
 

 

 

  7، پياپي3، شماره2، دوره1398 زمستانجغرافيا و روابط انساني، 

در محيط  AHPباد با مدل آپهنه بندي خطر وقوع  زمين لغزش شهرستان سرو

ARCGIS  

  2گالن معماري، 1سعدي صالحي

  كارشناسي ارشد جغرافيا، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران-1

  شگاه كردستان، ايراندانشجوي كارشناسي ارشد، مخاطرات محيطي، دان-2

   1398/10/29:پذيرش تاريخ 1398/10/20                                                     :دريافت تاريخ
 

  چكيده:

بخشي از سرزمين ايران را مناطق كوهستاني  فرا گرفته  است،يكي از مخاطراتي كه  همواره اين مناطق را 

است وقوع اين پديده ساليان سال است كه خسارات زيادي به اراضي  تهديد مي كند ناپايداري هاي دامنه

دامنه اي و مورد بهره برداري انسان  وارد مي كند، در اين ميان يكي از مخاطره آميز ترين  اين ناپايداري ها  

پديده لغزش مي باشد،شناسايي عوامل موثر در وقوع زمين لغزش  موجود در يك حوضه  و پهنه بندي خطر  

ن يكي از  ابزارهاي اساسي  جهت دستيابي  به راهكارهايي كنترل  اين پديده  و انتخاب  مناسب ترين  و آ

كاربردي ترين گزينه موثر  مي باشد،در اين تحليل سعي بر شناسايي پهنه بندي عوامل در ايجاد  پديده زمين 

ش در شهرستان سروآباد  به لغزش  و مشخص كردن  مناطق دارايي پتانسيل جهت پهنه بندي  زمين لغز

مهم ترين عوامل موثر  در وقوع زمين لغزش  را با استفاده از  GISروش تحليل سلسله مراتبي  در نرم افزار

ارزش معيارها و زير معيارها  به دست اورده ايم و سپس به تجزيه و تحليل  و  Choice Exportر نرم افزا

باد امكان رخ دادن آدرصد از سطح شهرستان سرو 20,48تيم كه تهيه نقشه ي پهنه بندي   زمين لغزش پرادخ

  درصد امكان رخ دادن زمين لغزش خيلي كم مي باشد7,64زمين لغزش خيلي زياد مي باشد و 

  وآباد، سرGISزمين لغرش،پهنه بندي، كليد واژه:
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  بيان مسئله :

يعي در وضعيت ساكنين كره اهنگ روبه رشدتوسعه و عمران شهري و روستايي موجب بروز نابهنجاري  طب

زمين شده است.حركات دامنه اي و به طور اخص زمين لغزش در زمره ي پر خسارت زمين آنهاست كه 

هنگام يا دستكاري بشر در سيستم هاي طبيعي در طي دهه ي اخير شتاب فزاينده ي يافته است(امامي و 

سان باعث كشته شدن و مجروح ساالنه بالياي طبيعي  به عنوان بزرگ ترين دشمن ان)1380,115غيوميان 

صدها هزار نفر و بي خانمان شدن ميليون ها نفر در سراسر جهان مي شود،از اين رهگذر زمين لغزش  يكي 

از معضالت جهاني پيش روي انسان داراي اهميت خاص مي باشد  با توجه به اينكه  زمين لغزش ها نسبت  

ي باشد لذا شناخت اين پديده  در جهت جلو گيري  از خسارات به ساير بالياي طبيعي  مديريت پذير تر م

عبارت  است از حركتي  كلي و عمقي  1)زمين لعزش1385ناشي از آن اهميت زيادي برخوردار است(گرايي،

تمام اقشار خاك بر روي سطح زمين مادري كه هر ساله موجب خسارات سنگيني مي گردد كه بعضا جبران 

و يا نيازمند صرف وقت هذينه بيسياري است بر اساس كاهش هذينه بيساري  اين خسارت ها ممكن نيست

است  بر اساس گزارش كميته ملي كاهش باالي طبيعي وزرات كشور سهم خسارات ناشي از حركت توده  

و قوع اين پديده كه در بسياري  )123؛1387ميليارد ريال برآورد گرديده است (خسرو زاده، 500اي در ايران 

اراضي  ط دنيا  وكشورهاي دنيا در شرايط مساعد رخ داده است،موجب تخريب پوشش گياهي ،باغات،از نقا

زمين لغزش يكي از عوامل از بين رفتن منابع )1388كاربري و حتي تلفات انساني مي گردد(قنبر زاده و بهنيافر

ين جاني و مالي مي طبيعي در مناطق كوهستاني است كه در سرتاسر جهان همواره  باعث خسارت هاي سنگ

زمين لغزش از جمله مخاطرات طبيعي است كه موجب خسارت ) 1392:230شود(فعله گري و همكاران،

هاي مالي، جاني و تخريب منابع طبيعي مي شود. تركيب عامل هاي طبيعي و انساني، شرايط رويداد اين 

لغزش زمين)1391رد(خالدي و همكاراناپديده ناپايدار دامنه اي را در فرآيندهاي انتقال ژئومورفيكي درپي د

شود. به عنوان يكي از معضالت جهاني در در سرتاسر جهان باعث خسارات سنگين جاني و مالي مي

بندي خطر آن يكي از ابزارهاي اساسي جهت هاي يك منطقه و پهنهلغزششناسايي عوامل موثر در وقوع زمين

زمين لغزش يكي از پديده هاي ) 1394دهكردي (باشدني ميهاي عمرايابي پروژهكنترل اين پديده و مكان

طبيعي است كه در تحول و فرسايش اشكال زمين مشاركت دارد. اين پديده زمانيكه جوامع انساني را تحت 

تأثير قرار ميدهد ميتواند به حادثه خطرناكي تبديل شود. كه موجب خسارات جاني و مالي وازجمله تخريب 

ها، تخريب پل ها، مناطق مسكوني، از بين رفتن مزارع و زمينهاي كشاورزي و جادهمنابع طبيعي، تخريب 

                                           
1 Landslide 
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هاي برق و مواردي از اين قبيل مي آهن، بسته شدن تونل ها، شكسته شدن سدها و تخريب دكلخطوط راه

ي و كشور ايران نيز با توجه به قرار گيري روي كمربند زلزله ) 1395ود(صفايي پور،شجاعيان،آتش افروز ش

بروز زلزله هاي متعدد و هم چنين نوع ژئوموفولوژي زمين،زمين شناسي و توپوگرافي در معرض زمين لغزش 

يكي از اثرات غير قابل انكار اين پديده تشديد فرسايش  هاي متعددي و خسارات فراواني قرار گرفته است

 1388محمودي و همكارانخاك و انتقال رسوبات  به پشت سدها  وپاياب سدها حوضه هاي ابخير است(

ميليارد ريال خسارت مالي از طريق زمين لغزش 500) بر اساس برآورد هاي انجام شده ساالنه حدود 60.

ميليارد ريال 38كشته  و 107مورد زمين لغزش  بالغ بر 2548بركشور وارد شد همچنين خسارات ناشي  از 

در زمينه انسان مدفون روستايي ابيكار   ) از جمله خسارت وارد شده به1388است(عليجاني و همكاران

در زير حجم بسيار زيادي  از خاك  وسنگ رفت(محمدي و  1997چهارمحال و بختياري در بهار 

)در اين ميان استان لرستان  يكي از مستعد ترين كشور  از حيث پديده هاي زمين لغزش  61. 1388همكاران

درصد از مساحت انسان مويد  4,8كيلومتري معادل 1400زمين لغزشي به وسعت 274به شمار مي رود  وقوع 

)تهيه نقشه هاي پهنه بندي زمين لغزش طراحان و همكاران و 2. 1389اين ادعاست(مقتدر وهمكاران 

مهندسان براي انتخاب مكان ايدال طرح توسعه  كمك بزرگي نموده و نتايج اين گونه مطالعات مي تواند به 

رايجترين نوع لغزش در  : لغزش چرخشي در خاك )Pardman.B.2012(عنوان نقشه راه استفاده كرد

لغزشهاي چرخشي از .اي استخاك ، حركت چرخشي يك يا چند قطعه از آن در امتداد سطوح استوانه

ويژگيهاي رسوبات نسبتا صخيم خاك چسبنده و بدون سطوح ضعيف است. عمق سطح گسيختگي وابسته به 

شود. ها انجام مياي عميق در زمينهاي رسي و لغزشهاي كم عمق در واريزهشرايط زمين شناسي است. لغزشه

  ،هاي اوليه اين نوع لغزش ، تركهاي كششي در راس و برجستگيهاي در قاعده دامنه استنشانه

  پيشنيه:

در حوزه GIS)  به پهنه بندي خط زمين لغزش با روش آن باالگان در محيط 1387در تحقيق كي مشاري (

ي ساري نموده اندو به اين نتيجه رسيده اند كه اكثر زمين لغزش ها وقوع يافته  در اين حوزه با پهنه كالس

از زمين %5/16) كه توسط مدل پيشنهاد  شده بود،قرار گرفته اند و %5/55)و باال(%28پهنه با خطر بسيار باال(

) در مورد 1388ر زاده و بهنيافر(همچنين در پژوهشي كه قنب.لغزش ها در پهنه با خطر متوسط قرار گرفته اند

پهنه بندي خطر وقوع زمين لغزش در ارتفاعات حوضه آبريز كال شور(شهرستان نيشابور)انجام شد  به اين 

از سطح منطقه در پهنه پر خطر و  و شديدا پر خطر  از نظر وقوع زمين لغزش ها قرار   %64نتيجه رسيدند 

همكاران با عنوان ارزيابي خطر زمين لغزش با استفاده از روش در تحقيقي كه توسط پور قاسمي و  .دارند
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)انجام شد  نتايج نشان مي دهد كه 1388تصميم گيري چند معياره ي فازي در حوضه ابخيز هراز  (

حساسيت  36/30حساست زياد،19/32درصد از منطقه ي مورد مطالعه داراي حساسيت خيلي زياد،44/29

و در مقاله ي با عنوا  بررسي خطر زمين لغزش با .به لعزش دارند  درصد حساسيت كمي 04/8متوسط و 

انجام شدن  1385استفاده از منطق فازي (منطقه موردي رودبار)كه توسط فاطمي عقدا  و همكاران در سال 

درصد در منقطه  79/49درصد از زمين لغزش ها  در برابر سطج برابر با 30/68نتايج حاصله بيانگر وقوع 

) كه  باعنوان اولويت بندي عوامل موثر بر زمين لغزش و 1392تحقيق كه توسط سوري و همكاران(در .هستند

تهيه نقش خطرآن با استفاده از مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي در حوضه كشوري انجام شد نتيجه ان گوياي 

در كالس هاي خيلي درصد از مساحت منطقه  01/2.  79/15، 1/38، 9/5،2/38اين بود كه خطر زمين لغزش 

  كم،كم،متوسط،زياد،خيلي زياد قرار گرفته است.

 مباني نظري:

 در رسـوبي مواد از حجمي سريع اغلب و يكپارچه حركت با و افتادن پايين از است عبارت زمين لغزش

 آن پيدايش در آب حضور و كند مي عمل دانه دانه منفصل هاي سنگ در بيشتر پديده اين.  ها دامنه امتداد

 سسـت ي اليـه در آب نفـوذ,  باشند شده تشكيل سست و سخت طبقات از ها سنگ چنانچه است الزامي

. (  نمايـد مـي جـا بـه جا را آنها فوقاني يكپارچه و سخت هاي سنگ از عظيمي حجم

.  دارد گلي حالت و مرطوب هميشه لغزش سطح اما,  است خشك اغلب لغزشي ي )توده1374محمـودي(

 در مهـم عوامـل از يكي توانند مي نفوذي آبهاي,  ها سنگ دهنده تشكيل هاي اليه با متناسب بنـابراين

 حركتي اغلب خميدگي اين.  دارد خميده و كاو رخ نيم لغزش سطح "غالبا حالت اين در باشند آن پيـدايش

 كلـي دسـته سه به توان مي را لغزش زمين وقوع داليل كلي بطور.  كند مي تحميل لغزنده توده به چرخشـي

 بندي تقسيم زير در كه.  نمود بندي دسته انساني عوامل و شناسي ريخت عوامل,  شناسي زمين عوامـل

  بـه هر سه دسته ذكر شده است: مربوط
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  عوامل ريخت شناسي:  عوامل زمين شناسي

  

  عوامل انساني

ي از فعاليت هاي باال امدگي ناش  مواد حساس يا ضعيف

  تكتنونيكي  يا اتشفشاني

  

  حفاري بر روي دامنه ي يا پنجه آن

  بارگذاري بر روي دامنه يا پنجه آن  وجود مواد هوا زده

  

  حذف فشار ناشي سر بار  ذوب يخچال ها

  

حضور مواد برش يافته،درز دار يا ترك 

  خورده

  افت سطح آب هاي زير زميني

ي مخالف (اليه ناپيوستگي با جهت يافتگ

  بندي،گسل،سطوح تماس و...)

  

  قطع درختان جنگلي

  

فرسايش رودخانه اي،موجي يا يخچالي، 

  در پهنه دامنه يا حاشيه كناري آن

  آبياري

  و:تفاوت در نفوذ ناپذيري و يا سختي مواد

  

  معدن كاري

  نشت آب از تاسيسات  بارگذاري رسوبي در باالي

  )132:1388رمضاني و ابراهيمي(

  منطقه مورد مطالعه:

باد واقع در استان كردستان  در غرب آقيق در باره پهنه بندي زمين لغزش در سطح شهرستان سرواين تح

دقيقه  43درجه و  46دقيقته تا  4درجه 46كيلومتر و داراي موقعيت 1002كشور با مساحت مربع با مساحت 

غرب به كشور درجه عرض شمالي   واقع شده است كه    از طرف  25دقيقه  و 3درجه و  35طول شرقي  و 

عراق ،شمال به مريوان ،شرق به سنندج، و جنوب به كامياران محدود مي شود؛مركز اين شهرستان داراي 

متري از سطح  1270دقيقه  شمالي با ارتقاع 18درجه و  35درجه شرقي و  22درجه و46موقعيت رياضي 

  .ددريا قرار دار

  

  

  



  صالحي و معماري                      

142 

 

  )1395مركز آمار ايران  جمعيت شهرستان سروآباد(-1جدول

  خانوار  زن  مرد  جمعيت  شرح

  13,476  22,056  22,884  44,940  وآبادسر

  2,409  4,041  4,256  8,297  نقاط شهري

  11,066  18,051  18,628  36,653  نقاط روستايي

  

  

  )1398منطقه ي مورد مطالعه(منبع:نويسندگان،-1نقشه   

 جنوب طرف به شمال از شيب جهت ، زمين 	از نظر شيب عمومي به د ليل ساختار توپو گرافي و مرفولوژي

 مي و داده قرار تأثير تحت را ها ساز و ساخت و معابر ي شبكه اجراي و ساخت جهت طبيعتاً كه باشد مي

.با توجه به عوامل و فاكتورهاي مؤثر و پديد آورنده ي اقليم به ويژه ارتفاع ، عرض جغرافيايي ، توده دهد

مي متفاوت و متنوعي به وجود مي آيد. عامل ارتفاع مهم ترين عامل هاي هوا و توپوگرافي محل شرايط اقلي

تعيين كننده ي اقليم مي باشد كه در منطقه اورامانات و شاهو شرايط نسبتاً مساعدي براي ريزشهاي جوي از 

جمله برف و ايجاد پوشش گياهي مناسب فراهم آورده است و آن را مكاني مستعدبراي پرورش زنبور عسل ، 

دام و كشت ديم نموده است . بر اساس نتايج آمار بارندگي هاي ايستگاه مجاور منطقه ، ميانگين پرورش 



  7، پياپي3شماره، 2، دوره1398زمستان جغرافيا و روابط انساني،                      

143 

 

ميليمتر برآورد گرديده است كه حداكثر تعداد روزهاي باراني غالباً در اسفند ماه  650نزوالت جوي در حدود 

  اشدب مي 		و گاهي در فروردين ماه و حداقل وقوع روز هاي باراني در شهريور ماه

  روش تحقيق:

در فرايند تحقيق حاضر از روش  مطالعات كتابخانه اي،آماده سازي اطالعات و تجزيه و تحليل داده  و 

پردارش نهايي انجام شده است در مطالعات كتابخانه ي ضمن مرور بر  تحقيقات انجام شده در زمينه  پهنه 

ررسي كتب،اسناد و مقاالت در خصوص  مدل ها بندي با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي،به مطالعه ب

روش هاي علمي و مفهومي در  مورد پهنه بندي  و اشنايي با مسائل و معيارهاي مرتبط با زمين لغزش  و نبز 

بررسي ويژيگي ها و سيماي شهرستان سروآباد پرداخته شد، سپس اقدام به جمع آوري اليه هاي مورد نياز   

نجام تحقيق تهيه فاكتورهاي الزم براي پهنه بندي زمين لعزش  و همچنين در ا پراداخته شده است، همچنين

براي  جهت وزن دهي و انجام فرايند تحليل سلسله مراتبي  پارامتر    Choice Exportحاضر از نرم افزار  

تان استفاده شده  است و از نرم هاي موثر در مكان يابي و پهنه بندي مناطق زمين لغزشي در سطح شهرس

براي  پردازش داده  ها و اناليز دادها هاي مورد نياز در تهيه نقشه و فاكتورهاي تلفيق     ARC GISافزار 

  ي زمين لغزش  بهره گرفته شده استنقشه هاي نهاي

   

(منبع يافته Export Choiceنمايش گرافيكي وزن دهي به هريك از فاكتورهاي موثر با نرم افزار  -2جدول 

  )1398هاي پژوهش،
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  يافته هاي تحقيق:

بر اساس و پارامترهاي به دست آمده به بررسي و تجزيه و تحليل نقشه هاي مرتبط در شهرستان به منظور 

  بررسي وضعيت زمين لغزش خواهم پرداخت:

ا در كنترل درجه و لغزش معرفي شده است زير ارتفاع:ارتفاع نيز به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر خطر زمين

طبقه بندي نقشه  از نقشه طبقات ارتفاعي   rt.al.,2005 (Ayalewنوع فرسايش نقش بسزايي دارد(   

DEM منطقه تهيه شده است،به منظور بيان ارتباط بين ارتفاع و زمين لغزش هايي رخ داده منطقه نقشه طبقات

متر تهيه گرديده  3013-2298، 2298- 1938، 1938- 1692، 1692-1296، 1296- 716كالس5 درارتفاعي 

  گرديده است صاست كه مساحت و تعداد روستاهاي موجود در هر كالس نيز مشخ

  

  

  )1398باد(منبع:نويسندگان،آنقشه سطوح ارتفاعي  شهرستان سرو  -2نقشه 
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  )1398سطوح ارتفاعي شهرستان سروآباد(منبع:نويسندگان،-3جدول 

  درصد  روستا  درصد  مساحت  ارتفاع  

1  718-1296  150508  10,36  35  45,45  

2  1296-1692  49642  33,18  27  35,06  

3  1692-1938  53512  35,77  15  19,48  

4  1938-2298  25897  17,31  0  0  

5  2298-3013  5001  3,34  0  0  

  

  ه جهت شيب:نقش

- 360و 0- 5/22كالس؛(شمال9به منظ.ور ارتباط بين جهت شيب و لغزش هاي رخ داده نفشه جهت شيب به 

- 5/175)، جنوب(5/157-5/112)، جنوب شرقي(5/112- 5/67)،شرق(5/22-5/67شمال شرق(-)5/337

)طبقه بندي 5/337- 5/292) و شمال غربي(5/292-5/247)، غرب(5/247-5/202)، جنوب غربي(5/202

  گرديد

  

  )1398(منبع:نويسندگان،نقشه جهت شيب شهرستان سروآباد -3نقشه 
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  )1398د(منبع:نويسندگان،شيب شهرستان سروآبا-4جدول 

  درصد طبقات  مساحت   جهت

  12,6  1262  شمال 

  21  21432  شمال شرق

  9,6  9979  شرق

  7,3  7485  جنوب شرقي

  12,5  12955  جنوب

  17  173636  جنوب غربي

  11,6  11847  غرب

  8  8202  شمال غربي
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  نقشه اقليم شهرستان سرواباد:

  

  )1398نبع:نويسندگان،(منقشه اقليم  شهرستان سروآباد -4نقشه 

  )1398وضعيت اقليم شهرستان سروآباد(منبع:نويسندگان،-5جدول 

  درصد  تعداد روستا  درصد  مساحت  آب و هوا  

  0  0  1,51  515  مديترانه اي  1

  10,38  8  5,14  1746  خيلي مرطوب  2

  74,02  57  12,17  4129  نيمه  مرطوب  3

  15,58  12  12,66  4294  1خيلي مرطوب  4

  0  0  68,49  23228  مرطوب  5
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  قاط زمين لغزشي:ن

-مسافران- نقطه نقطه مستعد زمين لغزش  زندگي مردم54در محدوده ي كوچك شهرستان سروآباد وجود 

گردشگري و... را با خطرات فراواني تهديد ميكند.،لذا بايد حريم و فاصله ي بين نقاط زمين -كشاورزي

  هرچه اين فاصله بيشتر باش بهتر است.  لغزشي  و مل قرار گيري انسان وجود داشته باشد كه

  

  )1398(منبع:نويسندگان،نقشه پراكندگي زمين لغزش در سطح شهرستان سروآباد -5نقشه 

  )1398پراكندگي نقاط زمين لغزش در سطح شهرستان سروآباد(منبع :نويسندگان، -6جدول 

  درصد  تعداد روستا  فاصله از نقاط زمين لغزشي  

  12,98  10  متري1000بافر   1

  28,87  23  متري200بافر  2

  58,44  45  متري3000بافر  3

  71,42  55  متري4000بافر   4

  100  77  متري5000بافر باالتر از   5
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  )1398(منبع:نويسندگان،نقشه جهت شيب شهرستان سرواباد-6نقشه 

  )1398پراكندگي جهت شيب شهرستان سروآباد(منبع:نويسندگان، -7جدول 

  درصد طبقات  به هكتار مساحت  شيب به درجه

0-7  6728  6,4  

7-15  21076  20  

15-22  24688  23,5  

22-32  34283  32  

32-42  15392  14,6  

42-67  3080  2,5  
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  )1398پراكندگي روستاهاي  شهرستان سروآباد در جهت شيب(منبع:نويسندگان،-8جدول 

  درصد  تعداد ر وستا  درجه

1  0-13  7  9,9  

2  13-28  21  27,27  

3  28-45  14  17,12  

4  45-64  5  6,49  

5  64-89  30  38,96  

رطوبت: رطوبت  نيز يك عامل مهم در زمين لغزش لست كه نشان دهنده نسبت به عمق درصد اشباع شده -5

  است،

فاصله از رودخانه:فاصله از رودخانه و جاده باعث سهولت ارائه عوامل مورفولوژيكي مـوثر در گسـيختگي   -6

فاصـله   شيب  بيش از حد دامنه ناشي از قطع شدگي به وسيله جاده شـده اسـت.  -دامنه دامنه از فرسايش پهنه

  متري را در نظر گرفته شد.250

  

  )1398(منبع:نويسندگان،نقشه پراكندگي رودخانه هاي شهرستان سروآباد -7نقشه 
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 1500الي 500درصد  از مساحت شهرستان را  در فاصله 42ديك به زاز اين نقشه مي تواند استنباط كرد  ن

  متري رودخانه قرار دارد 1500تا   0درصد  در فاصله  72متري  و نزديك به 

  )1398پراندگي رودخانه هاي شهرستان سروآباد(منبع:نويسندگان،-9دول ج

  درصد  تعدادروستا  فاصله از رودخانه  

  51,94  40  متري100بافر  1

  64,93  50  متري500بافر  2

  81,81  63  متري1000بافر  3

  96,10  74  متري2000افرب  4

  100  77  متري2000بافر باالتر از   5

  

  

  پوشش گياهي:

جنگل،مرتع و زراعت ديم مي باشد،كه مـي   نوع عمده مي توان تقسيم بندي كرد كه 3پوشش گياهي دركل به 

تواتد به عنوان يكي از عوامل موثر  در زمين لغزش باشد بخصوص وقتي كه  تغيير كاربري و يا اتش سـوزي  

  رخ داده باشد
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  )1395منابع طبيعي شهرستان، وضعيت پوشش گياهي شهرستان سروآباد(منبع:-10جدول

  درصد  مساحت به هكتار   پوشش گياهي

  7,7  8016  جنگل انبوه

  28  29377  جنگل متوسط

  1,1  1213  مراتع خوب

  4,1  4281  اراضي باغي

  9,9  10459  جنگل كم تراكم

  0,5  504  زراعت ابي 

  18  18377  زراعت ديم

  30,07  32771  مراتع متوسط به پايين

.  

  نتيجه گيري:

نقشه به دست امده نشان دهنده وضعيت زمين لغزش در سطح شهرستان سروآباد مي باشد مناطق سبز رنگ  

درصد از سطح شهرستان در 20بهترو  مناطق قرمز رنگ امكان رخ دادن زمين لغزش باالي دارند،يعني حدود 

درصد به طور كامل بدون زمين لغزش مي  7,36و فقط  -زياد 28,79مين لغزش خيلي زياد،امكان رخ دادن ز

 .باشد
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  )1398(منبع:نويسندگان، سروآباد نقشه پهنه بندي زمين لغزش شهرستان -8نقشه 

  )1398وضعيت پهنه بندي مناطق مستعد زمين لغرش در سطح شهرستان سروآباد(منبع :نويسندگان،-11جدول 

  درصد  مساحت    ارزش  ديف

  20,84  4515  خيلي زياد  1

  28,79  6238  زياد  2

  10,70  2319  متوسط  3

  32,0  6934  كم  4

  7,64  1675  خيلي كم  5
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  ابع:من

پژوهشي بر سازگاري  زمين لغزشي ها بـر واريـزه هـا دامنـه اي     ،)1382امامي.سيد نعيم و جعفر عيوضيان(-1

 ،ومين كنفرانس زمين شاسي و مهندسي محيط زيسـت ايـران  مجموعه مقاالت س-(چهارمحال و بختياري)

  126-113،صصدانشگاه ابوعلي سينا همدا

پهنه بندي خطر زمين لغزش  در دامنه شـمالي   ) 1390(ابوالقاسم.امير احمدي،قهرودي.منيژه،بهلول.عليجاني -2

  131-116صص، 84ش ،(حوضه شيروان) تحقيقات جغرافياييGIS با استفاده از 

 مجيـد  سمي،حميد رضا،مرادي ،حميد رضا؛فاطمي عقدا،سيد محمود؛مهدويفر،محمد رضا؛ محمـدي، پور قا-3

ازريابي خطر زمين لغزش با استفاده از روش تصميم گيري چند معيار فازي،علوم مهندسي آبخيز  )1388(

  62-51،صص1388،پاييز 8داري ايران،سال سوم،شماره

)، ارزيابي عامـل  1391ژاد،سعيده قره چاهي و شاهين خالدي(خالدي،شهريار،خه بات درفشي،اكبر مهرجون -4

هاي موثر در  رويدادهاي  زمين لغزش و پهنه بندي آن با استفاده از  مدل ريگرسيون لجستيك در محيط 

GIS     شـماره   1(منطقه مورد مطالعه:حوضه ابخير طالقان)، نشريه جغرافيـا و برنامـه ريـزي محيطـي، سـال

  85-65)صفحه 1393(1

)مطالعـه حركـات تـوده اي (زمـين لغـزش) از لحـاظ شـكل زمين(مطالعـه         1387روزاده و همكـاران( خس -5

موردي:سري ارزفون،صنايع چوب و كاغذ مازندران،اولين كنفرانس بين المللي تغييرات  زيسـت محيطـي   

  89-76صص-1387منطقه حزري،دانشگاه مازندران،بابلسر،شهريور 

مين لغزش و راهكارهـاي  تثبيـت آن،فصـلنامه جغرافيـايي آمـايش      )ز1388رمضاني،بهمن؛ابراهيمي،هدي( -6

  139-129،صص7،شماره 

)،اولويـت بنـدي عوامـل    1392سوري،سلمان؛لشكري پور،غالمرضا؛غفوري ،محمد و فرهـاد نژاد،طـاهري(   -7

موثر بر زمين لغزش  وتهيه نقشـه خطـر آن بـا اسـتفاده از مـدل فراينـدتحليل سلسـله مراتبي(منطقـه ي         

،جلد ششم،شماره 1392وضه كشوري)،مجله انجمن زمين شناسي مهندسي ايران،بهار و تابستان موردي:ح

  12-1،صص 2و1

پهنه بندي زمين لغزش  با استفاده از مـدل   -)1395علي شجاعيان،نسرين اتش افروز (-صفايي پور،مسعود -8

AHP در محيطGISزرات علـوم علمي پژوهشـس و  -در حوضه ي  روستايي دره گز قلندران شهردهدز-

  118-109صفحه -31شماره -9دوره 
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)،بررسي خطـر خطـر   1384فاطمي عقدا،سيد محمود،غيوميان،جعفر؛تشنه لب،محمود؛اشقلي فراهاني،عقيل( -9

زمين لغزش  با استفاده از منطق فازي(منطقه ي موردي:رودبار)،مجله علـوم دانشـگاه تهران،جلـد سـي و     

  64-43،صص1يكم،شماره 

)بررسي اثر جاده سازي در وقع زمـين لغـزش  بـا    1392،طالبي،علي،كيااشكوريان،ياسر(فعله گري،محسن -10

استفاده از مدل پايداري دامنه (مطالعه موردي:آبخير سد ايالم)،مجله پژوهش هـاي حفاظـت آب و خـاك    

  270-240)صص1(20

حوضـه آبريـز كـال     پهنه بندي خطر زمين لغرش در ارتفاعات -)1388بهنيافر.ابوالفضل(-قنبر زاده.هادي -11

  123-103ص 28پژوهشي فضايي جغرافيايي  سال نهم ش  -مجله علمي،شور نيشابور

) مدل سازي منطقه اي  خطر زمين لعزش با استفاده از روش امار گيـري رگرسـيون   1388گرايي،پرويز ( -12

زندران، دانشگاه منابع  چند متغييره در حوزه آبخيرالجيم رود  ساري،پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكاه ما

  121،ص 1385،ساري،ساري، طبيعي

) ارزيـابي كـارايي زمـين لغـزش در     1388شعبان و لطف اهللا پارسـايي( -جويباري-پاشايي-محمدي.علي -13

  59-78ش اول-جلد شانزدهم-مجله پژوهش هاي حفاظت آب و خاك-حوضه آبخيز سد كالته راميان

چهـاردمين    -ندي خطر زمين لغزشي انسان با استفاده از منطق فازي) پهنه ب1389مقتدر.شريفي. مهدويفر( -14

  102-94اروميه،صص ،دانشگاههمايش زمين شناسي ايران و بيست  و هشتمين گرد آوري  علوم زمين 

(منطقــه ي GIS)پهنــه بنــدي خطــر زمــين لغــزش بــا روش آن باالگــان درمحــيط 1387مشاري،ســميه( -15

اوليسـن كنفـرانس  بـين المللـي تغييـرات محيطـي منطقـه خـزري          تجن ساري، -موردي:حوضه پهنه كال

  96-68دانشگاه مازندران ،بابلسر.صص

لغزش بـا اسـتفاده از روش فرآينـد تحليـل     بندي خطر زمينپهنهپايان نامه  -1393هادي بصيري دهكردي-16

تان چهارمحال سلسله مراتبي، نسبت فراواني و تكنيك سيستم اطالعات جغرافيايي در شهرستان اردل (اس

 )و بختياري
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