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  :چکیده

کهگیلویه و بویر در استان  ايبا توجه به ناهمواري ها و ناپایداري هاي دامنه .ی است که انسان همیشه با آن رو به رو می باشدزمین لغزش از جمله خطرات

 مارگونپهنه بندي مکان هاي مستعد این خطر در بخش به ه این خطر در همه مناطق استان، نجام اقدامات پیشگیرانو نیاز به مطالعه در رابطه با آن و ااحمد 

را مورد بررسی قرار داده این پدیده  برثر ؤسپس عوامل م. منطقه را بررسی کردیم رخداده شده ابتدا زمین لغزش هايدر . یمشهرستان بویراحمد پرداخت

 پوشش گیاهی، میزان بارش، کاربريجهت شیب، شیب،  ،خطوط ارتباطی ،عوارض خطی شامل رودخانه ها، گسلها: می شوندردکه شامل این  مواایم

 ARCو نهایتا در نرم افزار به هریک از عوامل ارزش دهی شد AHPروش تحلیل سلسله مراتبی سپس بر اساس . و زمین شناسی منطقه می باشد اراضی

GIS با توجه . عوامل پرداخته شد و نقشه ي پهنه بندي هرکدام از عوامل با توجه به ارزش هاي داده شده روي هم قرارداده شده اند به تحلیل هرکدام از

درجه، پوشش گیاهی نسبتاً فقیر، میزان بارش زیاد و سازند هاي مارن و شیل می  30تا  15در مناطقی که داراي شیب هایی بین به بررسی هاي انجام شده 

زان بارش کم و سازند هاي ماسه احتمال وقوع زمین لغزش در آنها زیاد بوده و بلعکس در مناطقی که داراي شیب هاي کم، پوشش گیاهی غنی، می باشند

.همچنین جنوب منطقه بیشترین تعداد رخداد زمین لغزش را داشته است. و آهکی باشند کمترین رخداد زمین لغزش را دارند گسن

  ARC GISنرم افزار ،AHPتحلیل سلسله مراتبیطرات طبیعی، زمین لغزش، نقشه پهنه بندي، مخا: کلمات کلیدي 

  :ه و هدفمقدم.1

زمین لغزش عبارت است از جابجایی توده از مواد به سمت پایین بر روي یک شیب که نوع ،(IAEG)بر اساس تعریف انجمن زمین شناسی مهندسی 

این وقوع زمین لغزش شرایطی بربنا. واد، نیروي جاذبه و دلیل حرکت و قرارگرفتن مواد در یک حالت ناپایدارعامل حرکت توده م: مواد به قرار زیر است

  .دارد که هرگاه دو یا چند عامل موجود باشد زمین لغزش واقع می شود

ارد آمدن تلفات و خسارات سنگینی به هاي سیل آسا هر ساله در جهان باعث ووقوع حوادث غیر مترقبه و طبیعی نظیر آتشفشان ها، زلزله و باران

با توجه به شرایط . از جمله آثار این حوادث ایجاد زمین لغزش ها و ریزش هاي سنگی در مناطق کوهستانی و کوهپایه اي می باشد. کشورها می گردد

یمی، کشور ایران از جمله کشورهایی است که توپوگرافی عمدتاً کوهستانی، فعالیت زمین ساختی و لرزه خیزي زیاد، شرایط متنوع زمین شناسی و اقل

اشاره نمود که موجب ناپدید شدن  1372بطور گسترده در معرض پدیده زمین لغزش قرار دارد؛ به عنوان مثال می توان به بهمن سنگی آبکارلبد در سال 

.]8[ن روستا و خانه هاي آنها گردیدنفر از ساکنا 55
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وقوع این پدیده  در رابطه با از مستعد ترین استان ها ، یکیهابودن ناهمواري ها و شیب هاي زیاد در دامنه کوهاستان کهگیلویه و بویراحمد با دارا 

می طلبد ، ثیر زیادي گذاشتهأبر این پدیده تکه الي این ناهمواري ها ایجاد شده و برش هاي عظیم تپه ها و کوها بهکه در الارتباطیخطوط. می باشد

، مسیل ها و ناهمواري هاي ي پر آبرودخانه ها ،میزان بارش باالداراي که شهرستان بویراحمد. راه ها مطالعات این پدیده را انجام داد قبل از ایجاد این

با توجه به این مطلب که استان کهگیلویه و . زیاد و همچنین با در بر گرفتن سازند هاي مارن و شیل استعداد زیادي در وقوع زمین لغزش را دارد

لذا مطالعات پهنه بندي زمین لغزش در این راستا . بویراحمد جزء چهار استان مستعد این خطر می باشد، اقدامات پیشگیرانه ضروري به نظر می رسد

.اقدامات الزم صورت گیرد ،صورت می گیرد تا با معرفی نقاط مستعد

  

  :پیشینه تحقیق.2

Brabb[10] ،[11]مطالعات مربوط به زمین لغزش در امریکا توسط اولین Nielsen،[12] Kienholzبعد از آن . یرفتذدر دهه هفتاد صورت پ

دربررسی هاي زیاديوکارهاتاکنونتوده ايحرکاتولغزش هابنديپهنهمورددر .مطالعات کیفی و کمی زیادي در جهان صورت گرفته است

باکه Sarolee (2001)جملهاز. داده اندارایهرامتعدديهايبنديطبقهروشها،انواعزااستفادهبامختلفانـمحققوشده استانجامجهانرـراسـس

شیب،شاملتحقیقایندراستفادهمورداطالعاتیهايیهال. است پرداختهکرهکشوردرلغزشزمینبنديپهنهبهخطیرگرسیونروشازاستفاده

لغزش ها پراکنشنقشهبابنديپهنهنتایجمقایسهازپسکه. باشندمیگیاهیپوششواراضیآبراهه، کاربريازفاصلهخاك،ضخامتشیب،جهت

بهعمدتًاوبودهجوانبسیارلغزشپهنه بندي خطرومدلسازيبهمربوطپژوهشهاينیزایراندر. داردمناسبینسبتًانتایجروشاینگردیدمشخص

ولغزشزمینوقوعدرمؤثرعواملبررسیدر)  2003(احمدي واسماعیلیمی توان به پژوهشپژوهشها،نایجملهاز. گرددمیبازگذشتهدههاوایل

استفادهپارامتراز هفتبررسیایندره ک. دادندانجاممراتبیسلسلهتحلیلومتغیرهچندرگرسیونروشدوبهآن،ازخطرهاي حاصلبنديپهنه

خانمدمح. است برخورداربیشتريدقتازمتغیرهچندروش رگرسیونبهنسبتمراتبیسلسلهتحلیلشروشدمشخصنهایتدرواستگردیده

شناسی، بارندگی،سنگارتفاع،شیب،عاملششگرفتننظردرباوطالقانآبخیزحوزهبرايراتودهايخطر حرکت هايپهنه بنديعملنیز) 1380(

.استدادهانجاممراتبیسلسلهتحلیلروشزااستفادهبااراضیکاربريودامنهجهت

پهنه بندي خطر حرکات تودهاي با استفاده از  و )1387(توسط حبیبی ARC GISده از سیستم ابا استفبررسی خطر زمین لغزش در جاده هراز

میلیارد500سالیانهاولیه،یک برآوردراساسب.می توان اشاره کرد) 1388(بخیز کرج توسط ایالنلو و همکاران آروش تحلیل سلسله مراتبی در حوزه 

نشوندآوردهحساببهبازگشتغیرقابلطبیعیمنابعرفتنبینازکهاستدرصورتیاینومی شودتحمیلکشوربرلغزشهاطریقازمالیخسارتریال

  ).1ص1383نصیري،(

باعثکشوردرلغزشوتودهايحرکت2590حدودوقوع،1378لسااوایلتاکهمی دهدنشانکشاورزيجهادوزارتتوسطشدهثبتآمار 

شدهارتباطیراهکیلومتر170تخریبوجنگلهکتار676تخریبریال،میلیارد1866به میزانمالیخساراتایجادخانه،176تخریبنفر،162مرگ

).4ص،1380پور،الحیص(است

ثر در زمین لغزش ها می دانند با ؤبارش، زمین شناسی، پوشش گیاهی و عوامل خطی را میب،در بیشتر مطالعات صورت گرفته عواملی همچون ش 

.می باشددر تهیه نقشه هاي پهنه بندي زمین لغزش، این روش مبناي مطالعه ي ماAHPتوجه به کارآیی روش 

  

  کلیات.3

:موقعیت كلي منطقھ -١-۴

 )طول شرقی 51˚08'25"تا 50˚89'67"عرض شمالی و  30˚99'23"تا 30˚94'26"(افیایی با مختصات جغر شهرستان بویراحمد که مارگونبخش 

خود جا  درکه جمعیت زیادي را  مارگونشهر . گیردمیدر بررا شهنیز و دلیرچروستاهاي و در شمال  زیالییدهستان  کهدارد قرارتانـمال اسـدر ش

 .در استان را به خود اختصاص داده است برفبخش داراي ناهمواري هاي زیادي می باشد و بیشترین میزان این . دنیز در این بخش قرار دار استداده 

  .اطالعات زمین لغزش هاي که در این منطقه رخ داده است با بازدید میدانی مشخص شده و سپس با جمع آوري اطالعات کامل گردیده است



٣

  

لویه و بویر احمدموقعیت منطقه در استان کهگی - )1(شکل   

آماده سازي الیھ ھا-٢-۴

وقوع زمیندرگذارثیرأعوامل تبررسیو سپس  کردهو جمع آوري اطالعات، موارد زمین لغزش صورت گرفته شده را مشخصمیدانیمطالعاتازبعد

الیـه هـاي   نـوان شـد و  ع )رودخانهازفاصلهجاده،زافاصلهاز گسل،فاصلهلیتولوژي،ارضی،کاربريباران،شیب،جهتشیب،(شامل منطقهلغزشهاي

جغرافیـایی  اطالعـات سیستمافزارهاينرمبوسیلهمذکورزیرحوضۀاطالعاتیالیه هاي،مراحلهمه ي طیعد از ب. گردیدتهیهمذکوراطالعاتی عوامل

  .شده کامل گردیدخواهدعنوانزیردرکه

  

  وثر در زمین لغزشطبقه بندي خطر هریک از عوامل م - )1(جدول 

طبقه 

  بندي
  پوشش گیاهی  لیتولوژي

فاصله از 

  جاده

فاصله از 

  رودخانه
  گسل  جهت شیب  بارش  شیب

1  
  سازند هاي

  بی خطر 

مراتع غنی و جنگل هاي 

  انبوه
  متر 150تا 

100  

  متر

  5کمتر از 

  درجه

200  

  میلیمتر

شرق و شمال 

  شرقی
  پنچ کیلومتر

2  
  سازند هاي

  کم خطر 

هاي مراتع و جنگل 

  متوسط
  متر 300تا 

200  

  متر

15  

  جهدر

400  

  میلیمتر

جنوب و جنوب 

  شرقی
  چهار کیلومتر

3  
  سازند هاي 

  پر خطر

مراتع ضعیف وجنگل 

  هاي تنک
  متر 400تا 

300  

  متر

30  

  جهدر

600  

  میلیمتر
  سه کیلومتر  شمال

4  
سازند هاي با 

  خطر زیاد

مراتع فقیر و جنگل هاي 

  خیلی کم
  متر 500تا 

500  

  متر

50  

  جهدر

800  

  میلیمتر

غرب، شمال غربی 

  و جنوب غربی
  دو کیلومتر

  متر 1000  متر 1000تا   فاقد پوشش گیاهی    5
  50بیشتر از 

  جهدر

1000  

  میلیمتر
  یک کیلومتر  

  

جمله از ... ) شامل نوع سنگ، درجه هوازدگی، سازند هاي زمین شناسی و (خصوصیات لیتولوژیک و زمین شناسی  :لیتولوژي و زمین شناسی

سازند هاي مارن و شیل بیشترین میزان و سازند هاي آهکی و ماسه سنگی کمترین میزان زمین . ثیر گذار در زمین لغزش ها می باشدأمهمترین عوامل ت

.)2شکل (لغزش را دارند 

ه هر قسمت متناظر با پتانسیلی که در وقوع و ب) 1جدول (قسمت از نظر زمین شناسی تقسیم گردید  4جهت تهیه نقشه پهنه بندي، منطقه مورد مطالعه به 

  .نسبت داده شد 4تا  1زمین لغزش داشت، ارزش بین عدد 



٤

  ارگون استان کهگیلویه و بویر احمدنقشه زمین شناسی بخش م - )2(شکل 

شاره کرد، بسته به نزدیکی به این ثر خطی بر زمین لغزش می توان به فاصله تا جریانات سطحی اؤاز دیگر عوامل م :فاصله تا جریان هاي سطحی

ها، درجه اشباع یکی از فاکتورهاي کنترل کننده زمین لغزش بر روي شیب .جریانات بر روي شیب هاي کناره رود زمین لغزش هاي زیادي رخ می دهد

سایش شیب ها و افزایش درجه اشباع الیه هاي ناشی از فر تأثیرها دارد، این منفی بر روي پایداري شیب تأثیرجریان هاي سطحی . مصالح منطقه می باشد

قسمت  تقسیم گردیده است  5از آن در نظر گرفته شده و این فاصله به ) 1جدول (متري  1000جریان هاي سطحی تا  تأثیردر این تحقیق . زیرین می باشد

  .)3شکل (
  

  فاصله از رودخانه بخش مارگون استان کهگیلویه و بویر احمد - )3(شکل 

بعد از عبور جاده ها جریانات بر روي  معموالً. دگردعبور جاده ها بر روي دامنه ها باعث حرکت مواد از روي دامنه هاي اطراف می: فاصله از جاده

با . باشدت و نفوذ آبها را دچار مشکل کرده که خود دلیلی بر حرکت مواد می اد و همچنین حرکت جریاندگرسطح دامنه ها باعث حرکت دامنه ها می

کالس تقسیم شده و تا  5فاصله از جاده به. توجه به اطالعات مربوط به زمین لغزش ها به نظر می رسد جاده فاکتور مهمی در ایجاد زمین لغزش می باشد

  .)4شکل (از آن در نظر گرفته شده است ) 1جدول (متري  1000فاصله 
  

  

  فاصله از جاده بخش مارگون استان کهگیلویه و بویر احمد - )4(شکل 



٥

از زاویه شیب بدلیل . ثیرگذارترین عامل روي زمین لغزش زاویه شیب  می باشدأدر واقع ت. ]9[مهمترین عامل در پایداري زاویه شیب می باشد :شیب

جهت تهیه نقشه پهنه بندي . استفاده می نمایند Susceptibilityر تهیه نقشه بسیار زیاد آن بر روي زمین لغزش، به عنوان یک فاکتور اساسی د تأثیر

 50- 30با توجه به اطالعات زمین لغزش هاي شناسایی شده اکثر زمین لغزش ها در محدوده . محدوده، بر حسب درجه تقسیم گردید 5زاویه شیب به 

  . درجه رخ داده است

  

  استان کهگیلویه و بویر احمد نقشه شیب بخش مارگون - )5(شکل 

جهت  تأثیرمهمترین . مهمی بر میزان پوشش گیاهی و به دنبال آن پایداري خاك در مقابل لغزش دارد تأثیرجهت شیب در بیشتر مناطق  :جهت شیب

رطوبت خاك می شود و به همین شیب در میزان دریافت نور خورشید می باشد، بدین ترتیب این اثر موجب تبخیر و تعرق سالیانه و در نتیجه کاهش 

ي دلیل در جهات رو به غرب، جنوب غربی و شمال غربی وضعیت پوشش گیاهی از نظر تراکم نسبت به جهات دیگر تفاوت دارد و اغلب از تراکم کمتر

در ذوب شدن برف نیز می  جهت شیب تأثیرهمچنین . فرسایش و جابجایی خاك در این جهات نسبت به جهات دیگر بیشتر خواهد بود. برخوردار است

آن  در جهات ذکر شده بدلیل گرماي بیشتر سرعت ذوب برف بیشتر است و در نتیجه جریان زمستانی رودخانه ها در این مناطق بیشتر و جریان بهاره. باشد

  .)6شکل (یکنواخت تر است 

  

  نقشه جهت شیب بخش مارگون استان کهگیلویه و بویر احمد - )6(شکل 

میزان بارش و باال آمد سطح آب در در خاك باعث می شود پارامتر هاي مقاومتی خاك کاهش یابد که خود باعث وقوع زمین لغزش  :بارش  میزان

د طبقه تقسیم کرده که مناطقی با بیشترین میزان بارش مستع 5لذا میزان بارش هر منطقه که از ایستگاه هاي واقع در منطقه برداشت شده را به . می گردد

  .)7شکل (ترین مکان جهت لغزش معرفی کرده است 
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  نقشه میزان بارش بخش مارگون استان کهگیلویه و بویر احمد - )7(شکل 

  

بطور کلی . زیادي بر روي وقوع زمین لغزش دارد تأثیرنوع پوشش گیاهی، . نقش پوشش گیاهی در زمین لغزش ها انکار ناپذیر است :پوشش گیاهی

. اهی بر روي پایداري دامنه ها را می توان به وسیله نقش آن در افزایش مقاومت مصالح و کنترل محتوي آب توده هاي خاك بیان کرداثر پوشش گی

همچنین ریشه گیاهان باعث مسلح . پوشش گیاهی، میزان آب نفوذي ناشی از بارندگی بر دامنه ها را کاهش داده و موجب انتقال آب به آنها می گردد

مراتع غنی و جنگل هاي انبوه، مراتع و جنگل هاي متوسط، مراتع ضعیف و ) 1جدول (پوشش گیاهی در این تحقیق به پنچ دسته. اك می شوندنمودن خ

.)8شکل (فاقد پوشش گیاهی تقسیم گردیده است  جنگل هاي تنک، مراتع فقیر و جنگل هاي خیلی کم و نهایتًا

  

  

  

  

  

  

  رگون استان کهگیلویه و بویر احمدنقشه پوشش گیاهی بخش ما - )8(شکل 

  

  بحث و نتیجه گیري.4

  وزن دهی و ارزش گذاري الیه ها-1- 5

 GISبرمبتنیهايدادهپایگاهدرنقشهالیهبصورت یکمعیارهرکهاستالزمگیري،تصمیمهايگزینهارزیابیبرايمعیارهاازايمجموعهتعیینبا

اینزا .نماییمتعیینآنسطوحبیانبرايرامقیاسیکهاستالزمباشداستفادهقابلصفتیکآنکهرايب. )204ص،1385پرهیزکار،(شوددادهنشان

کهايرستههايقشهن .بندي کردطبقهکیفیوکمیمعیارهاينقشهعنوانتحتگیرياندازهمقیاسهايباانطباقدرتوانمیراهاي معیارنقشهرو

نقشهآنها،پایهبرکههستندکیفیهايدادهبرمبتنیهايالیهازهاییدهند نمونهمینشانراگیاهیپوششانواعواراضیيکاربرانواعخاك،انواع

گسلازو فاصلهشیبنقشهارتفاع،رقومیمدلبهتوانمیکمیمعیارهاينقشهبهمربوطهاينمونهزا .کردتوان استخراجرا میکیفیمعیارهاي

نسبترامعیارهراهمیتبتوانکهاستآنمعیاردهیاز وزنهدفرسد،میهاالیهدهیوزنبهنوبتنیاز،موردهايالیهانتخابازسپ .کرداشاره

توسط دوبهدومقیاسبرمبتنیوشر .استشدهاستفادهالیه هاوزندهیبرايمراتب  سلسلهروشتحقیق ازایندرکهکردبیاندیگرمعیارهايبه



٧

(1980) saatyپرداخته میدوبهدوهايمقایسهبهماتریس نسبت،یکایجادبرايروشایندر.شدارائهمراتبی تحلیلیسلسلهفرایندیکمتندر

  .گرددمیتولیدخروجیعنوانبهنسبیوزن هايگرفته شده،نظردروروديعنوانبهدوبهدو  قایسه هايم .شود

  

  هافاکتوردیگربامقایسهدرفاکتوراولویتعدديارزش - )2(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

باابتداروشایندر. باشددرصد100می بایست عواملاینارزشمجموعکهاستعواملسایربهنسبتعاملهراهمیتمیزانمعیار  بیانگرهروزن

بر حداکثراولویتتاضعیفاولویتازترتیببهعواملرتبه بنديمشابه اقدام بهمحیطیشرایطبامناطقیوسایرنتایجوکارشناسیقضاوتازاستفاده

بهرازیرمراحلمطالعه،موردمنطقهبنديپهنهکمی، براييهاارزشبهتبدیل آنهاواولویتمختلففاکتورهايو )2جدول (اساس جدول باال

  .)1380محمدخان،(انجام دادبایدمنظمصورت

شدندمقایسههمبافاکتورهاابتدااولویت،و تعیینفاکتورهادوبهدومقایسهرايب: آنهاوزناساسبرآنهابندياولویتوفاکتورهايدوبهدومقایسه -1

  .شدندجمعهمبابه دودومقایسه،ماتریسازستونهربهوطمربارزشهايو

  

  لغزشزمینوقوعدرموثرعواملدوبهدومقایسه-)3(جدول

جهت شیب گسل بارش فاصله از جاده فاصله از رودخانه پوشش گیاهی شیب لیتولوژي

3 3 1 3 3 5/0 2 1 لیتولوژي

3 3 1 3 3 5/0 1 5/0 شیب

4 4 2 4 4 1 2 2 وشش گیاهیپ

1 1 5/0 1 1 25/0 33/0 33/0 فاصله از رودخانه

2 1 5/0 1 1 25/0 33/0 33/0 فاصله از جاده

2 2 1 2 2 5/0 1 1 بارش

1 1 5/0 1 1 25/0 33/0 33/0 گسل

1 1 5/0 5/0 1 25/0 33/0 33/0 جهت شیب

17 16 7 5/15 16 5/3 32/7 82/5 جمع

  

.)3جدول (شودمیبردهنامشدهماتریس استانداردعنوانتحتحاصلهماتریساز. گردیدندتقسیمآنستونلکمقداربرماتریسعنصرهر-2

اب .دهندمیبدستمقایسهموردمعیارهايوزنهاي نسبیازتخمینیمیانگین هاینا .شدمحاسبهاستانداردماتریسازردیفهردرمطرحعناصرمیانگین

.)4جدول (شوندمیتلقیمعیارهامقایسهازممکنراه هايتمامیازمیانگینیمنزلهبهنهاوزروش،اینازاستفاده

  

  حداکثراولویت  9

  زیادخیلیاولویت  7

  زیاداولویت  5

  متوسطاولویت  3

  ضعیفاولویت  1

  بینابینهاياولویت  8- 6- 2-4
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  لغزشزمینوقوعدرموثرعواملوزن - )4(جدول 

  میانگینجهت شیبگسلبارشفاصله از جادهفاصله از رودخانهپوشش گیاهیشیب  لیتولوژي

17/027/014/019/019/014/019/018/018/0لیتولوژي

.شیب 09/014/014/019/019/014/019/018/016/0

34/027/029/025/026/029/025/024/027/0پوشش گیاهی

06/005/007/006/006/007/006/006/006/0فاصله از رودخانه

06/005/007/006/006/007/006/012/007/0فاصله از جاده

17/014/014/012/013/014/013/012/014/0بارش

06/005/007/006/006/007/006/006/006/0گسل

06/005/007/006/003/007/006/006/006/0جهت شیب

  111111111جمع

  

نتیجه گیري -2- 5

له از ـیب، فاصـ، و گسل، جهت شتأثیرشیب و بارش بیشترین یتولوژي،داشته اند اما پوشش گیاهی و لثیر مل مذکور در وقوع زمین لغزش ها تأهمه عوا

درجه، پوشش گیاهی نسبتاً  30تا  15هایی بین در مناطقی که داراي شیب. اندوع زمین لغزش دارا بودهـرا در وق تأثیرله از جاده کمترین ـرودخانه و فاص

احتمال وقوع زمین لغزش در آنها زیاد بوده و بلعکس در مناطقی که داراي شیب هاي کم، فقیر، میزان بارش زیاد و سازند هاي مارن و شیل می باشند 

همچنین جنوب منطقه بیشترین تعداد . آهکی باشند کمترین رخداد زمین لغزش را دارند گپوشش گیاهی غنی، میزان بارش کم و سازند هاي ماسه سن

  . رخداد زمین لغزش را داشته است

قشه پهنه بندي خطر زمین لغزش بخش مارگون استان کهگیلویه و بویر احمدن - )9(شکل 

  

  :قدردانی.5

اي مهندس مهربان به جهت در اختیار قرار دادن برخی اطالعات و تشکر قبا تشکر فراوان از اداره کل منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویر احمد و جناب آ

.یی هاي دلسوزانه ایشانویژه از جناب آقاي مهندس درخشنده جهت راهنما
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