخ خواهند داد.

را شامل می شوند که می تواند براي فرموله کردن  GIS) نمایش فضایی داده، فاکتور هاي موثر در پایگاه  داده 2

  لغزش هاي بعدي استفاده شده باشند.

 فراوانی مالی و جانی خسارات که روند می شمار به یعیطب ازخطرات … و آتشفشان زلزله، سیل، لغزش، زمین 

 آن پیامد که شود می طبیعی منابع بر فشار افزون روز افزایش موجب جمعیت نامتوازن رشد .دارند همراه به را
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 نتیجه زمین لغزش ),1375جعفري (شریعت شدبا می سیل و لغزش زمین مانند طبیعی خطرات وقوع تشدید

 اثر در که )1374(احمدي،  می گردد ایجاد ثقل نیروي و آب عمل اثر در که است منهدا روي در مواد حرکت

زمین  .) Davis  et al., 2006( شود می جابه جا دامنه پایین طرف به اكخ و سنگی مواد از اي توده آن

را تشکیل می رخ داده است  2005تا  1990% از بالیاي طبیعی که در سرتاسر جهان در طول سال هاي 4.89لغزش ها 

)، این  روند 2004( Gokceogluو Eracanoglu) وSchuster )1996.مطابق با  (www.em-dat.net)دهند

 انتظار رفته است تا در آینده به واسطه توسعه شهر ها وتوسعه هاي بدون برنامه ،ادامه جنگل زدایی ها و افزایش بارش

 به ایران ما کشور .مستعد زمین لغزش ادامه پیدا کندمناطق الگوي آب و هوا در  هاي منطقه اي به واسطه ي تغییر

 به است. گرفته قرار طبیعی بالیاي از بسیاري درمعرض جغرافیایی خاص موقعیت لحاظ به و بودن کوهستانی علت

 که زمین شدید حرکات به کشورمان نقاط از بعضی اصلی هاي گسل خط و زلزله کمربند در واقع شدن علت

 بر گیالن استان در 1369 سال در مثال عنوان به .هستند مستعد بسیار ،است زمین لغزش بروز طرخ کننده تشدید

 هاي راه و گشت تخریب بسیاري هاي جاده آن اثر در که داد رخ منطقه در هایی لغزش ، لرزه زمین وقوع اثر

 ها لغزش زمین وقوع خطر بندي پهنه با گردید مسدود لغزش زمین و سنگ سقوط اثر بر روستاها از بسیاري

 تا مناسب مدیریت و کنترل هاي شیوه ها، حل راه ارئه با و نمود شناسایی را خطر داراي و حساس مناطق میتوان

وشیرانی  1378 کاست (احمدي ها آن وقوع از ناشی خسارت از یا و جلوگیري ها لغزش زمین وقوع از حدي

1383 .(  

  (1992) Anbalaganلغزش زمین خطر ارزیابی عوامل به دهی امتیاز روش به را هند در واقع کاتگوم منطقه 

 شیب ناپایداري در موثر عمده عوامل به که است، عددي سیستم یک مذکور روش. است نموده بندي پهنه

 همکاران و khullar دارد بستگی زمینی زیر آب شرایط و گیاهی پوشش بلندي، و پستی شناسی، زمین همانند
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 ناحیه لغزش زمین خطر بندي پهنه نقشه لغزش زمین سطح و سطح نرخ شیب، نرخ هاي نقشه تلفیق با ) 2000(

 مطابقت موجود هاي لغزش زمین با شده تهیه نقشه که اند نموده اظهار و تهیه را هند شرقی شمال در میزوران

 افقی شتاب ه،دامن شناسی، جهت زمین شیب، عامل پنج گرفتن نظر در با را الموت حوضه )1375(پژم. دارد

 قابلیت روش این نموده اظهار و است نموده بندي پهنه متغیره چند آماري روش قالب در ارتفاع و زمین فزاینده

 عامل پنج گرفتن نظر در با را رود الجیم آبخیز حوزه)١٣٨٦(گرایی . دارد مشابه مناطق بندي پهنه براي خوبی

 نموده بندي پهنه متغیره چند آماري روش قالب در جاده از هفاصل و ارتفاع اراضی، کاربري شیب، شناسی، زمین

   .دارد مشابه مناطق براي خوبی قابلیت روش این که است رسیده نتیجه این به و است

 وتحلیل متغیره چند رگرسیون روش دو از استفاده با را اي توده هاي خطرحرکت بندي پهنه )1381(اسمعلی 

 وقوع بر مؤثر عوامل بررسی)،1383( خان حمدم . است داده انجام چاي گرمی آبخیز حوضه در مراتبی هلسلس

 سنگ ارتفاع، شیب، عامل شش گرفتن نظر در با را طالقان آبخیز درحوضه آن خطر بندي پهنه و لغزش زمین

 ینا نتایج .نمود بندي پهنه مراتبی سلسله تحلیل روش از استفاده با اراضی وکاربري دامنه جهت بارندگی، شناسی،

 به ازآن وبعد است بوده بیشتر عوامل بقیه از منطقه در لغزش زمین وقوع در شناسی سنگ اثر که داد نشان تحقیق

 .هستند اثرات یشترینب داراي بارش و ارتفاع جهت، اراضی،شیب، کاربري بترتی

 به دهی درصد و هویژ یابی درون از گیري بهره با را دماوند آبخیز حوضه بندي پهنه ،)1387(ومحمدي نیا فیض

 زمین سازند اراضی، کاربري عامل را، لغزش زمین بررخداد مؤثر عاملهاي و داد انجام ها عامل زیر از هریک

 لغزش زمین دروقوع مؤثر عوامل)1387(جعفري .دادند تشخیص وارتفاع شیب جهت شیب، بارندگی، شناسی،

 را منطقه در لغزش زمین وقوع خطر LIM مدل از هاستفاد با و بررسی را ،)چناران حوضه( آالداغ شمالی دامنه

 از هند اي حاره نواحی در لغزش زمین خطر بندي هپهن براي ،)2000(همکاران وNagarajan. کرد بندي پهنه
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 نیزدر ، ) 2000( وهمکاران  Ocakoglu  .کردند استفاده اقلیمی و اي منطقه هاي پارامتر به دهی وزن ارزش

 سنگین بارش از ناشی پیچیده اي توده حرکات دینامیک مطالعه به سیاه دریاي غرب در ترکیه داگوي ناحیه

 بر داللت وضوح به آنها، توسط وساعتی روزانه کوتاه و طوالنی هاي دوره براي بارش هاي داده تحلیل. پرداختند

           .دارد نقش زمین خطر محرك، عامل یک عنوان به لغزش زمین در سنگین بارش که داشت این

Espizua و  Bengochea )2002 (کردند بندي پهنه را انتینژآر مرکزي هاي آند ریوگرانده حوضه در لغزش 

 بخش در ضخیم بندي الیه و زیاد مقاومت با شناسی سنگ بین نزدیک ارتباط به خود مطالعات ضمن آنها.

 .یافتند دست ها لغزش زمین قوعو به رگباري هاي بارش برفها، ذوب غربی، و جنوبی غالب شیب جهت فوقانی،

Gerrard  وGardner )2002  ( لیخو زهکش حوضه اراضی کاربري تغییر و لغزش زمین بین ارتباط بررسی به 

 بین معناداري، بیشترین که داد نشان آنها تحقیقات .پرداختند کاتماندو شمال در نپال میانی ماهورهاي تپه در کوال

 Kanungo و Sarkar دارد. وجود یافته تخریب جنگلهاي و شده رها تراسهاي روي بزرگ هاي گسیختگی

 زمین وقوع که دریافتند GISو RS تکنیکهاي از استفاده با هیمالیا دارجیلینگمنطقه  در تحقیقی در  ) 2003(

و همکاران  Saboya .باشد می ارتباط در گسل و زهکشی تراکم جاده، قبیل از عوامل از برخی با ها لغزش

با استفاده از منطق فازي  Itaperuna)  به ارزیابی استعداد داري گسیختگی دامنه هاي خاکی در شهر 2006(

ل هاي هوشمند با استفاده از منطق فازي در مهندسی ژئوتکنیک کامالً براي دپرداختند و دریافتند که پیاده سازي م

همچون زاویه شیب، ارتفاع، نوع پوشش گیاهی، منطقه مورد مطالعه مناسب می باشد.آنها در این بررسی فاکتورهایی 

تراکم پوشش گیاهی، نفوذپذیري خاك، ضخامت خاك، ماکزیمم بارش روزانه، فراوانی حرکات، کارهاي 

آنالیز ها یک  CEHABرا در نظر گرفتند و دریافتند که در قسمت  پایدارسازي، مقاومت برشی و نقش مساحت

این هم در ارتباط با ترکیب دامنه هموارو ضخامت  پیش بینی می کنند و سطح حساسیت متوسط براي زمین لغزش را
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بارش باران دلیل اصلی براي راه اندازي   Vinhosa Squareکم الیه هاي خاك می باشد.در حالی که در قسمت

و مجموعه هاي فازي  Kalman) در استفاده از فیلتر Jankowski )2010و Gorsevski زمین لغزش می باشد.

 ,.Fuzzy/AHP (Gorsevski et alرزیابی حساسیت زمین لغزشی اظهار داشتند که در مقایسه با تکنیک در ا

2006c) این روش نتایج پیش بینی بهتري را براي هر دو مدل حساسیت زمین لغزشی ،RR  زمین لغزش هاي )

) از 2010( Ohو Pradhan (زمین لغزش هاي غیرمرتبط با جاده) به نمایش گذارده است.NRR مرتبط با جاده ) و

جهت ارزیابی حساسیت زمین لغزش در مالزي استفاده کردند.آنها همچنین ذکر کردند  Neuro-Fuzzyرویکرد 

تنها به تبعیت از مدل بلکه به کیفیت داده هاي در دسترس ه در تهیه نقشه هاي حساسیت ن ANFISکه عملکرد 

ابزار قوي براي ارزیابی حساسیت زمین لغزش هاي سطحی یک مدل خیلی مفید و  ANFISوابسته می باشد ومدل 

درنقشه  Neuro-Fuzzy) در بررسی که با استفاده از رویکرد  2011و همکاران ( Sezar منطقه اي می باشد.

برداري حساسیت زمین لغزشی در مالزي انجام دادند دریافتند که دو عامل عمده در وقوع زمین لغزش در منطقه 

سازي هاي سریع و بارش سنگین باران می باشد.آنها با استفاده الیه هایی چون زاویه شیب، انحناي  مورد مطالعه شهر

از  NDVIرا ساختند. ANFIS،پنج مدل  NDVIدامنه، ارتفاع، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، نوع خاك، 

  قابل محاسبه است . )1-2(طریق رابطه 

                           (1-2)                                                                    RIRRIRNDVI  /)(  

تعریف  ANFISمشخص کرد که همه ي مدل هاي  AUC (Area Under ROC Curve)بررسی مقادیر 

باالي مدل سازي شده در این مطالعه کارایی باالیی را نشان می دهند.این امر به طور عمده از قابلیت پیش بینی خیلی 

ANFIS  سرچشمه گرفته است.منحنیROC  مقدار خطاي مثبت را در محورX  در مقابل میزان خطاي منفی در

می باشد که کیفیت یک سیستم پیش بینی را توسط  ROCمساحت زیر منحنی  AUCپالت می کند و  Yمحور

ریف شده مشخص می شرح توانایی سیستم براي پیش بینی وقوع یا عدم وقوع وقایع از پیش تع
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باید به دقت ارزیابی  ANFIS.اغلب نتایج بدست آمده از مدل سازي  (Yesilnacar&Topal,2005)کنند

شده باشد.زیرا بیش یادگیري ممکن است سبب گمراهی و اشتباه در نتایج شود.براي جلوگیري از بیش یادگیري 

به صورت بهینه و با دقت انتخاب شده  ،تعداد توابع عضویت ورودي ها و تعداد دوره هاي آموزشی باید

باشند.همچنین زمان انتخاب تعداد توابع عضویت ورودي ها، معناداري فیزیکی ورودي ها باید توسط یک کارشناس 

) یک مطالعه با استفاده از روش هاي وزن دهی 2006و همکاران ( Kanungo مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گیرد.

در قسمتی  LSZمنطق فازي جهت نقشه برداري -طق فازي ومخلوطی از شبکه عصبیومن ANNمعمول، جعبه سیاه 

با  GISند و مشخص کردند که اجتماع فاکتور هاي مختلف در محیط به کار برد Himalayas   Darjeelingاز

عصبی ممکن است به صورت یک رویکرد کلیدي هدفمند در این جهت مفید -استفاده شیوه وزن دهی فازي

می تواند زون هاي حساسیت بالقوه را در یک روش معنی دار براي طرح ریزي  ANNکه در حقیقت  باشد.چرا

فعالیت هاي توسعه اي آینده و تکمیل برنامه هاي مدیریت بالیا در نواحی کوهستانی تا سطح پایینی محدود 

ممکن است توسط  ANNخیلی دقیق را تولید کرده است  LSZکند.ترکیب شبکه عصبی و منطق فازي یک نقشه 

  دالیل زیر توضیح داده شوند.

1(ANN یکرد وزن که وزن دهی فاکتور ها از طریق رو یک رویکرد هدفمند را به نمایش می گذارد به طوري

دامنه کسینوس بر اساس  تعیین شده است و رتبه بندي طبقات فاکتور ها از طریق روش تشابه ANNدهی اتصالی 

  اند. مفهوم ارتباط فازي تعیین شده

یک توزیع امتیازي از زون هاي حساسیت زمین لغزشی باالتر را در طول طرح منعکس می کند.که  LSZ)نقشه 2

  مورد باشد.این هم ممکن است به راستی یک 
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3(ANN ) از کل مساحت ) را براي زون 2.3یک ناحیه نسبتاً کوچک %VHS  طرح می کند.که این هم  می تواند

  لی مفید باشد.براي کاربرد هاي عملی خی

کردند.آنها از  واقع در استان مازندران استفاده اي در منطقه  Neuro-Fuzzy) روش 2010وحید نیا و همکاران(

هفت فاکتور موثر بر زمین لغزش (لیتولوژي، کاربري زمین، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، شیب، جهت شیب، 

واید روش هاي کمی و کیفی  را نیز دارا است.با تغییر نسبی نتایج وزن استفاده کرده بودند.این شیوه ، ف انحناي دامنه)

بر اساس دانش و شدت فیزیکی داده ،آن ممکن شده است تا یک نقشه حساسیت تولید کنیم که بهتر  FISدهی 

باشد تا اطمینان نسبی کاربر را در دو منبع از اطالعات منعکس کند.این شیوه به آسانی می تواند گسترش پیدا کرده 

) عملگر هاي منطق فازي 1386سایر انواع ناپایداري هاي دامنه اي را مورد بررسی قرار دهد.عبادي نژاد و همکاران (

هنه را در تعیین حساسیت زمین لغزشی در حوزه آبخیز شیرود مورد ارزیابی قرار دادند.آن ها دریافتند که دقت پ

همواره  یل لحاظ شدن حداقل ارزش عضویت هر عامل در هر نقطه،ر اشتراك فازي به دلگبندي با به کارگیري عمل

درصد از حوزه در طبقه ي پهنه بندي داراي استعداد کم لغزش قرار  97.5کم و غیر قابل اعتماد است.به صورتی که 

می گیرد.در عملگر ضرب  جبري فازي نیز به دلیل ضرب عوامل وزنی با یکدیگر اعداد به سمت صفر میل کرده و 

درصد از زمین لغزش ها در طبقات خیلی کم و کم قرار می گیرند و در جمع جبري فازي، ارزش پیکسل  76دود ح

ها به سمت یک میل نموده و دقت خیلی کمی در تعیین توانمندي مناطق لغزش دارد و عرصه وسیعی به عنوان مکان 

حش بین نتیجه استفاده از عملگر هاي جمع هاي داراي استعداد لغزش انتخاب می شود.با در نظر گرفتن اختالف فا

جبري فازي با ضرب فازي و به منظور دستیابی به نتیجه مناسب تر و جهت تعدیل حساسیت خیلی باالي عملگر فازي 

جمع جبري فازي، از فازي گاما که حد فاصل بین این دو عملگر می باشد استفاده شده ضرب و حساسیت خیلی کم 

 0.8مختلف مدل فازي با استفاده از نمایه جمع کیفی نیز نشان داد که مدل فازي گاماي  است.ارزیابی عملگر هاي
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جعفر غیومیان و همکاران با در نظر گرفتن هشت فاکتور  مناسب ترین مدل براي منطقه مورد مطالعه است.

پوشش گیاهی) کار (لیتولوژي، شیب، جهت شیب، بارش باران،فاصله از گسل،فاصله از آبراهه، شتاب افقی زلزله، 

(تحلیل ممیزي و رگرسیون چند متغییره خطی) انجام پهنه بندي را با روش هاي آماري دو متغییره و چند متغییره 

دادند و دریافتند که با وجود محدودیت هاي روش هاي دو متغییره به خصوص فرض استقالل الیه هاي اطالعاتی و 

ا) در پدیده زمین لغزش، روش رگرسیون خطی و آنالیزممیزي در از طرف دیگر همبستگی عوامل طبیعی (متغیر ه

فاطمی عقدا و  ش هاي دو متغییره در شناسایی مناطق مستعد زمین لغزش نتایج بهتري را نشان می دهند.ومقایسه با ر

) با استفاده از روش تصمیم گیري چند مشخصه فازي، پهنه بندي خطرزمین لغزش را در منطقه 1384همکاران(

دبار گیالن انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که کارگیري ریاضیات و منطق فازي در ارزیابی خطر زمین لغزش رو

و داده هاي مورد استفاده در ارزیابی آن که همواره با نوعی ابهام و عدم قطعیت همراه طبیعت و ماهیت این پدیده 

الب ریاضی، ابزاري سودمند در ارزیابی خطر زمین لغزش است و به دلیل قابلیت در فرموله نمودن دانش بشري در ق

) در پژوهشی تحت عنوان استفاده از روابط فازي جهت تولید نقشه Candan )2004و Murat به شمار می رود.

هاي توانمندي زمین لغزش در غرب دریاي سیاه (ترکیه) به این نتیجه رسیدند که به دلیل پیچیده بودن ماهیت پدیده 

غزش و دخالت عوامل متعدد در رخداد آن، به کار بردن روابط فازي در تهیه ي نقشه هاي پهنه بندي خطر ي زمین ل

) منطقه پیشکوه را با 1388نصر آزادانی و شیرانی (. زمین لغزش از سایر روش ها بهتر و به واقعیت نزدیکتر است

گسل، جاده، آبراهه) از طریق رویکرد آماري  عامل (لیتولوژي، شیب، پوشش گیاهی، باران، فاصله از 7استفاده از 

دو متغییره پهنه بندي کردند و نتیجه گرفتند که  در روش هاي پهنه بندي ارزش اطالعاتی و تراکم سطح مقادیر 

با افزایش میزان خطر افزایش می یابد و داراي یک  (DR)) و تراکم نسبی زمین لغزش  LIشاخص زمین لغزش (

ایسه دو روش پهنه بندي مشخص کردند که روش ارزش اطالعاتی پهنه بندي با خطر باال و با مقروند منطقی است.
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) حوزه آبخیز جلیسان را با استفاده 1384شادفر و یمانی( بسیار باال را بهتر از روش تراکم سطح از هم متمایز می کند.

به عنوان مهمترین عوامل تاثیر  آنها سه فاکتور لیتولوژي، شیب و جهت شیب راپهنه بندي کردند. LNRFاز مدل 

گذار انتخاب کردند.با این وجود تاثیر سایر پارامتر ها نادیده انگاشته نشده و در قالب متغییر هاي اصلی که حالت 

) حوضه 1388متکان و همکاران ( زیر مجموعه اي و سلسله مراتبی داشته اند مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند.

ستفاده از منطق فازي و سنجش از دور پهنه بندي کردندو نتیجه گرفتند که مدل هاي پهنه بندي آبخیز الجیم را با ا

و مدل میانگین وزنی مرتب شده فازي، براي پهنه بندي خطر زمین لغزش در منطقه ي  0.7گاماي فازي با مقدار 

ي وفاکتور هایی همچون زاویه ) از منطق فاز2003تنگستانی ( مورد مطالعه از دقت و قابلیت بهتري برخوردارند.

شیب، ارتفاع توپوگرافی، جهت شیب، عمق هوازدگی، لیتولوژي، کاربري زمین، فاصله از جاده را جهت پهنه بندي 

خطر زمین لغزش در منطقه کاکان استفاده نموده و پیشنهاد می کند که مقادیر متفاوتی از گاما را امتحان کنیم و 

و همکاران  Pan زمین لغزش هاي شناسایی شده  و زون هاي حساسیت ارزیابی کنیم.نتایج را بر اساس روابط بین 

انجام دادند و اظهار  Himi District) پهنه بندي خطر زمین لغزش را توسط آنالیز چند متغییره در منطقه 2008(

 ) 1387(اجی میريو حباي  کردند که فاکتور زمین شناسی مهمترین عامل در وقوع زمین لغزش در منطقه می باشد.

انجام دادند و نتایج حاصل از پهنه  AHPخطر زمین لغزش را در حوزه آبریز رودخانه مادرسو با روش  پهنه بندي

 بندي نشان داد که روش سلسله مراتبی، روش مناسبی براي پهنه بندي خطر زمین لغزش در این منطقه می باشد.

چند متغییره در حوزه آبخیز باغ دشت ن لغزش را با مدل رگرسیون ) پهنه بندي خطر زمی1389بهشتی راد و همکاران(

انجام دادند و اعالم کردند که مدل رگرسیون چند متغییره با ضریب همبستگی معنی دار در سطح یک درصد و 

نمودار توزیع کالس هاي خطر کامالً با روند صعودي منظم موید کارایی مناسب این مدل براي حوزه مورد نظر 
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چون این مدل عالوه بر استفاده از نقشه زمین لغزش ها در امتیاز دهی به طور همزمان اثر مجموعه اي از متغییر است .

  هاي مستقل بر روي متغییر وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

آبخیز را در پهنه بندي خطر زمین لغزش حوزه  CF)) کارایی مدل فاکتور اطمینان(1388بهشتی راد و همکاران(

این است که در تعیین امتیاز عوامل از نقشه پراکنش  (CF)معلم کالیه مورد ارزیابی قرار دادند.از محاسن مدل 

واز منطقه اي به منطقه دیگر می تواند  وثر براي همه مناطق ثابت نیستندزمین لغزش ها استفاده می گردد و عوامل م

الیه ها بر اساس جمع جبري ساده با یکدیگر  (CF)کند.همچنین در مدل  تغییر کنند و امتیاز آنها نیز می توانند تغییر

نقشه برداري حساسیت زمین لغزش در ژاپن را با استفاده از  )Yamagishi)2004و   Ayalew تلفیق نمی گردند.

 (lineament)سنگ بستر، طرح ها-رگرسیون لجستیک انجام دادند.پارامتر هاي موثر شامل لیتولوژي، نسبت شیب

،زاویه شیب، جهت شیب، ارتفاع و نزدیکی به جاده ها مورد بررسی قرار گرفتند.آن ها دریافتند که نزدیکی به جاده 

یک انطباق منفی را  Lineamentقوي ترین فاکتور در وقوع زمین لغزش در منطقه مورد مطالعه است. در حالی که 

و  Magliulo .ي وقوع زمین لغزش ها دارندبه نمایش گذاشته است و ارتفاع یک نقش کوچک در زمان بند

) ارزیابی حساسیت زمین لغزش را با استفاده از رویکرد آماري دو متغییره در جنوب ایتالیا انجام 2008همکاران (

دادند.آنها فرآیند وزن دهی هر کالس از فاکتور هاي موثر انتخابی را با استفاده از دو روش انجام دادند.در روش 

) مطرح شده بود، مقادیر وزن دهی بر اساس تراکم 1993( Westen  Van) وYan )1988و Yin اول که توسط

زمین لغزش در داخل هر کالس  پارامتر ها محاسبه شده اند.در روش دوم که اصالحی از روش اول می باشد،در 

ساس تراکم تمام و نه بر ا (LDZ)بر اساس تراکم زون گسیختگی زمین لغزش ها  (Wi)حقیقت مقادیر وزن دهی 

قسمت هاي زمین لغزش (زون گسیختگی و توده لغزشی) در هر کالس از فاکتور هاي موثر انتخاب شده است.آنها 

بسیار مناسب است و همچنین مشخص  Creepو Solifluctionدریافتند که استفاده از روش دوم جهت پهنه بندي 
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با افزایش درجه حساسیت، افزایش می  LDZ شد که در هر دو روش درصد سطوح متاثر از زمین لغزش یا

یابد.رابطه ي بین درجه حساسیت  و درصد کالس هاي حساسیتی که واقعاً توسط زمین لغزش ها متاثر شده  به نظر 

می رسد که با استفاده از روش اول رابطه ي خطی داشته باشد در حالی که روش دوم  علی رغم وابستگی 

) از روش ارزش اطالعات 2008و همکاران ( Sarkarاز به مقداري پاالیش دارد. ژئومورفولوژیکی ذاتی هنوز نی

استفاده کردند و جهت ارزیابی صحت نقشه  Sikkim Himalyaجهت پهنه بندي خطر زمین لغزش در منطقه 

 )2009کالرستاقی و احمدي (.راکم زمین لغزش استفاده کرده اندحاصل از دو روش منحنی میزان موفقیت و روش ت

با استفاده از رویکرد آماري دو متغیره (تراکم سطح) حوزه  آبریز شیرین رود را پهنه بندي کردند.آن ها در این 

روش زمانی که داده آب زیرزمینی و ژئوتکنیکی در دسترس نیست  ،بررسی ذکر کردند که روش آماري دو متغییره

رویکرد آماري استفاده  ش  در مقیاس متوسط  می باشد.نسبتاً ساده و کم هزینه و مفید براي ارزیابی خطر زمین لغز

شده در اینجا اثبات می کند که زمین لغزش هاي معینی با ترکیبات ویژه اي از متغیر ها شامل لیتولوژي، زاویه شیب 

) 2009و همکاران ( Vijith و کاربري زمین، میانگین بارش  سالیانه باران  و فاصله از گسل و جاده مرتبط شده اند.

در هند پرداختند.آنها  Kottayam districtبا استفاده از رویکرد آماري دو متغیره(ارزش اطالعات) به پهنه بندي 

طول دامنه(فاصله بین دو شیب  از فاکتور هایی ژئومورفولوژي(عوارض سطح زمین)، زاویه شیب، جهت شیب،

ناي نیمرخ دامنه)، ارتفاع(ارتفاع از سطح دریا)، دامنه)، انحناي صفحه(انحناي خطوط کنتوري)، انحناي پروفیل(انح

(در واحد سطح)، فاصله  lineamentتراکم شبکه زهکشی(طول زهکشی در واحد سطح)، فاصله از آبراهه، تراکم 

و کاربري زمین جهت پهنه بندي استفاده کرده اند وثابت کرده اند که زمین هاي مرتفع با فالت lineament از

با شیب هاي زیاد و زمین هایی که در آن فعالیت هاي  (denudational )تپه هاي لخته اي هایی با شیب فرعی،

کشاورزي شدید وجود دارند  در داخل کالس هاي با حساسیت باال یا حساس می افتند.در این مطالعه فاکتور آب و 
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شتر زمین لغزش ها در طول دوره هوایی  به دلیل فقدان اطالعات کافی به کار نرفته است، اما مشاهده شده است که بی

ي بارندگی هاي موسمی شمالی و جنوب غربی رخ می دهند.تراکم زیاد بارش باران ، لغزش را در زون هاي ضعف 

یک متغییر مهم می باشد که رژیم هیدرولوژیکی زیر سطحی  (Slope curvatures)شدت می دهد.انحناي دامنه 

ي و خصوصیات خاك را کنترل می کند.در مناطق کوهستانی، و سطحی دامنه ،سرعت فرسایش و رسوب گذار

تراکم زهکشی ها (آبراهه ها) یک ابزار سنجش غیر مستقیم از حالت هاي آب زیر زمینی می باشد که این هم یک 

  . (Sarkar and Kanungo ,2004;Saha et al.,2005)نقش مهم در فعالیت زمین لغزش بازي می کند

  

  

  طر زمین لغزشپهنه بندي خ روش  2-5
  تعریف پهنه بندي

پهنه بندي به صورت کلی عبارت از، تقسیم سطح خشکی به یکسري نواحی و درجه بندي این نواحی بر حسب 

طر حرکات توده اي می باشد.در این قسمت درجات واقعی یا پتانسیل خطر لغزش یا بصورت جامع تر پتانسیل خ

  ی گیرد.روش هاي مختلف پهنه بندي مورد بررسی قرار م

  رویکرد منطق فازي 2-5-1   
و  نشگاه برکلی کالیفرنیا  ارائه شدتوسط لطفی علی عسگر زاده پروفسور علوم کامپیوتر دا 1965منطق فازي در سال

چند ارزشی است و اجازه می دهد که ارزش هایی را بین دو ارزشی هایی مثل  ،به صورت مفهوم منطق فازي

می توان مفاهیمی چون  و... تعریف کرد. "باال/پایین"ا ی "بله/خیر "،"درست /نادرست"
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به صورت ریاضی در  و... را که پایه هاي اندیشه و استدالل هاي معمولی انسان می باشند،"تقریباً"،"نسبتاً"،"خیلی"

نسان آورد تا بوسیله کامپیوتر قابل فهم باشند و از این طریق بتوان برنامه هاي کامپیوتري که به منطق و تفکر ا

  نزدیکترند را بوجود آورد.  

) اجسام فضایی روي یک نقشه را به صورت عضو هایی از یک مجموعه مورد  Zadeh,1965ایده منطق فازي (

رسیدگی قرار می دهد.در تئوري مجموعه کالسیک، یک شئ  یک عضو از یک مجموعه است اگر آن یک مقدار 

داشته باشد. در تئوري مجموعه فازي،  0اگر مقدار عضویت داشته باشد و آن عضو یک مجموعه نیست  1عضویت 

منعکس کننده درجه قطعیت از عضویت تعهد شود.تئوري مجموعه فازي،  1و 0عضویت می تواند هر مقدار بین 

 ایده تابع عضویت را به کار می برند که درجه عضویت را با توجه به بعضی ویژگی هاي مورد نظر بیان می کنند.

 Juangدرجات عضویت آن اعضا می باشند( ،یان می شوند و مقادیر قبل از (/)ه فازي پس از (/) باعضاي مجموع

et al.,1992  ( .  روابط فازي بر این اساس هستند که همه چیز ها با بعضی جهات مرتبط یا نامرتبط

  ). Dubois and Prade,1980هستند(

زمین لغزشی، اجسام فضایی بر روي یک نقشه به صورت پس با استفاده از منطق فازي در نقشه برداري حساسیت 

عضو هاي یک مجموعه مورد رسیدگی قرار گرفته اند. براي مثال، اشیاء فضایی می توانستند نواحی بر روي یک 

نقشه گواه (نقشه اي از فاکتور هاي مسبب براي زمین لغزش) باشند و مجموعه به صورت نواحی حساس به زمین 

وقتی دو یا تعداد بیشتري نقشه با توابع عضویت فازي براي همان مجموعه در دسترس  ند.لغزش تعریف می شو

پنج  An et al (1991)هستند عملگر هاي متنوعی می تواند به کار رود تا مقادیر عضویت را ترکیب کنند. 

د بحث فازي را مورجمع جبري فازي و عملگر گاما  حاصل ضرب جبري فازي، فازي،  ORفازي، ANDعملگر 

 قرار داده است.
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  مجموعه هاي فازي 2-5-1-1
که یک  مشخص می شود  µƒ  بوسیله تابع عضویت Uاز عالم سخن (مجموعه مورد بحث)  fزیر مجموعه فازي 

توان به کمک را می  Uاز عالم سخن   ƒبنابراین زیرمجموعه فازي  می باشد. [0,1]به بازه بسته  Uنگاشت از 

  )2-2(مجموعه زوج مرتب رابطه 

                                                                  (2-2)   هرابط 

  تعلق دارد.  ƒبه  ƒ µبه میزان uنمایش داد که در آن مولفه اول یعنی 

  کنیم.در این مثال سه نوع مختلف از مجموعه هاي فازي را به نامهاي مثلثی،ذوزنقه اي و نمایی را معرفی می 

مثال : اگر مجموعه مورد بحث انسان ها باشند چگونه می توان زیر مجموعه فازي افراد جوان را مشخص نمود؟ 

باید  زیر مجموعه فازي افراد جوان سال باشد تابع عضویت  yمجموعه تمام انسان ها باشد و  Uفرض کنیم 

  .توانایی شناسایی اعضاي این مجموعه را داشته باشد

باشد ولی در مورد نی است بنابراین انتظار داریم اگر اینگونه تصور کنیم که سی سالگی اوج جوا

  به تابع زیر دقت کنید: دارند تکلیف چیست؟ 30افرادي که سن هایی نزدیک به 

 

(x)= 

  با این تعریف داریم :
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(29)      ,     31) 

 

 

   )1-2شکل(                                                                                  

ود براي جوان هستند تابع عضویت را باید طور دیگري معرفی نم 35تا  25ولی اگر نظرمان بر این باشد که افراد بین 

  نمونه حالت زیر را در نظر بگیرید:
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  )2-2شکل (                                                                                 

) در 25و1)و( 35و1) وضعیت نامساعدي را به نمایش می گذارد همین وضعیت در نقاط (30و1نقطه ( 1-2در شکل 

در  و به نوع دیگري ظاهر شده است .به زبان ریاضی می توان چنین گفت که توابع عضویت  2-2شکل 

یر براي تعریف تابع نقاط یاد شده مشتق پذیر نیستند.اگر مایلیم که چنین نقاطی را نداشته باشیم می توان از تابع ز

   سبات نرم)(محات:عضویت کمک گرف
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  )3-2(شکل 

 

(44) 

    تابع عضویت 2-5-1-2
برخوردار می باشد، چرا که تمام اطالعات مفهوم تابع عضویت از اهمیت ویژه اي در تئوري مجموعه هاي فازي 

ل تئوري مجموعه هاي مربوط به یک مجموعه فازي به وسیله تابع عضویت آن توصیف و در تمام کاربرد ها و مسای

تابع عضویت مقدار فازي بودن یک مجموعه فازي را مشخص می کند.در واقع به فازي از آن استفاده می گردد.

تابعی که میزان درجه عضویت المان هاي مختلف را به یک مجموعه نشان می دهد، تابع عضویت می گویند.براي 

را  Ãبه مجموعه فازي  xشود.تابعی که درجه عضویت المان استفاده می  µنشان دادن تابع عضویت فازي از حرف 

نمایش می دهند.بنابراین تفاوت مفهوم درجه عضویت در مجموعه هاي کالسیک و فازي  نشان می دهد با 

 به صورت روابط زیر بیان می شود.

     )3-2رابطه(                                                                                    

                                                                                             )                 4-2رابطه(       

            

و عضوي صفر و یک بوده در حالی که عضویت کالسیک، مجموعه دنشان می دهند که برد توابع  4-2و3-2 روابط

نشان داده شده  3-2برد توابع فازي ،بازه بسته صفر و یک می باشد. یک تابع عضویت به صورت شماتیک در شکل 

  است.
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  :اعضاي مختلف تابع عضویت فازي4-2شکل                                                  

  عضویت فازي عبارتند از :اجزاء مختلف تابع 4-2با توجه به شکل

تعلق دارند یعنی درجه عضویت آنها به  Ãرأس : به بخشی از مجموعه که المان هاي آن به طور کامل به مجموعه -

Ã رأس گفته می شود.برابر یک می باشد ،  

د، مخالف صفر باش Ãگاه : به بخشی از مجموعه مرجع که عضویت المان هاي آن به مجموعه  تکیه-

  تکیه گاه گفته می شود. 

بین صفر و یک می  Ãبه مجموعه  مرز: به بخشی از مجموعه مرجع که درجه عضویت المان هاي آن-

  ، مرز مجموعه فازي گفته می شود. باشد

ه می شود گفتباشد نقطه گذر یک تابع عضویت   0.5نقطه گذر: به نقطه اي که مقدار درجه عضویت آن برابر -

  ) 1386(پورقاسمی 
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  فازي ساز ها 2-5-1-3
در واقع عمل فازي سازي، نگاشت فضاي  ي به ابهام و غیر دقیق بودن در یک زبان طبیعی وابسته است.ي سازفاز

این عمل نقش مهمی را در رابطه با اطالعات غیر مطمئن دارد  ورودي مشاهده به یک مجموعه فازي می باشد.

دو  مجموعه هاي فازي، بسته به فضایی که مجموعه بر روي آن تعریف می شود،براي تعریف  .) 1375(کتیرایی 

روش متداول وجود دارد .یکی تعریف تابع عضویت به فرم تابعی و دیگري معرفی عددي تابع عضویت. در تعریف 

اس یک روش عددي، به مقادیر گسسته درجه عضویت خاص نسبت داده می شود. انتخاب درجه عضویت بر اس

در واقع هیچ راهی براي تعریف دقیق یک تابع عضویت براي یک  ). 1379(اسکندریان، دذهنی صورت می پذیری

، لذا  (Zimmermann,1996)مجموعه خاص وجود ندارد و در این زمینه بیشتر به تجربه و شهود متکی هستیم

 Abolmasove and)پذیر است نعطافاز لحاظ تئوري و در عمل بسیار اراههاي تعیین تابع عضویت 

Obradovic, 1997 )   .در عین حال فازي سازي باید بتواند در ساده تر کردن محاسبات فازي نقش داشته باشد.

-Userشکل و – Sشکل، – Jتا کنون فازي سازهاي زیادي معرفی شده اند که از این میان به فازي ساز هاي خطی، 

defined می توان اشاره کرد(Gorsevski et al,2006) ارائه شده  5-2ام از این فازي ساز ها در شکل.هر کد

  است.

 

  (Gorsevski et al.,2006)توابع عضویت فازي در مقابل تابع عضویت بولین: 5-2شکل
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    Arc GIS 10انواع توابع عضویت در محیط  2-5-1-4
 -Fuzzy Gaussian 

توزیع  (Mid point)نقطه میانی  رمال تبدیل می کند.مقادیر واقعی را به  توزیع ن ،)6-2شکل(تابع گوسی فازي
نرمال ،تعریف ایده آلی براي مجموعه ایجاد می کند.این تابع زمانی که یک عضو از مجموعه مورد نظر بیشترین 
تاثیر و مقادیر دیگر کمترین تاثیر را در دو جهت مثبت ومنفی دارند ،مفید  می باشد . مثل جهت تابش خورشید که 

توسط تعداد ارقام اعضا  (Spread)درجه بیشترین تاثیر و مابقی کمترین تاثیر را دارند.درجه گسترش  180مقدار 
  مجموعه  تعیین می شود.

  

 GAUSSIAN تابع : 6-2لشک
-Fuzzy large  

براي عضویت در یک مجموعه بسیار به هم  ،)، زمانی که مقادیر ورودي بزرگتر7-2تابع تبدیل فازي بزرگ (شکل
) نقطه ادغام براي مقادیر بزرگتر از نقطه میانی  5/0ک هستند، استفاده می شود. نقطه میانی (با درجه عضویت نزدی

داراي احتمال باالتر عضویت و مقادیر زیر نقطه میانی داراي درجات عضویت کاهشی را تعریف می کند. پارامتر 
وان مثال براي ساخت مناطق مسکونی، فاصله از پراکندگی، شکل و خصوصیت زون انتقال را تعریف می کند. به عن

دارد و مقادیر بزرگتر  0.5محل دفن زباله یک امتیاز است .به همین دلیل یک فاصله مشخص داراي درجه عضویت 
  از این مقدار درجه عضویت زیادتر و مقادیر کمتر از این نقطه درجه عضویت کمتر دارند.
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 LARGEتابع  7-2 شکل
-Fuzzy linear  

) ،یک تابع خطی بین مقادیر ماکزیمم و مینیمم ویژه کاربر را به کار می برند.هر 8-2ابع تبدیل خطی فازي(شکلت
(به صورت تعریفی عضو مجموعه نیست) و هر چیزي که باالي ماکزیمم  (a0)چیزي که زیر مینیمم تعیین شده بود، 

(a1) شیب خط افزایش یا کاهش می یابد زون  (به صورت تعریفی عضو مجموعه است) تعریف می شود.جایی که
، فاصله اي  minانتقال را تعریف می کند.در تعیین این توابع اگر بخواهیم تابع از نوع خطی منفی باشد در قسمت 

متر )  20(فاصله اي که بیشترین تاثیر را دارد (مثالً  max) را نوشته و در قسمت 1000که کمترین تاثیر را دارد مثالً (
  را نوشته.  1000فاصله اي مثل  maxمتر و  20فاصله اي مثل  minه.در خطی مثبت ،در قسمت را نوشت

  

 LINEARتابع  8-2 شکل
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-Fuzzy Ms large    

است. به جز اینکه تعریف تابع بر اساس میانگین  Large) مشابه با تابع فازي 9-2(شکلMs largeتابع تبدیل فازي 
می تواند خیلی  Ms largeکلی اختالف بین دو تابع این است که تابع فازي  ویژه و انحراف معیار است .به طور

  قابل کاربرد باشند اگر مقادیر خیلی بزرگ به صورت زیادي مشابه یک عضو از مجموعه هستند.

  

 MS LARGEتابع : 9-2شکل
-Fuzzy Ms small  

تعریف تابع بر اساس یک میانگین ویژه و   است.به جز اینکه smallمشابه با تابع فازي  Ms smallتابع تبدیل فازي 
می تواند خیلی قابل  Ms smallانحراف استاندارد است.به طور کلی اختالف بین دو تابع این است که تابع فازي 

  کاربرد تر باشد.اگر مقادیر خیلی کوچک بسیار مشابه یک عضو مجموعه باشند.

 -Fuzzy Near  

مفید است اگر عضویت نزدیک به یک مقدار ویژه است. تابع توسط )بسیار 10-2(شکل Nearتابع تبدیل فازي 
یک نقطه میانی تعریف کننده مرکز مجموعه معین می شود، در شناسایی نقطه اي که داراي عضویت قطعی است به 

تعیین شده است.به صورتی که مقادیر در دو جهت مثبت و منفی حرکت می کند و درجه عضویت تا  a1صورت 
صفر(یعنی عضو مجموعه نیست) می رسد کاهش پیدا می کند.پراکندگی ،عرض و خصوصیات زون  زمانی که به

بسته به پارامتر هاي ویژه  می توانند بسیار مشابه باشند.  Gaussianو فازي  Nearفازي  انتقال را تعیین می کند.
یک پراکندگی خیلی باریک به صورت کلی با یک سرعت تندتر و با   Gaussianنسبت به فازي  Nearتابع فازي 
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بنابراین وقتی که مقادیر خیلی نزدیک به نقطه میانی هستند و بسیار مشابه به هم در عضویت هستند،  کاهش می یابد.
  استفاده می شود.

  

 NEARتابع : 10-2شکل
-Fuzzy Small   

ی عضو یک مجموعه ) وقتی که مقادیر ورودي کوچکتر بیشتر به طور مشابه11-2(شکلSmallتابع تبدیل فازي 
) براي مقادیر بزرگتر از نقطه میانی  5/0باشند استفاده شده است.نقطه میانی تعریفی ، نقطه ادغام ( با  درجه عضویت 

داراي یک احتمال  کمترعضویت در مجموعه و مقادیر زیر نقطه میانی داراي یک احتمال باالتر عضویت  را 
  و خصوصیت زون انتقال را تعریف می کند. شناسایی می کند.پارامتر پراکندگی،  شکل

 

  SMALLتابع  :11-2شکل
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  ) Idrisi(محیط نرم افزار user defineتابع 

در این نوع تابع به کاربر امکان داده می شود که درجه عضویت تک تک اعضا یک مجموعه فازي را تعیین 
  ). 12-2نماید(شکل

  

 USER DEFINEتابع : 12-2 شکل

  اي فازيهعملگر 2-5-1-5 
،عملگر اشتراك مجموعه هاست.بدین صورت که حداقل درجه عضویت اعضاء را  )5-2(رابطهAndاپراتور فازي 

استخراج می کند. یعنی در بین کلیه الیه هاي اطالعاتی حداقل ارزش(وزن)هر پیکسل را استخراج کرده و در نقشه 
دي خطر زمین لغزش تقریباً تمام سطح منطقه را در کالس نهایی منظور می کند. به همین دلیل این اپراتور در پهنه بن

 خطر کم قرار می دهد. 

),,(...,                                                                               ) 5-2رابطه ( CBAncombinatio Min    

  Bعامل  مقدار عضویت:  A  ،µB:مقدار عضویت عامل  µA :تابع عضویت فازي تخمینی،  µcombinationکه در آن 
  و غیره.
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، عملگر اجتماع مجموعه هاست.بدین صورت که حداکثر درجه عضویت اعضاء را )6-2(رابطه Orاپراتور فازي 
استخراج کرده و در نقشه نهایی منظور می کند.به همین دلیل این اپراتور در پهنه بندي خطر زمین لغزش تقریباً تمام 

                          خطر خیلی زیاد قرار می دهد. سطح منطقه را در کالس

),,(...,)                                                                                  6-2رابطه (   cBAncombinatio Max    

ر باعث می شود تمامی الیه هاي اطالعاتی در هم ضرب می شوند.این اپراتو )7-2(رابطهproductدر اپراتور فازي 
تا در شکل خروجی ،اعداد کوچکتر شده و به سمت صفر میل کند و در نتیجه تعداد پیکسل کمتري در کالس 

  حساسیت به خطر زیاد و خیلی زیاد به لغزش قرار گیرد.

,                )                                                                                      7-2رابطه(    
1




n

i
incombinatio   

  تابع عضویت فازي می باشد. µiکه در آن 

، متمم ضرب متمم مجموعه ها محاسبه می شود. بنابراین در شکل خروجی، ارزش )8-2(رابطه sumدر اپراتور 
ی باال قرار می پیکسل ها به سمت یک میل می کند و در نتیجه تعداد پیکسل هاي بیشتري در کالس خطر باال و خیل

  گیرند و به همین دلیل این اپراتور حساسیت خیلی کمی در پهنه بندي دارد.

1)1()                                                                                              8-2رابطه(
1

i

n

i
incombinatio   



 

دقت خیلی کم اپراتور فازي جمع، اپراتور دیگري به نام  جهت تعدیل حساسیت خیلی باالي اپراتور ضرب فازي و
  شده است.فازي گاما معرفی 

)                              9-2رابطه(  1)lg(*)lg( uctebraicprodFuzzyaebraicsumFuzzyancombinatio  

 0خواهد بود و اگر  Fuzzy Sumباشد نقشه خروجی همان نقشه حاصل از  1) اگر  9-2بر طبق رابطه (
بین صفر و یک می خواهد بود.بنابراین محدوده تغییرات  Fuzzy Productباشد نقشه خروجی، نقشه حاصل از 

  . (Bonham-Carter,1994; Lee,2007)باشد
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  د آماري دومتغییرهرویکر  2-5-2
نیاز به محاسبه مقادیر وزن دهی بر  (Yalcin 2008)رویکرد هایی که بر اساس آنالیز آماري دو متغیره هستند

، یعنی »ارزش واقعی«اساس تراکم زمین لغزش براي هر کالس ازمتغییر هاي مسبب دارند.تراکم زمین لغزش یک 
یک منبع بررسی شده ي میدانی است . رویکرد ارزیابی آماري دو متغیره نسبت به ارزیابی کارشناس ، هدفمند تر 

د آماري دو متغیره نسبت به شبکه ي عصبی مصنوعی و آماري چند متغیره جهت به روز است.عالوه بر آن رویکر
رسانی و کاربري آسان تر است.رویکرد آماري دومتغیره از طریق دو روش ارزش اطالعات و تراکم سطح قابل اجرا 

  می باشد.

  روش ارزش اطالعات 2-5-2-1 
 Yin,Yan1988;Van)دو رویکرد می توان اتخاذ کرد  در استفاده از روش آماري دو متغیره(ارزش اطالعات)

westen 1993,1997;Rautela and Lakhera,2000). در این روش مقادیر وزن دهی براي هر کالس از
که این مدل در واقع ؛ روش دوم فاکتور هاي مسبب، بر اساس تراکم زمین لغزش در هر کالس محاسبه شده است.

( ست، مقادیر وزن دهی فقط بر اساس تراکم زون گسیختگی زمین لغزشی یک مدل اصالح شده از نوع اول ا

LDZ .محاسبه شده اند (  

تمایز بین زون گسسیختگی و توده زمین لغزشی در هر زمین لغزش توسط تفسیرعکس هاي هوایی و آنالیز نقشه  
دهنده زون گسیختگی خطوط کنتوري که به سمت پایین دامنه مقعر هستند ، نشان  توپوگرافی صورت می گیرد.

)LDZ (  داللت بر وجود توده لغزشی دارند.هستند، در حالی که خطوط کنتوري محدب به طرف پایین دامنه  

نقشه هاي تماتیک تولید شده ي پیشین ( مثل :نقشه زاویه شیب ، جهت شیب ،سنگ شناسی ،...) با نقشه ي فهرست  
شیوه اجازه داده است تا همه ي پارامترهاي مورد نیاز براي  ترکیب می شود.این GISزمین لغزشی با استفاده از 
ل انتخاب شده (لیتولوژي، کاربري زمین،زاویه براي هر کالس از فاکتور هاي مد )Wi(محاسبه مقادیر وزن دهی 

شیب ...) را توسط استفاده از آنالیز آماري دو متغیره ساده بدست آوریم.براي این هدف دو روش متفاوت استفاده 
  :  (Yin and Yang 1988;Van westen 1993)می باشد )10-2ساس رابطه(هر دوي آنها بر اکه   شده است
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NPixNi)                                         10-2رابطه(
NPixxi

NPixNi
NPixxi

i DensMap
DensclassW




 lnln  

 Wi مقدار وزن دهی در کالس: i .است 

Dens class  تراکم زمین لغزش ها در کالس :i زش + زون گسیختگی زمین لغزش)است(جسم زمین لغ  

Dens map  تراکم زمین لغزش در تمام ناحیه مورد مطالعه :  

NPixxi  شمار پیکسل هاي قرار گرفته در داخل پلی گون هاي نشان دهنده زمین لغزش است که در کالس :i  رخ
  داده است.

NPixNi  شمار پیکسل ها در کالس:i  .است  

NPixxiلی پیکسل هاي قرار گرفته در داخل پلی گون هاي نشان دهنده زمین لغزش در تمام ناحیه ي : شمار ک
  مورد مطالعه است.

NPixNiشمار کلی پیکسل ها در نقشه تمام ناحیه مورد مطالعه:  

 iالس :مقدار وزن دهی در ک Wiدر روش دوم که این هم در واقع یک حالت اصالح شده از روش اول است ، 

  است.

Dens class  تراکم زون هاي گسیختگی زمین لغزش :)LDZ (  در کالسi .است  

Dens map  تراکم  زون هاي گسیختگی زمین لغزش :)LDZ ( .در تمام ناحیه مورد مطالعه است  

NPixxi  شمار پیکسل هاي قرار گرفته در داخل پلی گون هاي نشان دهنده زون هاي گسیختگی زمین لغزش: 

(LDZ) درکالسi .است  

NPixNi  شمار پیکسل ها در کالس:i .است  
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NPixxi شمار کلی از پیکسل هاي قرار گرفته در داخل پلی گون هاي نشان دهنده زون هاي گسیختگی زمین:
  در تمام ناحیه مورد مطالعه است.) LDZ (لغزش

اي تماتیک دوباره بر اساس مقادیر وزن دهی محاسبه نقشه ه، انجام می شود GISاین مرحله از مطالعه در محیط  
را براي هر کالس از فاکتور هاي مسبب زمین لغزش محاسبه شده)دوباره کالسه  Wi شده در مرحله قبل (که مقدار 

بندي شده است و بعد از آن نقشه هاي دوباره کالسه بندي شده هم پوشانی داده می شود.این عمل به ما اجازه می 
قادیر وزن دهی را براي هر نقطه جمع کنیم.بدین ترتیب مقدار حساسیت محاسبه می شود.رنج مقادیر دهد تا م

 van westen طحساسیت، می تواند در داخل چهار کالس حساسیت زمین لغزشی پیشنهاد شده توس

  تقسیم شود.)١٩٩٣(

  محاسبه می گردد. 11-2ر هر سلول شبکه اي طریق رابطهحال ارزش اطالعات کلی د

IJI                                                                       ) 11-2رابطه(            

M

IJ WXW
1


 

XJI  مقدار پارامتر،I ،J=1,2,…,M  وI=1,2,…,N  است و مقدار XJI=1 است اگر پارامترI  در سلول شبکه ايJ 
موجود نباشد.بیشترین ارزش اطالعات کلی، داللت بر  Jسلول شبکه اي  در Iاگر پارامتر XJI 0=موجود باشد. مقدار

بیشترین درجه حساسیت زمین لغزشی خواهد داشت.ارزش اطالعات کلی بدست آمده براي هر سلول نشان دهنده ي 
تی براي هر سلول هستند.این مقادیر نیاز به طبقه بندي در داخل کالس هاي متفاو (LPI)شاخص بالقوه زمین لغزش 

در داخل کالس هاي متفاوت،  LPIداشته تا نقشه حساسیت زمین لغزشی تولید شوند.جهت کالسه بندي مقادیر 
از همه سلول ها در مقابل فراوانی شان پالت می شود.در صورتی که نمودار خیلی نوسانی باشد می  LPIمقادیر 

و ... صاف می شوند .به عنوان مثال، در  5رجه تواند توسط روش میانگین موثر(متحرك) با پنجره میانگین گیري با د
مقدار پی در پی  5به این معنی است که مقدار فرکانس(فراوانی) در هر نقطه یک میانگینی از  5پنجره اي با درجه 

  می باشد که در آن نقطه متمرکز شده است. 
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ترکیب شده است .در واقع این در مرحله آخر نقشه حساسیت زمین لغزشی تولید شده با نقشه فهرست زمین لغزشی 
روش به ما اجازه می دهد که درصد سطوح وابسته به کالس هاي مختلف حساسیت که واقعاً توسط زمین لغزش ها 

  متاثر شده اند محاسبه شوند.  

اکم در هر دو روش به ما اجازه می دهد تا مقادیر مثبتی از وزن ها را براي کالس هایی با  تر طبیعی logاستفاده از  
  LDZو مقادیر منفی براي کالس هاي با تراکم پایین از زمین لغزش یا زون   LDZباال ي زمین لغزش یا زون 

  بدست آید.

  سطحروش تراکم  2-5-2-2 
یکی از روش هاي آماري دو متغیره است که بر اساس نسبت مشاهده شده بین توزیع زمین لغزش ها و هر پارامتر 

تعیین ارتباط بین محل هاي زمین لغزش و فاکتور ها می باشد.با استفاده از این روش مرتبط با زمین لغزش، جهت 
براي کالس هاي مختلف از فاکتور ها محاسبه می شود.این روش به انتخاب و نقشه برداري  سطحمقادیر تراکم 

وه بر آن نیاز به فاکتور هاي مسبب زمین لغزش و کالسه بندي شان در داخل شماري از کالس ها نیاز دارد و عال
نقشه برداري زمین لغزشها در ناحیه مورد مطالعه خواهد داشت.سپس نقشه ي توزیع زمین لغزش ها با هر نقشه 
پارامتري همپوشانی داده می شود تا تراکم زمین لغزش  در هر کالس پارامتري تعیین شود.پس از آن  مقادیر وزن 

پارامتري مختلف وکالسه بندي مجدد آنها و تهیه نقشه از همپوشانی دهی محاسبه شده و با جایگزینی در نقشه هاي 
تعداد سلول هاي اشغال نهایی آنها ،خطر نهایی یا مقدار حساسیت از هر واحد زمینی شناسایی شده، محاسبه می شوند.

اسبه را مح GISدر  سطح شده توسط زمین لغزش در هر طبقه از همه فاکتورها محاسبه می شود تا مقدار تراکم
-2رابطه() پیشنهاد شده است، میزان هر کالس بر اساس  2004و همکاران (  Feizniaکنند.در این مدل که توسط

  محاسبه می گردد. )12

                                                                   )  12-2رابطه( 















D
C

B
Awa 000,1000,1  

 

Aدر هر کالس از متغییر هاي موثر :تعداد پیکسل هاي زمین لغزشی  

B :تعداد کلی پیکسل ها در  هر کالس متغییر  
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Cتعداد کلی پیکسل ها ي زمین لغزشی در کل حوزه آبخیز :  

Dتعداد کلی پیکسل ها در حوزه آبخیز:  

  رویکرد چند معیاره فازي 2-5-3 

  هدفه چند گیري تصمیم و صفته چند گیري تصمیم 2-5-3-1 
دهه هاي اخیر معطوف به مدل هاي چند معیاره براي تصمیم گیریهاي چند معیاره گردیده توجه محققین در  

 است ممکن معیارسنجش چندین از بهینگی سنجش معیار یک از استفاده جاي به ها گیري تصمیم این دراست.

 : گردند می تقسیم عمده دسته دو به گیري تصمیم هاي مدل این .شود استفاده

 گرفته کار طراحی به منظور به هدفه چند هاي مدل که طوري به ؛شاخصه  چند هاي مدل و هدفه چند هاي مدل

 می گردند. استفاده برتر گزینه انتخاب منظور به شاخصه چند هاي مدل که حالی در شوند می

 مطلوبیتبه  توجه با ، گیري تصمیم هاي گزینه ها آن برپایه که اند قضاوت براي قواعدي یا استانداردها معیارها 

  دربرمی گیرد. را هدف و صفت مفاهیم که است کلی واژه یک معیار اصطالح .شوند می بندي رتبه ها آن

 پدیده هاي میان در حاکم روابط یا جغرافیایی پدیده یک از پذیر سنجش کمیت یک بر مشتمل صفت یک

 که کرد گیرتلقی تصمیم براي سترسد قابل اطالعاتی منابع یا ابزار عنوان به توان می را صفات .است جغرافیایی

 گیرد. می قرار توجه مورد گیر تصمیم اهداف به دستیابی و کردن مند قاعده در

اصطالحی است که در رابطه با وضعیت مطلوب سامانه مورد نظر مطرح می شود.این  یک هدف(هدف عینی )
کن است چندین صفت متفاوت اصطالح داللت بر جهت ارتقاي یک یا چند صفت دارد.براي هر هدف معین مم

روشهاي ) 1-2جدول( رول به هدف را نشان داد.دمورد نیاز باشدتا بتوان ارزشهاي کاملی از درجه امکان پذیري حص
  هم مقایسه شده اند. تصمیم گیري با

اگر تناظرمستقیمی بین اهداف وصفات وجود داشته باشد،در آن صورت مسئله تصمیم گیري چند هدفه قالب مسئله 
 .صمیم گیري چند صفته را به خود می گیردت
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  )1389(عطایی صفته چند و هدفه چند گیري تصمیم هاي روش مقایسه ):1-2(جدول

   (MADM)مدلهاي تصمیم گیري  چند صفته 2-5-3-2
مـاتریس را   ایـن  .تاس صفت و گزینه روابط نمایانگر که باشد می ماتریس یک صورت به صفته چند مدل ساختار

  نشان داده شده است. )2-2(در جدول 

 پدیده هاي میان در حاکم روابط یا جغرافیایی پدیده یک از پذیر سنجش کمیت یک بر مشتمل صفت یک

 در که کرد گیرتلقی تصمیم براي دسترس قابل اطالعاتی منابع یا ابزار عنوان به توان می را صفات .است جغرافیایی

 گیرد. می قرار توجه مورد گیر تصمیم اهداف به دستیابی و کردن مند قاعده

  
 

 MADMبر مبتنی مسئله یک در صفت گزینه رابطه ماتریس ):2-2(جدول 
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  مکانی  صفته چند گیري تصمیم مسئله یک اجزاء 2-5-3-3
  همانگونه که از مدل تصمیم گیري چند صفته برمی آید این اجزا شامل موارد زیر می باشد:

ند صفته هر عارضه یا ترکیب عوارض در الیه نقشه ، یـک گزینـه محسـوب    گزینه ها :در یک مسئله تصمیم گیري چ
ی (ارزش هـاي  می شوند.مشخصات هر گزینه به واسطه صفت مکانی آن (داده هـاي مختصـاتی )و داده هـاي توصـیف    

 .معیار)بیان می گردند

ارزیابی همان توصیفات مـی   درتصمیم گیري چند صفته معیارهاي نیز گفته شد،همانگونه که قبالً  معیارهاي ارزیابی :
  باشند.

معیارهاي ارزیابی درمالزمت باپدیده هاي جغرافیایی وروابط بین پدیده ها مطرح شده وبر همین اساس می تـوان آنهـا   
از گزینـه هـاي تصـمیم     رادر قالب نقشه ها نمایش داد.یک نقشه به عنوان معیار ارزیابی ،صفت جغرافیـایی واحـدي را  

نقشـه   ،.بطور مثـال نقشـه شـیب   زینه ها مورد استفاده قرار گیردومی تواند در ارزیابی اولویت گگیري نمایش می دهد 
محدودیت هایی راکـه ممکـن    ارتفاع مناطق می تواند به عنوان نقشه معیار باشند.همچنین یک نقشه محدودیت (قید)،

  د.است دررابطه باصفات یا متغیرهاي تصمیم گیري اعمال گردد، به نمایش می گذار

  )1389فات نسبت داده می شوند(عطایی هاي توصی نقشه هاي معیار همچنین به عنوان نقشه

  تولید نقشه هاي معیار استاندارد متناسب  2-5-3-4
با تعیین مجموعه اي از معیارها براي ارزیابی گزینه هاي تصمیم گیري ،الزم است که هر معیار بـه صـورت یـک الیـه     

نشان داده شود.از الیه هایی که معرف معیارهـاي ارزیـابی هسـتند (صـفات مـالزم بـا         GISنقشه در پایگاه داده هاي 
اهداف)تحت عنوان نقشه هاي معیار (یا صفت )یاد خواهد شد.عالوه بر این تمایز قائل شدن بین دو نوع از نقشـه هـاي   

قشـه هـاي   و ن یارهـاي ارزیـابی)  معیار حائز اهمیت است.بر همین اساس نقشه هاي معیار با عناوین نقشه هاي عامـل (مع 
  محدودیت مطرح می شوند.

شکل می گیرد که شامل وارد کـردن داده هـاي جغرافیـایی (اکتسـاب      GISفرایند تولید نقشه هاي معیار بر پایه توابع 
،فرمت دهی مجدد،زمین مرجع نمودن، گردآوري و مستند سازي داده هاي مربوطه )، ذخیره سـازي داده هـا (صـفت    

  )و خروجی گرفتن از داده ها است.هاي غیر مکانی)،پردازش و تحلیل داده ها (براي بدست آوردن اطالعات یا داده 
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باتوجه به اینکه در اندازه گیري صفات ،دامنه متنوعی از مقیاس ها مورد استفاده قرار مـی گیرد.بـر همـین اسـاس الزم     
تفاده قـرار مـی گیرد.بـر همـین اسـاس الزم اسـت،       است، ارزش هاي موجود در الیه هاي مختلف نقشه معیار مورد اس

بـا انجـام   قایسه ودر تناسب با هم تبدیل شوند. ارزش هاي موجود در الیه هاي مختلف نقشه معیار به واحدها ي قابل م
  این نقشه هاي معیار استاندارد و قابل مقایسه خواهیم داشت.

شـه هـاي معیـار را مـی تـوان در حالـت هـا ي قطعـی         بر اساس نـوع اطالعـاتی کـه بـراي ایجـاد نقشـه هـا موجودند،نق       
در تمــامی ایـن روش هـا هـدف ایـن اسـت کــه مقـادیر مربـوط بـه گزینـه هــا          حتمـاالتی و فـازي طبقـه بنـدي کـرد.     ،ا

  .)1389(عطایی باشد [0,1](عوارض)عددي در بازه
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  فصل سوم
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  زمین شناسی عمومی3-1
ساختگاه سد و محدوده طرح جزئی از سیستم البرز به شمار می رود که در بخش مرکزي این سیستم قرار محل 

  عمومی این سیستم پرداخته شده است.گرفته است.در زیر به شرح ویژگیهاي 

دد.از شمال به فرورفتگی خزر هیمالیا محسوب می گر-باختري بخشی از سیستم آلپ-با روند خاوريرشته کوه البرز 
و از جنوب به فالت ایران مرکزي محدود می گردد.در تقسیم بندیهاي زمین شناسی ایران نیز محدوده البرز به عنوان 

  یک زون مستقل مطرح است.

  به دلیل ساختار ناهمگن البرز به لحاظ تکتونیک و چینه شناسی این واحد به زیر سیستم تقسیم شده است:

  غ و البرز خاوريکپه دا-1

  البرز مرکزي-2

  البرز باختري و آذربایجان-3

  زي به شمار می رود.محدوده طرح جزئی از البرز مرکبراین مبنا 

ین زون را دریاي خزر را تشکیل می دهد و از سمنان تا قزوین ادامه دارد.بخش شمالی االبرز مرکزي،تحدب جنوبی 
گرگان محسوب می گردد.زون -جداگانه اي موسوم به زون رشته واحد زمین شناسی البرز شمالی می نامند ک

گرگان شامل مناطق واقع در شمال گسل البرز است و کناره دریاي خزر را مشخص می کند. با توجه به -رشت
شیستهاي دگرگون شده جنوب گرگان تاریخچه پیدایش این زون به پرکامبرین نسبت داده شده است. بسیاري از 

وده البرز را تا تریاس میانی به صورت یک پالتفرم پایدار در نظر می گیرند.نخستین حرکات پژوهشگران کل محد
کوههاي البرز منجر شد، مربوط به کرتاسه پایانی تا پالئوسن می باشد که در اثر آن فرورفتگی واقعی که به تشکیل 

ان سوم منجر شد.دامنه هاي شمالی خزر (کاسپین)در شمال به خشکی مبدل و به تشکیل کوههاي البرز در اوایل دور
  البرز راندگی پرشیبی به سمت شمال دارد.

از نظر موقعیت لرزه زمین ساخت و زمین ریخت شناسی براي محدوده البرز مرکزي تقسیم بندیهایی ارائه شده است 
دلن باخ این .) 1-3(شکل) می توان اشاره نمود1968) و آنگالن (1964که از آن جمله به تقسیم بندي دلن باخ (
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منطقه تقسیم می نماید که بر این اساس گستره طرح در زمره منطقه حاشیه اي مزوزوئیک قرار می  7محدوده را به 
زون حاشیه اي عمدتاً از سنگهاي آذر آواري یا آتشفشانی زیر دریایی(سازند کرج) تشکیل شده است.در گیرد.

نوار چین خورده حاشیه شمالی(مزوزوئیک) محسوب می  ) نیز این محدوده بخشی از1968تقسیم بندي آنگالن (
جنوب خاوري می -گردد.روند چین خوردگیهاي این نوار ناحیه اي که ساختگاه را در بر می گیرد شمال باختري

 باشد.
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  ) 1968واحد هاي اصلی ساختمانی البرز مرکزي(آنگالن:  1-3شکل
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  زمین شناسی حوضه   3-2

   سنگ چینه شناسی 3-2-1
دهاي سنگ چینه شناختی گستره مخزن شامل واحد هاي رسوبی ژوراسیک با سنگهاي کرتاسه پایینی و واحد واح

  آتشفشانی کرتاسه است که ذیال تشریح می گردد.

 (Jkl)واحدآواري ژوراسیک باالیی کرتاسه زیرین 3-2-1-1

را تشکیل می دهد، شامل تناوب شیل رسی خاکستري این واحد که بخش هاي گسترده اي از ابتدا وانتهاي مخزن 
تیره متورق ونازك الیه وماسه سنگ خاکستري روشن دانه متوسط تا ضخیم الیه است.این واحد که در محدوده 

لعات پیشین بویژه شرح نقشه  س مطاساختگاه به عنوان واحد سنگ چینه شناختی اصلی به شمار می رود،.بر اسا
زوین  رشت هم ارز سازند شمشک (ژوراسیک زیرین) قلمداد شده بود.با بررسیهاي اخیر چهار گوشه ق 1:250000

) به استناد بررسیهاي پا لینولوژي، سن ژوراسیک میانی به 1:100000بویژه شرح نقشه چهار گوش جواهرده(به مقیاس
ه اي به امکان هم ارزي این بخش از واحد که در محدوده محور سد قرار گرفته ،داده شده است اما هیچگونه اشار

آن با سازند شمشک نشده است . علت این امر احتماالً محدودیت زمانی دوره رسوبگذاري سازند شمشک و در 
مقابل بازه زمانی گسترش تشکیل واحد آواري فوق الذکر است . ضمن اینکه رخساره رسوبی این دو واحد تشابه 

اره دریایی واحد ژوراسیک باالیی ) .رخنمون هاي این واحد زیادي ندارد (رخساره کوالبی واحد شمشک  و رخس
گرمابدشت به چشم می خورد . از جمله در حوالی روستاي –در نقاط مختلف بویژه در ترانشه هاي جاده رحیم آباد 

متر دیده می شود . این واحد با میان  5/0سیجاره به صورت الیه هاي نازك ماسه سنگ و شیل با ستبراي کمتر از 
تراکیت) تا بازیک (گابرو) همراه است.  –یه ها و ادخال هاي متعدد توده هاي آذرین با ترکیب حدواسط (سینیت ال

آثار این ادخالها ازجمله در محدوده پایین دست محور در تکیه گاه راست بخوبی دیده می شود . در این محدوده 
متري از جنس سنگ  1ردد که درون آن یک الیه متري مشاهده می گ 4یک دایک با بافت آپلیتی و ستبراي حدود 

فاز ماگمایی جداگانه در این محدوده است در بخشهاي  2هاي خروجی نفوذ کرده است.این امر بیانگر وجود 
ه انتهایی مخزن که عرض دره کم و شیب تکیه گاهها بیشتر است ، رخنمونهاي این واحد در تکیه گاه چپ نیز ب

  وفور به چشم می خورد.
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  (Jks)واحد آهکی کرتاسه 3-2-1-2
 600کیلومتري محور به سمت باال دست در طول تقریبی  5/4این واحد که در بخش میانی و انتهاي مخزن بویژه از 

متر و بویژه درتکیه گاه راست در راستاي ترانشه جاده دیده می شود ، داراي ترکیب سنگ شناختی شامل آهکهاي 
ز در آن به که ندرتاً میان الیه هاي شیلی نی ه به رنگ خاکستري روشن می باشدماسه اي نازك الیه تا متوسط الی

ماسه سنگی با واریزه هاي دامنه اي پوشیده شده است اما با  –چشم می خورد.مرز شمالی این واحد با واحد شیلی 
واحد در شرح توجه به تشابه نسبی در مشخصات شیب و امتداد شیب ، جوانتر از آن محسوب می گردد. سن این 

) این واحد بر اساس 1975نقشه جواهرده معادل کرتاسه زیرین ارزیابی شده است . در بررسی هاي آلنز و همکاران (
فسیل هاي موجود به ژوراسیک باال نسبت داده می شود. از ویژگی هاي این واحد وجود دایک هاي متعدد در آن 

الیه ها این واحد را قطع کرده اند و به شدت هوازده می باشد .  است . دایک هاي مزبور عموماً در راستاي عمود بر
متر و نیمه عمیق (آپلیتی ) و از نظر ترکیب در حد آپلیت تا آندزیت ارزیابی می  5/7تا  1ستبراي این دایک ها بین 

یت پرشده گردد .درزه شدگی سطحی در این دایک ها قابل توجه است . سطوح این درزه ها انقباضی غالباً با کلس
است . در برخی از افق ها آهک ها به صورت ضخیم الیه تا توده اي ظاهر شده است . جهت شیب الیه ها به سمت 

متري جنوب  500متغییر است . مرز جنوبی این واحد که در   35تا  20شمال تا شمال خاوري و میزان شیب نیز 
ماسه سنگی را  –ودن طبقات  این واحد با واحد شیلی روستاي دیالبن سفلی واقع شده است ، به آشکارا هم شیب ب

ماسه سنگی به صورت ماسه سنگ متوسط الیه تا ضخیم الیه می  –نشان می دهد . بخش انتهایی واحد شیلی 
باشد.بررسی مقطع نازك نمونه هاي دستی از این واحد حاکی  ازآن است که سنگ به طور عمده از بلور هاي 

است . بخش هایی از سنگ بافت میکرایتی و بخش هاي دیگر بافت میکرو اسپارایتی  کربنات کلسیم تشکیل شده
دارد . ناخالصی هاي سنگ را ریز بلور هاي کوارتز ، تیغک هاي مسکویت  به میزان کم و ندرتاً بلورهاي کلسیت و 

ه اي دیده ان قابل مالحظل رادیوالریت به میزتورمالین تشکیل می دهد . آثار فسیلی به صورت پوسته و خار هاي فسی
  می شود.

  (K2pv)واحد آتشفشانی کرتاسه باالیی 3-2-1-3
متري  500به لحاظ گسترش جغرافیایی مهمترین واحد گستره مخزن به شمار می رود و رخنمون هاي آن از حدود 

تا بازیک  کیلومتري انتهاي مخزن گسترش یافته است و شامل سنگ هاي آتشفشانی با ترکیب حد واسط 2محور تا 
می باشد . این واحد شامل مجموعه اي از توف هاي آندزیتی ،بازالت و آگلومرا می باشد . در توف هاي نوعی الیه 
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بندي به چشم می خورد . سطوح این نوع سنگ ها کامالً تیره و به رنگ سبز مایل به سیاه می باشد . این منظره که 
شهور است حاصل تشکیل الیه اي نازك از اکسید آهن و منگنز ) م desertVarnishحاً  به ورنی صحرا (اصطال

است که در اثر هوازدگی سطوح سنگ را می پوشاند . در میان توف هاي بازیک چندین رگه نفوذي از جنس 
دلریت تا گابرو نیز نفوذ کرده است . دایک هاي مزبور شدیداً هوازده و خرد شده هستند . در رخنمون هاي گسترده 

بعضاً ساخت هاي بالشی و منشوري نیز مشاهده گردیده است . ترکیب سنگ شناسی در این محدوده ها  این واحد
کامالً بازالتی است . بعالوه آثاري از حالت جریانی گدازه ها نیز در برخی محدوده ها دیده شده است . مرز زیرین و 

دي از نمونه هاي سنگی در این واحد نشان می باالیی این واحد به صورت واریزه می باشد . بررسی مقطع نازك تعدا
دهد که بافت سنگ غالباً پورفیریتیک با زمینه اینترسال یا اینترگرانوالر می باشد و بلورهاي پالژیوکالز و پیروکسن 
کانی هاي اصلی و درشت بلور (فنوکریست) سنگ محسوب می شوند که در زمینه اي از سوزن هاي پالژیوکالز و 

پیروکسن (اوژیت) که بعضاً شکل ساعت شنی را نشان می دهند ، قرار گرفته اند . نامگذاري این نمونه ریز بلورهاي 
آلکالن ،آلکالی بازالت تا بازالت عنوان شده است . در بخش هاي بازالتی که تخلخل  –ها بر اساس درصد سیلیس 

ی شود . رخنمون هاي این واحد در ذاتی سنگ بیشتر است ،پرشدگی با کلسیت و آراگونیت به فراوانی دیده م
در سایر محدوده هاي این  بخش هاي انتهایی (به سوي باالدست )به صورت برش دیده می شود . با توجه به اینکه

  ن ساختاري دیده نشده است ، بایستی این حالت را به عنوان برش تکتونیکی در نظر گرفت .واحد چنی

  (Nq)کنگلومراي نئوژن 3-2-1-4
منحصراً در امتداد خط الراس تکیه گاه  یمان شدگی ضعیف است وها شامل کنگلومراي پلی ژنتیک با س این نهشته

متري باال دست  500راست و طی حفاریهاي اکتشافی شناسایی شد . با وقوع زمین لغزه در تکیه گاه راست واقع در 
 ضخامتباال آشکار گردیده است .محور سد ، یک سطح گسیختگی سنگی رخنمون هایی از این واحد در ترازهاي 

متر در  105این واحد که گسترش آن بویژه از جانب ستیغ به سوي دره مجاور (دره آزارکی) می باشد حداکثر 
گمانه هاي اکتشافی ثبت گردیده است . گسترش این واحد تنها در بخش هاي ابتدایی مخزن دیده شده است . نتایج 

اول صورت گرفت ضمن تایید وجود یک واحد کنگلومرایی ، شعاع گسترش  بررسیهاي لرزه نگاري که در مرحله
متر بالغ می گردد . در این مرحله از  40آن نیز حداکثر تا  ضخامتمتر ارزیابی می کند و 500آن را در حدود 

یرین این . با توجه به تغییرات رقوم مرز زت این واحد تعدادي گمانه حفاري گردیده استمطالعات براي تدقیق موقعی
واحد با واحد شیلی ماسه سنگی و ترسیم پروفیل در امتداد عمود بر دره مشخص گردید که سطح جدایش این واحد 



 

82 
 

از واحد زیرین یک سطح فرسایشی است و نشانگر وجود یک فاز فرسایشی دراز مدت مابین پایان رسوبگذاري 
  و تشکیل واحد کنگلومرایی است .تا هنگام پیشروي مجدد  )  > 50(کرتاسه زیرین- حوزه ژوراسیک

  روباره 3-2-2

  (Qt)پادگانه هاي آبرفتی 3-2-2-1
این نهشته ها از انتهاي مخزن تا نزدیک محور سد گسترش دارند و گسترش آنها از ریخت  و پهناي دره پیروي می 

) به سوي  کند . با عریض تر شدن دره کاهش سرعت جریان آب از بخش هاي میانی (شمال روستاي خانکاسرا
پایین دست بر گسترش جانبی و نیز ستبراي آنها افزوده شده است . این رسوبات غالباً دانه متوسط و در ابعاد ماسه تا 
شن هستند و در برخی نواحی به صورت مطبق و پلکانی که نشانگر مراحل مختلف تشکیل این واحد ها است ، دیده 

ی دریاچه (رودخانه هاي سوگوابر و پرشو ) نیز مشاهده می شوند . ستبرا می شوند . این پادگانه ها در شاخه هاي فرع
متر بالغ گردیده است . حداکثر گسترش این واحد پس از  10این رسوبات با توجه به تراز رودخانه تا بیش از 

متر  250روستاي درازالت تا حوالی محور است . در این محدوده گسترش این نهشته ها را در جهت جانبی تا حدود 
  در هر سمت ساحل رودخانه می توان دید .

  (Qs)واریزه هاي دامنه اي 3-2-2-2
بدلیل شرایط اقلیمی همانند بیشتر مناطق دامنه هاي شمالی البرز ، سطوح دامنه ها تا حد زیادي  با واریزه هاي دامنه 

تند و شامل آبشستهاي دامنه اي و اي پوشیده شده است . این رسوبات در اکثر موارد دانه ریز تا دانه متوسط هس
  متر متغییر است . 10تا  2محدوده هاي ریزشی می باشند . ستبراي آنها بین 

  (RF)محدوده هاي رانشی و لغزشی 3-2-2-3
به دلیل بارندگی فراوان و گسترش آبهاي نافذ در درون واحد هاي سطحی ، در برخی مناطق منجر به ریزش و 

در نقشه  (RF)ت که تحت عنوان توده هاي نابرجا اریزه اي به سوي پایین شده اسحرکتهاي موضعی توده هاي و
زمین شناسی مخزن به نمایش در آمده است .مصالح تشکیل دهنده نشان می دهند که رانش تنها در بخش سطحی 

ي لغزشی در رخ داده است و به واحد هاي سنگی واقع در زیر واریزه ها گسترش نیافته است .بیشتر این محدوده ها
  تراز کمتر از تراز نرمال قرار دارند .
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  (Q L)آبرفتهاي رودخانه اي 3-2-2-4
بیشتر شامل رسوبات درشت دانه در حد تخته سنگ تا قلوه سنگ می باشد که از گسترش محدودي برخوردارند و 

ي نهاده شده است به صورت نوار هاي باریک حاشیه رودخانه در برخی نواحی که سرعت جریان کمتر است ، برجا
  .) 1380(مهاب قدس

  زمین شناسی ساختمانی 3-3
روند عمومی عوارض ساختاري در گستره مخزن از شرایط عمومی البرز مرکزي پیروي می کند و براین اساس 

باختري است و واحد هاي سنگ چینه شناسی نیز  –محور چین خوردگیها  و روند گسله هاي منطقه خاوري 
ند از یکدیگر تمایز می گردند . بر این پایه گستره مخزن عمود بر روند ساختاري منطقه شکل کمابیش با همین رو

 –می گیرد و الیه هاي سنگی دره را قطع می کنند . عالوه بر واحد هاي رسوبی که داراي امتداد عمومی خاوري 
ش قابل مالحضه اي از آن ) که توف هاي سنگی و ماسه اي بخKvbباختري هستند ، در واحد آتشفشانی کرتاسه (

  ماسه سنگی دیده می شود . –را در بر می گیرد ، شیب الیه بندي با امتدادي مشابه واحد شیلی 

جهت شیب واحد هاي سنگی عموماً به سوي شمال می باشد . در جنوب روستاي دراز الت رخنمون کوچکی که 
ر وجود تاقدیسی در حوالی شمال روستاي دراز در آن شیب الیه ها به سوي جنوب است ، دیده می شود که نشانگ

الت است . مشابه این رخنمون ها در همان محدوده و در دره ساحل چپ رودخانه دیده شده است . مرز بین واحد 
متري جنوب روستاي دراز الت  500ماسه سنگی با واحد آتشفشانی کرتاسه که در فاصله تقریبی  –شیلی 

گسله می باشد ، با مصالح واریزه اي پوشیده شده است . این محدوده تقریباً منطبق متري محور ) و به صورت 1500(
ده نیز دقیقاً همین محل به عنوان همبري گسله بر ی باشد و در نقشه چهار گوش جواهربر موقعیت گسله لوسرا م

ند که وضعیت ریخت واحد هاي مزبور ثبت شده است . وجود دره اي تنگ و نسبتاً عمیق و با شیبهاي تکیه گاه ت
شناسی متفاوتی نسبت به پیرامون را ایجاد کرده اند ، نزدیک بودن زون گسله را نشان می دهد. به جز موارد فوق 
عوارض ساختاري اصلی دیگري تا انتهاي مخزن شناسایی نگردیده است . در بخش هاي انتهایی مخزن که واحد 

م داراي الیه بندي نازك هستند که بنظر می رسد به کانون تنش ماسه سنگی مجدداً ظاهر شده است ، سیست –شیلی 
نزدیکتر باشد . بعالوه به دلیل فعالیت هاي ماگمایی نفوذي (پلوتونیسم) در محدوده واحد آهکی، دایک هاي 
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متعددي در این واحد ظاهر شده است که عمود بر سطوح الیه بندي طبقات آهکی را قطع کرده و به شدت هوازده 
  ند .شده ا

  گسل ها 3-3-1
وجود دارند که نقشی به سزا در تکامل ساختاري و دگر ریختی در گستره مورد بررسی انواع گوناگون از گسله ها 

جنوب خاوري دارند و در نتیجه عملکرد آنها منطقه به  -منطقه داشته اند.گسله هاي اصلی بیشتر روند شمال باختري
روند درآمده است.از گسله هاي موجود در منطقه می توان به موارد زیر  صورت پهنه هاي باریک و موازي با همین

  اشاره نمود:

  گسله چاك رود3-3-1-1
جنوب خاوري وبا شیب زیاد به سوي جنوب که مهترین عارضه –روندي شمال باختر  باراستاي خم دار و گسله اي

با خرد شدگی  و یهاي سماموس می گذردکنترل کننده موثر لرزه اي براي ساختگاه است .این گسل از شمال بلند
بخش شمالی تاقدیس گرمابدشت را کنترل می کند .این گسل در شدید همراه است که پس ازگذر از دره پلرود 

  نقش چهار گوش جواهرده نیز با نام مشابه به نمایش در آمده است اما روند عمومی آن خاوري باختري ترسیم است.

  )اگسله بینکسر (لوسر 3-3-1-2
ار غالب معکوس با تمایل به سمت جنوب که سنگهاي واحد شیلی ماسه سنگی گسله اي است خم دار با سازوک

سه باالیی را به سوي جنوب رانده است. گسله بینکسر در بعضی مناطق با زون خرد شدگی مجموعه آتشفشانی کرتاو
ات مرحله دوم ،پایانه گسله بینکسر در ش لرزه زمین ساخت مطالعهمی همراه بوده  است بر اساس گزارنه چندان م

نا واضح تبدیل شده است.این گسل پس از گذر از  دره پلرود بوده و به چندین گسل کم اثر با گسترش سطحی
د.پهناي زون خرد شدگی بیشتر در راستاي گسله خاوري جواهردشت به سیستم گسل چالکه رود می پیوندشمال 

سر نمی تواند قابلیت لرزه زایی بیشتر  را نسبت به گسل چالکه رود داشته چالکه رود نشان می دهد که گسل بینک
  بر آورد شده است.کیلومتر  3باشد .فاصله گسل بینکسر تا ساختگاه سد حدود 



 

85 
 

  گسله شوئیل 3-3-1-3
یک گسله معکوس که با راستاي شمال باختري در جنوب خاوري امتداد یافته است.داراي تمایل به سوي شمال 

ژوراسیک برروي سنگهاي کرتاسه شده است.این گسله بخشهاي میانی  بب جاي گرفتن سنگهاي پرمین واست وس
  حوزه پلرود را قطع می کند.

  راندگی زرین رجه 3-3-1-4
جنوب خاوري ومتمایل به سوي شمال است که سبب رانده شدن –خاوري تا شمال –داراي راستاي عمومی باختري 
  هاي جوانتر شده است و در ادامه به گسل شمال بزاکوه می پیو ندد.سنگهاي پر مین  برروي واحد 

  )Teartaut(گسلهاي عرضی پاره 3-3-1-5
آنها هستند که در دو سوي آنها اندازه این گسلها در واقع پارگی موجود ،درون ورقه هاي راندگی و یا پایانه 

یاسر و گسله ه هاي پایانه خاوري راندگی درگسلجابجایی ورقه هاي راندگی است .از جمله این گسل هاي جوان به 
  پاره در راندگی شوئیل در پلرود اشاره کرد.

   (F1)گسل تکیه گاه راست 3-3-1-6
ماسه سنگی و نیز  –متر طبقات متوالی شیلی  285جنوب خاوري و درازاي حدود -این گسل با روند شمال باختري

قات و وجود ناپیوستگی الیه ها در برش هاي زمین شناسی بین تراکیتی را قطع کرده است. عالوه بر نبود تطابق طب
می گذرد که شاهدي  PO-208گمانه اي، آثاري از این گسله  به صورت آبراهه اي باریک و خطی از شمال گمانه 

بر تائید وجود این گسل به شمار می رود. با توجه به ماهیت عمومی گسله هاي منطقه به نظر می رسد شیب این گسله 
  ه داراي ساز و کار معکوس است، به سمت شمال خاور و مقدار شیب آن در حد شبه قائم باشد.ک

 )F2(گسل  3-3-1-7

جنوبی قرار گرفته است، توده اي گابرویی واقع در  -و با روند تقریباً شمالی F1این گسل احتمالی که در ادامه گسل 
متر  150ه راست جدا می کند.طول این گسله حدود پی مرکزي را از واحد شیلی واقع در دامنه سنگی تکیه گا

  ارزیابی می گردد.
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 (F3)گسل تکیه گاه چپ 3-3-1-8

متر به صورت افقهاي خرد شده با ستبرا بین  435جنوب باختري و درازاي تقریبی  -این گسل با روند شمال خاوري
بیش در یک راستا حفاري شده بودند، گمانه اکتشافی که کما 4متر همراه با هوازدگی شدید توده سنگ در  6تا  2

با توجه به موقعیت فضایی زون هاي خرد شده در گمانه ها نسبت به یکدیگر شیب تقریبی گسل شبه شناسایی شد.
  این گسل فاقد هر گونه عوارض سطحی است. قائم برآورد می گردد.

  چین ها 3-3-2
است .به دلیل تاثیر فازهاي زمین ساختی پر شمار جنوب خاور –روند همگانی چین خوردگی در منطقه ،شمال باختر 

با سن هاي گوناگون متفاوت است،به گونه اي که در  ،ه ايینسنگ چ ،شدت چین خوردگی در واحدهاي
است از این رو  شواحدهاي سنگ چینه اي جوانتر شدت دگرریختی کمتر است .چین خوردگی در ارتباط با گسل

هاي با هندسه سالم کمتر دیده می اهرده چین ها به شدت گسلیده اند و چینیژه در بخشهاي باختري ورقه جوبه و
  شوند .از جمله چینهاي موجود  در منطقه می توان ،موارد زیر را اشاره کرد.

  تاقدیس کوشکوه  3-3-2-1
فزون بر چین خوردگی اصلی ادر حد فاصل  رود خانه خشک رود و کو شکوه در خاور محور سد دیده می شود .

.خمش در محور این تاقدیس نشان دهنده مرحله دوم چین خوردگی است سبب تشکیل تاقدیس شده استکه 
جنوب خاوري است اما مرحله دوم چین خوردگی به نظر –.محور اصلی چین خوردگی داراي روند شمال باختري 

  می رسد داراي راستاي به تقریب عمود بر آن باشد.

  سماموس)Anticlinorium(تاقدیس مرکب  3-3-2-2
جمله تاقدیس سماموس ،ناودیس سی پشت و برزگ است که درون آن چینهاي متعدد از  یک ساختار تاقدیسی

  ناودیس سی سرا دیده می شوند.

   تاقدیس هللا کی 3-3-2-3
جنوب خاوري است .هسته آن را در دره پل رود کنگلومراي جواهرده و به سوي باختر –داراي روند شمال باختري 

شک تشکیل می دهد .در جنوب خاور کشش این تاقدیس حالت برگشته با تمایل به سوي شمال دارد و سازند شم
  یال شمالی آن به سوي شمال  شده است.
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    تاقدیس بازالن 3-3-2-4
راندگی شوئیل ،رانده وبریده شده یک تاقدیس بر گشته با تمایل به سوي شمال است که یال شمالی آن در اثر گسله 

در سازند روته تشکیل میدهد. کالیه سازند شمشک ودر شمال کیاسر ین تاقدیس را در جنوب موسیاست .هسته ا
 ،کرتاسه-رسوبی ژوراسیک  مجموعه واحدهاي آتشفشانی و ،به سوي خاور رود شمال بزاکوه ،از رودخانه پل

 سیله گسله هاي متعدد برشناودیسی را تشکیل داده اندکه برخی از آنها بر گشته اند و به و ساختمانهاي تاقدیس و
گی هایی دیده می شوند که در مرز کرتاسه چین خورد-ژوراسیکده اند .در جنوب بزاکوه نیز در سنگهاي خور

یال شمالی  .استاوري تشکیل یک ناودیس را می دهد که هسته آن از سنگ هاي آتشفشانی کرتاسه تشکیل شده خ
در کوه سر کالمگاه  ک گسله راندگی بریده شده ویال جنوبی آن رود ،توسط یاین ناودیس ،در باختر رود خانه پل

                 وسیله گسله سفید خانی بریده شده است.بر گشته وتا سنگ آهکهاي پرمین را شامل می شود وبه سوي جنوب به 

  وضعیت اقلیمی 3-4
می گردد عبارتند از عرض  به طور کلی  مهمترین عواملی که باعث بوجود آمدن نوع اقلیم در یک منطقه    

جغرافیایی، ناهمواریهاي طبیعی، موقعیت محلی، پوشش گیاهی، ساعات آفتابی، دوري و نزدیکی به دریا و جهت 
حرکت و قرار گرفتن توده هاي مرطوب و خشک با ویژگی سرد یا گرم در سطوح وسیع جغرافیایی که باعث ایجاد 

  جریانات عمومی جو بوده، می باشند.

مورد مطالعه بعلت وضعیت خاص توپوگرافی داراي شرایط اقلیمی کامالً متفاوتی نسبت به سایر مناطق ایران منطقه 
را تحت تاثیر   این منطقهده توده هاي هوایی که است و عمدتاً تحت تاثیر جریانات محلی توده هاي هوا قرار دارد عم

  قرار می دهند عبارتند از:

که در اواخر فصل پائیز و فصل زمستان از سمت شمال شرق منشاء  (CP)توده هاي هواي قاره اي قطبی -
 سیبیري و از جهت شمال غرب با سرچشمه اروپا به سوي ایران حرکت می نماید.

که بسیار سرد و خشک است در زمستان از روي سیبري یا شمال اروپا به  (CA)توده هواي قاره اي منجمد -
    ب ایران را تحت ناثیر قرار می دهد.سمت ایران کشیده شده و نواحی شمال و غر
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  لرزه خیزي منطقه 3-5
بیشتر زمین لرزه هاي متوسط تا بزرگ باعث ایجاد زمین لغزش می شوند. زمین لغزش ها در بسیاري از محیطها، 
سوابق زمین شناسی که می توانند در تشخیص احتمال منشاء لرزه اي یک زمین لغزش مورد تحلیل قرار گیرند را در 

چنین مطالعات دیرینه لرزه اي یک زمین لغزش می تواند در بازسازي تاریخ لرزه ایی یک .  ود حفظ می کنندخ
محل یا منطقه کمک کند. مطالعات دیرینه لرزه ایی زمین لغزش به طور اساسی با مطالعات دیرینه لرزه ایی گسل 

خص کردن تاریخچه جابجایی یک گسل متفاوت می باشد. با توجه به این نکته که مطالعات گسل بدنبال مش
مشخص می باشد و مطالعات زمین لغزش بدنبال مشخص کردن تاریخچه لرزه اي یک محل یا منطقه صرفنظر از منبع 
زمین لرزه می باشد. در مناطقی که داراي منشاء لرزه اي چند گانه می باشند و همچنین در مناطقی که داراي 

عه دیرینه لرزه اي گسیختگی هاي زمین، ابزار ارزشمندي در مطالعات گسلهاي سطحی مخفی می باشند مطال
 .خطرپذیري و ریسک منطقه می باشد که در این امر تفسیر تاریخچه فعالیت گسلهاي منفرد بسیار با اهمیت می باشد

لرود در گاه سد خاکی پمهمترین زلزله هاي تاریخی روي داده در گستره سد خاکی پلرود و تاثیرات آنها در ساخت
کیلومتري سد خاکی پلرود نیز در  150آمده است.همچنین مهمترین زلزله هاي روي داده تا شعاع  1-3جدول شماره

کیلومتر  60به صورتی که در این جداول مشاهده می کنیم دو زلزله با فواصل کمتر از  ورده شده است.آ 2-3جدول
مقدار محاسبه شده براي گسل بیناکسر(در صورت در منطقه طرح رخ داده اندکه به   3/5و 2/7و بزرگاي 

 نزدیک می باشند. ) ریشتر 715/5فعالیت

  :زمین لرزه هاي تاریخی مهم روي داده و تاثیر آن در گستره سد خاکی پلرود1-3جدول شماره

بزرگی   مختصات رومرکز زمین لرزه  تاریخ رویداد به تقویم میالدي  شماره
زمین 

    Msلرزه

شدت 
رومرکزي

MMI   

فاصله تا 
ساختگاه

Km 

شدت زمینلرزه در 
 MMIساختگاه سد 

 طول خاوري Nعرض شمالی  سال  ماه  روز
E   

  -X 713  VI  7.6  51.80  45.50  قرن چهارم پیش از میالد  -  -  1
2  -  -  855  35.60  51.5  7.1  IX+  188  V  
3  24  2  958  26  59.1  7.7  XI-  131  VIII-  
4  -  5  1127  25.70  50.70  7.2  IX+  147  V+  
5  15  8  1485  26.70  50.50  7.2  IX+  37  VIII-  
6  20  4  1608  26.40  50.50  7.6  X  67  VIII-  
7  16  12  1808  26.40  50.30  5.9  VIII-  65  VI-  
8  22  2  1820  35.70  52.50  7.1  IX+  244  V-  
9  12  5  1844  27.40  48  6.9  IX-  208  V-  

10  4  1  1896  27.80  48.40  6.7  IX-  190  V-  
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  زمین لرزه هاي روي داده در منطقه طرح : 2-3مارهجدول ش

  زمان رویداد(میالدي)  بزرگی در مقیاس ریشتر Kmفاصله تا ساختگاه Kmژرفاي کانونی  مرجع
Priestley et al -1994 10±4              148               7.2  1962/9/1  

Priestley et al -1994  21±5               144              6.1  1978/11/4  

Priestley et al -1994  10±8               94               5  1983/7/22  

Priestley et al -1994  19                83               7.4  1990/6/20  

  1990/6/21  5.3               55                17    1370بربریان

  

  د  خاکی پلرودتحلیل سیستم درزه ها در تکیه گاه هاي س 3-6

  مقدمه3-6-1
درزه ها عبارت از شکستگی هائیست که غالباً در سنگها مشاهده می شود.مهمترین مشخصه درزه ها آن است که      

در این نوع شکستگی ها ، حرکت نسبی به موازات  صفحه شکستگی وجود ندارد و در صورتی که در این سطح، 
له به نام گسل نامیده می شود. بایستی توجه داشت که در بسیاري حرکتی وجود داشته باشد، شکستگی هاي حاص

موارد ممکن است سنگهاي موجود در دو طرف  سطح شکستگی، در امتداد عمود بر این سطح حرکت کنند که در 
بعضی موارد ممکن است این حرکت به چندین سانتی متر برسد. ابعاد درزه ها از چند سانتی متر تا چندین صد متر 

یر می کند.سطح درزه در بسیاري موارد یک سطح مستوي است اما ممکن است در بعضی حاالت، به صورت تغی
یک سطح غیر مستوي باشد.در غالب موارد، سطح درزه محدود و در حقیقت به حالت بسته است، اما در مراحل 

در ت یک درزه باز در آید. بعد، در اثر هوازدگی، ممکن است درزه گسترش یافته و به سطح زمین برسد و به صور
  این فصل به ارائه نتایج حاصل بررسی سیستم درزه ها در دو تکیه گاه می پردازیم.

  تکیه گاه راست 3-6-2
درجه)تا نزدیک به قائم  65به طور کلی اکثر درزه هاي برداشت شده در این تکیه گاه داراي شیب زیاد(بیش از 

و فاقد هر گونه پرشدگی هستند.طول غالب آنها  (Planar)وح مستويهستند.بخش قابل توجهی از آنها داراي سط
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متر می باشد. کنتور دیاگرام ،رز دیاگرام وسطوح دسته درزه هاي اصلی تکیه گاه چپ در شکلهاي  3نیز کمتر از 
  نشان داده است. ویژگیهاي دسته درزه هاي تکیه گاه راست بشرح زیر است. 3-4تا 1-4شماره

می باشد.فاصله درزه ها  155/79مشخصات شیب و جهت شب صفحه منطبق با این دسته  از درزه:   J1دسته درزه 
متر است.میزان بازشدگی سطوح درزه ها  3متر و طول آنها غالباً کمتر از  6/0در این سیستم در اکثر موارد کمتر از 

ه، در این سیستم عموماً بدون پر میلی متر است. به لحاظ مواد پر کننده سطوح درز 5/2در اکثر موارد کمتر از 
  شدگی است.

می باشد.شیب درزه ها در این دسته زیاد  280/90مشخصات صفحه منطبق با این دسته از درزه ها :   J2دسته درزه
 متر است. 5/0متر و فواصل بین  درزه ها اکثراً کمتر از  4/0درجه متغییر است.طول درزه ها کمتر  90تا  70و بین 

میلی متر قرار دارد.در اکثر موارد سطح درزه با قشر نازکی از کلسیت  3-1دگی درزه ها در محدوده میزان بازش
  تبلور مجدد پوشیده شده است .سطوح درزه بیشتر از نوع صفحه اي و زبر است.

راي می باشد. درزه هاي این دسته نیز دا  212/86مشخصات صفحه منطبق با این دسته از درزه ها :  J3دسته درزه 
 2سانتی متر تا  20و فاصله بین درزه ها بین بوده متر  3عموماًدرجه می باشد.طول درزه ها 85تا  60شیب زیاد و بین 

  متر است.مواد پر کننده درزه ها غالباً رس و سیلت می باشد.سطوح بیشتر درزه ها نیز مسطح و صاف است.

 001/7ی شده است که مشخصات صفحات اصلی آنها همچنین در  طی  این بررسی ها دو نوع الیه بندي شناسای
  می باشد.که این مسئله دلیلی بر وجود گسل در این تکیه گاه می باشد. 004/85و
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  :کنتور دیاگرام درزه هاي برداشت شده در تکیه گاه  راست سد خاکی پلرود 2-3شکل 
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  : مشخصات هندسی دسته درزه هاي اصلی تکیه گاه  راست 3-3شکل 
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  : رز دیاگرام درزه هاي برداشت شده در تکیه گاه  راست سد خاکی پلرود 4-3شکل 

  تکیه گاه چپ  3-6-3
مسطح و صاف نتایج درزه نگاري  در تکیه گاه چپ نشان می دهد که اکثر درزه ها داراي شیب زیاد و سطوح 

نشان  6-4تا 4-4لهاي شمارهرز دیاگرام وسطوح دسته درزه هاي اصلی تکیه گاه چپ در شک ،هستند.کنتور دیاگرام
  داده است. ویژگیهاي دسته درزه هاي تکیه گاه چپ بشرح زیر است.
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می باشد.طول درزه ها کمتر  222/62مشخصات شیب و امتدادصفحه اصلی معرف این دسته درزه :  J1دسته درزه 
سطوح درزه ها نیز غالباً کمتر از متر است.باز شدگی  2سانتی متر تا  20متر و فواصل تکرار درزه ها غالباً بین  3از 
میلی متر است.بیشتر درزه هاي این سري فاقد پرشدگی و مابقی توسط کلسیت،اکسید آهن ومصالح خرده  5/2

سنگی پر شده اند.سطح درزه ها در بیشتر موارد حالت مسطح  تعدادي نیز حالت موجدار دارند.به لحاظ بررسی 
  و نیمی دیگر سطح زبر دارند.سطوح درزه ها تقریباً نیمی سطح صاف 

و  10تا  3می باشد.طول درزه ها  124/82مشخصات شیب و امتداد صفحه معرف این دسته درزه  : J2دسته درزه  
میلی متر می  5/2 تا 5/0درصد از درزه ها داراي باز شدگی حدود  49متر است.حدود  2تا6/0فواصل تکرار درزه ها 

درصد فاقد پر شدگی  29رده سنگی و اکسید آهن پر شده اند و حدود باشد.درزه ها با کلسیت، مصالح خ
  هستند.سطح درزه ها به صورت مسطح و صاف، پلکانی و صاف ودر مرتبه بعدي مسطح و زبر است.

متر  3تا  1می باشد.طول درزه ها   165/77مشخصات شیب و امتداد صفحه معرف این دسته درزه :  J3دسته درزه 
میلی متر  10تا  5/0درصد درزه ها داراي میزان باز شدگی  70متر می باشد.حدود  6/0تا  2/0و فواصل تکرار 

هستند.بیشتر درزه ها با مصالح خرده سنگی پر شده اند و مابقی داراي پر شدگی با کلسیت  یا فاقد پر شدگی  
  هستند.بیشتر درزه ها داراي سطح مسطح و صاف هستند.

 018/32دو نوع الیه بندي شناسایی شده است که مشخصات صفحات اصلی آنها  همچنین در  طی  این بررسی ها
  می باشد.که این مسئله دلیلی بر وجود گسل در این تکیه گاه می باشد. 189/30و
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  : رز دیاگرام درزه هاي برداشت شده در تکیه گاه سمت چپ سد خاکی پلرود 5-3شکل
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  شده در تکیه گاه  چپ سد خاکی پلرود:کنتور دیاگرام درزه هاي برداشت  6-3شکل 
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  :مشخصات هندسی دسته درزه هاي اصلی تکیه گاه چپ 7-3شکل
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 فصل چهارم

  

  

  

تعیین پارامتر هاي مقاومتی سنگ ، خاك  و تحلیل  
  Slideپایداري با استفاده از نرم افزار 
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  یتعیین پارامتر هاي مقاومتی سنگ و خاك در محدوده هاي لغزش 4-1

   (ASTM D5607 ASRM)تعیین مقاومت برشی مستقیم 4-1-1

با این آزمایش مقاومت برشی مستقیم حداکثر و ماندگار به صورت تابعی از تنش قائم اعمالی بر صفحه برش تعیین 
می گردد. از نتایج این آزمایش می توان در تحلیل تعادل حدي شیروانیهاي سنگی یا تحلیل پایداري پی سد ها، 

ها، مخازن و مغار ها استفاده نمود.مقاومت برشی را  در صورتی می توان در آزمایشگاه تعیین نمود که زبري تونل
سطح درزه  نسبت به ابعاد نمونه کم باشد و بتوان از آن نمونه دست نخورده تهیه کرده و به آزمایشگاه انتقال داد 

مصنوعی ایجاد شده توسط اره  باشد. جهت گیري  .نمونه مورد آزمایش ممکن است داراي یک درز طبیعی یا درز
) باید حتی االمکان  به نحوي باشد که 1-4نمونه نسبت به توده سنگ و نحوه قرارگیري آن در دستگاه برش(شکل

 سطح ناپیوستگی برصفحه برش منطبق گردد. در صورتی که سطح ناپیوستگی نسبت به صفحه برش شیبدار باشد، 

   محاسبات لحاظ نمود.باید این زاویه را در 

                   

 : دستگاه مقاومت برشی مستقیم سنگ 1-4شکل

    تئوري آزمایش 4-1-1-1

ن مقاومت برشی سنگ می باشد مقاومت آیکی دیگر از عوامل تعیین کننده در پایداري یک سازه ونیز طراحی 
اهم تنش هاي قابل بررسی است وتعیین آن  شیروانی ها از –توده سنگ  -ناپیوستگی ها –برشی در تمامی درزه ها 

نیز از بخش هاي حساس وظریف می باشد چراکه کمترین نقصان در نتیجه مطالعات تنش برشی می تواند خرابی 
وناپایداري در سازه را بدنبال داشته باشد. از عوامل موثر بر مقاومت برشی سنگ می توان هوازدگی ، زبري سطح 
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می توان نام برد. حال  برجا وجود دارد نیز سایر اختالفاتی که در نتایج آزمایشگاهی و برش، وجود آب تحت فشار و
چنانچه مقاومت نهایی بدست آمده در آزمایش هاي مختلف نسبت به تنش عمودي رسم شوند یک منحنی خطی 

 cح برشعرض از مبدا آن نشانگر چسبندگی سط و φjزاویه اصطکاك حداکثر شانگرنبدست می آید که شیب آن 
  می باشد به این ترتیب مقاومت برشی نهایی را می توان از رابطه زیر بدست آورد:

  1-4رابطه 

   τ = c + tan φ j    

                                                                                                        

  مودي رسم شود رابطه اي خطی به صورت زیر بدست خواهد آمد:چنانچه مقاومت برشی ماندگار برحسب تنش ع  

                            2-4رابطه

τr =  c + tanφr                                                                                                                      

کمتر است . در موقع انجام آزمایش اگر نمونه عاري از  φj رصطکاك حداکثاز زاویه ا φrكزاویه اصطکا معموالً
آب باشد نتیجه آزمایش بهتر خواهد بود .در تحلیل پایداري سازه هایی مانند شیروانی ها یا شیبهاي سنگی براي 

ا بطور دقیق انجام این آزمایشه .بدست آوردن مقادیر مقاومت برشی می توان از آزمایشات برشی مربوطه بهره برد
یا اینکه بصورت تقریبی در آزمایشگاه بر روي نمونه  ولی پر هزینه در صحرا در سنگ بر جا صورت می گیرد و

  انجام می گیرد .

  که با بعضی از مفاهیم آشنا شویم که به شرح آنها می پردازیم. در تعیین مقاومت برشی سنگ ها الزم است

  برشی که سنگ قبل از گسیختگی می تواند تحمل کند. : ماکزیمم تنش(τ)مقاومت برشی نهایی  -

افزایش ویا کاهش تغییر مکان برش مقاومت برشی تغییر  : تنش برشی که در آن با(τr)مقاومت برشی ماندگار -
  در حد ثابتی باقی می ماند.و محسوسی نکرده 

   .از خود نشان می دهد ): مقاومت برشی که در آن درز بدون اعمال بار عمودي´C(ه چسبندگی سطحی درز -
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): مقاومت برشی ماده سنگ یا دندانه هاي سنگی سطح برش در حالتی که بار عمودي C( چسبندگی ماده سنگ -
  صفر است.

  ): زاویه اصطکاك ناشی از لغزش از روي صفحه نا پیوستگی است.φj(ه زاویه اصطکاك سطح درز -

  ی از برش سنگ بکر را می گویند.زاویه اصطکاك ناش :(φjb)زاویه اصطکاك ماده سنگی -

زیاد در امتداد سطح برش بدست می   : زاویه اصطکاکی که پس از تغییر مکان بسیار (φr)زاویه اصطکاك ماندگار -
  آید.

در این بررسی تعداد پنج نمونه به منظور تعیین زاویه اصطکاك  در امتداد سطح درزه  با سطوحی با شرایط متفاوت 
نمونه ها در   c,) به نمایش گذاشته شده است.میزان 15-4 تا 2-4رفت . نتایج دراشکال (مورد آزمایش قرار گ

  ارائه شده است. 1-4جدول 

  

  1کرنش نمونه  -: (الف) نمودار تنش2-4شکل
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  1: (ب)نمودار تنش برشی در مقابل تنش قائم نمونه 3-4شکل

  

  2نمونه کرنش  -: (الف) نمودار تنش 4-4شکل

  

  2نمودار تنش برشی در مقابل تنش قائم نمونه  : (ب)5-4شکل

  

  3کرنش نمونه  -نمودار تنش : (الف)6-4شکل
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  3نمودار تنش برشی در مقابل تنش قائم نمونه  :(ب)7-4شکل

  

  3کرنش نمونه  -نمودار تنش :(الف)8-4شکل

  

  3نمودار تنش برشی در مقابل تنش قائم نمونه  : (ب)9-4شکل
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  4کرنش نمونه  -نمودار تنش :(الف)10-4شکل

  

  4نمودار تنش برشی در مقابل تنش قائم نمونه  :(ب)11-4شکل

  

  5کرنش نمونه  -نمودار تنش :(الف)12-4شکل
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  5نمودار تنش برشی در مقابل تنش قائم نمونه  :(ب)13-4شکل

  

  6کرنش نمونه  -نمودار تنش :(الف)14-4شکل

  

  6تنش برشی در مقابل تنش قائم نمونه نمودار  :(ب)15-4شکل
 : نتایج آزمایش برش مستقیم نمونه هاي سنگ 1-4جدول
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 Φ(deg) C(kg/cm2)  (M pa)  ویژگی سطح درزه  نمونه
     τ  

صاف و پوششی از اکسید   1
  آهن

145/1  66/0  68/0  

صاف و پوششی از اکسید   2
  آهن 

036/14  17/0  42/0  

  35/0  23/0  125/7  صاف و صیقلی  3
  28/0  13/0  53/8  صاف و صیقلی  3
  43/0  30/0  68/7  صاف و صیقلی  4
  95/0  20/0  86/36  صاف و زبر (تبلور کلسیت)  5
  27/1  19/1  56/4  صاف و صیقلی  6

    

  (ASTM D 2080-72)آزمایش برش مستقیم (نمونه هاي خاك) 4-1-2

شده چسبنده ، آزمایش برش مستقیم است یکی از قدیمی ترین آزمایشهاي تعیین مقاومت برشی خاکهاي تحکیم     
در این آزمایش تنشهاي وارد بر سطحی که در آن گسیختگی رخ می دهد در سراسر آزمایش مستقیما کنترل می 

مت تقسیم شده است قسمت پایین قس دو به افقی جهت در که   شود دستگاه برش مستقیم اساسا مرکب از یک قوطی
ل یافته وبدون حرکت است در حالیکه قسمت باالیی آزاد است ومی تواند در هر به طور ثابت به پایه دستگاه اتصا

مقاومت برشی توده . دو جهت افقی و قائم حرکت کند که مقدار حرکت را می توان بوسیله گیج اندازه گیري نمود
داد هر مقاومت داخلی واحد سطح آن خاك است که می تواند براي مقابله با گسیختگی یا لغزش در امت، خاك

پایداري شیروانیها و فشار جانبی بر ، بروز دهد. براي تحلیل مسائل پایداري خاك نظیر ظرفیت فشاري، صفحه داخلی
الزم است طبیعت مقاومت برشی بخوبی شناخته شود. آزمایش برش مستقیم یک نمونه ، روي سازه هاي حائل خاك

 می انجام شده زهکشی شده تحکیم نمونه روي   یشاز آزمایشهاي تعیین مقاومت برشی خاك می باشد این آزما
  .باشد می خاکها در  φ و  c تعیین آن از هدف و شود

  : آزمایش شرح  

  آزمایش جعبه برش به دو طریق می تواند انجام شود :

  .با کنترل تنش : با مساوي بودن نیروي برشی ،تغییر شکل را در مراحل مختلف اندازه می گیرند-1

  ر شکل :تغییر شکلها را اعمال می کنند ونیروي برشی نظیر هرکدام را بدست می آورند. با کنترل تغیی-2
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جایی کنترل شود. این  شود که نرخ جابه روش کرنش کنترل شده:در این حالت نیروي برشی به نحوي اعمال می
سنج یا حلقه بار نشان شود نیروي برشی توسط بار  امکان با استفاده از یک موتور الکتریکی و جعبه دنده مهیا می

گیري کنند. مرحله  % مقاومت برشی اندازه 1شود این وسایل باید قادر باشند که نیروي برشی را با دقت  داده می
یابد. بنابراین براي نمونه اي با  درصد قطر اولیه نمونه ادامه می 20تا 10جایی معادل  برش تا رسیدن به جابه

  ادامه یابد. 0.25in افقی حداقل  باید تا جابجایی ،in 2.5نمونهقطر

خاك هاي مورد نظر تعیین گردد.   φ ،cدر این بررسی نیز از روش دوم(کرنش کنترل شده ) استفاده شده است تا 
ارائه شده است.نمونه هاي خاك از مناطق لغزشی برداشت شده است .هدف از این  2-4نتایج آزمایش در جدول

خاك ها در بعضی موارد به جهت وجود ریشه ي گیاهان و  c , φباشد. رنج کار تعیین تیپ خاك هاي لغزشی می 
  خرده سنگ تحت تاثیر قرار گرفته است.

  
  : نتایج آزمایش برش مستقیم بر روي نمونه هاي خاك 2-4جدول 

شماره 
  نمونه

نوع آزمایش برش 
  مستقیم

PI  LL PL  Gs d  نوع خاك

(gr/cm3

)  

W%  C(Kg/c

m2) 

(deg)

φ  

  ٨٨/١١  ٤٩٣/٠  ٩٧/٣١  ٥٣/١  ٤٥/٢  ٣٤/٢٥  ٤٣  ٦٦/١٧ CL  غرقاب تند و  ١-١

  ٦٢/٢٣  ٥٩٢/٠  ٥٠/٣٣  ٥٩/١  ٦/٢  ٧/٢٥  ٥٣  ٣/٢٢  SC  تند  ٢-٦

  ٢٤/١٠  ٩١٥/٠  ٨٨/٣٤  ٧٦/١  ٥٣١/٢  ٩٢/٢٥  ٤٥  ٠٨/١٩  CL  تند ٣-٧

 ٧٤/١٩ ٥٤٩/٠ ٦١/٢٨ ٥٩/١ ٤/٢ ٣٦/٢٧ ١٤/٤٥ ٧٨/١٧ SC  تند و غرقاب ٤-٨

  ٦٢/٢٥  ٩٣٤/٠  ٥١/٢٢  ٦٦/١  ٦/٢  ٢٥/٢٧  ١٢/٤٥  ٨٧/١٧  CL  تند  ٥-٩

  ٣٧/٢٧  ٥١٩/٠  ٥/٢٥  ٦٩/١  ٢٩/٢  ٠٦/٣٠  ٥/٤٠  ٤٤/١٠  SW-SC  تند  ٦-١١

  ٨٣/٢٥  ٣٣٨/٠  ٥٩/٢٣  ٥٢/١  ٤٧/٢  ٠٦/٢٥  ٣٢  ٩٣/٦ CL-ML  تند  ٧-١٢

  ٨٢/٢١  ٣١٤/٠  ٥١/٢٥  ٥٠/١  ٥/٢  ٣٦/٣٧  ٥/٥٥  ١٤/١٨  SC  کند  ٨-١٣
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  ٩٤/١٥  ١٠٥/١  ٩٩/١٣  ٧٠/١  ٦٣/٢  ٦٧/٢٩  ٥٥  ٣٣/٢٥  SC  کند  ٩-١٤

  ٠٢/١٠  ٦٣٨/٠  ٩٣/٣٢  ٥٠/١  ٧٤/٢  ٨٣/٢٥  ٧/٤٣  ٨٧/١٧  CL  تند  ١٠-١٥

  ٧٨/١٣  ٠٨٩/٠  ٨/٤٩  ٢٧/١  ٨٧/٢  ١٢/٢٢  ٨/٤٧  ٦٨/٢٥  CL  کند  ١١-١٦

  ٤٤/٢٢  ٣٠٩/٠  ٣/٢٥  ٦/١  ٣٧/٢  ٣٢  ٣/٤٩  ٣/١٧  SC  کند  ١٢-١٧

  ٢٢/٢٨  ٦٢٨/٠  ٤١/٢٩  ٤٤/١  ٤٢/٢  ٨١/٢٧  ١/٣٨  ٢٩/١٠  SC  تند  ١٣-١٨

  ٦٠/٢٠  ٤١٥/٠  ٩/٢٣  ٦٧/١  ٧٤/٢  ٩٨/٢٥  ٥٦  ٠٢/٣٠  SC  دکن  ١٤-١٩

  ٣٢/٢٧  ٢٠٢/٠  ٩٢/٢٦  ٤١/١  ٣٧/٢  ١١/٢٨  ٥٥  ٨٩/٢٦  SC  تند  ١٥-٢٠

  ٠٧/٢١  ٣١٨/٠  ٣٣/٤٦  ١١/١  ٤/٢  ٤٣/٣٣  ٨/٥١  ٣٧/١٨  SC  کند  ١٦-٢١

  ٢٤/١٠  ٤٥٧/٠  ٤/٢٤  ٣١/١  ٦٢/٢  ٤٣/٣٠  ٦٧  ٥٧/٣٦  SC  تند  ١٧-٢٢

  

  آزمایشات تعیین نوع خاك 4-1-3

نه  و نمودار دا انجام شد (ASTM D422-63)ین آزمایش به منظور تعیین نوع خاك، دانه بندي به روش تردر ا   
جهت انجام دانه بندي به روش   40). از ذرات عبوري از الک  17-4و  16-4بندي این نمونه ها ترسیم شد(شکل

مخروط جهت تعیین حد  ش نفوذاستفاده شد.آزمای 152Hبا چگالی سنج   (ASTM D422-63)هیدرو متري 
جهت تعیین وزن  استفاده شده است.  (ASTM D424-59)جهت تعیین حد خمیري از استاندارد وروانی 

-5نتایج این آزمایشات در جدول  استفاده شده است. (ASTM C128-79)مخصوص نسبی خاکها از استاندارد 
 به نمایش در آمده است. 2
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 : نمودار دانه بندي خاك 16-4شکل 
 

 

  :نمودار دانه بندي نمونه هاي خاك 17-4شکل
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  تحلیل پایداري شیروانی خاکی سمت راست مخزن سد خاکی پلرود 4-2

  slideنحوه رسم پروفیل دامنه در محیط  4-2-1
استفاده شد.در این روش ابتدا با استفاده از  Arc GIS10از نرم افزار  Slideجهت رسم پروفیل دامنه در محیط 

Tin متداد مورد نظر توسط گزینه منطقه، اinterpolate line  انتخاب شد .سپس با استفاده از گزینهcreate 

profile graph  اقدام به رسم پروفیل دامنه در امتداد مورد نظر شد.سپس از این پروفیل به صورت فایلExcel 

موقعیت سه گمانه حفاري شده و استفاده شد.  Slideخروجی گرفته شد و از این داده ها در رسم پروفیل در محیط 
پروفیل هاي تهیه شده از این سه  21-4تا  19-4نمایش داده شده است.در اشکال  18-4امتدادهاي مورد نظر در شکل

  به نمایش گذاشته شده است. GISمقطع در محیط 
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 : موقعیت گمانه ها و امتداد هاي تحلیل پایداري 18-4شکل
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 2و  1داد گمانه هاي : پروفیل دامنه در امت19-4شکل

  

 3و2: پروفیل دامنه در امتداد گمانه 20-4شکل

  

  :پروفیل دامنه طاهر سرا 21-4شکل
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  ویژگی هاي مقاومتی خاك ها در تحلیل پایداري 4-2-2
در تعیین ویژگی هاي مقاومتی خاك ها براي تحلیل پایداري دامنه هاي مورد نظر از نتایج آزمایش برش مستقیم 

ه در این دامنه تهیه شده،استفاده شده است.از آنجایی که این نمونه ها از عمق یک متري دامنه ها تهیه نمونه هایی ک
پارامتر   5-4تا  3-4شده است به طور قطع بیانگرپارامترهاي مقاومتی الیه هاي مختلف خاك نخواهد بود.جداول

  .هاي مقاومتی خاك ها ي سه مقطع مورد بررسی را به نمایش گذاشته اند

  2و 1:پارامتر هاي مقاومتی خاك در مقطع عبوري از گمانه هاي  3-4جدول

Deg       φ  C  kn/m2  γd kn/m3  نوع خاك  
24/10  ٢  ٨/٨٩۵/١٧  Gravely clay          

74/19  ٩١/۵٣  ۶٢/١۵  Silty sandy clay        

24/10  ٢  ٨٠/٨٩۵/١٧  Gravely sandy clay    

62/23  ٩١/۵٣  ۶۶/١۵  Silty clay sand          

24/10  ٢  ٨٠/٨٩۵/١٧  Gravely sandy clay (2)   

62/23  ٠٩/۵٨  ۶۶/١۵  Silty sandy gravel      

24/10  ٢  ٨٠/٨٩۵/١٧  Sandy silty clay        

62/23  ٠٩/۵٨  ۶۶/١۵  Clayey sandy  gravel   

24/10  ٢  ٨٠/٨٩۵/١٧  Sandy silty clay  (2)   

  3و2اك در مقطع عبوري از گمانه هاي : پارامتر هاي مقاومتی خ 4-4جدول

Deg       φ  C              kn/m2  γd kn/m3           نوع خاك  
24/10  ٢  ٨٠/٨٩۵/١٧  Gravely clay       

62/23  ٠٩/۵٨  ۶۶/١۵  Clayey sandy gravel  
24/10  ٢  ٨٠/٨٩۵/١٧  Sandy silty clay     

  سرا: پارامتر هاي مقاومتی خاك در مقطع طاهر 5-4جدول

Deg       φ  C              kn/m2  γd kn/m3  نوع خاك  
24/10  ٢  ٨/٨٩۵/١٧  Gravely clay          

74/19  ٩١/۵٣  ۶٢/١۵  Silty sandy clay        

24/10  ٢  ٨٠/٨٩۵/١٧  Gravely sandy clay    

62/23  ٠٩/۵٨  ۶۶/١۵  Silty sandy gravel      

24/10  ٢  ٨٠/٨٩۵/١٧  Sandy silty clay        
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  بررسی نتایج تحلیل پایداري 4-2-3
) پایین 22-4(شکل bishop) مشخص شدکه در روش 3و2(در امتداد گمانه هاي  3-2با تحلیل پایداري در مقطع 

می باشد و در سایر روش ها هیچگونه سطح لغزشی مشاهده نشده است.تحلیل پایداري   212/3ترین ضریب اطمینان 
) نشان داد که پایین ترین ضریب اطمینان 23-4(شکل  bishop) در روش 2و1گمانه (مقطع در امتداد  2-1مقطع 

بوده و در سایر روش ها هیچگونه سطح لغزشی پیش بینی نشده است.از آنجایی که نتایج تحلیل پایداري 771/4
رگشتی انجام نشده ضرایب اطمینان باالیی را نشان می دهد، لذا در این دو امتداد آنالیز ب 3-2و  2-1دردو امتداد 

است . الزم به ذکر است که در هر سه مقطع عمقی ترین الیه رسی به عنوان سطح لغزش در نظرگرفته شده است. در 
است،تحلیل  1مقطع طاهر سرا با فرض اینکه توالی الیه هاي خاك این دامنه مشابه با توالی شناسایی شده در گمانه 

مقدار بار خطی  جام شد. در باالترین نقطه دامنه به دلیل وجود بناي مسجد،پایداري با فرض وجود پنج الیه خاك ان
1000Kn/m  در نظر گرفته شد. از آنجایی که سطح دامنه توسط پوشش جنگلی انبوه پوشیده شده است، این عامل

 bishop متر در نظر گرفته شده است.با انجام تحلیل در روش 1متر و فاصله  4به عنوان ساپورت دامنه با طول 
) می باشد. با انجام آنالیز 24-4(شکل677/1مشخص شد که پایین ترین ضریب اطمینان براي این دامنه 

در ارتفاع   kn 2841.2 باید نیروي 2)، مشخص شد که براي حصول ضریب اطمینان باالتر از 25-4برگشتی(شکل
)،  نیزضریب 26-4(شکل Janbu correctedمتري دامنه به آن اعمال شود.تحلیل پایداري این دامنه با روش  350

را در  3899.84kn) نیز مشخص شد که مقدار نیروي 27-4بدست آمد. باآنالیز برگشتی آن(شکل 677/1اطمینان 
نیازخواهد داشت.با مقایسه نتیجه این دو روش  2متري دامنه براي حصول ضریب اطمینان باالتر از  380ارتفاع 

اعمال نیرو زیادتر شود، نیاز به مقدار بیشتري نیرو براي پایداري خواهد بود. مشخص شده که هر چقدر ارتفاع 
 567/1)،  مقدار ضریب اطمینان 28-4(شکل Janbu simplifiedدرآنالیز پایداري مقطع طاهر سرا با روش 
 متري دامنه سبب 380در ارتفاع  5268.06kn)، مقدار نیروي 29-4حاصل شد که در آنالیز برگشتی آن(شکل

  پایداري مقطع خواهد شد.
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  3و2در امتداد گمانه هاي  (BISHOP)مقطع تحلیل پایداري شده22-4شکل

  

  2و1در امتداد گمانه هاي  (BISHOP): مقطع تحلیل پایداري شده  23-4شکل 
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 (BISHOP): مقطع تحلیل پایداري شده دامنه طاهر سرا 24-4شکل 

 (BISHOP):آنالیز برگشتی مقطع طاهر سرا 25-4شکل
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 (JANBU CORRECTED): تحلیل پایداري مقطع طاهر سرا 26-4شکل

 (JANBU CORRECTED): آنالیز برگشتی مقطع طاهر سرا 27-4شکل
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 (JANBU SIMPLIFIED): تحلیل پایداري مقطع طاهر سرا 28-4شکل

  

 (JANBU SIMPLIFIED): آنالیز برگشتی مقطع طاهر سرا29-4شکل
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  پنجم فصل

 

زمین لغزش در مخزن سد  استعداد داريندي پهنه ب 
  خاکی پلرود
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  انتخاب متغییر هاي موثر در وقوع زمین لغزش 5-1
پس از بررسی و بازدید میدانی  و با توجه به اطالعات موجود، حدود ده متغییر را براي ارزیابی پتانسیل وقوع زمین 

شیب زمین، جهت شیب،  شامل. این متغییر ها گرفترار لغزش در محدوده مخزن سد خاکی پلرود مورد ارزیابی ق
زمین شناسی ، فاصله از آبراهه، فاصله از گسل ، فاصله از جاده، نقشه تراز بارش باران ،نقشه شتاب افقی زلزله، 
شاخص پوشش گیاهی ، انحناي دامنه  می باشند. اکنون در این  بخش  به شرح چگونگی تولید نقشه  متغییر ها می 

  زیم.پردا

  نقشه شیب 5-1-1
به این دلیل ، این داده تقریباً در همه هم در کنترل رخداد زمین لغزش است.زاویه شیب یکی از پارامتر هاي م

. در این  (pradhan et al.,2010)مطالعات حساسیت زمین لغزش و ارزیابی خطر و ریسک  استفاده شده است
. جهت تولید نقشه  شیب و با نده مورد بررسی قرار گرفته استکنمطالعه نیز شیب به عنوان یک پارامتر کنترل 

) منطقه با استفاده از سه 1-5(شکل DEM 7،سازمان نقشه برداري کشور  1/25000استفاده از نقشه توپوگرافی 
نقشه  شیب منطقه تولید ،  Idwتولید شده با روش  DEM.در ادامه با استفاده از تهیه گردیده استروش درونیابی 

با توجه به هیستوگرام فراوانی آنها  دسته بندي  کالس10نقشه شیب در  ).جهت بررسی هاي دقیق،2-5دید(شکلگر
از این نقشه داراي بیشترین درجه عضویت در وقوع زمین لغزش می  4بر اساس محاسبات انجام شده ،کالس  شد.
  .باشد

                                                             
7 Digital elevation model 
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  منطقه DEM: نقشه  1-5شکل
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 (الف)
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 (ب)

 )TINو ب: با استفاده از  DEMشیب منطقه (الف: با استفاده از  هاي : نقشه 2-5شکل 
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  نقشه جهت شیب 5-1-2
جهت شیب دامنه هم جهت با شیب الیه بندي باشد و شیب الیه بندي کمتر از شیب دامنه باشد  در مواردي که

اثیر متفاوت نور از آنجایی که عامل جهت شیب در ارتباط با ت همچنین .احتمال وقوع لغزش افزایش خواهد یافت
ات خورشید)، باد هاي گرم و خشک و بارش  در جهت هاي مختلف است، از این رو به عنوان یک آفتاب(تشعشع

یب تولید شده در مرحله قبل، نقشه جهت ش DEMبا استفاده از  متغییر مهم در وقوع لغزش نقش ایفا خواهد کرد.
ي شدند.نقشه جهت شیب مورد نمودار انحراف معیار دسته بند با استفاده ازبراي محدوده مورد نظر تهیه گردیده و 

با در نظر  از این نقشه داراي بیشترین درجه عضویت می باشد. 8کالس بوده و کالس 10) داراي 3-5نظر(شکل
گرفتن تاثیر رطوبت به عنوان یکی از عوامل موثر در وقوع حرکات توده اي و متاثر شدن حوضه آبریز کرانه 

  . توسط دو سیستم باران زاي غربی و شمال تا شمال غربی، قابل توجیه استر  دریاي خز
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  (الف)
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  (ب)

  )TINو ب: با استفاده از  DEM(الف: با استفاده از  : نقشه جهت شیب 3-5شکل 
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 8نقشه انحنا 5-1-3

ي دامنه می باشد. که در این پروژه استفاده شده است ، انحنا DEMنوع دیگري از داده توپوگرافیکی مشتق شده از 
.انحناي مثبت  (Wilson and Gallant ,2000)که انحناي مورفولوژیکی و توپوگرافیکی را نمایش می دهد

داللت بر عوارض زمینی محدب به سمت باالو انحناي منفی داللت بر عوارض زمینی مقعر به سمت باال و مقدار 
کالس می باشد که از این بین ،   10لید شده دارايانحناي صفر داللت بر عوارض زمینی مسطح دارد.نقشه تو

  ).4-5عضویت در وقوع زمین لغزش است(شکل داراي بیشترین درجه 5کالس

  

  

  : نقشه انحنا4-5شکل 

                                                             
8 -curvature 
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  لیتولوژينقشه  5-1-4
جواهرده  ١٠٠٠٠٠/١از نقشه زمین شناسی  ٢۵٠٠٠/١در مقیاس  لیتولوژيجهت افزایش دقت کار و تولید نقشه 

کالس می  11با مقیاس بزرگتر تولید شده توسط شرکت مهاب قدس استفاده گردید.این نقشه داراي و نقشه هاي 
  ).5-5(شکل.عضویت در وقوع زمین لغزش می باشدداراي بیشترین درجه   (Qs) 6باشد که از این بین کالس 

  

  منطقه لیتولوژي: نقشه  5-5شکل
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  نقشه فاصله از جاده 5-1-5
ر حفر ترانشه به منظور احداث جاده بر ناپایداري شیب هاي خاکی در اثر بر هم خوردن تعادل با ترسیم این نقشه تاثی

متر کار شده  3000و با فاصله ماکزیمم  Arc GIS10جهت تولید این نقشه در محیط  توده آشکار شده است.
  ).6-5بیشترین درجه عضویت می باشد(شکل است.کالس اول از این نقشه داراي

  

 قشه فاصله از جاده: ن6-5شکل 
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  نقشه فاصله از گسل 5-1-6
جهت تولید نقشه از آنجایی که فعالیت گسل ها می تواند به عنوان عامل محرك در وقوع زمین لغزش باشد.لذا 

جواهرده استفاده شده است .با بررسی انجام شده  100000/1) از نقشه زمین شناسی 7-5فاصله از گسل(شکل
  اصله از گسل داراي بیشترین درجه عضویت در وقوع زمین لغزش می باشد.نقشه ف 4مشخص شد که کالس 

  

  : نقشه  فاصله از گسل7-5شکل 
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  نقشه فاصله از آبراهه 5-1-7
جهت بررسی تاثیر آبراهه ها به عنوان عامل تغذیه کننده یا زهکشی کننده توده هاي خاك والقا زمین لغزش نقشه 

همان طور که مشخص  تولید شده است. )25000/1(نقشه آبراهه هاي شیت جواهردهفاصله از آبراهه ها  با استفاده از 
از این نقشه داراي باالترین درجه عضویت براي وقوع زمین لغزش است.در واقع مشخص شد که  1شده است کالس 

  ).8-5ده هاي خاك را بر عهده دارند(شکلآبراهه ها نقش تغذیه تو

  

  :  نقشه فاصله از آبراهه8-5شکل
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  نقشه تراز هم باران 5-1-8
پیرکوه، شلمان،  ، شاه شهیدان،موسی کالیه ایستگاه هاي هواشناسی (طول الت، 13 این نقشه با استفاده از آمار

و  تولید شده Splineیار جان،  هراتبر)  روش ، ددیلمان ،شیرود، کاکرود، بی باالن  بیجار،  کیاکالیه، ،الهیجان
  ).9-5(شکلجدا شده است ظر  از آنسپس محدوده مورد ن

  

  نقشه تراز هم باران منطقه:  9-5شکل 
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  نقشه شتاب افقی زلزله 5-1-9
د بر آن با توجه به اینکه دو محدوده زمین لغزشی مهم در مجاورت شاخه امتداد لغز گسل بیناکسر قرار گرفته ان

ایجاد شده در اثر فعالیت فقی زلزله مقدار شتاب ا ) 1-5) رابطه(1994از طریق فرمول بزرگ نیا و کمپل( شدیم تا 
ظر را از این کیلومتري آن محاسبه کرده و سپس محدوده مورد ن 6در نقاطی با فاصله حداقل  ریشتر) 71/5(این گسل

  ).10-5نقشه جدا نمودیم(شکل

  ) 1-5رابطه (

                             

    HRSRw

ww

SRSRFMR
MRMgalPHA

ln222.0405.0)ln171.0940.0(0957.0ln112.0125.1
)647.0exp(149.0ln328.1904.0512.3)(ln 22



  

]اصله نزدیکترین ف Rکه در رابطه فوق  Km60  3/7به پارگی گسل برحسب کیلومتر (با حداقل مقادیر  [
مقدار  که  : پارامتر منبع است F می باشند)، 5/6و 6، 5/5، 5کیلومتر براي بزرگی هاي زلزله به ترتیب  3و8/5،5/3،

 SSR=1شاري خواهد داشت، براي گسلش معکوس، معکوس مایل و ف 1مقدارصفر براي گسلش امتدادلغز و نرمال و 
براي ساختگاههاي سنگ سخت(توده هاي  SHR=1)،  Tertiaryنرم(توده رسوبی با سن -براي ساختگاههاي سنگ

  براي ساختگاههاي رسوبی می باشد.  SSR=SHR =0رسوبی قدیمی تر سنگ متامورفیک و سنگ کریستالی) و 

93219.00079.0753.7166.5512.31)]000863.6ln(222.0405.0[
0))000863.6ln(171.0940.0(0]715.50957.0)000863.6ln(112.0125.1[

)715.5647.0exp(149.0)000863.6(ln328.1)715.5(904.0512.3)(ln 22




galpha
 

  524.2925.0exp                                                                   

      
969.0043.0752.7166.5512.31)]107.5ln(222.0405.0[

0))107.5ln(171.0940.0(0]715.50957.0)107.5ln(112.0125.1[
)715.5647.0exp(149.0)107.5(ln328.1)715.5(904.0512.3)(ln 22




galpha
  

                                                                              61.2926.0exp   
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  نقشه شتاب افقی زلزله  (گسل بیناکسر): 10-5شکل 
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 پوشش گیاهینقشه شاخص  5-1-10

به صورت یک پارامتر محیطی مورد استفاده قرار گرفته  (NDVI)شاخص پوشش گیاهی  تحقیقدر این 
یک مقدار از قابلیت انعکاس سطحی است و یک تخمین کمی از رشد گیاهان و توده زنده را بدست  NDVIاست.

ق با نواحی بایر، ماسه اي یا برفی و کمتر) منطبNDVI )1/0.مقادیر خیلی کم از  (Hall et al.1995) می آورد
 8/0-6/0) علفزار ها و بوته زار ها  را نشان می دهد. در حالی که مقادیر باال (3/0-2/0است.مقدار هاي متوسط (

از طریق رابطه  NDVI. (Weier and Herring 2005))جنگل هاي بارانی گرمسیري و معتدل داللت می کند
  قابل محاسبه است. )5-2(

  

    )2-5رابطه(        
  

 ).11-5استفاده شده است (شکل   Idrisi) و  نرم افزار IRS )2006از تصویر ماهواره اي  NDVIجهت محاسبه 

انرژي منعکس شده در  Rانرژي منعکس شده در قسمت مادون قرمز طیف الکترومغناطیس و  IRبه طوري که 

  قسمت قرمز از طیف الکترومغناطیس می باشد.

  

)/()( RIRRIRNDVI 
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  قشه شاخص پوشش گیاهین: 11-5شکل
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  تهیه نقشه فهرست زمین لغزش 5-2
در این مطالعه به منظور  مشخص شدن اهمیت هر یک از متغییر هاي موثر در زمین لغزش ، نیاز به تهیه نقشه     

و تالقی آن با نقشه ي هر متغییر، )20-5(شکلفهرست زمین لغزش می باشد. با استفاده از  نقشه فهرست زمین لغزش 
را در زمین لغزش مشخص نماییم. در این تحقیق، با بررسی هاي میدانی  ان اهمیت هر کالس از متغییر توانیم میزمی 

اقدام به تهیه نقشه مورد نظر  Arc GIS10و در محیط  محدوده هاي لغزشی  برداشت گردید Gpsو استفاده از 
وع زمین لغزش بوده و فقط یک مورد آن از شده است. الزم به ذکر است که اکثر محدوده هاي برداشت شده از ن

ی جابه جا شده است) می ( به دلیل اینکه توده سنگ در امتداد یک سطح ناپیوستگ)12-5(شکل rock slideنوع 
باشد. حفر ترانشه به منظور احداث جاده تاثیر زیادي در برهم زدن تعادل توده لغزنده و ایجاد لغزش در منطقه مورد 

مشاهده نمود. جاده به عنوان یک عامل  13-5و  19-5را می توان دراشکال قبیل مواردي از این.مطالعه داشته است
-5در اعمال بار دینامیکی به توده مستعد لغزش نیز نقش بسزایی را ایفا کرده که نمونه بارز آن را می توان در شکل 

و فعال شدن  17-5شکل  روانه خاك درمشاهده نمود.تاثیر بارش باران در منطقه، شدت و دوام آن در ایجاد  18
) قابل مشاهده است.این پدیده در یک دوره بارش مداوم دو ماهه به وقوع پیوسته 12-5(شکل rock slideدوباره 

 د .نمونه بارز آن را میایی و فیزیکی در منطقه اشاره نمواست.از عوامل دیگر می توان به سرعت زیاد هوازدگی شی
).همچنین در مناطقی بدلیل طراحی 14-5مخزن سد خاکی پلرود(پرشو) مشاهده نمود(شکلدر شاخه فرعی می توان 

).تاثیر 15-5اسب دیوارحائل و عدم انتخاب صحیح نوع روش پایدار سازي، توده لغزشی هنوز فعاّل است(شکلنا من
دي از خاك ) نیز قابل توجه است.به صورتی که حجم زیا16-5گسل به عنوان عامل محرك در وقوع لغزش(شکل

  جابه جا شده است. 
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  شکل(ب)  شکل (الف)                                           

  در امتداد جاده گرمابدشت ROCK SLIDE: تصویر یک 12-5شکل

  

  :تصویر زمین لغزش دورانی در مسیر جاده انحرافی13-5شکل



 

139 
 

  

  رشو)ریزش سنگی در سنگ هاي به شدت هوازده و خرد شده (پ :14-5شکل

  

  تصویر یک زمین لغزش: 15-5شکل
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  لغزش دورانی در سمت راست مخزن(تاج لغزش: کنگلومراي نئوژن) : 16-5شکل

  

  تصویر روانه خاك بعد از یک دوره بارندگی :17-5شکل
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  تاثیر زمین لغزش بر جاده(سوگوابر) :18-5شکل

  

  تاثیر حفر ترانشه به منظور احداث جاده: 19-5شکل 
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  نقشه فهرست زمین لغزش مخزن سد خاکی پلرود :20-5شکل
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 (LSI)ارزیابی متغییر ها با استفاده از شاخص حساسیت زمین لغزش 5-3

در استفاده از یک روش براي ارزیابی  حساسیت زمین لغزش، تعیین فاکتور هاي شرطی سازي براي زمین لغزش ها 
ن لغزش، جمع آوري همه اطالعات قابل دسترس براي بسیار سخت است.مرحله اول  هر ارزیابی استعداد داري زمی

و این مرحله ممکن است مهمترین  (Aleotti and Chowdhury 1999)ناحیه مورد مطالعه را شامل می شود
قسمت کار  براي کاهش خطر باشد. بنابراین ارزیابی روابط بین رخداد زمین لغزش و پارامتر هاي موثر، براي نقشه 

ي زمین لغزش خیلی مهم است.زمانی که مدلی براي ارزیابی حساسیت زمین لغزش به کار برده برداري استعداد دار
تعریف کنیم.اگرچه هر عامل را براي هرمتغییر (LSI)می شود خیلی مهم است تا درجات کنترلی شاخص حساسیت

اي مناطق دیگر مهم شاید با توجه به وقوع زمین لغزش براي یک منطقه مهم باشد اما همان فاکتور ممکن است بر
(مخزن سد خاکی پلرود) پارامتر هاي مختلفی انتخاب شده است و به صورت هدفمند تحقیق نباشد.از این رو در این 

با استفاده از مدل احتمالی  .بدین جهت گردد زمین لغزشی تولید  ه بندي شده است تا یک نقشه استعداد داريدست
براي محاسبه نسبت  غزشی موجود و هریک از عوامل موثر تعیین گردید.سطح همبستگی بین نقاط ل 9نسبت فراوانی

فراوانی هریک از عوامل موثر بر  وقوع زمین لغزش با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی درصد پیکسل هاي 
مرتبط با  لغزشی و فاقد لغزش منطقه مورد مطالعه تعیین و نهایتاً نسبت فراوانی براي هریک از عوامل و کالس هاي

آن از تقسیم نسبت مناطق لغزش (پیکسل هایی که در آن لغزش رخ داده ) به مناطق فاقد لغزش (درصد پیکسل هاي 
) محاسبه شد(پورقاسمی و 3-5فاقد لغزش) محاسبه گردید. سپس شاخص حساسیت به خطر لغزش بر اساس رابطه(

 ). Lee ,2007، 1376همکاران 

FrLSI                                                                                                                                    
                                                                                                                                             )3-5رابطه (

LSI ،شاخص حساسیت به خطر زمین لغزش :Fr  وزن هریک از عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش می باشد. در این
همبستگی بسیار  باشد ،این 1Frباشد همبستگی عامل موثر با زمین لغزش بسیار زیاد و اگر 1Frرابطه اگر 

و شاخص حساسیت به خطر  (Fr)نتایج مربوط به محاسبه مقادیر نسبت فراوانی 10-5تا  1-5در جداول ضعیف است.
  ه شده است.غییر موثر در وقوع زمین لغزش ارائبراي ده مت (LSI)زمین لغزش 

                                                             
9 -Frequency  Ratio 
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 : مقادیر حاصل از ارتباط متغییر شیب با لغزش هاي رخداده 1-5جدول
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مقادیر حاصل از ارتباط متغییرجهت شیب با لغزش هاي رخداده 2-5جدول

مقادیر 
نرمال 

شده(درجه 
  عضویت)

نسبت 
فراوانی

(Frequen
cy Ratio) 

درصد 
پیکسل هاي 

  لغزشی

تعداد 
پیکسل هاي 

  لغزشی

درصد 
پیکسل 

هاي فاقد 
  لغزش

تعداد پیکسل 
هاي فاقد 

  لغزش

  کالس شیب برحسب درجه

589/0  3/2  862/18  1443  189/20  61666 79/5-0  

858/0  87/2  496/26  2027  783/23  72644  25/11-79/5  

778/0  7/2  254/19  1473  050/18  55134  71/16-25/11  

1  17/3  882/15  1215  942/12  39532  49/22-71/16  

825/0  8/2  725/9  744  930/8  27278  59/28-49/22  

646/0  4/2  143/6  470  490/6  19826  34/35-59/28  

141/0  35/1  535/2  194  748/4  41505  72/42-34/35  

0  05/1  098/1  84  631/2  8039  71/51-72/42  

0  0  0  0  413/1  4318  96/62-71/51  

0    0  0  0  817/0  2498  90/81-96/62  
  64/18  LSI        

نرمال مقادیر
  شده(درجه عضویت)

نسبت 
فراوانی

(Frequenc
y Ratio)  

کسل درصد پی
  هاي لغزشی

تعداد 
پیکسل هاي 

  لغزشی

درصد 
پیکسل هاي 

  فاقد لغزش

تعداد پیکسل 
هاي فاقد 

  لغزش

کالس جهت 
شیب برحسب 

  آزیموت

5169/0  7/2  281/9  710  833/8  26980  35-0  
31371/0  244/2  418/4  644  348/10  31609  72-35  
2896/0  19/2  437/11  875  358/13  40802  104-72  
2183/0  03/2  163/9  701  5/11  35127  138-104  

0  54/1  437/5  416  931/8  27279  175-138  
3640/0  357/2  026/6  461  553/6  20016  214-175  
5547/0  785/2  529/7  576  957/6  21252  252-214  

1  7841/3  379/14  1100  877/9  30169  288-252  
4291/0  503/2  712/11  896  0098/12  36683  323-288  
8956/0  55/3  960/15  1221  630/11  35523  360-323  
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 : مقادیر حاصل از ارتباط متغییر فاصله از گسل با لغزش هاي رخداده 3-5جدول

 
  

  

  

 

  

  مقادیر حاصل از ارتباط متغییرانحنا مورولوژیکی با لغزش هاي رخداده:  4-5جدول
  

  

                                

  

  

  

  

  6831/25  LSI         

مقادیر نرمال 
شده(درجه 

  عضویت)

نسبت 
فراوانی

(Frequen
cy Ratio)  

درصد 
پیکسل هاي 

  لغزشی

تعداد 
پیکسل هاي 

  لغزشی

درصد پیکسل 
هاي فاقد 

  لغزش

پیکسل تعداد 
  هاي فاقد لغزش

 کالس  برحسب فاصله 
  به متر از گسل

1950/0  22/2  372/29  2247  448/33  103184  83/120-0  
333/0  44/2  973/25  1987  023/27  83362  179/253-83/120  

5670/0  811/2  006/23  1760  862/20  64359  216/405-179/253  
1  499/3  901/16  1293  397/12  38244  648/604 -216/405  
0  91/1  745/4  363  267/6  19335  98/1111-648/604  
  88/12  LSI          

مقادیر نرمال 
شده(درجه 
  عضویت)

نسبت 
فراوانی

(Frequency 
Ratio)  

درصد پیکسل 
  هاي لغزشی

تعداد پیکسل 
  هاي لغزشی

ل درصد پیکس
  هاي فاقد لغزش

تعداد پیکسل 
  هاي فاقد لغزش

کالس انحنا برحسب 
  تحدب و تقعر

0  0  0  0  0055/0  17  466/314-  
0  0  0  0  0612/0  187  599/143-  
0  0  0  0  312/0  955  0301/50-  

1176/0  817/0  483/0  37  493/1  4562  415/13-  
1  67/2  30/98  7520  58/94  288893  925/6  

214/0  02/1  189/1  91  94/2  8980  403/35  
0  57/0  026/0  2  44/0  1347  222/84  
0  0  0  0  107/0  329  655/169  
0  0  0  0  0507/0  155  385/322  
0  0  0  0  0049/0  15  660/527  
  077/5  LSI          
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  رخدادهمقادیر حاصل از ارتباط متغییر فاصله از آبراهه با لغزش هاي  : 5-5جدول
  

  

  

  

  

 

  مقادیر حاصل از ارتباط متغییر سازند هاي زمین شناسی با لغزش هاي رخداده : 6-5جدول
  

  

  

  

  

  

  

           

 

 

مقادیر 
نرمال 

شده(در
جه 

  عضویت)

نسبت 
فراوانی

(Frequency 
Ratio)  

درصد پیکسل 
  هاي لغزشی

تعداد پیکسل 
  هاي لغزشی

درصد پیکسل 
هاي فاقد 

  لغزش

تعداد پیکسل 
  هاي فاقد لغزش

کالس بر حسب   
به  فاصله از آبراهه

  متر

1  9/9  03/56  4287  51/42  47272  36/37-0  

692/0  3/7  82/30  2358  79/30  34239  21/85-36/37  
424/0  04/5  47/11  878  42/16  18269  80/137-21/85  
0  45/1  66/1  127  84/7  8836  38/211-80/137  
0  0    0  31/2  2577  096/415-38/211  

 69/23 LSI       

مقادیر 
رمال ن

شده(درجه 
  عضویت)

نسبت 
 Frequency)فراوانی

Ratio)  

درصد پیکسل 
  هاي لغزشی

تعداد پیکسل 
  هاي لغزشی

درصد پیکسل 
هاي فاقد 

  لغزش

تعداد پیکسل 
هاي فاقد 

  لغزش

کالس بر  
حسب نوع 

  سازند

0737/0  12/1  3/14  1094  028/32  98253  K2pv 

0  0  0  0  088/20  61623  Jkl  
1535/0  331/2  345/0  592  646/26  81743  Jks  
0  0  0  0  0132/0  41  Sn  
0  0  0  0  205/0  630  D  
1  81/13  660/75  5788  5511/15  47706  Qs  

0372/0  621/0  071/1  82  324/4  13267  Qt  

471/0  57/6  202/1  92  486/0  1491  Kv  

0  11/0  0261/0  2  592/0  1818  Qal  

0  0  0  0  0032/0  10  Nq  

0  0  0  0  059/0  183  Rf  

 56/24 LSI     
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 مقادیر حاصل از ارتباط متغییر فاصله از جاده با لغزش هاي رخداده : 7-5جدول    
 

  

  

  

 

  با لغزش هاي رخداده  (NDVI): مقادیر حاصل از ارتباط متغییر شاخص پوشش گیاهی 8-5جدول
  

            

  

  

  

  

 : مقادیر حاصل از ارتباط متغییر شتاب افقی زلزله با لغزش هاي رخداده 9-5ول جد

مقادیر نرمال 
شده(درجه 

  عضویت)

نسبت 
فراوانی

(Frequen
cy Ratio)  

درصد پیکسل 
  هاي لغزشی

تعداد پیکسل 
  هاي لغزشی

درصد 
پیکسل هاي 

  فاقد لغزش

تعداد پیکسل 
  شهاي فاقد لغز

کالس بر حسب فاصله از  
  جاده 
  به متر

1  96/3  045/63  4823  202/41  126383  13/273-0  

9972/0  92/3  732/36  2810  232/24  74329  71/606-13/273  
0  0296/0  222/0  17   678/18  57294  89/1024-71/606  
0  0  0  0  043/10  30806  18/1561-89/1024  
0  0  0  0  842/5  17922  64/2552-18/1561  
 9096/7 LSI       

مقدیر نرمال 
شده(درجه 

  عضویت)

نسبت 
فراوانی

(Frequency 
Ratio)  

درصد پیکسل 
  هاي لغزشی

تعداد پیکسل 
  هاي لغزشی

درصد پیکسل 
هاي فاقد 

  لغزش

تعداد پیکسل هاي 
  فاقد لغزش

کالس بر  
حسب  
مقدار 

NDVI   
1  04/4  447/18  259  729/12  6656  274/0 

178/0  02/2  165/17  241  246/23  12155  311/0  

560/0  96/2  621/32  458  387/30  15889  348/0  

605/0  07/3  569/25  359  984/22  12018  385/0  

0  58/1  196/6  87  166/0  5570  5/0  
 67/13  LSI     

مقادیر 
نرمال 

شده(درجه 
  عضویت)

نسبت 
 Frequency)فراوانی

Ratio)  

درصد پیکسل 
  هاي لغزشی

تعداد پیکسل 
  هاي لغزشی

درصد پیکسل 
  هاي فاقد لغزش

تعداد پیکسل 
  هاي فاقد لغزش

کالس بر  
حسب  میزان 

 شتاب افقی 
  زلزله به گال 

0  0  0  0  547/0  1678  292/2  

0  0  0  0  957/2  9072  340/2  
0  0  0  0  743/10  32958  388/2  
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 : مقادیر حاصل از ارتباط متغییر بارش ساالنه با لغزش هاي رخداده 10-5جدول
 

 

 فازي سازي نقشه هاي  عوامل موثر در زمین لغزش 5-4

به منظور تجزیه و تحلیل هاي فازي در ابتدا وزن هاي بدست آمده از روش نسبت فراوانی، بین صفر و یک  نرمال 
  Arc GIS 10ضویت در محیط سپس بر اساس این درجات ع (Lee,2007;Chi et al .,2002)سازي گردید

نقشه هاي عوامل مختلف انتخاب فاکتور هاي مختلف رستري شدند و با آزمون و خطا  بهترین تابع براي فازي کردن 
و بر اساس آن نقشه ها فازي گردیدند. سپس با استفاده از عملگرهاي فازي  شده

(And,Or,Sum,product,Gama )  شدند تا نقشه خطر زمین لغزش تولید نقشه عوامل مختلف هم پوشانی داده
    گردد.

 , Gaussian , linear) در این قسمت نقشه هاي فازي عوامل مختلف با آزمون و خطا با توابع عضویت متفاوتی

small , large , near , mss , msl )  در محیطArc GIS 10   تولید شده است.جهت تولید نقشه هاي فازي
و سپس این نقشه ها رستري  با نقشه فهرست زمین لغزش کلیپ گردیده ف (برداري)،ابتدا نقشه هاي عوامل مختل

از طریق فرمول نسبت فراوانی و نرمالیزه  زش بدست آید. بعد از این مراحل شده تا شمار پیکسل هاي درگیر لغ
 Arc حیطکردن مقادیر بدست آمده و در نظر گرفتن این مقادیر به فازي سازي نقشه هاي عوامل مختلف در م

GIS 10  جهت تولید نقشه هایی با تابع   . پرداخته شدUser define )، این نوع از تابع به کاربر امکان می
استفاده شده است و به محیط   Idrisiاز نرم افزار )دهد تا درجه عضویت هر عضو از مجموعه را تعیین کند

1  23/3  100  7650  566/79  244079  436/2  
0  0  0  0  185/6  18975  482/2  
  23/3  LSI          

رمال مقادیر ن
شده(درجه 

  عضویت)

نسبت 
 Frequency)فراوانی

Ratio)  

درصد 
پیکسل هاي 

  لغزشی

تعداد پیکسل 
  هاي لغزشی

درصد پیکسل 
هاي فاقد 

  لغزش

تعداد پیکسل 
  هاي فاقد لغزش

کالس بر  
حسب  میزان 

  بارش به میلیمتر
0  0  0  0   458/0  1407  1154   
0  442/0  516/5  422  218/31  95797  1241  
1  57/3  843/94  7228  293/68  209561  1433  
  012/4  LSI          
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Arc GIS10 .اي فازي متغییر ها به صورت نمونه وار با نقشه ه 30-5تا  21-5اشکال انتقال داده شده است
  توابع مختلف نشان می دهد.

  

 USER DEFINE:نقشه فاصله از گسل با تابع  21-5شکل
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  GAUSSIAN: نقشه لیتولوژي با تابع  22-5شکل
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  LINEAR: نقشه فاصله از آبراهه با تابع  23-5شکل
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  USER DEFINE: نقشه فاصله ازجاده با تابع  24-5شکل
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 NEAR: نقشه شاخص پوشش گیاهی با تابع  25-5شکل
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  LARGE: نقشه جهت شیب با تابع  26-5شکل
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  NEAR: نقشه انحناي مورفولوژیکی با تابع  27-5شکل
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  GAUSSIAN: نقشه شتاب افقی زلزله با تابع  28-5شکل
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  GAUSSIANمیزان بارش ساالنه با تابع  : نقشه 29-5شکل
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 USER DEFINEا تابع : نقشه شیب ب 30-5شکل
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 زمین لغزش با روش فازي  استعداد داري تهیه نقشه پهنه بندي 5-5

  نقشه متغییر هاي گوناگون که با توابع مختلفی فازي شده بودند، با استفاده از عملگر هاي فازي این مرحلهدر 
(And ,OR ,Sum,Product ,Gama) اي مختلف ترکیب شده و نقشه نهایی براي هر تابع با عملگر ه

مناطق با 25/0-50/0پایین، حساسیت معرف مناطق با0-25/0در این نقشه ها درجات عضویت تولید شدند.
در این خیلی باال می باشند. حساسیتمناطق با 75/0-1باال و حساسیتمناطق با  50/0-75/0متوسط، حساسیت

-5تا  31-5اشکال نمایش در آمده است.مرحله فقط نقشه هایی که داراي مقادیر ارزیابی کیفی باالیی هستند به 
 زمین لغزش با روش فازي را به نمایش گذاشته اند. استعداد دارينقشه هاي پهنه یندي  34
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  GAMA0.7و عملگر GAUSSIANزمین لغزش با تابع استعداد داري هنه بندي : نقشه پ 31-5شکل
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  GAMA0.4و عملگر  NEARزمین لغزش با تابع  استعداد داري:نقشه پهنه بندي  32-5شکل
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و عملگر  SMALL,LARGE,GAUSSIANزمین لغزش با توابع  استعداد داري:نقشه پهنه بندي  33-5شکل
GAMA0.9  
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  GAMA0.7و عملگر  USER DEFINEزمین لغزش با تابع  استعداد داري: نقشه پهنه بندي 34-5شکل
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  د چند معیاره فازي تهیه نقشه پهنه بندي استعداد داري زمین لغزش با رویکر 5-6
و  User defineبا تابع عضویت   Idrisiنرم افزار   متغییر در محیط 10در این روش ابتدا نقشه هاي مربوط به     

فازي گردیدند سپس جهت هم پوشانی دادن آنها ، هر عامل در وزن  Gaussianبا تابع  Arc GIS10درمحیط 
با  و در مرحله آخر هم پوشانی گردیده ضربExpert choice نرم افزار  و AHP10هاي بدست آمده از روش 

در این تحقیق کوشش شده است تا با در نظر گرفتن مزایاي هر دو روش به پهنه عملگر هاي فازي انجام شد. 
بندي منطقه به لحاظ وقوع زمین لغزش پرداخته شود.از آنجایی که در روش فازي ،متغییر هاي مختلف توسط 

لذا جهت برطرف کردن این نقص، هر متغییر در  وزن هاي یکسان با هم ترکیب می شوند، عملگر هاي فازي با
ضرب شده و پس از این مرحله متغییر هاي مختلف توسط  بدست آمده است، AHPوزن هایی که از روش 

زمین لغزش با  استعداد دارينقشه هاي پهنه یندي  38-5الی  35-5 اشکال.عملگر هاي فازي ترکیب شدند
  یکرد چند معیاره فازي را به نمایش گذاشته اند.رو

 

                                                             
10 -Analytical Hierarchy Process 
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(رویکرد چند  GAMA0.95و عملگر  GAUSSIANزمین لغزش با تابع  استعداد داري: نقشه پهنه بندي  35-5شکل
 معیاره فازي)
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(رویکرد  GAMA0.95و عملگر  USER DEFINEزمین لغزش با تابع  استعداد داري: نقشه پهنه بندي  36-5شکل
 یاره فازي)چند مع
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(رویکرد  GAMA0.98و عملگر  USER DEFINEزمین لغزش با تابع  استعداد داري: نقشه پهنه بندي  37-5شکل
 چند معیاره فازي)
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(رویکرد چند  ORو عملگر  USER DEFINEزمین لغزش با تابع  استعداد داري: نقشه پهنه بندي  38-5شکل
 معیاره فازي)
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  زمین لغزش با رویکرد آماري دو متغییره (تراکم سطح) استعداد داريتهیه نقشه  5-7
محاسبه شد.سپس نقشه هاي هر متغییر بر  4-5هر کالس متغییر از طریق رابطه براي Waدر این روش ابتدا مقدار 

باهم جمع شدند تا  Waبراساس فیلدبراي هر کالس رستري شده و در انتها نقشه هاي ده متغییر  Waاساس مقدار 
 زمین لغزش با روش تراکم سطح تولید گردد. استعداد داريبندي نقشه پهنه 
















D
C

B
Awa 000,1000,1                                                                                                4-5رابطه  

               

A : ثر، موتعداد پیکسل هاي زمین لغزشی در هر کالس از متغییر هايB : ،تعداد کلی پیکسل هاي هر کالس متغییر
C ، تعداد پیکسل هاي  زمین لغزشی در کل حوزه:D تعداد کلی پیکسل ها در حوزه:  

ن تراکم مساحت جمع خواهند شد و بیشتری هر ناحیه، تمام مقادیر زمین لغزش در استعداد داري جهت پهنه بندي
زمین  استعداد دارينقشه پهنه بندي  39-5شکللغزشی خواهد بود.زمین  مقدار کلی،بیشترین مقدار استعداد داري

  لغزش با رویکرد آماري دو متغییره را به نمایش گذاشته است.
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  زمین لغزش با رویکرد آماري دو متغییره (تراکم سطح) استعداد دارينقشه  : 39-5شکل
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)با استفاده از نمایه جمع کیفی روش هاي پهنه بندي زیابیار 5-8 sQ )   
)با استفاده از مقدار جمع کیفی  sQ نقشه هاي صحیح تر و با دقت بیشتر را می توان شناسایی نمود.یک نقشه ي  (

خوب، نقشه اي است که بهترین جدایش را بین مناطق با تراکم باالي زمین لغزش و مناطق با تراکم  استعداد داري

ارزیابی گوناگون است. حساسیتباالتر نمایانگر جدایش بهتر بین رده هاي  sQایجاد نماید. پایین زمین لغزش

)عملگر هاي مختلف با استفاده از نمایه جمع کیفی  sQ انجام می شود.)5-5(بر اساس رابطه  (
                                                                                                                                                                                 

  sDQ
n

i
rs

2

1
1




)5-5رابطه (   

 

  هاي این رابطه به شرح زیر هستند:متغییرکه 

Dr  :) نسبت مساحت کل  (به )حساسیتمساحت هر یک از پهنه هاي  به حساسیتنسبت مساحت لغزش در هر رده

: تعداد  n و  به مساحت کل منطقه حساسیت: نسبت مساحت هر پهنه  S ،  )زمین لغزش به سطح حوزه مورد مطالعه

  است. حساسیترده هاي 

ا نهایت نقشه  هاي ب در این تحقیق تمام نقشه هاي تولید شده در هر سه روش، مورد ارزیابی کیفی قرار گرفتند تا در
مشخص شد که  در سري تابع روي نقشه هاي روش فازي  کیفیت باال شناسایی شوند.با بررسی هاي انجام شده 

Gaussian   تنها نقشه تولید شده با عملگر 11-5(جدول ،(Gama0.7 داراي باالترین مقدارsQ  است.در سري
می باشد و sQداراي باالترین مقدار  Gama0.7تولید شده با عملگر   )تنها نقشه12-5(جدول User defineتابع 

-Sm-la وتوابع ترکیبی Gama0.8) نقشه تولید شده با عملگر 15-5(جدول Li-GAUدر سري توابع ترکیبی 

gau نقشه تولید شده با عملگر 13-5(جدول،(Gama0.9 االترین مقدارداراي ب sQ .در سري تابع می باشند
Nearنیز نقشه تولید شده با عملگر 14-5(جدول (Gama0.4 داراي باالترین مقدار sQ با محاسبه مقدار .است

sQي تولید شده با تابع مشخص شد که نقشه  ) نیز16-5براي نقشه هاي تولید شده در روش چند معیاره فازي(جدول
Gaussian و عملگر Gama0.95  با در نظر گرفتن این نکته که بهترین عملگر در پهنه بندي عملگر)Gama  می
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می  sQ داراي باالترین مقدار Gama0.95،نقشه تولید شده با عملگر  User defineباشد) و در سري تابع 
 sQ) نیز نشان داد که این نقشه نیز مقادیر 17-5نقشه تولید شده در روش آماري دو متغییره(جدول باشد.ارزیابی

  نزدیک به مقادیر سایر روش ها را دارا است.

  

  (روش فازي)Gaussianنتایج ارزیابی کیفی براي  عملگر هاي مختلف در سري تابع  : 11-5جدول

  
(DR-1)2×A  

 
DR 
 

 
  خطر%پهنه 

 

  زمین لغزش%
توابع  درجات عضوت

 Gaussianترکیبی 
براي عملگر هاي 

 مختلف

 andعملگر      

٠٩٤/٠  ٦٣/٠  ٨٢/٧٢  ٥٥/٤٦  25/0 -0  
٠٩٢/٠  ٦١/١  ٢٢/٢٤  ٢٠/٣٩  50/0 -25/0  
٣٢/٠  ٥٣/٤  ٥٧/٢  ٦٨/١١  75/0 -50/0  
١٢٦/٠  ٨٠/٦  ٣٧/٠  ٥٥/٢  97/0 -75/0  
٦٣/٠  Qsجمع کل  

 productعملگر     

٠٢٤/٠  ٨٤/٠  ٣٣/٩٦  ٩٤/٨٠  25/0 -0 

٣٩/٠  ٧٨/٤  ٧٨/٢  ٣١/١٣  50/0 -25/0 

٢١/٠  ٣٥/٦  ٧٤/٠  ٧١/٤  75/0 -50/0 

٠٥٣/٠  ٠٣٦/٧  ١٤/٠  ٠٢٩/١  957/0-75/0 
 Qsجمع کل   ٦٨/٠

 Gama0.1عملگر         

٠٤٢/٠  ٧٨/٠  ٢٠/٩٠  ٢١/٧٥  25/0 -0  
٥٤٧/٠  ٨٢/٤  ٧٣/٣  ٠٣/١٨  50/0 -25/0  
٢٥/٠  ٢٩/٦  ٩٠/٠  ٧٢/٦  75/0 -50/0  
٠٥٣/٠  ٠٣٦/٧  ١٤/٠  ٠٢٨/١  96/0-75/0  
٨٩/٠  Qsجمع کل  

 Gama0.2عملگر         

٠٥٢/٠  ٧٦/٠  ٧٢/٩٣  ٥٤/٧١  25/0 -0  
٥٠/٠  ١٦/٤  ٠٤/٥  ٠٤/٢١  50/0 -25/0  
٢٣/٠  ٨٩/٥  ٩٩/٠  ٨٧/٥  75/0 -50/0  
٠٧٣/٠  ٦٥/٦  ٢٣/٠  ٥٣/١  96/0-75/0  
٨٧/٠  Qsجمع کل  

 Gama0.3عملگر        

٠٦٨/٠  ٧٢/٠  ٢٨/٩١  ٢٤/٦٦  25/0 -0  
٣٨٣/٠  ٣٣/٣  ٠٥/٧  ٥١/٢٣  50/0 -25/0  
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٣٥/٠  ٠٤٣/٦  ٣٩/١  ٤٤/٨  75/0 -50/0  
٠٩١/٠  ٩٢/٦  ٢٥/٠  ٧٩/١  97/0 -75/0  
٨٩/٠  Qsجمع کل  

 Gama0.4عملگر        

١١/٠  ٦٤/٠  ٧٣/٨٧  38/56  25/0 -0  
٤١/٠  ٠٥٢/٣  ٩٤/٩  36/30  50/0 -25/0  
٤١٦/٠  ٦١/٥  ٩٥/١  98/10  75/0 -50/0  
٠٩٩/٠  ٢٣/٦  ٣٦/٠  26/2  97/0 -75/0  
٠٤٧/١  Qsجمع کل  
 Gama0.5عملگر         

١٣/٠  ٦٠/٠  ٥٥/٨١  98/48  25/0 -0  
١٩/٠  ١٤٩/٢  ٧٧/١٤  75/31  50/0 -25/0  
٤٧/٠  ٩٠/٤  ١٢/٣  35/15  75/0 -50/0  
٢٠٩/٠  ٢٢/٧  ٥٤/٠  90/3  97/0 -75/0  
٠١٢/١   Qsجمع کل  
 Gama0.6عملگر        

١٥٢/٠  ٥٣/٠  ١٣/٦٩  ٧٠/٣٦  25/0 -0  
٠٣٨/٠  ٣٩/١  ٥٨/٢٤  ٢٧/٣٤  50/0 -25/0  
٥٩١/٠  ٣١/٤  ٣٩/٥  ٢٥/٢٣  75/0 -50/0  
٢٦٩/٠  ٥١/٦  ٨٨/٠  ٧٧/٥  98/0 -75/0  
٠٥١/١  Qsجمع کل  
 Gama0.7عملگر        

٥٢٧/٠  ٥٠٦/٠  ٧٧/٤٦  ٦٨/٢٣  25/0 -0  
٠١٩/٠  ٧٨٣/٠  ٩٥/٤٠  ٠٧٧/٣٢  50/0 -25/0  
٥٢٧/٠  ٢١٦/٣  ٧٣/١٠  ٥٣/٣٤  75/0 -50/0  
٤٣٦/٠  ٣٣٧/٦  ٥٣/١  ٧٠/٩  98/0 -75/0  
٥١٠/١  Qsمع کل ج 
 Gama0.8عملگر        

٠٢١١/٠  ٦٦/٠  ٧٤/١٨  ٤٤/١٢  25/0 -0  
١٤٥/٠  ٤٦/٠  ٣٩/٢٠  ٣١/٢٣  50/0 -25/0  
١٠٤/٠  ٦٢/١  ٩٩/٢٦  ٨١/٤٣  75/0 -50/0  
٧٠٩/٠  ٢٨/٥  ٨٦/٣  ٤٢/٢٠  99/0 -75/0  
٩٨١١/٠  Qsجمع کل  
 Gama0.9عملگر        

٠٠٢/٠  ٢١٥/٠ ٠  ٠ 25/0 -0  
٠٢١/٠  ٦٦/٠  ٥٢/١٨  ٢٤/١٢  50/0 -25/0  
١١٩/٠  ٥٥٧/٠  ٠٤/٦١  ٠٤/٣٤  75/0 -50/0  
٥٥٤/٠  ٦٥/٢  ٢١/٢٠  ٧٠/٥٣  99/0 -75/0  
٦٩٧/٠  Qsجمع کل  
 Gama0.98عملگر        
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٠٢٧/٠  ٥٥٥/٠  ٠٧/١٤  ٨٢١/٧  83/0 -0  
٠٣٩/٠  ٥٢٦/٠  ٥٠/١٧  ٢٠٩/٩  88/0 -83/0  
١٠٨/٠  ٤٤٥/٠  ٤٢/٣٥  ٧٧/١٥  92/0 -88/0  

٣٥٤/٠  ٠٣٥/٢  ٠٠٧/٣٣  ١٩/٦٧  99/0 -92/0  
٥٢٩/٠   Qsجمع کل  

  

 (روش فازي)User define: نتایج ارزیابی کیفی براي عملگر هاي مختلف در سري تابع 12-5جدول

  
(DR-1)2×A  

 
DR 
 

 
  پهنه خطر%

 

  زمین لغزش%
توابع  درجات عضویت

 User defineترکیبی 
 براي عملگر هاي مختلف

 orعملگر         
٠٠٠١/٠  ٠١١/٠ ٠  ٠ 75/0 -67/0  
٣٣/١ e ٨-  ٠٠٠١/١  ٩٨/٩٩  ١٠٠ 1-75/0  
٠٠٠١/٠  Qsجمع کل  
 andعملگر         
٠١٩١/٠  ٨٥/٠  ٣٢/٩٧  ٦٥/٨٣  25/0 -0  
٥٥٣/٠  ٧٠/٥  ٥٠/٢  ٢٦/١٤  50/0 -25/0  
٢١٥/٠  ٢٩/١٢  ١٦٩/٠  ٠٨/٢  75/0 -50/0  

٦٢٥/٩ e ٣-  ٠ ۶٣/٩ e ٣-  ٠ 80/0 -75/0  
٧٨٨/٠  Qsجمع کل  

 productعملگر         
٣١١/١ e ۶-  ٩٩/٠  ٩٠/٩٩  ٧٨/٩٩  25/0 -0  
٠٠٢٢/٠  ٦٦/٢  ٠٧٨/٠  ٢١/٠  50/0 -25/0  
٠٠٠١/٠  ٠١٧٣/٠ ٠  ٠ 60/0-50/0  
 Qsجمع کل   ٠٠٢٣/٠
 Gama0.1عملگر         

٧١٣/٩ e ۶-  ٩٩٦/٠  ٨٦/٩٩  ٥٥/٩٩  25/0 -0  
٠١٠/٠  ٩٩/٣  ١١/٠  ٤٤/٠  50/0 -25/0  

٠٠٠٢٣/٠  ٠٢٣/٠ ٠  ٠ 63/0-50/0  
٠١٠٢/٠  Qsجمع کل  
 Gama0.2عملگر         

٠٠٠١١/٠  ٩٨/٠  ٧٨/٩٩  ٧٢٣/٩٨  25/0 -0  
٠٦٣٦/٠  ٨٣/٦  ١٨/٠  ٢٧/١  50/0 -25/0  
٠٠٠٣٢/٠  ٠٣٢٧/٠ ٠  ٠ 66/0 -50/0  
٠٦٤/٠  Qsجمع کل  

 Gama0.3عملگر        
٠٠١١/٠  ٩٦٦/٠  ٦٠/٩٩  ٢٥/٩٦  25/0 -0  
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٣٢/٠  ٤٥/١٠  ٣٥/٠  ٧٤/٣  50/0 -25/0  
٠٠٠٤/٠  ٠٤/٠ ٠  ٠ 70/0 -50/0  
٣٢/٠  Qsجمع کل  

 Gama0.4عملگر        
٠٠٥/٠  ٩٢/٠  ١٢/٩٩  ٠٥٥/٩٢  25/0 -0  
٦١٥/٠  ٧٠٣/٩  ٨١/٠  ٨٨٣/٧  50/0 -25/0  
٨٢/٨ e ٧-  ٠٣٨/١  ٠٥٩/٠  ٠٦٢/٠  73/0 -50/0  
٦٢٠/٠  Qsجمع کل  
 Gama0.5عملگر         
٠١٦٠/٠  ٨٧٢/٠  ١٦/٩٨  ٦٠/٨٥  25/0 -0  
٨٩/٠  ١٨١/٨  ٧٣/١  ١٩/١٤  50/0 -25/0  

٠٠١٢/٠  ١٩١/٢  ٠٩٠/٠  ١٩/٠  75/0 -50/0  
٧٧/٥ e ۵-  ٧٨/٥ ٠ e ٣-  ٠ 77/0 -75/0  
  Qsجمع کل   ٩١٢/٠
 Gama0.6لگرعم        
٠٧٨/٠  ٧١٣/٠  ٨٠/٩٥  ٣٨/٦٨  25/0 -0  
٧٢/١  ٥٧/٧  ٩٧/٣  ١٣١/٣٠  50/0 -25/0  
٠٨٢/٠  ٤٢/٧  ٢٠/٠  ٤٨/١  75/0 -50/0  
٠٠٠١/٠  ٠١٩/٠ ٠  ٠ 81/0 -75/0  
 Qsجمع کل   ٨٨/١

 Gama0.7عملگر       
٢٢٤/٠  ٥٠/٠  ٠٩/٩١  ٨٦/٤٥  25/0 -0  
٧٧٢/١  ٦٩/٥  ٠٣٥/٨  ٧٧/٤٥  50/0 -25/0  
٦٨٠/٠  ٠٣٦/١٠  ٨٣/٠  ٣٦/٨  75/0 -50/0  
٠٠٠٣/٠  ٠٣٨/٠ ٠  ٠ 85/0 -75/0  
٦٧٨/٢  Qsجمع کل  
 Gama0.8عملگر        
٣٨٧/٠  ٢٧٠/٠  ٧٢/٧٢  ٦٤/١٩  25/0 -0  
٢٧١/٠  ٠٨٥/٢  ٠٧/٢٣  ١٢/٤٨  50/0 -25/0  
٩٠٤/١  ٨٢٣/٧  ٠٩/٤  ٠٠٣/٣٢  75/0 -50/0  
٠٠١/٠  ١٤٦/٢  ١٠٤/٠  ٢٢/٠  90/0 -75/0  
٥٦٥/٢  Qsجمع کل  

 Gama0.9عملگر        
٣٢٤/٠  ٢٣/٠  ٨٤/٥٤  ٦٥/١٢  25/0 -0  
٠٧١٩/٠  ٣٦٥/٠  ٨٨/١٧  ٥٤/٦  50/0 -25/0  
٥٧٥/٠  ٥١٣/٢  ١٢/٢٥  ١٥٠/٦٣  75/0 -50/0  
١١٧/١  ٢٠٧/٨  ١٥٠/٢  ٦٥/١٧  95/0 -75/0  
٠٨٩/٢  Qsجمع کل  
 Gama0.95عملگر        

٣٢٥/٠  ٢٢٨/٠  ٧٨/٥٤  ٥٤/١٢  0  
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٠٦١٧/٠  ٥٣٨/٠  ٠١٣/٢٩  ٦٢/١٥  75/0 -0  
٩١٠/١  ٤٣٤/٤  ١٩/١٦  ٨٢/٧١  97/0 -75/0  
٢٩٧/٢   Qsجمع کل  

  

  (روش فازي) small,large,gaussian:نتایج ارزیابی کیفی براي عملگر هاي مختلف در سري توابع ترکیبی  13-5جدول

  
(DR-1)2×A  

 
DR 
 

 
  پهنه خطر%

 

  زمین لغزش%
توابع  درجات عضویت

 sm-la-guترکیبی 
براي عملگر هاي 

 مختلف

 Gama0.7عملگر        

0001/0  98/0  79/99  84/98  25/0-0  
0860/0  55/7  2/0  51/1  44/0-25/0  
0862/0  Qsجمع کل  

 Gama0.8عملگر        

001/0  966/0  33/99  033/96  25/0-0  
178/0  382/6  61/0  92/3  50/0-25/0  

166/5 e 5-  690/0  05/0  037/0  58/0-50/0  
179/0  Qsجمع کل  

 Gama0.9عملگر        

0644/0  72/0  31/88  46/64  25/0-0  
385/0  87/2  01/11  63/31  50/0-25/0  
156/0  83/5  66/0  90/3  76/0-50/0  
606/0  Qsجمع کل  

 Gama0.98عملگر        

0064/0  0 64/0  0  50/0-25/0  
0756/0  703/0  90/85  41/60  75/0-50/0  
508/0  943/2  44/13  58/39  94/0-75/0  
590/0   Qsجمع کل  

  (روش فازي) Nearمختلف در سري تابع  :نتایج ارزیابی کیفی براي عملگر هاي 14-5جدول

  
(DR-1)2×A  

 
DR 
 

 
  پهنه خطر%

 

  زمین لغزش%
توابع ترکیبی  درجات عضویت

near  براي عملگر هاي
 مختلف

 andعملگر         
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004/0  144/1  33/19  12/22  25/0 -0  
109/0  559/0  26/56  45/31  50/0 -25/0  
103/0  683/1  23/22  43/37  75/0 -50/0  
213/0  133/4  17/2  98/8  1-75/0  
430/0  Qsجمع کل  

 productعملگر         

145/0  577/0  66/81  13/47  25/0 -0  
237/0  381/2  44/12  62/29  50/0 -25/0  
291/0  667/3  09/4  02/15  75/0 -50/0  
229/0  568/4  79/1  21/8  1-75/0  
903/0  Qsجمع کل  

 Gama0.1عملگر         

168/0  527/0  42/75  77/39  25/0 -0  
135/0  874/1  72/17  23/33  50/0 -25/0  
365/0  715/3  95/4  41/18  75/0 -50/0  
236/0  540/4  88/1  57/8  1-75/0  
906/0  Qsجمع کل  

 Gama0.2عملگر         

189/0  470/0  65/67  80/31  25/0 -0  
0511/0  461/1  24  08/35  50/0 -25/0  
395/0  565/3  01/6  44/21  75/0 -50/0  
374/0  010/5  32/2  66/11  1-75/0  
011/1  Qsجمع کل  

 Gama0.3عملگر        

205/0  351/0  59/58  86/23  25/0 -0  
0168/0  0533/0  51/31  79/38  50/0 -25/0  
3911/0  423/5  21/7  24  75/0 -50/0  
424/0  871/15  67/2  33/13  1-75/0  
038/1  Qsجمع کل  

 Gama0.4عملگر        

239/0  272/0  22/45  33/12  25/0 -0  
129/1 e 6-  99/0  09/42  03/42  50/0 -25/0  

439/0  23/3  79/8  45/28  75/0 -50/0  
455/0  425/4  88/3  17/17  1-75/0  
134/1  Qsجمع کل  

 Gama0.5عملگر         
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172/0  205/0  32/27  6/5  25/0 -0  
0319/0  757/0  33/54  16/41  50/0 -25/0  
325/0  555/2  46/13  40/34  75/0 -50/0  
399/0  862/3  87/4  81/18  1-75/0  
929/0   Qsجمع کل  

 Gama0.6عملگر        

0650/0  182/0  72/9  77/1  25/0 -0  
134/0  517/0  93/57  30  50/0 -25/0  
119/0  675/1  23/26  96/43  75/0 -50/0  
538/0  968/3  11/6  25/24  1-75/0  
858/0  Qsجمع کل  

 Gama0.7عملگر        

00311/0  0 312/0  0  25/0 -0  
237/0  272/0  91/44  25/12  50/0 -25/0  

0128/0  167/1  4/45  02/53  75/0 -50/0  
685/0  704/3  37/9  71/34  1-75/0  
938/0  Qsجمع کل  

 Gama0.8عملگر        

0650/0  182/0  77/9  77/1  50/0-25/0  
1212/0  582/0  62/69  56/40  75/0-50/0  
662/0  791/2  65/20  66/57  1 -75/0  
849/0  Qsجمع کل  

  (روش فازي) linear,gaussianعملگر هاي مختلف در سري توابع ترکیبی : نتایج ارزیابی کیفی براي  15-5جدول

  
(DR-1)2×A  

 
DR 
 

 
  پهنه خطر%

 

  زمین لغزش%
توابع  درجات عضویت

براي  Gau-liترکیبی 
 عملگر هاي مختلف

 Gama0.1عملگر         

0029/0  945/0  76/98  34/93  25/0-0  
196/0  480/5  97/0  36/5  50/0-25/0  

0509/0  305/6  181/0  14/1  75/0-50/0  
00084/0  089/2  071/0  14/0  97/0-75/0  

251/0  Qsجمع کل  

 Gama0.2عملگر         

0057/0  923/0  27/98  74/90  25/0 -0  
261/0  273/5  43/1  54/7  50/0 -25/0  
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080/0  998/6  22/0  56/1  75/0 -50/0  
00084/0  089/2  071/0  14/0  98/0 -75/0  

348/0  Qsجمع کل  

 Gama0.3عملگر        

0089/0  904/0  52/97  18/88  25/0-0  
260/0  499/4  13/2  58/9  50/0-25/0  
120/0  676/7  27/0  08/2  75/0-50/0  

00078/0  034/2  073/0  149/0  98/0-75/0  
391/0  Qsجمع کل  

 Gama0.4عملگر        

018/0  861/0  03/96  77/82  25/0 -0  
33/0  114/4  40/3  01/14  50/0 -25/0  

147/0  658/6  46/0  06/3  75/0 -50/0  
00028/0  546/1  09/0  14/0  98/0 -75/0  

496/0  Qsجمع کل  

 Gama0.5عملگر         

0349/0  806/0  54/93  45/75  25/0 -0  
355/0  508/3  65/5  84/19  50/0 -25/0  
163/0  948/5  66/0  98/3  75/0 -50/0  

0098/0  726/3  13/0  49/0  98/0 -75/0  
564/0   Qsجمع کل  

 Gama0.6عملگر        

057/0  7443/0  61/88  95/65  25/0 -0  
216/0  49/2  66/9  14/24  50/0 -25/0  
357/0  91/5  48/1  76/8  75/0 -50/0  

0328/0  66/4    14/1  99/0 -75/0  
 Qsجمع کل   665/0

 Gama0.7عملگر        

0196/0  806/0  59/52  71/50  25/0 -0  
0313/0  0595/0  54/3  21/0  50/0 -25/0  
0102/0  832/0  67/36  55/30  75/0 -50/0  
536/0  732/3  18/7  81/26  99/0 -75/0  
597/0  Qsجمع کل  

 Gama0.8عملگر        

0320/0  761/0  13/56  72/42  25/0 -0  
0304/0  693/0  47/32  52/22  50/0 -25/0  
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310/0  734/2  33/10  26/28  75/0 -50/0  
280/0  160/6  05/1  49/6  99/0 -75/0  
654/0  Qsجمع کل  

 Gama0.9عملگر        

0196/0  806/0  59/52  42/42  25/0 -0  
0313/0  0595/0  54/3  21/0  50/0 -25/0  
0102/0  832/0  67/36  55/30  75/0 -50/0  
536/0  732/3  18/7  81/26  99/0 -75/0  
597/0  Qsجمع کل  

  )رویکرد  چند معیاره ي فازي (  gaussian,user defineدو تابع   نتایج ارزیابی کیفی: 16-5جدول 

(DR-1)2×A    DR           %کالس خطر  زمین لغزش%  مساحت پهنه خطر 
Gaussian-or  

037/0  0328/0  96/3  13/0  25/0-0  

292/0  290/0  96/57  82/16  50/0-25/0  

0764/0  345/0  87/17  18/6  75/0-50/0  

589/1  804/3  2/20  86/76  1 -75/0  

  Qs جمع کل  9944/1
(DR-1)2×A  DR  %خطر کالس   زمین لغزش%  مساحت پهنه خطر

Gaussian-sum 
0  0  0  0  25/0-0  

00192/0  0  192/0  0  50/0-25/0  
160/0  183/0  127/24  43/4  75/0-50/0  

0522/0  26/1  68/75  56/95  1 -75/0  
  Qs جمع کل  2149/0

(DR-1)2×A  DR            %کالس خطر   زمین لغزش%  مساحت پهنه خطر
Gaussian-
gama0.98 

00157/0  0  157/0  0  25/0-0  
357/0  2185/0  56/58  8/12  50/0-25/0  
509/0  111/2  27/41  13/87  75/0-50/0  
 Qs جمع کل  868/0

(DR-1)2×A  DR            %کالس خطر   زمین لغزش%  مساحت پهنه خطر
Gaussian-
gama0.95 
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397/0  28/0  6/76  5/21  25/0-0  
053/1  126/3  3/23  84/72  50/0-25/0  
 Qs جمع کل  45/1

(DR-1)2×A  DR            %کالس خطر   زمین لغزش%  مساحت پهنه خطر
Userdefine-sum 

0  0  0  0  25/0-0  
0525/0  028/0  56/5  156/0  50/0-25/0  
375/0  152/0  2/52  96/7  75/0-50/0  
585/0  178/2  17/42  88/91  1 -75/0  

 Qs جمع کل  0134/1

(DR-1)2×A  DR            %کالس   زمین لغزش%  مساحت پهنه خطر
-Userdefineخطر

or 
010/0  0  01/1  0  25/0-0  
358/0  28/0  15/69  43/19  50/0-25/0  

0676/0  3088/0  15/14  37/4  75/0-50/0  
336/2  861/4  67/15  18/76  1 -75/0  
 Qs جمع کل  772/2

(DR-1)2×A  DR  %کالس   زمین لغزش%  مساحت پهنه خطر
-Userdefineخطر

gama0.95 
2540/0  469/0  10/90  26/42  25/0-0  
314/2  838/5  89/9  7/57  50/0-25/0  
 Qs  جمع کل  568/2

(DR-1)2×A  DR  %کالس   زمین لغزش%  مساحت پهنه خطر
-Userdefineخطر

gama0.98 
317/0  239/0  8/54  11/13  25/0-0  

0393/0  646/0  53/31  39/20  50/0-25/0  
052/2  881/4  62/13  49/66  75/0-50/0  
 Qs کلجمع   408/2
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  ه ارزیابی کیفی نقشه پهنه یندي خطر زمین لغزش در روش آماري دو متغییره:نتیج 17-5جدول 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

(DR-1)2×A%  DR  مساحت پهنه
  خطر%

 Wa  کالس  زمین لغزش%

0  0  79/3  0  )125/101 -  (-  )786/194 -( 

286/0  00655/0  29  19/0  )460/33-  ( -   )125/101 -(  
255/0  235/0  64/43  27/10  )204/34 (-  )460/33 -(  
854/1  809/3  5/23  5/89  )748/186 ( - )204/34(  
395/2  

  
  Qs جمع کل
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    ششمفصل 

  

  

  

  نتیجه گیري و پیشنهادات                 
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  نتیجه گیري
، وجود دو سري الیه Dipsبا برداشت درزه در دو تکیه گاه سد خاکی پلرود و بررسی آنها در محیط نرم فزار -1

  یه گاه  تائید شد. بندي در هر  دو تک

با انجام آزمایش  برش مستقیم بر روي نمونه هاي سنگی ، زاویه اصطکاك براي درزه هاي صاف و صیقلی  -2
و درزه  با پوشش اکسید 86/36هستند.زاویه اصطکاك  براي درزه کلسیتی حدود   53/8 -14/1داراي رنجی از 

  در جه بدست آمده است. 01/14آهن 

ي از نقاط لغزشی ( مناطق نزدیک به تاج لغزش)، مشخص شد که اکثر لغزش هاي سطحی در با نمونه بردار -3
  خاك هایی از نوع رسی  و ماسه رسی اتفاق افتاده است.

نشان داد که  دامنه در این دو راستا داراي ضرایب ایمنی باالیی است .این نتیجه  3-2و 2-1تحلیل پایداري مقاطع  -4
  مانه ها در یک دامنه لغزشی حفاري شده اند دور از انتظار نبوده است.با توجه به اینکه این گ

می باشد و این  2تحلیل پایداري مقطع واقع در دامنه طاهر سرا نشان داد که این دامنه داراي ضریب ایمنی کمتر از -5
  نتایج با توجه به عالیم ظاهري دامنه (  رشدکمانی درختان) دور از انتظار نبود. 

حدوده هاي لغزشی در منطقه مورد مطالعه(مخزن سد خاکی پلرود) زمین لغزش و روانه خاك بوده و در اکثر م-6
موارد معدودي با ریزش سنگی برخورد شده است.این وضعیت با توجه به میزان بارش در منطقه و ضخامت قابل 

  توجه خاك در دامنه ها دور از انتظار نیست.

 Qsر وقوع لغزش نشان می دهد که رسوبات عهد حاضر (واریزه هاي دامنه ايبررسی سازند هاي زمین شناسی د -7
)داراي باالترین نسبت فراوانی هستند. این موضوع با توجه به گسترش قابل توجه آنها  و شرایط مساعد جهت 

   قدیمی تر توجیه پذیر است.  يهوازدگی سازند ها

بیناکسر، قسمت اعظم منطقه مورد مطالعه در محدوده شتاب  براي گسلمحتمل  با  تهیه نقشه شتاب افقی زلزله  -8
    قرار گرفته است. ) g 8505/0(گال 43/2افقی 
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ارزیابی متغییر هاي موثر در وقوع لغزش مشخص کرد که متغییر جهت شیب داراي باالترین مقدار شاخص -9
و فاصله ازآبراهه  (LSI=24.56). متغییر هاي سازند هاي زمین شناسی(LSI=25.68)حساسیت زمین لغزش است

(LSI=23.69).به ترتیب در رتبه هاي بعدي قرار دارند 

باالیی هستند می  (LSI)با توجه به اینکه عامل جهت شیب و فاصله از آبراهه داراي شاخص حساسیت لغزشی -10
  توان نتیجه گرفت که رطوبت عامل اصلی محرك در وقوع لغزش در منطقه است.

براي منطقه مورد  از لحاظ شاخص حساسیت زمین لغزش NDVIاخص پوشش گیاهی نقشه ش ارزیابی -11
که منطبق با نواحی با  NDVI=0.274مشخص  کرد که کالس اول آن با مقدار مطالعه(مخزن سد خاکی پلرود)،

محدود   داراي باالترین نسبت فراوانی  می باشد.این امر با توجه به عمق پوشش گیاهی بوته زار و علفزار می باشد،
  قابل توجه خاك در منطقه، طبیعی به نظر می رسد.نفوذ ریشه این نوع گیاهان و ضخامت 

داراي بیشترین نسبت فراوانی  (273.3-0)ارزیابی متغییر فاصله از جاده ، نشان داد که  اولین کالس این متغییر -12
توده لغزشی با اعمال بار دینامیکی دارد ،قابل می باشد.این مسئله  با توجه به تاثیري که  جاده در برهم زدن تعادل 

  توجیه است.

داراي باالترین ) 49/22-71/16ارزیابی متغییر شیب به لحاظ تاثیرش در وقوع لغزش نشان داد که کالس شیب( -13
   نسبت فراوانی است.

و   User defineتابع  ارزیابی نقشه هاي  تولید شده با روش فازي  توسط نمایه جمع کیفی نشان دادکه نقشه با-14
  داراي باالترین کیفیت در این سري از توابع است. Gama0.7عملگر 

 Userارزیابی کیفی نقشه هاي تولید شده با رویکرد چند معیاره فازي نشان داد که نقشه ي تولید شده با تابع -15

define  و عملگرGama 0.9  است. داراي باالترین کیفیت در بین این  سري از نقشه ها  

ي و تراکم سطح  و در نظر گرفتن این در سه روش فازي، چند معیاره فاز  sQبا مقایسه مقادیر نمایه جمع کیفی-16
است، پس در روش فازي و رویکرد چند معیاره فازي  بهترین عملگر جهت پهنه بندي  Gamaنکته که عملگر 

در می باشد.  sQداراي باالترین مقدار  Gama0.7و عملگر  user defineنقشه تولید شده در روش فازي با تابع 
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و نقشه  Gama0.95و عملگر  user defineنقشه تولید شده در روش چند معیاره فازي با تابع   رتبه هاي بعدي
  تولید شده در روش آماري تراکم سطح قرار دارند.

درصد از منطقه را در  Gama 0.7 ،09/91و عملگر  user defineا تابع نقشه تولید شده در روش فازي ب-17
باال  حساسیتدرصد از منطقه را در زون  8/0متوسط،  حساسیتدرصد از منطقه را در زون  03/8کم،  حساسیتزون 

  خیلی باال قرار می دهد. حساسیتدرصد از منطقه را در زون  03/0و 

براي کل محدوده مورد مطالعه موجود نیست، می توان گفت  هر گونه  با توجه به اینکه نقشه ضخامت خاك-18
  بر فعالیت بشري دارد، از اعتبار زیادي برخوردار نخواهد بود. وقوع زمین لغزش تخمین خطر در رابطه با تاثیري که

احداث  منطقه بدون در نظر گرفتن عمق دقیق لغزش  حائل هاي دیوار ی بازید هاي میدانی مشخص شد کهدر ط-19
به نظر می رسد که بهترین روش پایدار  .ت پایدار سازي دامنه هاي خاکی هستندداراي کارایی کمی جه شده اند و

  سازي دامنه ها در منطقه ، تراس بندي و تعبیه زهکش هاي افقی و مایل باشد.

  پیشنهادات
این کار محاسبه شده است.تحلیل با توجه به اینکه مقدار زاویه اصطکاك و چسبندگی در امتداد سطح درزه در -

  توصیه می گردد. 3DECپایداري  سه بعدي دو تکیه گاه با استفاده از نرم افزار 

در بررسی هاي آتی  توصیه می گردد که عالوه بر استفاده از متغییر بارش ساالنه، از متغییر هایی همچون شدت و  -
  فاده گردد.دوام بارش با توجه به  تاثیر زیاد در وقوع لغزش  است

از آنجایی که در تحلیل پایداري مقطع طاهر سرا از تصویر فرضی با توجه به نزدیکی مقطع به محل حفر گمانه ها  -
  استفاده شده است.توصیه می شود جهت بررسی هاي دقیق تر اقدام به حفر گمانه هاي جدید در این دامنه گردد. 
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Abstract 

The purpose of this study is to produce the landslide susceptibility zonation map 
for poulrood earth fill dam reservoir with using fuzzy multi criteria decision 
analysis, fuzzy logic and bivariate approach. The environmental attributes used for 
the landslide susceptibility analysis in the study area are slope, aspect, geology, 
distance of drainages, distance of fault, distance of road, precipitation map, map of 
horizontal acceleration earth quake, normalized difference vegetation index 
(NDVI) and curvature range.The probable model frequency ratio was used to  
determine the level correlation  between slide points and influence factors. The 
results obtained in this study showed that the frequency ratio can be used as a 
simple tool in assessment of landslide susceptibility when a sufficient number of 
data were obtained. According to landslide susceptibility index for different 
factors, it was found that the aspect, lithology and drainage system are the most 
effective factors in the study area. For generation of factors that used for map with 
user define function ,Idrisi software was used. The maps with raster format were 
transferred to Arc GIS10 environment. For evaluation of weights of every 
parameter, the Expert choice software was used.the quality sum index ( sQ ) was 
used to compare the maps that produced  using (Fuzzy logic, Fuzzy multi criteria 
decision analysis  and bivariate approach), attention to good work of operator 
Gama in landslide susceptibility in fuzzy logic method and fuzzy multi criteria 
method characterized that is produced map with function user define and operator 
gama 0.7 (fuzzy logic method) having topmost quality. The produced maps in the 
fuzzy multi criteria decision analysis, with function user define  and operator 
Gama0.95 and produced map in the bivariate approach (area density) are in the 
second order of sQ .The physical and mechanical properties of samples that 
obtained from the active land slides were determined. The stability analysis of two 
slopes were determined using Slide software. 

Key word: landslide, poulrood, fuzzy multi criteria decision analysis, fuzzy logic, 
bivariate approach, landslide susceptibility index, analysis stability 
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