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  چکیده

از اهداف اساسی مؤسسات  ،هالغزششده توسط خطرات طبیعی مانند زمیناجتماعی و اقتصادي ایجاد  -شناسایی، پیشگیري و کنترل خسارات انسانی
ي سازي این پدیده با استفاده از شبکهلغزش و مدلتحقیقاتی و اجرایی است. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی مناطق امن و خطرناك وقوع زمین

بندي  پهنه مورد استفاده براي پارامترهايآبخیز الجیم در مازندران و البرز مرکزي است.  يدر حوضه GISهاي سنجش از دور و استنتاج فازي و تکنیک
جهت شیب، شیب، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده، فاصله از گسل، پوشش گیاهی  شناسی، ارتفاع،شناسی، خاك زمین در این تحقیق،لغزش  خطر زمین

ي فهرست لغزش با استفاده از نقشهفراوانی نسبی وقوع زمین هت استخراج توابع عضویت فازي، از روشاست. وزن پارامترهاي مؤثّر ج اراضی يو کاربر
عنوان مهمترین عامل دهد که کاربري اراضی داراي بیشترین وزن است و لذا بهمحاسبه شده است. نتایج نشان میکالس  هاي موجود در هرزمین لغزش

ي فازي داراي فازي و مدل میانگین وزنی مرتب شده 7/0ختلف منطق فازي استفاده شده در این تحقیق، مدل گاماي هاي مانتخاب شده است. از میان مدل
-بندي خطر وقوع زمیني پهنهي نقشهباشند. در نتیجه این دو مدل براي تهیهها میسازي نسبت به سایر مدلکمترین تغییرپذیري و انحراف از معیار در مدل

 دند.لغزش انتخاب ش
 

   ي فازي، انحراف معیاري استنتاج فازي، گاماي فازي، میانگین وزنی مرتب شدهشبکه هاي کلیدي:واژه
  
  مقدمه  -1

هاي تجن در استان مازندران  آبخیز الجیم یکی از زیرحوضه يحوضه
کیلومترمربع  140و شهرستان ساري است. مساحت تقریبی این حوضه 

و  53ْ  03َ  12ً  تا 53ْ  12َ  14ً  ي طول جغرافیاییاست و در محدوده
در ارتفاعات پوشیده از  36ْ  10َ  14ً  تا 36ْ  22َ  19ً  عرض جغرافیایی

ي قسمت انتهایی سد شهید رجـایی  جنگل در البرز مرکزي و در کناره
وقـوع   هاي بهلغزش که رسوبات ناشی از زمین قراردارد. با توجه به این

گردد،  ي هیدروگرافی به درون مخزن سد تخلیه میپیوسته توسط شبکه
لغزش در این حوضه ضـروري   ي زمینپدیدهانجام مطالعات مربوط به 

   ).1382است (فیض نیا و همکاران 
، سنجش از دور هاي منطق فازياز کاربرد مدل مطالعات متعددي

(Remote Sensing)  سیستم اطّالعات جغرافیاییو (Geographical 

Information System) لغزش در کشور و ي زمیندر ارتباط با پدیده
 بنديپهنه  (Lan et al. 2004) الن و همکاران .شده استجهان انجام 

 جیائوجیانگ آبخیز يدر حوضهرا لغزش  زمینوقوع خطر 
)(Xiaojiang پارامترهاي مؤثّر در وقوع  وزنها . آننمودند برّرسی

با آنالیز اند و تهیه کرده روش قضاوت کارشناسی با لغزش رازمین
خطر وقوع  بندي پهنه ي نقشه GIS)( جی آي اس همپوشانی در محیط

پذیر،  چهار زون خیلی آسیب را درمورد مطالعه  يمنطقه لغزشزمین
چامپاتیراي و  .آوردنددست هط و کم بپذیري متوس پذیر، آسیب آسیب

ي خطر وقوع زمین نقشه) (Champati ray et al. 2006 همکاران
هیمالیا را با استفاده از مدل  )Garhwal(ي گاروال لغزش حوضه

درصد از منطقه در  72گاماي منطق فازي تهیه کردند که در این نقشه 
پراسانا و  .لغزش قرار گرفته استمعرض خطر خیلی زیاد وقوع زمین
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