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  دهيچك
دارند،  قرار طبيعي مخاطرات از ناشي آسيب معرض در همواره متعدد داليل به دنيا مختلف نقاط در امروزي، شهرهايكالن
 و اجتماعي -اقتصادي هايسيستم بر را فراواني جاني و مالي خسارات ساله هر كه ايدامنه هاييناپايدار انواع از يكي

دهد در نقاط مختلف كشور رخ ميلغزش زمين هادهدر حال حاضر نيز هر ساله است. لغزش زمين كند،مي وارد محيطيزيست
يلي و با تحل -دهد. روش تحقيق بر پايه روش توصيفيميو تأسيسات بسياري را مورد تهديد قرار  هاراهو مناطق مسكوني، 

   Expert افزار ) و به كمك نرمAHP-FUZZYو مدل تركيبي (  GISازاي و ميداني و استفاده انجام مطالعات كتابخانه
Choice  در منطقه يك شهر تهران پرداخته شده است و به دنبال پاسخ به اين سؤال لغزش زمينبندي خطر تهيه نقشه پهنهبه

شهر تهران كدام ي توسعه و امنيت منطقه يك كالنمحدودكنندهلغزش زمينژئومورفولوژيك است كه فرآيندها و مخاطرات 
درصد محدوده  50دهد كه در آن، مناطق داراي خطر كم  و خيلي كم كه نشان ميلغزش زمينبندي خطر هستند؟ نقشه پهنه

باشند. ولي القعر  آبخيزهاي منطقه يك مي گيرد، بيشتر منطبق بر محدوده شهري منطقه يك و خطمورد مطالعه را در بر مي
اي مسلط بر منطقه هاي شمالي و مركزي محدوده و مناطق دامنهمناطق داراي خطر خيلي زياد و زياد بيشتر منطبق بر قسمت

 آبخيزهاي منطقه يك، حركت جنوب و دستپايين سمت به هاحوضه شمال و باالدست از چه هر كلي، طور باشند. بهيك مي

 راستاي در لغزش وزمين بندي خطرپهنه از آمده دست به نهايي نقشه به توجه . باشودمي كملغزش زمين خطر ميزان كنيم از

هاي پرشيب و داراي دامنه دارايآبخيزهاي  وزياد  و زياد بسيار خطر با محدوده در ساز و ساخت از بايد و امنيت شهري توسعه
هاي مختلف شهري از آيد و بايستي همه كاربري به عمل ممانعت در منطقه يكها حريم رودهمچنين و لغزش زمينپتانسيل 

 هاي مهندسي پايدار شوند.ها و تكنيكهاي مسكوني با استفاده از روشجمله كاربري

  

 هاي كليدي:واژه

  امنيت، منطقه يك ، AHP-FUZZYي ارزيابي، خطر زمين لغزش، مدل تركيب
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  مقدمه -1

 مديريت ديدگاه از و هستند فرآيندهاي ژئومورفولوژيكي از شكلي اي،هدامن مواد و خاك 2ايتوده هايحركت و 1لغزشزمين

و  ما كشور از هاييبخش در ساله هر هاهپديد نوع اين وقوع  .شونديم قلمداد سوانح طبيعي از خاصي نوع 3طبيعي مخاطرات
 كليه شامل ايتوده حركت. دارد به همراه را توجهيقابل محيطيزيست و مالي جاني، خسارات جهان، نقاط ساير همچنين

 ترينرايج از يكي هالغزش كه دارد مختلفي انواع و هاستدامنه پايين سمت سنگي به مواد و خاك هاييجداشدگ و هاجابجايي

  .هاستآن

 اين دارند. قرار طبيعي مخاطرات از ناشي آسيب معرض در همواره متعدد داليل به دنيا مختلف نقاط در امروزي، شهرهايكالن

 مبناي باشند. برمي فوري اقدامات و هاپيشگيري نيازمند دارند، همراه به خود با را فراواني مالي و جاني هايآسيب كه مخاطرات

 طبيعي، مخاطراتد: الف) دارن متفاوت منشأ دو مخاطرات كليه ،4 متحد ملل سازمان بالياي كاهش الملليبين برنامه استراتژيك

 & Mose؛ 1389 پور و موسيوند،(ساسان انسان فعاليت از ناشي مخاطرات يا فناوري از ناشي مخاطرات (ب)

Pathranakul,2006.( هايسيستم بر را فراواني جاني و مالي خسارات ساله هر كه ايدامنه هايناپايداري انواع از يكي 

در نقاط لغزش زمين هادهدر حال حاضر نيز هر ساله  .است لغزشزمين كند،مي وارد محيطيزيست و اجتماعي -اقتصادي
هاي گيالن، دهد. استانو تأسيسات بسياري را مورد تهديد قرار مي هاراهدهد و مناطق مسكوني، مختلف كشور رخ مي

در لغزش زمينمناطق وقوع  ترينمهمان از اردبيل، فارس، چهارمحال بختياري، كهكيلويه و بويراحمد، لرستان و تهر مازندران،
اخير  هايسالبشري در  هايفعاليتها كه به خاطر رشد و توسعه كشور هستند. حجم سنگين خسارات و تلفات ناشي از لغزش

. به را در اولويت كاري بسياري از كشورها قرار داده است آن وپيچيده نموده  و كنترل اين پديده مخرب را بينيپيش، مسأله 
  اغلب در مختلف آن در منابع متعدد مورد بررسي قرار گرفته است. هايروشو لغزش زمينهمين خاطر چگونگي ارزيابي خطر 

بنابراين با شناسايي و  .)1389 همكاران، ( اميراحمدي و كننداي  قلمداد ميرا مترادف با حركات تودهلغزش زمينمنابع 
 يك عنوان به 	شهر تهران .ها كاستاز خطر وقوع و خسارات زمين لغزش حدي تا توان مي  بندي مناطق  پرمخاطرهپهنه
ها داراي قرارگيري در معرض ارتفاعات و گسلبا مي باشد كه ميليون نفر 12با جمعيتي در حدود  ،و پايتخت ايران شهركالن

 تحليلي، به ارزيابي خطر –ش با رويكرد توصيفيباشد و در اين پژوههاي ژئومورفولوژيك متنوعي ميمخاطرات و محدوديت
شود، و به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه فرآيندها و مخاطرات شهر تهران، پرداخته ميدر منطقه يك كالن لغزشزمين

  شهر تهران كدام هستند؟ي توسعه و امنيت منطقه يك كالنمحدودكنندهلغزش زمينژئومورفولوژيك 

  پيشينه پژوهش

)، در ايتاليا با استفاده از دو روش فاكتور اطمينان و تئوري فازي به ارزيابي و مقايسه خطر لغزش 1998و همكاران ( 5بيناهي
شناسي، شيب، كاربري اراضي، جهت، فاصله از گسل و از قبيل زمينلغزش زمينعامل موثر بر  6پرداختند. در اين مطالعه 

لغزش زمينرار گرفت. نتايج نشان داد كه دو روش فوق پتانسيل بااليي در تهيه نقشه خطر فاصله از شبكه آبراهه مورد بررسي ق

                                                                 
1 Land slide  
2 Mass Movement  
3 Natural Hazard 
4 International Strategy For Disaster Reduction  
5 Binaghi 
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باشند. مقايسه اين دو روش نشان داد كه مدل فاكتور اطمينان با هاي اطالعاتي محدود، دارا ميبه خصوص در مناطق با اليه
 88,33با  Dempster-Shaferاز تئوري فازي  Kappa  ،0,871با ضريبلغزش زميندرصد در ارزيابي خطر  87,88تعيين 

  كارايي باالتري برخوردار است. Kapps ،0,783درصد در ارزيابي خطر لغزش با ضريب 

در مالزي به ارزيابي خطر بالياي   FSM)9(و  SFC)8(و)  7FCA(  هاي فازي)، با استفاده از مدل2001و همكاران ( 6ژيانگ
تواند هاي فازي فوق براي ارزيابي آسان و موثر خطر سيل ميپرداختند و نشان دادند كه استفاده از روش جمله سيل طبيعي از

  . مطلوب باشد

از منطق فازي استفاده كردند. در اين تحقيق لغزش زمين)، در كشور كره به منظور تهيه نقشه خطر 2002و همكاران (10كاي  
(گاما) استفاده گرديد. اعتبارسنجي  ᵧو  Orاستنتاج فازي با عملكردهاي مختلف، به ويژه تركيبي از عملكردهاي  هاياز شبكه

استنتاج فازي مختلف در انتخاب مقادير گاما مورد  هايمدل بر روي بخش كوچكي از منطقه مورد مطالعه انجام و سپس شبكه
لغزش زمينبندي و ترسيم نقشه خطر هاي كمي پهنهآزمايش قرار گرفت. نتايج نشان داد كه تئوري مجموعه فازي با روش

  پذيري نسبت به آن برخوردار است.تفاوت زيادي داشته و از انعطاف

بيني نواحي درگير با با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي را براي پيش)، در بريتيش كلمبيا، 2002و ديگران ( 11كالير
هاي استانداردتري به منظور دسترسي تواند نقشهمورد استفاده قرار دادند و نشان دادند كه استفاده از اين روش ميلغزش زمين

  ها به دست دهد. به مدل صحيح براي مطالعه زمين لغزش

با استفاده از لغزش زمين)، در شمال غربي تركيه به ارزيابي و تهيه نقشه حساسيت به 2002( 12اقلواركان اوقلو و گوكسي 
هاي اتفاق افتاده در منطقه آنگاه پرداختند. در اين تحقيق، ابتدا با مطالعات صحرايي لغزش -هاي فازي و قوانين اگرمجموعه

ش از قبيل درجه شيب، كاربري اراضي، عمق هوازدگي، سطح ثبت گرديد. سپس هر يك از پارامترهاي موثر در وقوع لغز
هاي اساس منطق فازي تهيه گرديد. با همپوشاني نقشه هاي هر يك از عوامل بردهي و نقشهايستايي و ارتفاع از سطح دريا وزن

هاي در كالس هاي اتفاق افتادهدرصد لغزش 53به دست آمد. نتايج نشان داد كه لغزش زمينمذكور، نقشه نهايي خطر 
  حساسيت باال به خطر لغزش قرار دارند.

براي مناطق مستعد به لغزش زمين)، در تركيه از روابط فازي در تهيه نقشه حساسيت به 2004اركان اوقلو و گوكسي اقلو (
پس از تهيه هاي هوايي مناطق لغزشي را شناسايي و لغزش استفاده كردند. در اين تحقيق ابتدا با مطالعات صحرايي و عكس

گرديد. اين برنامه به طور اتوماتيك و با   FULLSAها وارد برنامه كامپيوترينقشه هر يك از پارامترهاي مؤثر بر لغزش، داده
درصد از منطقه  6,9دهد. نتايج نشان داد كه لغزش منطقه را ارائه ميتوجه به روابط فازي موجود نقشه حساسيت به زمين

                                                                 
2 Jiong 
3  Fuzzy comprehensive assessment  
4 Simple fuzzy classification 
5 Fuzzy similarity method 
6 Chi 
7 klayer 
8 Arkanoglu and Gokceoglu Ercanoglu  
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درصد حساسيت  43,8درصد حساسيت كم و  27,5درصد متوسط،  8,9درصد حساسيت باال،  10,3حساسيت خيلي باال، 
  بسيار كمي به لغزش دارند.

، قضاوت GISبا استفاده از لغزش زمين)، در سه منطقه چين به تهيه نقشه حساسيت به خطر 2004و همكاران ( 13ژوو
منطق فازي به منظور تهيه نقشه خطر لغزش به صورت مقادير كارشناسي و منطق فازي پرداختند. در اين تحقيق، مفاهيم 

هاي مختلف حساسيت پذيري به لغزش) ارائه و از موتور استنتاج فازي به منظور تخمين درجه عضويت عضويت فازي( كالس
د. نتايج نشان شناسي، توپوگرافي، پوشش گياهي و كاربري اراضي استفاده گرديفازي براي عوامل موثر بر لغزش از قبيل زمين

بايست خاطرنشان كرد كه داده كه درجه عضويت تخمين زده شده در تهيه نقشه خطر لغزش بسيار مناسب بوده، اگرچه مي
هاي سنجش از دور سيستم كارگيري تكنيككارايي عضويت فازي در ارائه نقشه لغزش تا حد زيادي به دانش متخصصان و به

  محيطي دارد.زيست اطالعات جغرافيايي در بررسي شرايط

با استفاده از منطق فازي لغزش زمين)، در منطقه ريوپالنگو كشور نيكاراگوئه به آناليز و تهيه  نقشه خطر 2005( 14اسهرتنر 
انتخاب و با لغزش زمينشناسي، بافت خاك و پوشش گياهي به عنوان عوامل موثر بر پرداخت. در اين تحقيق توپوگرافي، زمين

) براي تهيه نقشه خطر 0,8و  0,7، 0,5( دهي گرديدند. مقادير مختلفي از عملگر فازي گامالگر فازي گاما وزناستفاده از عم
بهترين شكل نقشه حساسيت به لغزش  Ω =0,8لغزش مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه عملگر فازي گاما با مقدار 

  را در منطقه مورد مطالعه نشان داده است.

)، به منظور تهيه نقشه خطر زمين لغزش، از منطق فازي و فرايند تحليل سلسله مراتبي 2006و همكاران ( 15گورسوسكي 
استفاده كردند. در اين تحقيق از مقايسه دو به دو و متعاقب آن اجتماع توابع تركيب وزني خطي و وزني متوسط مرتب شده 

ها با روش فازي و وزن دهي معيارها با روش تحليل سازي دادهاستفاده گرديد. استانداردلغزش زمينجهت تهيه نقشه خطر 
تواند به عنوان يك پذيري و دقت بااليي كه دارد، ميسلسله مراتبي صورت گرفت. نتايج نشان داد كه اين روش به علت انعطاف

  گيري و تهيه نقشه خطر لغزش موثر واقع شود.ابزار در تصميم

از شبكه عصبي مصنوعي، منطق فازي و لغزش زمينبندي خطر هاي هيماليا جهت پهنهكوه)، در 2006و همكاران ( 16كانونگو 
منطقه استفاده نمودند. در اين تحقيق عوامل شيب، لغزش زميندهي به هر يك از عوامل موثر بر فازي در وزن-تركيب عصبي

اراضي به عنوان عوامل موثر بر خطر  جهت شيب، ليتولوژي، فاصله از جاده، فاصله از آبراهه، پوشش گياهي و كاربري
هاي مذكور صورت پذيرفت. نتايج نشان داد كه نقشه دهي به هر يك از عوامل با روشدر منطقه مشخص و وزنلغزش زمين

فازي به مراتب دقت بيشتري از دو روش شبكه عصبي و منطق فازي داشته است و  -شده با روش عصبيلغزش تهيهخطر زمين
 هاي موجود در منطقه بوده است.از لغزش %30,6اند كه محتواي هاي خطر خيلي زياد قرار گرفتهناطق در پهنهاز كل م 2,3%

                                                                 
1 Zhu 
2 Schernthanner 
3 Gorsevski  

Kanungo 1 
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هاي شمالي در دامنهلغزش زمين)، با استفاده از روش منطق فازي اقدام  به ارزيابي مناطق مستعد 2006و همكاران (  17سري 
سنجش خروجي با عملگرهاي منطق فازي  فازي را به علت دقت باال و آلپ در فرانسه نموده است و استفاده از روش منطق

 .كندرا به عنوان بهترين تركيب معرفي ميلغزش زمينبراي توليد نقشه γو عملگر   sum، و تركيب عملگر معرفي مناسب

 اين به  AHP از استفاده با تركيه آردسن منطقه درلغزش زمين مستعد مناطق نقشه تهيه و بنديپهنه در ،)2007( 18يالسين
  .دارد موجود واقعيات با را تطابق ترينبيش   AHPمدل با بنديپهنه كه است رسيده نتيجه

  در سطح ايران

 در سرخون منطقه در داده رخ هايشلغز زمين ميداني، هايبررسي و هوايي هايعكس تفسير طريق )، از1383كرم ( 
 شيب زمين(شامل لغزش در مؤثر معيار 10 از استفاده با و كرده شناسايي بختياري و استان چهارمحال اردل در شهرستان

 ساالنه، بارش پوشش گياهي، تراكم شاخص سبزينگي، شاخص اصلي، هايگسل تا فاصله زمين، پوشش دامنه، زمين، جهت

 با و جغرافيايي اطالعات سيستم محيط درلغزش زمين وقوع ) پتانسيل رودخانه با فاصله و اصلي هايراه با فاصله زمين، جنس
ز سرخون را به صورت كمي خيآب زهحو لغزش درنزمي وقوع بنديي پهنهنقشه كرده و ارزيابي وزين، خطي تركيب مدل
 فرآيند روش از معيارها به دهيبراي وزن و فازي روش از  هاداده استانداردسازي بندي كرده است. برايپهنه سازي ومدل

 محدوده اراضي از درصد 38 حدود كه دهدمي نشان بندياز پهنه حاصل هاييافته . است كرده استفاده مراتبي سلسله تحليل

  . انددارا بودهلغزش زمين براي وقوع بااليي بررسي، پتانسيل مورد

 اي،آبراهه شبكه ها،گسل ارتفاعي، طبقات ،دامنه جهت شيب، همچون، عواملي گرفتن نظر در با ،)1384( همكاران شادفر و 
 لغزشزمين وقوع خطر نظر از AHP روش از استفاده با را تنكابن چالكرود آبخيز حوضه شناسي،سنگ و ارتباطي هايراه

 دخالت دليل به روش اين كه اندداشته بيان هالغزشزمين پراكنش نقشه با شدهتهيه مدل تطبيق از پس و نموده بنديپهنه
  .دهدمي ارائه را بهتري نتيجه بنديپهنه هايروش ساير با مقايسه در عوامل از زيادي تعداد دادن

در لغزش زمين)، با توجه به خصوصيات ژئومورفولوزيكي منطقه رودبار عوامل موثر در وقوع 1384فاطمي عقدا و همكاران ( 
در منطقه رودبار پرداخته است و استفاده از لغزش مينزبندي خطر منطقه انتخاب و با استفاده از منطق فازي به ارزيابي و پهنه

  اند.روش فازي را به دليل دقت باالي آن توصيه كرده

توانسته به كمك  GISجستيك و در حوضه جاجرود به روش رگرسيون لاي خطر حركات دامنهبندي پهنه)، در 1385پيريايي (
اي را بررسي و مطالعه و در نهايت نقشه اين روش آماري در منطقه و حوضه مورد مطالعه عوامل موثر بر حركات دامنه

 را تهيه نمايد.لغزش زمينبندي خطر پهنه

مورد ارزيابي خطر آباد) را (پل زنگوله مرزن )، با استفاده از نظريه مخروط افت مسير جاده چالوس1386( پورقاضي و همكاران
مطالعه را به سه قسمت تقسيم  ريزش در مسير راه، منطقه موردتر سنگها براي ارزيابي بهتر و دقيقريزش قرار دادند. آنسنگ

شده در مسير محل برخورد سنگ ريزش ثبت 53ايستگاه برداشت در طول مسير استفاده نمودند و همچنين از  47كردند و از 

                                                                 

Thiery 2 
Yalcin 3 
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بندي خطر سنگ ريزش را تهيه درجه نقشه پهنه 45و  40شاهد استفاده كردند. براي دو زاويه بحراني  راه به عنوان نقاط
  هاي سنگي و شرايط توپوگرافي آن دارد.نمودند. نتايج نشان داد كه خطر سنگ ريزش رابطه مستقيمي با شيب دامنه

تفاده از نظام استنتاج فازي در برآورد رسوب معلق در سازي ارزيابي آورد رودخانه با اس)، به شبيه1387( همكاران احمدي و
ها انجام حوضه طالقان كه سال به منظور دستيابي به تخميني نزديك به واقعيت از ميزان رسوبات حمل شده توسط رودخانه

و وقوع ي زماني اند و نشان دادند كه روش فازي توان تشخيص محدودهشد در اين كار محققان از روش فازي بهره جسته
گيري در خصوص كارآمد جهت تصميم و تواند به عنوان طريقي مؤثرباشد و ميتغييرات رژيم رسوبي را در رودخانه دارا مي

  .فرسايش حوضه آبخيز مورد استفاده قرار گيرد گذاري ومسايل رسوب

 از فاصله شيب، شيب، جهت ارتفاع، ،شناسيخاك شناسي،هايي چون زمين)، با استفاده از پارامتر1388(  متكان و همكاران  
- در حوضه آبريز الجيملغزش زمينبندي خطر اراضي به پهنه كاربري گياهي و پوشش گسل، از فاصله جاده، از فاصله رودخانه،

محاسبه لغزش زمين وقوع نسبي فراواني روش از فازي، عضويت توابع استخراج جهت مؤثر پارامترهاي اند و وزنرود پرداخته
 داراي  كمترين فازي يشده مرتب وزني ميانگين مدل و فازي شده است در اين تحقيق مشخص شده است كه مدل گاماي

  باشند.مي هامدل ساير به نسبت سازيمدل در معيار از انحراف و تغييرپذيري

از حوضه آبخيز هراز را مورد ارزيابي  فازي بخشي يگيري چندمعياره)، با استفاده از روش تصميم1388( پورقاسمي و همكاران
شناسي، كاربري اراضي، فاصله از گسل، ها در اين ارزيابي عوامل شيب، جهت شيب، ارتفاع، زمينقرار داد. آنلغزش زمينخطر 

 29,42اد مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان دلغزش زمينفاصله از آبراهه و فاصله از جاده را به عنوان عوامل موثر در خطر 
درصد  8,04درصد متوسط و  30,36درصد حساسيت زياد،  32,19 ،مطالعه داراي حساسيت خيلي زياد درصد از منطقه مورد

  لغزش دارند.زمين را از نظر پتانسيل بروزحساسيت كمي 

ا محيطي در غرب استان فارس ب پذيريبآس بندي مناطق حساس واي تحت عنوان پهنه)، طي مطالعه1389( پورشمسي 
بندي با هاي موثر محيطي با روش فرايند تحليل سلسله مراتبي و طبقهاليه سازي معيارها وهاي حاصل از مدلاستفاده از داده

از لحاظ استعداد بروز منطقه پذيري يزان آسيبم  GISهاي مكاني بااليسازي و تحليلهاي مدلروش فازي با كمك قابليت
 . لغزش در اين منطقه نموداستعداد بروز زمينبندي يت اقدام به پهنهدر نهامورد مطالعه و را لغزش زمين

با لغزش زمينپذيري ناشي از حركات )، با هدف تحليل ژئومورفولوژيكي توسعه شهري و آسيب1390(پور و همكاران ساسان 
هاي شهري در مناطق لغزشي را تحليل كردند فرحزاد توسعه كاربريدهي چند معياره در حوضه رود دره استفاده از مدل وزن

هاي پرشيب در امر توسعه شهري تهران شناسي دامنهنقشه نهايي حاصل از مدل نشان داد كه شرايط ژئومورفولوژي و زمين
  لحاظ نشده است.

بندي عوامل شيب، ي نمود. او در اين پهنهبند)، با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي حوضه جاجرود را پهنه1390( قنواتي
 موردلغزش زمينشناسي، فاصله از گسل و بارندگي را به عنوان عوامل موثر در خطر جهت شيب، مدل ارتفاعي رقومي، زمين

هاي خطر زياد و بسيار زياد لغزش در پهنه از مساحت حوضه جاجرود %62بررسي قرار داد. نتايج حاصل نشان داد كه بيش از 
  اند.واقع شده
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سنندج را مورد  - )، با استفاده از مقايسه مدل نسبت فراواني و توابع عضويت فازي، جاده ارتباطي مريوان1391( صفاري و اخدر
شناسي، فاصله از حدهاي سنگگسل، وا قرار دادند. به اين منظور معيارهاي، ارتفاع، شيب، فاصله ازلغزش زمينبندي خطر پهنه

ها، فاصله از جاده، نوع كاربري اراضي، پوشش گياهي، خاك و بارش را مورد ارزيابي قرار دادند. نتايج نشان داد كه از آبراهه
هاي پراكنش سازي مناسب هر معيار با استناد به نقشهميان دو روش مورد بحث، استفاده از مدل نسبت فراواني به دليل فازي

ها در اين جاده ارتباطي محسوب بندي زمين لغزشتري براي پهنههاي رخ داده و نحوه تفكيك روش مناسبين لغزشزم
 شود.مي

  و روش مواد -2       

  معرفي منطقه مورد مطالعه -2-1

دقيقه  51درجه و  35دقيقه تا  34درجه و  35دقيقه طول شرقي و  38درجه و  51دقيقه تا  6درجه و  51در  شهر تهران
 متر 1050در مركز و  متر 1200تا  شمالدر  متر 1800هاي آزاد بين است و ارتفاع آن از سطح آب عرض شمالي قرار گرفته

است. از جنوب  گسترده شده رشته كوه البرزهاي جنوبي و در دامنه كويرو  كوهمتغيّر است. تهران در بين دو وادي  جنوبدر 
است (مؤسسه  و از شمال توسط كوهستان محصور شده ورامينو  شهريارهاي هموار و دشت شهربانوبيبيو هاي ري به كوه

ترين منطقه تهران هكتار، شمالي  3604ت ). منطقه يك شهرداري تهران با مساح1387، جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي
متر) منطبق است. اين منطقه از غرب  1800رود به طوري كه مرز شمالي آن بر مرز شمال تهران (خطوط ارتفاعي به شمار مي
و از جنوب شرقي توسط بزرگراه  3با منطقه  ، از جنوب توسط بزرگراه چمران، مدرس و صدر2دره دركه با منطقه  -توسط رود 

اي هاي فرامنطقهكاربري عمده در منطقه يك مسكوني است و حضور كاربري .شهرداري تهران هم مرز است 4ازگل با منطقه 
باشد و جمعيت آن همواره در حال هاي ديپلماتيك و گردشگري در منطقه از اهميت برخوردار ميو فراشهري به ويژه كاربري

هايي برخوردار ). اين منطقه از عوارض طبيعي چون رود دره، تپه و كوه2: 1384(مهندسين مشاور بافت شهر، افزايش است
  ).1(شكل باشد كه از جهات گوناگون اسباب عدم توسعه و امنيت و يا در مواردي توسعه را فراهم آورده است مي

  

  

  

  

  

  

  

  محدوده مورد مطالعه -1شكل 
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شناسي و توپوگرافي، عكس هوايي هاي زميننقشه، اي (اسنادتحليلي، با استفاده از مطالعات كتابخانه -روش پژوهش  توصيفي
 )GIS(و سيستم اطالعات جغرافيايي  AHP -FUZZY ) و ميداني از طريق مدل تركيبيGoogle Earthاي تصاوير ماهواره و

شده جهت ارزيابي و در منطقه يك شهر تهران پرداخته شده است. معيارهاي به كار گرفتهلغزش زمينخطر  بنديبه پهنه
ها و فاصله از شناسي ( ليتولوژي)، فاصله از گسلزمين، ارتفاع، فاصله از شبكه زهكشي، كاربري اراضي، شيب بندي شامل،پهنه
  باشند.هاي قديمي ميلغزشزمين

  

  تهران شهر كالن يك منطقه درلغزش زمين بندي خطرپهنه -2-2

هاي مختلف دارد اندازي فعاليتهاي ايجاد و راههاي مكاني است كه تأثير فراواني در كاهش هزينهبندي از جمله تحليلپهنه  
 بندي موفق، الزم استرود. براي اجراي يك پهنههاي اجرايي به شمار ميبه همين دليل يكي از مراحل مهم و اثرگذار در پروژه

بندي در اختيار هاي مناسب در قالب خروجي فرآيند پهنهكليه عوامل مؤثر در سطح منطقه مطالعاتي بررسي شود و پهنه
-يك از نتايج، گزينه هاي هراولويت هاي موجود وگيرندگان نهايي قرار گيرد تا اين افراد نيز بر اساس سياستمديران و تصميم

سازي و اي رياضي براي مدلهاي فازي و منطق فازي به عنوان نظريهي مجموعهكنند. تئورهاي مناسب را انتخاب مي
بندي رياضي ابهام و عدم دقت موجود در فرآيندهاي شناختي انساني ابزارهاي بسيار كارآمد و مفيدي براي اين منظور صورت

االصل دانشگاه زاده دانشمند ايراني). اين نظريه كه نخستين بار توسط پروفسور لطفيLootsma, 2005رود (به شمار مي
ريزي شهري و شهرسازي را فرا هاي بسيار از علوم مختلف و به ويژه دانش برنامهمطرح شد، حوزه 1965كاليفرنيا در سال 

شده هاي طراحيترين سيستم) يكي از جامعAHP( 19). فرايند تحليل سلسله مراتبي1384، گرفته است (اميني فسخودي
كند و گيري چندگانه است. چرا كه اين تكنيك امكان فرموله كردن مسئله را به صورت سلسله مراتبي فرا هم ميبراي تصميم

.فرآيند تحليل سلسله  )1385(قدسي پور،  همچنين امكان در نظر گرفتن معيارهاي مختلف كمي و كيفي را در مسئله دارد
ريزي فضا و د معياري است كه كاربرد وسيعي در علوم زمين و برنامهگيري چنهاي ارزيابي و تحليل تصميممراتبي يكي از روش

) و بعدها به وسيله Saaty, 1980ابداع شد ( ميالدي به وسيله ساتي 70ي محيط دارد. فرآيند تحليل سلسله مراتبي در دهه
  ).1388ها مورد استفاده قرار گرفت (كرم و محمدي،  ريزيها و برنامهساير محققين در ارزيابي

تهران، از تركيب دو مدل تحليل سلسله  شهركالن يك لغزش در منطقهزمين و ارزيابي خطر تربراي بررسي و مطالعه دقيق
  است. مراحل اين دو مدل به شرح زير است:  و منطق فازي استفاده شده )AHPمراتبي (

  تهران  شهركالن يك در منطقهلغزش زمين بندي خطرپهنه ـ تعيين معيارها و زير معيارهاي1

   دهي به معيارها و زيرمعيارهاـ ارزش2

  هاي اطالعاتي براي زير معيارها ـ ساخت اليه3

                                                                 
1 Analytic Hierarchy Process  
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  هاي اطالعاتي بر اساس منطق فازي) اليهسازيفازيسازي (استانداردسازي يا ـ بهينه4

  هاي فازي شدهـ اعمال وزن نهايي به معيارها و تركيب با اليه5

  تهران. شهركالن يك در منطقهلغزش زمين ربندي نهايي خطـ پهنه6

. بر اساس نظر نقش دارندعوامل بسياري در آن ، زمين لغزش هاي صورت گرفته در مورد خطراساس مطالعات و پژوهش بر
در لغزش زمين ترين عواملي كه زمينه بروز خطرهاي منطقه يك شهرداري تهران مهمكارشناسان اين مخاطره و با توجه ويژگي

شناسي (ليتولوژي)، فاصله از زمين، ارتفاع، فاصله از شبكه زهكشي، كاربري اراضي، شيب، كنند شاملاين منطقه را فراهم مي
هاي ) با استفاده از مقايسهAHPباشند. با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي (هاي قديمي ميلغزشها و فاصله از زمينگسل

و جدول مقايسات زوجي  )2(انتخاب خبره) وزن نهايي شكل ( Expert Choiceافزار زوجي و تحليل آن به كمك نرم
كه در ادامه ، تهران شناسايي گرديد يك شهر در منطقهلغزش زمينبندي خطر ) هر يك از اجزاي عناصر موثر در پهنه1(جدول

و از مسير زير در محيط اين  Arc GIS10افزار لغزش ، با استفاده از نرمبندي خطر زمينهاي پهنهسازي اليهاند. فازيآمده
  افزار انجام شده است: نرم

Arc Map >Spatial analyst tools > overlay > fuzzy membership> linear 

  

 

 

  تهران شهركالن يك در منطقهلغزش زمين بندي خطرهاي پهنهوزن نهايي به دست آمده براي شاخص - 2شكل
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  تهران شهركالن يك در منطقهلغزش زمين بندي خطرهاي پهنهزوجي به دست آمده براي شاخصمقايسات  -1جدول 

  

  

  جينتا -3

  هاسازي اليهفازي -3-1

بيشتر لغزش زمين اساس اينكه با افزايش ميزان  ارتفاع  ميزان خطر سازي اليه ارتفاع، برسازي اليه ارتفاع: براي فازيفازي
تا لغزش زمينباشد، ولي بايد گفت كه ارتباط بين افزايش ارتفاع و سازي آن خطي افزاينده ميفازيشود و نوع تابع براي مي

  زير آمده است. 3ل ارتفاع مناسب و نه چندان زياد است كه اطالعات و نقشه فازي آن در شك

بيشتر لغزش زمين ميزان خطرتوجه به اينكه با افزايش ميزان شيب،  سازي اليه شيب، باسازي اليه شيب: براي فازيفازي
تا ارتفاع و شيب لغزش زمينباشد ، ولي ارتباط بين افزايش شيب و سازي آن خطي افزاينده ميشود و نوع تابع براي فازيمي

  زير آمده است. 4ل نه چندان زياد است كه اطالعات و نقشه فازي آن در شك

 ها، خطراساس اينكه با افزايش ميزان و مقاومت سازند شناسي، برنسازي اليه زميشناسي: براي فازيسازي اليه زمينفازي

 5سازي آن خطي كاهشي اقدام شده كه اطالعات و نقشه فازي آن در شكل شود، نوع تابع براي فازيكمتر ميلغزش زمين
  آمده است.

اساس اينكه با افزايش فاصله از شبكه  سازي اليه فاصله از شبكه زهكشي، برسازي اليه فاصله از شبكه زهكشي: براي فازيفازي
سازي آن خطي نوع تابع براي فازي. شودشود، و بنابراين امتياز كمتري داده ميكمتر ميلغزش زمينزهكشي، ميزان خطر 

  آمده است. 6باشد، كه اطالعات و نقشه فازي آن در شكل كاهشي مي

هاي شهري و پوشش اساس اينكه با افزايش كاربري بر، بري اراضيسازي اليه كارسازي اليه كاربري اراضي: براي فازيفازي
باشد، كه سازي آن خطي كاهشي مينوع تابع براي فازي، شودكمتر ميلغزش زمينگياهي  و باغي و جنگلي ، ميزان خطر 

  آمده است. 7اطالعات و نقشه فازي آن در شكل 
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-اساس اينكه با افزايش فاصله از زمين لغزش اين اليه، بر سازيفازيهاي قديمي: براي اليه فاصله از زمين لغزش سازيفازي

باشد، كه اطالعات و نقشه آن خطي كاهشي مي سازيفازينوع تابع براي ، شودكمتر ميلغزش زمينهاي قديمي، ميزان خطر 
  آمده است. 8ل فازي آن در شك

تر ها نزديكاساس اينكه هر چه فاصله به گسل بر، هااز گسل اليه فاصله سازيفازيها: براي اليه  فاصله از گسل سازيفازي
آن خطي  سازيفازيشود. نوع تابع براي ترين امتياز داده ميشود، بنابراين بيشبيشتر ميلغزش زمينباشد، ميزان خطر 

  آمده است. 9باشد، كه اطالعات و نقشه فازي آن در شكل افزايشي مي

 

 

 اليه  شيب سازيفازي  -4شكل                                        اليه ارتفاع سازيفازي - 3شكل                         

  
  شناسي       اليه  زمين سازيفازي - 6اليه فاصله از شبكه زهكشي                                        شكل  سازيفازي - 5شكل     
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  هاي قديمياليه  فاصله از زمين لغزش سازيفازي - 8شكل                                 اليه كاربري اراضي سازيفازي  - 7شكل      

  
  هااليه فاصله از گسل سازيفازي - 9شكل       

 

  و تحليل آنلغزش زمينخطر بندي پهنه -3-2

، كنيممي class reسپس . كنيممينتايج را محاسبه   raster calculatorازو با استفاده   spatial analyzeبا استفاده از دستور  
  . آيدميبه دست لغزش زمينخطر بندي پهنهاين ترتيب نقشه  به و كنيمميطبقه تقسيم پنج  در نهايت اين اليه را به

  

([dem] * 0.181) + ([finalfault] * 0.068) + ([geology] * 0.203) + ([landuse] * 0.147) + ([river] * 0.135) 
+ ([oldland] * 0.063) + ([slop] * 0.203)  

دهد كه مناطق داراي خطر نشان ميلغزش زمينبندي خطر نقشه پهنه ) آمده است،10) و شكل (2گونه كه در جدول (همان
نطقه يك و خط گيرد ، بيشتر منطبق بر محدوده شهري مدرصد محدوده مورد مطالعه را در بر مي 50كم  و خيلي كم كه 

هاي باشند . ولي مناطق داراي خطر خيلي زياد و زياد بيشتر منطبق بر قسمتهاي آبريز منطقه يك ميهاي حوضهالقعر دره
 باشند.اي مسلط بر منطقه يك ميشمالي و مركزي محدوده و مناطق دامنه
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هاي آبريز حوضه جنوب و دستپايين سمت به هاحوضه شمال و باالدست از چه هرلغزش زمينخطر بندي پهنه كلي، طور به
 خطربندي پهنه از آمده دست به نهايي نقشه به توجه گردد. بامي كملغزش زمين خطر ميزان كنيم از منطقه يك، حركت

و  هازياد و حريم مسيل و زياد بسيار خطر با محدوده در ساز و ساخت از بايد و امنيت شهري توسعه راستاي در ولغزش زمين
هاي متعدد در منطقه يك(دركه ، ولنجك، دربند، سعدآباد، گالبدره، جمشيديه، جمشيديه مياني و پايين ، دارآباد، دره –رود

هاي  ها كه بر دامنهحوضه اين كه در سنتي هايخانهاماكن و سفره كه شودمي توصيه آيد و به عمل ممانعت باقال زار و ازگل)
ها در بروز خطر ،  به دليل اينكه وزن اين تأسيسات و ساختمان)11(شكل اندشده دايرلغزش نزميپرشيب و داراي پتانسيل 

تر انتقال داد. طبق بررسي صورت گرفته كه توسط مقيمي و صفاري هاي كم خطرها را به مكان، آندخيل هستندلغزش زمين
ن مستعد حركات لغزشي با خطر متوسط به باال شهر تهراهاي كوهستاني كالندهد كه برخي از محدوده)، نشان مي1389(

هاي با خطر هاي كوهستاني شهر در پهنهدرصد) از مناطق مسكوني محدوده 3/17هكتار (معادل  875هستند، كه در حدود  
ه هاي كم خطر و پرخطر (خطر متوسط بشهر تهران با مرز پهنهاند. انطباق خط حريم فعلي كالنيافتهمتوسط به باال توسعه

بايست هاي بين حوضه دركه تا حوضه سوهانك ميدهد كه اين دو خط انطباق خوبي با يكديگر ندارند. محدودهباال) نشان مي
هاي پر خطر اين محدوده هاي ويژه مورد توجه قرار گيرند و از توسعه شهر در پهنهاز نظر حركات لغزش به عنوان محدوده

ها و هاي مسكوني با استفاده از روشهاي مختلف شهري از جمله كاربريليه  كاربريجلوگيري به عمل آيد. همچنين بايستي ك
  هاي مهندسي پايدار شوند. تكنيك

  مساحت طبقات خطر زمين لغزش -2جدول

  

  

  

  

  

 

  

 مساحت درصد km مساحت   طبقات خطر زمين لغزش

 15 7 خطر خيلي كم

 37 18 خطر كم

 80 35 خطر متوسط

 37 17 خطر زياد

 23  5/46 زيادخيلي  خطر
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 منطقه يك تهرانلغزش زمينخطر بندي پهنهنقشه  - 10شكل

  
  در منطقه يكلغزش زمينهاي مستعد وساز بر دامنهساخت تصويري از -11شكل 

  

  پيامدهاي امنيتي زمين لغزه 

عالوه بر صدمات جاني و مالي و عمراني و خدماتي از جنبه سياسي ، دهديمرخ  هزغلمينزكه در آن پديده طور كلي شهري به  
شهر سياسي پايتخت يا كالنرخ داده جزء زه غلمين زكه اشاره گرديد  از شهرهايي اگر بخش .استنيز آسيب پذيرو امنيتي 

عميق  يهابا بحرانآن را  كه هر گونه نقصان مديريتي، طوريه ، بابدييشدت مو امنيتي آن سياسي  يريپذبيآس باشد،
شهري و امنيتي هاي سياسي پيامدشهر تهران ، زه مخرب در كالنغلمينوقوع ز مواجه خواهد كرد.و امنيتي  سياسي
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در كاركردهاي نظام  جادشدهيا يها، پيامدهايي است كه در اثر اخاللپيامدهامنظور از اين خواهد داشت.  دنبالبه  ياگسترده
مركز تصميم  نيترشهر تهران مهم. اندازديمو امنيت شهري را به مخاطره  دهنديرد تهديد قرار مشهري، سيستم سياسي را مو

عد كاركردهاي نظم شهري، در آن ممكن است از بُ زمين لغزهاست و بنابراين وقوع يك  كشوربازخوردهاي سيستم سياسي  و
نظام  اجتماعي ووضعيت . و پيامدهاي امنيتي ناگواري را به دنبال داشته باشد قرار دهد رينظام سياسي را به شدت تحت تأث

طبيعي مثل  رمنتظرهياست، از همين رو در صورت بروز يك حادثه غ ياگسترده ييزابحران يهاتيشهري تهران داراي ظرف
يك سري ها مستلزم انجام ر اين بحرانمدن بآنظام سياسي شود. فائق  ريگدامن توانديمتعددي م يهازه در آن، بحرانغلمينز

و اقدامات مديريتي  آنو پس از  زهغلمينزوقوع حين  ،وقوعاقدامات مديريتي كوتاه مدت شامل اقدامات مديريتي قبل از 
 يريپذبيآس مهم مديريتي در تأمين امنيت شهري شناخت از ميزان يهايكي از جنبه. استدر ابعاد سياسي امنيتي بلندمدت 

است كه مديران سياسي و امنيتي نبايد از آن غافل شوند در اين تحقيق تا حدودي ابعاد مختلف زمين لغزه مورد هري هاي ش
ي اجرايي پيشگيري از پيامدهاي كارهاراهكنكاش قرار گرفت و وضعيت زمين لغزه مشخص گرديد. در ادامه تحقيق بايستي 

در صورت عدم مديريت در اين زمينه در شهر بزرگي مانند  رديقرار گبحث  امنيتي در شهر تهران، قبل، حين و بعد از آن مورد
  اي را به دنبال خواهد داشت.العادهفوقتهران پيامدهاي امنيتي 

  گيرينتيجه -4

 بر را ايگسترده هايخسارت و شده انساني هايسكونتگاه محيطيزيست شرايط در تغييراتي موجب همواره محيطي مخاطرات
 هايحوضه در طبيعي تند هايشيب و كوهي پاي مناطق با شهري هايسامانه جواريهم نمايد.مي تحميل بشري جوامع

مسلط بر منطقه يك  كوهستاني حوضه  است. داده افزايش را لغزشي نوع از ايدامنه حركات از ناشي پذيريآسيب كوهستاني،
 قرار لغزشي نوع از ايدامنه حركات از ناشي پذيريآسيب معرض در كه هستند تهران شهركالن كوهستاني -شهري مناطق از

 تهران، شهركالن كوهستاني هايحوضه در طبيعي تند هايشيب و كوهيپاي مناطق با شهري هايسامانه جواريهم .دارد

 دقيق ارزيابي عدم ت.اس داده افزايش شهركالن اين شمالي گستره در را لغزشي نوع از ايدامنه حركات از ناشي پذيريآسيب

 هايشيب وجود علت به هابخش اين در . است شده نيز ناامن هايپهنه در وسازساخت گسترش سبب خطر، اين مختلف سطوح

 سطحي هايآب و بارندگي ،خردشده هايزون وجود و گسلش ساختي، زمين هايفعاليت توپوگرافي، شديد تغييرات تند،

 زياد بسيار هالغزشزمين مختلف انواع وقوع خطرها، وزن زياد ساختمان و زمستاني هاييخبندان و سرد هواي و آب فراوان،

ها در منطقه تواند موجب ايجاد خسارت و تخريب زيرساختكه ميلغزش زمينبا توجه به اين مسائل و در صورت رخداد  .است
 توجه آسايش شهروندان گردد. با ي توسعه و امنيت، رفاه وهتواند به عنوان مانع و محدودكنندشهر تهران گردد و مييك كالن

هاي امنيت شهري، ضمن شناسايي پهنه و توسعه راستاي در ولغزش زمين خطربندي پهنه از آمده دست به نهايي نقشه به
متعدد در منطقه يك (دركه ،  هايدره –ها و رودزياد و حريم مسيل و زياد بسيار خطر با محدوده در ساز و ساخت از بايد خطر،

آيد و بايستي  به عمل ممانعت ولنجك، دربند، سعدآباد، گالبدره، جمشيديه، جمشيديه مياني و پايين، دارآباد، باقال زار و ازگل)
  ها و تكنيك هاي مهندسي پايدار شوند.هاي مسكوني با استفاده از روشهاي مختلف شهري از جمله كاربريهمه كاربري

دهد كه مناطق داراي خطر نشان ميلغزش زمينبندي خطر ) آمده است، نقشه پهنه2) و جدول (10ونه كه در شكل (گهمان
گيرد، بيشتر منطبق بر محدوده شهري منطقه يك و خط درصد محدوده مورد مطالعه را در بر مي 50كم  و خيلي كم كه 

هاي باشند. ولي مناطق داراي خطر خيلي زياد و زياد بيشتر منطبق بر قسمتيز منطقه يك ميخهاي آبزههاي حوالقعر دره
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تحليل  شده وباشند. بنابراين با توجه مباني نظري ارائهاي مسلط بر منطقه يك ميشمالي و مركزي محدوده و مناطق دامنه
  گردد؛ پيشنهاد ارائه مي و دست آمده موارد ذيل را در غالب عناوين راهكار نتايج به ها ونقشه

 :توان به موارد ذيل اشاره نمودميلغزش زمينهاي داراي حركات راهكار اساسي تثبيت و كنترل دامنه ها وروشاز  )1
 اصالح هندسه و شكل دامنه 

 هاي سطحي و عمقي دامنهزهكشي آب 

 آزاده پايداركننده احداث درياي 

 ارائه پيشنهادها  )2

  ها از طريق پهنه بنديدامنهشناسايي پتانسيل خطر در 

 پرهيز از توسعه در مناطق با خطر متوسط به باال 

 هاي دچار گسيختگياستفاده از راهكارهاي مهندسي در دامنه 

 پذيرمديريت خاص شهري در مناطق آسيب 

 اي و كوهستانيوساز در مناطق كوهپايههاي ويژه ساختتدوين دستورالعمل 

  نشانيآتشبهداشت، درمان،  :مثل خدماتي هايسازمان، هاشهرداريسئول از جمله براي نهادهاي م مأموريتتعيين 
 .و ايمني و نيروهاي مسلح  امنيتي وو نهادهاي انتظامي 

 ،و  ايمنطقهتعيين كردن نقش و مسئوليت مديران شهري،  تشكيل ستادهاي بحران و قانوني كردن مقابله با بحران
 هاي امنيتي.مختلف از جمله آسيب هايبراي كاهش آسيب حتي كشوري

 و محل  يو مال يپول مؤسسات بناهاياين امر شامل  ،طبيعي حادثه هرآن در مقابل  سازيمقاوممكان و  سازيايمن
 .مالي در مقابل تخريب، فشار و حريق خواهد بود هايدارايينگهداري اسناد و 

 ري مرتبط با زمين لغزش.گيكارگيري متخصصان و افراد باتجربه در مراكز تصميمبه 
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 مراجع -5

مطالعه موردي حوضـه آبخيـز  )AHP( تحليل سلسله مراتبي از روشبا استفاده لغزش زمينبندي خطر پهنه .1389، .ا ،احمدي -1
 .1389زمستان  27انجمن جغرافياي ايران سال هشتم ،شماره، نشريه جغرافيا  چالو،

 توسـعه، و دانـش مجلـه اي،منطقـه توسـعه و ريزيبرنامـه مطالعات در فازي منطق استنتاج كاربرد .1384 ع.، فسخودي،اميني -2
 .1384 سال دوم نيمه ،17 شماره

گيري چنـدمعياره فـازي. مجلـه علـوم و مهندسـي با استفاده از روش تصميملغزش زمينارزيابي خطر  .1388پورقاسمي، ح.ر.،  -3
 .51-62، صص8آبخيزداري ايران، شماره

آبـاد، استفاده از نظريه مخروط افت در ارزيابي خطر سنگ ريزش در مسير جاده چالوس(پل زنگولـه مرزن .1384، ن.، پورقاضي -4
 .160-169، صص61مجله علوم زمين، شماره

 نامـهپايان ،GIS و لجسـتيك رگرسـيون روش بـه جـاجرود حـوزه در ايدامنـه حركـات خطـر بنـديپهنه. 1385ز.،  پيريايي، -5
 .تهران معلم تربيت دانشگاه ژئومورفولوژي، ارشد كارشناسي

 ويرايش دوم، تهران، موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتاشناسي. ، 1387تاريخچه تهران،  -6

هـاي سـاخت در تشـديد پيامـدهاي مخـاطرات طبيعـي در محـيطتأثير عوامل انسان .1389، و ع.ج. موسيوند.پور، ف.، ساسان -7
تهران)، نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، جلـد  5(مطالعه موردي: منطقه  GISو Fuzzy Logicشهري با كاربرد كالن

 .1389، بهار  16، شماره 13
لغـزش بـا اسـتفاده از روش تحليـل سلسـله خطر زمـينبندي پهنه .1386غيوميان.، و ج. قدوسي.، ج، يماني.، م.   شادفر، ص.، -8

 .126-117، صص75نكابن)، مجله پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي، ش مراتبي (مطالعه موردي حوضه آبخيز چالكرود ت
شـهر تهـران بـه منظـور توسـعه و ايمنـي ،رسـاله دكتـري هاي ژئومورفولوژيكي كـالنها و محدوديتقابليت .1378صفاري، ا.،  -9

 ژئومورفولوژي، دانشگاه تهران.

با استفاده از منطق فازي (مطالعه مـوردي منطقـه رودبـار)، مجلـه علـوم لغزش زمينبررسي خطر . 1384عقدا،  س. م.، فاطمي -10
 .64-43صفحه  1شماره 32دانشگاه تهران جلد

)، انتشارات دانشگاه علـم و AHPگيري چند معياره: فرآيند تحليل سلسله مراتبي (مباحثي در تصميم .1381پور، س.ح.، قدسي -11
 .5صنعت، ص 

 تحقيقـات مراتبـي، نشـريه سلسـله تحليـل روش از اسـتفاده بـا جـاجرود حوضه در لغزش خطربندي پهنه. 1390ع.،  قنواتي، -12
 .51-68صص ،20شماره جغرافيايي، علوم كاربردي

بندي تناسب زمين براي توسعه فيزيكي  شـهر كـرج و اراضـي پيرامـوني بـر پايـه ارزيابي و پهنه .1388محمدي.، و ا. كرم ، ا.،  -13
 .74 -59، ص4)، فصلنامه جغرافياي طبيعي، سال اول ،شماره AHPتحليل سلسله مراتبي (هاي طبيعي و روش فرآيند فاكتور

 يمنطقـه موردي، يمطالعهلغزش زمين وقوع بندي پتانسيلپهنه ) درWLCوزين ( خطي تركيب مدل كاربرد .1383كرم، ع.،  -14
 .1383زمستان و پاييز توسعه، و جغرافيا بختياري، مجله و چهارمحال استان در سرخون

 :مـوردي مطالعـه سـطحي زهكشي هايقلمروي حوضه در شهري توسعه ژئومورفولوژيكي ارزيابي .1389صفاري،. ا. مقيمي، ا.،  -15

 .1389 بهار ،1 شماره ، 14 انساني،دوره علوم مدرس تهران ،فصلنامه شهركالن
و همكاري با شـهرداري منطقـه يـك، معاونـت تهيه الگوي توسعه و طرح تفضيلي منطقه  .1384، .مهندسين مشاور بافت شهر -16

 شهرسازي و معماري شهرداري تهران.

الجـيم،  آبخيـز يحوضـه درلغـزش زمين خطـربنـدي پهنه جهـت دور از سـنجش و فازي منطق هايمدل .1388متكان، ع.ا.،  -17
 .328-318، صص4، سال پنجم شماره 1388شناسي كاربرديفصلنامه زمين
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Abstract 

Metropolises of today, in different parts of the world for various reasons, are often prone to damage 
from natural hazards, one of the slope instability that cause to plenty  financial and human losses in 
each year on the systems of socio - economical and environment is landslide. We also have tens of 
landslides occur in different parts of country each year, and it led to more residential areas, roads and 
facilities are threatened. Research method is descriptive - analytical with using a library and field 
study and AHP-Fuzzy models and GIS to Landslide risk zonation, in region 1 of metropolitan Tehran. 
And try to answer this question that landslide processes and geomorphological hazards that limiting 
development and safety in Region1 of Tehran metropolitan which are they? Landslide risk zonation 
map shows, areas with low and very low risk, includes 50% of the study area, located in the urban 
area of Region1 and valley talwegs of its basin. But areas with much and very much risk located in 
northern parts of the area and dominated slopes. In general, whatever we goes to the upstream and the 
downstream of basins of the watershed area the rate of landslides risk will reduce. With consideration 
of final Landslide risk map zonation in order to development and safety urban should be prevent of 
constructions in much and very much areas of Landslide risk that located in streams margin and 
stream-valleys and areas that have potential of Landslide in Region1 of Tehran, and should be all 
urban land uses includes residential land uses with engineering techniques are stable. 
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