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541Fويکوربندي توان بالقوه روانگرايي با استفاده از روش ارزيابي پهنه

0  
 تهران()مطالعه موردي: جنوب غرب 

 

 چکيده
خطر بندی گردد. پهنهمی هاروانگرايی ختاک بته عنوان يك خطر طبیعی باعث ناپايداری زمین و تخريب ستتازه

 يك محدوده به مناطق همگن براستتاس درجه خطر ناپايداری وقوع روانگرايی اطلاقبندی روانگرايی، به فرايند تقستتیم
روانگرايی در جنوب غرب تهران با استتتفاده از روش چندمعیاره بندی تحقیق، ارزيابی پهنهاين  شتتود. هدف از انجاممی

باشتد. بدين منظور از معیارهای آب زيرزمینی، عمق رس، جنس زمین و فاصتله از گستل استفاده شده است. می ويکور
ه ته و نقشانجام گرف ستامانه اطلاعات جغرافیايیاحتمال وقوع پديده روانگرايی در ستاختار رستتری و محیط ستازی مدل

درصد پهنه مطالعاتی بخصوص  27دهد می تحقیق نشتان وقوع روانگرايی تهیه گرديد. نتايج توان بالقوهبندی نهايی پهنه
 شود.یم در بخش جنوبی بیشترين میزان خطر روانگرايی داشته و کمترين میزان خطر روانگرايی در بخش شمالی ديده

  يکور، جنوب غرب تهران.کلیدی: روانگرايی، پهنه بندی، وگان واژ

 مقدمه

زمین لرزه يکی از مهمترين مخاطرات طبیعی است که به علت موقعیت خاص جغرافیايی ايران)استقرار بر کمربند 
کند. از جمله خطرهای ناشی از وقوع زمین لرزه، زمین لرزه جهان( هر ساله خسارات فراوان مالی و جانی به آن وارد می

باشد. روانگرايی بعنوان يك خطر طبیعی در خاکهای نرم می که پديده روانگرايی ناشی از آنخطرهای ژئوتکنیکی است 
( . بطور عمده از بین رفتن مقاومت برشی تمام يا قسمت عمده 2: 3173شود)اونق،و ريزدانه رس، لسی و سنگین قلمداد می

رشی بوجود آمده در اثر زلزله )عموما( را ای ناشی از تنش بای بواسطه افزايش فشار آب حفرهماسه-ی خاکهای رسی
های زيرزمینی بالا بوده، رسوبات سست (. از طرف ديگر در صورتی که در محلی آب33: 3173روانگرايی گويند)گیلانی،

: 3994گردد)ونگ و تايملو، ها میای وجود داشته، خطر روانگرايی مطرح خواهد بود که موجب آسیب به ساختمانماسه
پذير از پديده روانگرايی بطور جدی مورد توجه بندی مناطق آسیبنیگاتای ژاپن پهنه 3998از زمین لرزه (. بعد 22

255Fمهندسین و مسئولان قرار گرفت)دولکار

253F(. پريگوگین5: 0،2333

و همکاران در تحقیقی با هدف بررسی تاثیر سطح آب  3
مساحت  نتیجه گرفتند که با بالا آمدن سظح آب زيرزمینی شدن خاکای زيرزمینی در مناطق دشتی در بروز خطر روانه

ای شیهارا مطالعهي (. هم چنین32: 3979پهنه مناطق با خطر بالا بطور چشمگیری افزايش خواهد يافت)پريگنون و همکاران، 
را ها کزيرسطحی در طی زمین لرزه انجام داده است که در آن مقاومت مختلف خاهای در ارتباط با روانگرايی خاک

                                                      
3. VIKOR 
2. Dewoolkar 

1. Prigogine 
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255Fمورد آزمايش قرار داده است )ايشیهارا و همکاران

مهندسی زمین لرزه هم المللی بین (. از طرف ديگر کمیته1: 3992، 0
نتیجه رسیده است که میزان شدت اين  را مورد بررسی قرار داده است و بهها ها در زمان وقوع زمین لرزهروانگرايی خاک

255Fناسیباشد )کمیته مهندسی زلزله شمی ختلف بسته به مقاومتشان در برابر زلزله متفاوتمهای خاکپديده روانگرايی در 

0 ،
پديده اين  جادايزهکشی درهای به مطالعه چرخه روانگرايی و نقش شبکه 2334نیدر و همکاران در سال (. اش23: 3975

 که دراند نتیجه رسیدهاين  اده شده است و بهمختلف استفهای عددی در مقیاسهای مدلمطالعه از اين  دراند. پرداخته
216Fباشد )اشنیدر و همکارانمی جاد پديده روانگرايی متفاوتايزهکش درهای مختلف رفتارهای شبکههای مقیاس

3 ،2334 :

211Fديگر توسط )اوپريکويك ه(. مطالع9

وزندهی معیارها باشد که با می (، کاربرد مدل ويکور در برنامه ريزی منابع آب22، :4
 اند.مدل به نتیجه مورد نظر رسیدهاين  در

و  روانگرايی شهر تهران که توسط بربريان توان بالقوهنتايج نخستین مطالعات انجام شده در ارتباط با  3183در سال 
، 3193سال  (. سکوند در3183شناسی کشور صورت گرفته بود انتشار يافت)بربريان و همکاران، همکاران در سازمان زمین

بندی کرده کلاس طبقه 8بندی خطر روانگرايی در دشت سیلاخور را انجام داده است، در اين مطالعه محدوده را در پهنه
يگر، چنین در مطالعه دبندی در مقیاس کوچك برای قسمتی از جنوب تهران ارائه گرديد. هماست. اين نتايج در قالب پهنه

صورت  3172در بخشی از نواحی جنوب شرقی تهران توسط عسکری و همکاران در سال  روانگرايی توان بالقوهارزيابی 
رايی صفر روانگ توان بالقوهدهد که در نواحی شمالی و جنوبی منطقه مورد بررسی می مطالعه نشاناين  گرفته است. نتايج

 باشد.می
کمی و عددی که بیشتر به جهت  هایتوان به مدلمی مختلفی جهت بررسی روانگرايی وجود دارد کههای مدل

212Fشود اشاره کرد. از قبیل مدل دنسیفیکیشنمی استفادهسازی مدل

عددی به روش تنش موثر موجود در نرم سازی ، شبیه0

214Fافزار فلك

215Fمدل اس دبلیو ام 93زاده و همکاران در سال ه گرگانرود استان گلستان توسط مصطفیدر حوضباشند. می 4

0 
 بعنوان يکی از ويکوراستفاده از روش  (.3193 زاده و همکاران،جهت مطالعه روانگرايی صورت گرفته است)مصطفی

211Fهای ارزيابی چند معیارهمدل

برای اولین بار در اين پژوهش انجام خواهد گرفت. هدف از انجام اين مطالعه، کاربرد مدل  7
باشد. پهنه شهر تهران بزرگ در روانگرايی در جنوب غرب شهر تهران می توان بالقوهبندی ويکور در ارزيابی و پهنه

شهری  هايی از منطقهای بالا قرار گرفته است و از طرف ديگر بخشهای فعال و توان لرزهاراضی پايکوهی البرز با گسل
 طق وجود دارد.های آبرفتی توسعه يافته و در نتیجه احتمال وقوع روانگرايی در اين مناتهران بر روی لايه

 روانگرايي توان بالقوهبندي پهنههاي روش
، هاشرواين  يکی ازاند. روانگرايی ارائه کرده توان بالقوهمتعددی را جهت ارزيابی های تاکنون پژوهشگران، روش

 هی در زمینمتفاوت یايلرزههای نامه آيین  ی است.ايروانگرايی و در نتیجه شناسايی مناطق مستعد مخاطرات لرزهبندی پهنه
215F 4تی سی هین ناميآ روانگرايی وجود دارد که يکی از پرکاربردترين آنها،بندی پهنه

در آن بطور ها روشاين  است، که 2
 ( 3شوند )جدول بندی میکلی به سه درجه طبقه

                                                      
3. Ishihara & et al 

2. Committee on earthquake engineering 
1. Schnieder & et al 
4. Opricovic 
5. Densification 
9. Flac 
8. SWM 
7. MCDM 
9. TC4 
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 توان بالقوه روانگراییبندی مقیاس پهنه -0جدول 

 درجه سه درجه دو درجه يك 

 روانگرايی
های تاريخی و اطلاعات زلزله

شناسی و های زمینموجود،نقشه
 زمین ريخت شناسی

های های هوايی و برداشتعکس
کلی)دورسنجی(، مطالعات محلی، مصاحبه 

 با ساکنین محلی

تحقیقات ژئوتکنیکی)تحلیل 
 روانگرايی(

 3:5333تا  3:25333 3:33333تا  3:333333 353333تا  3:3333333 مقیاس

213F)میرمحمد حسینی و مسلمانزاده

0 :2334 :4) 

است.  روانگرايی توان بالقوهترين روش محاسبه ترين و کم هزينهبندی درجه يك سريعترين، ابتدايیروش پهنه
215Fاورنسگردند)تهیه می 3:533333بندی درجه يك معمولا با مقیاس های پهنهنقشه

0 ،2331 :31 .) 
ی هوايی، هاای، عکسشتتوند. تصتتاوير ماهوارهتهیه می 3:333333بندی در جه دو، اغلب در مقیاس های پهنهنقشتته

بندی هتای ژئومورفولوژی و غیره، عمتده منتابع اطلاعاتی برای اين درجه از پهنههتای عمق آب زيرزمینی، نقشتتهداده
215Fهستند)هل

3 ،2338: 33.) 

 محدوده مورد مطالعه

درجه  53ی عرض شمالی و دقیقه 43درجه و  15دقیقه تا  13درجه و  15ورد مطالعه، با موقعیت جغرافیايی م منطقه
ل شام ی طول شرقی در اراضی پايکوهی جنوب رشته کوه البرز قرار دارد. اين محدودهدقیقه 22درجه و  53دقیقه تا  57و 

های شود که شامل پهنهکیلومتر مربع را شامل می 544در جنوب غرب تهران و مساحتی در حدود  39و  37، 38مناطق 
باشد. جنوبغرب تهران از نظر شرايط ژئومورفولوژيکی جزو دشت های کشاورزی و مناطق مسکونی میوسیعی از زمین

 (. 3179ی مناطق جنوب غرب تهران، کم شیب و همواری قرار دارد )طرح تفصیل شهريار محسوب شده و در منطقه-انتهر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محدوده مورد مطالعه -0شکل 

                                                      
3 - MirMohammad Hosseini& Mosalmanzadeh 
2 - Orense 
1 - Helle 
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امتداد يافته و پوشیده از رسوبات آبرفتی  شرقبه جنوب  غربحوضه آبرفتی جنوب البرز در راستای شمال 
لیوسن قرار پ-غیريکنواخت است. اين رسوبات اغلب برروی بستر غیرقابل نفوذی از رسوبات مارنی مربوط به دوران میو

 باشند. تاثیر فرايندهایهای فصلی جريان يافته از کوههای البرز میها و سیلابو حاصل فعالیت رودخانهاند گرفته
از سوی ديگر سبب برجا گذاشته شدن رسوبات آبرفتی متنوع از نظر  نوزمین ساختیهای ايی از يك سو و فعالیتوهوآب

سازندهای موجود در ترين مقاومتی در دشت تهران شده است. اصلیهای فراسنججنس، اندازه ذرات، وزن مخصوص و 
 باشد:می مورد مطالعه به شرح زير همحدود

256Fمعادل تقسیمات ريبن Aي بخش هارفتآبسازند هزار دره يا 

و در  شمالی تهرانهای واحد در قسمتاين  است. 3
ين ا البرز مرکزی برونزد دارد و شامل کنگلومرای همگن، دارای قلوه سنگ، شن و ريگ است که فضای بین همحدود

آن به طور نسبی خوب و درصد سیلت پر کرده و تشکیل کنگلومرايی را داده که میزان چسبندگی  را ماسه وها دانه
 (.45: 3174باشد)شمشکی،می تخلخل آن بسیار کم
کارکرد گسلهای کهريزک، جنوب  هو به واسطاند واحد از رسهای کرم و بژرنگ تشکیل شدهاين  سازند كهريزك:

 هبه وسیل شمال و جنوب ری و کهريزکهای ری و کهريزک، دور از گسل در گسترهاند. ری و شمال ری رخنمون يافته
جنوبی  هدامن هشمالی تر به وسیلهای بخشپوشیده شده است. در  Dی هاآبرفتپوشش بسیار نازکی از رسوبات دانه ريز 

بزرگی وجود داشته های سیلاب Bnرسد که در زمان ته نشست می پوشیده شده است. به نظر Cآبرفتی های مخروط افکنه
دشتهای سیلابی را تشکیل داده، رسوبگذاری مواد ريزدانه )دور از کوهپايه( موجب ها در جنوب تهران، سیلاباين  است.

ی سازند از طريق شواهد فسیلی و باستان شناساين  رسی کهريزک شده است. امکان تعیین دقیق سنهای تشکیل سیلت
 (.45: 3174میسر نشده است)شمشکی،

های است که از دامنهای ی جوان مخروط افکنههاآبرفتشامل  Cي سري هاآبرفتسازند آبرفتي تهران معادل 
ها آبرفت اين آن پوشیده شده است. هجنوبی البرز بسمت جنوب ادامه داشته و بخش هموار دشت تهران به طور عمده بوسیل

آبرفتی، های بخش اغلب از فرسايش و رسوب مجدد سازند هزاردره و کهريزک به وجود آمده است. سنگ کف در زير
امت جور نشده با ضخای سیلابی رودخانههای سازند کرج)توف(است. سازند آبرفتی تهران متشکل از نهشتهی هاسنگ
 از ماسه و سیلتای خمیرهسانتی متراست.رسوبات آن همگن و متشکل از قلوه سنگ شن و ريگ در  33حدود 

 (.53: 3174)شمشکی،باشدمی

 ی سطحیهاتوان بالقوه روانگرایی انواع مختلف نهشته -7جدول 

 نوع نهشته
توزيع طبیعی 
رسوبات 
 غیرچسبنده

 سن نهشته

هولوسن)کمتر از  سال 533کمتر از 
 سال( 33333

 2پلیستوسن)کمتر از 
 میلیون سال(

 قبل از پلئیستوسن

 ایرسوبات قاره
ایکانال رودخانه  خیلی زياد کم زياد ی زيادلخی محلی متغیر 
 خیلی کم کم متوسط زياد محلی متغیر سیلابدشت

 خیلی کم کم کم متوسط شايع دشت و مخروط افکنه آبرفتی
 خیلی کم خیلی کم کم - شايع های دريايیتراس

 خیلی کم کم متوسط زياد شايع دلتا و دلتای مخروط افکنه
 خیلی کم کم متوسط زياد متغیر ای، پلايادرياچه

 خیلی کم کم متوسط زياد متغیر کوه رفت
 خیلی کم خیلی کم کم کم شايع ایواريزه دامنه
 خیلی کم کم متوسط زياد شايع تلماسه

                                                      
3. Rieben 1955-1966 
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 ناشناخته زياد زياد زياد متغیر لس
 خیلی کم خیلی کم کم کم متغیر يخرفت
 خیلی کم خیلی کم کم کم نادر توف
 ؟ ؟ کم زياد شايع تفرا

 (4: 0220زاده:  مسلمان)میرمحمد حسینی و :منبع

 
تا 8333يا سیلابی با سن تقريبی ای رودخانههای متشکل از جوانترين نهشته Dي هاآبرفتي كنوني يا هاآبرفت

ده جوان بر جای گذاشته شهای آبرفتی و مخرط افکنههای ، پادگانهها، مسیلهاسال پیش است و در بستر رودخانه 32333
از رسوبات دانه درشت منفصل )قلوه سنگ، شن گرد شده بدون سیمان( و به طور کامل است. در شمال تهران متشکل 

 هنفوذپذير است و در جنوب تهران متشکل از رسوبات دانه ريز)رس و سیلت ( است. يکی از نقاط مناسب برای مشاهد
 هاتوبان تا حوالی پل جاد رودخانه در حوالی پلاين  هواريش در مغرب رودخانه کن است. در ديوار هآبرفت رودخاناين 

متر  34مقطع حدود اين  شود. ضخامت کل آبرفت درمی آبرفت ديدهاين  کیلومتر 4مخصوص در مسافتی به طول حدود 
اين  شود.می متر تقسیم 8هزار سال پیش به دو واحد، هريك به ضخامت حدود  4است که توسط افق هوازده)قرمزرنگ(

سوبات باشد که بر روی رمی ريز به ضخامت تقريبی يك مترلوه سنگ و رسوبات دانهدارای روکشی از شن و ق هاآبرفت
 (.54 :3174 اند)شمشکی،نشین شدهتر تهلاتريتی قديمی

 ي موثر در محدودههاپراكنش فضايي گسل
ده بو گسل شمال تهران شاخصبطور کلی دو دسته گسلی شمال و جنوب در شهر تهران وجود دارد. در بخش شمالی 

 شرقادامه دارد. گذرگاه اين گسل،  شرقبه لشگرک در  غربکیلومتر، از کن در  15از دامنة رشته کوه البرز به طول  و
در بخش جنوب تهران که محدوده  ی است و به صورتی ملايم به طرف جنوب متمايل است.غربجنوب  غرب -یشرقشمال 

ها ترين گسلشاخصاين  های جنوب و شمال ری است. در واقعگسلبخش قرار دارد شامل اين  مطالعاتی تحقیق نیز در
 های بخش جنوبی شهر تهران را نشان، نقشه گسل2( نقشه شماره 32: 3174)عربی،  های جنوبی تهران هستنددر دشت

 دهد.می
 تگردراس بطوريکه گسل .باشدمی کهريزک متأثر گسل و ری شمال و جنوب هایگسل منطقه مطالعاتی از مجموعه

 گسل کهريزک راستای غرب و شرق سمت به. شودمی ديده کیلومتر 43 از بیش طول و یغرب -یشرق راستای با کهريزک
 طول و یغرب -یشرق راستای نیز با ری شمال گردد. همچنین گسلمی ناپديد دشتی وای رودخانه جوان رسوبات زير در
 میانی قسمت در که شده تشکیل گسل 2 از ری شمال گسل. شودمی ديده ری شهر یغرب شمال و شمال در کیلومتر 5/39
 سمت به شیب با راندگی گسله اين سازوکار که دهدمی نشان ری شمال گسلة هندسی آرايش. دارند پوشش يکديگر با

 جوان رسوبات زير در آن یغرب و یشرق ادامة و بوده کیلومتر 5/37 حدود ری نیز جنوب طول گسل. باشدمی شمال
 (.3194 همکاران و بربريان) گرددمی ناپديد دشتی وای رودخانه

رد طوريکه گسل راستگهباشد. بمی جنوب و شمال ری و گسل کهريزک متأثرهای منطقه مطالعاتی از مجموعه گسل
راستای گسل کهريزک  غربو  شرقشود. به سمت می کیلومتر ديده 43ی و طول بیش از غرب-یشرقکهريزک با راستای 

 ی و طولغرب-یشرقگردد. هم چنین گسل شمال ری نیز با راستای می و دشت ناپديدها در زير رسوبات جوان رودخانه
گسل تشکیل شده که در قسمت میانی  2شود. گسل شمال ری از می ی شهر ری ديدهغربکیلومتر در شمال و شمال  5/39

 گسل راندگی با شیب به سمتاين  دهد که سازوکارمی گسل شمال ری نشانبا يکديگر پوشش دارند. آرايش هندسی 
ی آن در زير رسوبات جوان غربی و شرقکیلومتر بوده و ادامه  5/37باشد. طول گسل جنوب ری نیز حدود می شمال
 (. 3194گردد)بربريان و همکاران، می و دشتی ناپديد هرودخان
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 مطالعه هاي زيرزميني در محدوده موردوضعيت آب

اين  رد.گیمی کرج را در بر-آبخوان کل دشت تهراناين  باشد ومی بسیار وسیع جنوب غربی تهران هآبخوان منطق
يران ا شمالی دشت داخلی هپذيرد. دشت تهران تقريبا در گوشمی های اطراف مثل آبخوان ورامین تأثیرآبخوان از آبخوان
کوچکتر و فصلی  هسرخه حصار در قسمت شرق و چندين رودخان هانکرج در قسمت غرب، رودخ هقرار دارد. رودخان

 2819کیلومتر مربع است که از آن  4871محدوده در حدود اين  دهد. وسعت کلمی دشت تهران را تشکیل هحوض
ردد و جهت گمی کرج و کن تغذيه و زهکشی هکرج توسط رودخان-کیلومتر مربع شامل دشت آبرفتی است. دشت تهران

با در نظر گرفتن وضعیت زمین شناختی و آب (. 11: 3179آنها از ارتفاعات البرز به سمت جنوب است)پاکروان،جريان 
 توان به سه بخش تقسیم نمود:می شهريار را-آب زيرزمینی دشت تهرانهای زمین شناختی، سفره

راه اس آباد، يوسف آباد و بزرگعبهای البرز تا تپههای از کوهپايه وسیعی هشمالی: به طور نسبی منطق هالف( سفر
محلی است و بطور غالب های منطقه دارای سنگ کف چین خورده با بیرون زدگیاين  شود.می جلال آل احمد را شامل

آن  هسفره توسط چاه و قنات برداشت شده و بقیاين  باشد. قسمتی از آبمی با نفوذپذيری کم Aی سری هاآبرفتاز نوع 
 شود.می اصلی دشت تخلیه هرزمینی به داخل سفرجريان آب زي به صورت

لويزان، مجیديه، عباس آباد و شهرک غرب از غرب های جنوبی تپههای سفره از شمال به دامنهاين  اصلی: هب( سفر
های ارتفاعات شرق تهران، گسل سرخه حصار،کوه هبه آبخوان دشت کرج و ارتفاعات تخت رستم و جارو، از شرق به دامن

 اشد. دربمی شمالی ارتفاعات کهريزک و آراد محدود هبی شهربانو و آبخوان دشت ورامین و از جنوب به دامنبی پايه،سه 
 با نفوذپذيری زياد تا متوسط است. Cو Bبخش آبرفت از نوع سری اين 

ى و هاى کوچك محل، آبخوانBو  Aى سرى هاآبرفتهاى موجود در هاى درهنهشته اى محلى:هج( سفره آب
اند که بعلت گسترش کم، عدم ارتباط هیدرولیکى با يکديگر و ضخامت کم آبرفت در آنها بطور محدودى را تشکیل داده

ها باشند. در تعداد کمى از اين سفرهلیتر بر ثانیه برخوردار مى 33تا  5معمول از قدرت آبدهى اندکى به میزان حدود 
توان به سفره دره مقصود بیك در شمال ها مىرسد. از جمله اين سفرهیز مىلیتر بر ثانیه ن 93الى  53قدرت آبدهى به 

تهران اشاره نمود. اين سفره بدلیل ارتباط هیدرولیکى با پهنه آبرفتى تجريش و برخوردارى از تغذيه گسل آبدار شمال 
پاکروان، )خوبى است لقوهتوان باجنوب شرقى ولنجك و رودخانه دربند، از ديدگاه آبشناسى بطور نسبى داراى  -غربى
3175 :55). 

 

 موقعیت خطوط گسلی در اطراف محدوده مطالعاتی -7شکل 
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 برداري از منابع آبهاي زيرزميني بهره

 هایگیرد. تعداد کل قناتمی نیمه عمیق و قنات صورت عمیق،های برداری از آبخوان دشت تهران توسط چاهبهره
میلیون متر مکعب بوده است)دفتر امور مطالعات آب  191آنها حدود  هرشته و میزان آبدهی سالان 522، 3145داير در سال 
داير و مقدار آبدهی های های اخیر تعداد قناتچهل به ويژه در سال هاز دهها به بعد(. با گسترش حفر چاه 3145تهران، از 

ها در سالهای مختلف آماربرداری ارائه شده ها و قناتچاه هآنها بسیار کاهش يافته است. در جدول زير میزان تخلی
 (.3171تا3148تهران،ای است)سازمان آب منطقه

 و قناتها در سالهای مختلف آماربرداری)بر حسب میلیون متر مکعب(ها آب چاه میزان تخلیه -9جدول 

 کل تخلیه تعداد قناتها قناتها تخلیه تعدادچاهها هاچاه هیلتخ تاريخ آماربرداری
3148 7/917 1939 191 522 7/3313 
3192 8/975 8134 ___ ___ __ 

3181 9/993 7953 282 279 9/3211 
3172 4/933 29389 83 89 4/982 

 پژوهش داده و روش

فی غرب تهران از اطلاعات نقشه توپوگرا در جنوببندی پهنه توان بالقوهبندی در اين مطالعه به منظور ارزيابی و پهنه
در محدوده ها آبرفتو اطلاعات سازمان زمین شناسی در ارتباط با ضخامت رس و  3:333333زمین شناسی  ، نقشه25333

 اسای مورد مطالعه استفاده شده است. معیارهای چهارگانه تحقیق در ساختار رستری و در محیط نرم افزار آرک جی
251Fيد و با استفاده از روشسازی گردآماده

شده سازی مدلهای ارزيابی چند معیاره تلفیق و بعنوان يکی از روش ويکور 3
گیری چند معیاری در قالب سیستم اطلاعات جغرافیايی قابلیت و کارايی آنها را افزون تصمیمهای سازی روشاست. پیاده

252Fخواهد کرد)چن

0 ،2338 :342). 

 ويکور روش

توافقی است که توسط آپريکوويچ و زنگ توسعه يافت، که بر مبنای چندمعیاره گیری تصمیمش ويکور يك رو
254Fروش ال پی متريك

255Fتوسعه يافته است)جینگژو 1

4 ،2337 :74 .) 

(0) 

 
گزينه وجود داشته باشد، به منظور انتخاب بهترين گزينه با m و معیار nچند معیاره، گیری اگر در يك مسئله تصمیم

 باشد: می روش، مراحل انجام به شرح ذيلاين  استفاده از

                                                      
3. Vlse Kriterijumska Optimizacija Kompromisno Resenje 
2. Chan 

1. LP-metric 
4. Jingzhu  
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 محاسبه مقادير استاندارد شده -

گزينه  mم شوند. فرض میکنی تبديل بعد يا استانداردبی معیارهای به مختلف ابعاد با معیارها شودمی سعی مرحلهاين  در

مشخص ijxام بعنوان jجنبه  رتبهjxبرای گزينه اند. مشخص شده ixبعنوان  iی مختلفهامعیار داريم. گزينه nو 

آم است. برای فرايند نرمالسازی مقادير، جايی jارزش و مقدار معیار ijxنیز همینطور. ها برای ساير گزينهشده است و 

 ام است:jآم و بعد iارزش اصلی گزينه ijxکه 

(0) 
njmix

x
f

n

j

ij

ij
ij

,...,2,1;,...,2,1,
1
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 تعیین بهترين و بدترين مقدار -

کنیم و به ترتیبمی از مقادير در هر معیار را شناسايیبهترين و بدترين هريك 


jf  و


jf.می نامیم 
(3) 
(4) njfMinf

mifMaxf

ijj

ijj

,...,2,1,

,...,2,1,









 

جايی که 


jfآل مثبت برای معیار بهترين راه حل ايدهj ام و


jf  بدترين راه حل ايده آل منفی برای معیارj.ام 

اگر تمامی


jf را به هم پیوند بزنیم يك ترکیب بهینه خواهیم داشت که بیشترين امتیاز را خواهد داد که درمورد


jf.نیز همینطور است 

 تعیین وزن معیارها -
تحقیق با توجه به اهمیت برابر معیارهای چهارگانه، هر اين  گردد. درمی تعیینبخش اهمیت يا وزن معیارها اين  در

 شود.می 3دارد که در مجموع برابر با  3,25معیار وزن 
 از راه حل ايده آلها محاسبه فاصله گزينه -

اساس روابط اين مرحله محاسبه فاصله هر گزينه از راه حل ايده آل و سپس حاصل جمع آنها برای ارزش نهايی برا 
 ذيل است:

 (0) 


 
n

j

jijjii ffffwS
1

)/()(

 
(4) 

j

jijjii ffffwMaxR )]/()([  

 
بیانگر نسبت فاصله iRام از راه حل ايده آل مثبت )بهترين ترکیب( وiبیانگر نسبت فاصله گزينه iSجايی که

و بدترين رتبه بر اساس  iSباشد. برترين رتبه بر اساس ارزشمی ترکیب(ام از راه حل ايده آل منفی )بدترين iگزينه 

 الپی متريك هستند.در روش iLو iL1به ترتیب همان  iRو  iSآيد. به عبارت ديگر می بدست iRارزش 

 iQمحاسبه مقدار ويکور  -
 شود:می زير تعريف به صورتها iاين مقدار برای هريك از 
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iدر جايی که: 
i

SMaxS  ،i
i

SM i nS  ،i
i

RM a xR   وi
i

RM i nR  وv  وزن استراتژی
 اکثريت موافق معیار يا حداکثر مطلوبیت گروهی است. 
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ام iام و بعبارت ديگر موافقت اکثريت برای نسبت iبیانگر نسبت فاصله از راه حل ايده آل منفی گزينه  
 است.
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ام است. بنابراين iام و به معنی مخالفت با نسبت گزينه iبیانگر نسبت فاصله از راه حل ايده آل گزينه  

شود. و هنگامی که مقدار آن کمتر می منجر به اکثريت موافق iQباشد شاخص 5/3بزرگتر از  vهنگامی که مقدار 

است بیانگر نگرش  5/3برابر  vبیانگر نگرش منفی اکثريت است. بطور کلی وقتی مقدارiQشود شاخصمی 5/3از 
 توافقی متحصصان ارزيابی است.

 iQبر اساس مقاديرها گزينهبندی رتبه -

 یم.نمايگیری میبندی کرده و تصمیمها را رتبهمحاسبه شده در گام قبل، گزينه iQدراين مرحله بر اساس مقادير

  پژوهشي هايافته

شهرداری  39و  37، 38غرب شهر تهران)مناطق  روانگرايی در جنوب توان بالقوهبندی به منظور ارزيابی و پهنه
قشه عمق رس، جنس زمین و فاصله از گسل تهران( درگام اول معیارهای چهارگانه تحقیق شامل نقشه آب زيرزمینی، ن

 گرديد. سازی ، استانداردمدل سازیبه ساختار رستری تبديل و برای تلفیق و 
عمق آب زيرزمینی بعنوان اولین معیاردر ساختار رستری استانداردسازی شد. هر چه عمق آب زيرزمینی کمتر باشد، 

روانگرايی کمتر است. با توجه به جنس و نوع رسوبات منطقه و  خطر روانگرايی بیشتر و بالطبع هر چه عمق بیشتر، خطر
نقاط بالا آمدگی دارد، در نتیجه عمق آب زيرزمینی نیز نسبت  هاز آنجا که سنگ کف در جنوبغرب تهران نسبت به بقی

 هنقش مین سناسی،سازمان ز انجام شده و آمارهای بدست آمده ازهای باشد. با توجه بررسیمی مناطق تهران متفاوت هبه بقی
تفاع و سپس از اريی که از سطح زمین تا سطح آب زيرزمینی به دست آورده هارا با توجه به برداشت عمق آب زيرزمینی

، تلفیق و مدل سازیمنظور  آماده، سپس به آن نقطه از سطح زمین کسر نموده، محاسبه و نقشه آن، در محیط آرک جی اس
های با مقدار صفر، احتمال پهنه دهد. درمی فازی عمق آب زيرزمینی را نشانسازی استاندارد 1گرديد. شکلسازی استاندارد

  شود.می احتمال وقوع بیشتر برويم 3های با مقدار خطر روانگرايی کمتر و هر چه به سمت پهنه

  
 محدوده مورد مطالعه  سنگ شناسی -4شکل      عمق آب زیرزمینی -9 شکل

، اطلاعات بدست آمده از 4باشد. جدول می متر342/334مطالعه، حداکثر عمق آب زيرزمینی حدود در محدوده مورد
 دهد.می نقشه عمق آب زيرزمینی منطقه را نشان
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 اطلاعات عمق آب زیرزمینی محدوده مورد مطالعه -4جدول 

 

 در. تاس شده واقع کواترنری یهاآبرفت روی بر مطالعه مورد منطقه اعظم قسمت. باشدمی سنگ شناسی بعد، معیار
 غرب تهران در بخش انتهايی دشت تهران قرار دارد و با توجه به هموار و کم شیب بودن بخش وسیعی از واقع جنوب

باشد. در محدوده مورد مطالعه سه نوع سازند می آن از نوع رسوبات آبرفتی دانه ريز همنطقه رسوبات تشکیل دهنداين 
باشد. به طور کلی ها میآبرفتی و مخروط افکنههای که شامل تراس Q2,Q1,Q از:اند بارتتشخیص داده شده است که ع

 د.باشمی کواترنر و از نوع رسوبات آبرفتی همحدوده از سه سازند تشکیل شده که مربوط به دوراين  قسمت عمده

 هاطلاعات مربوط به نقشه زمین شناسی محدود -0جدول 

 درصدمساحت مساحت)هکتار( طبقه

Q 93/32 5992/8327 ایآبرفت رودخانه 

Q1 99/94 5879/15391 های آبرفتی قديمیتراس 

Q2 35/7 9434/4443 های آبرفتی جديدتراس 

 333 3933/54424 مجموع
 

 و گسترش و ضخامت مواد رسوبی ريزدانه به ويژه رسها تراکم نهشته يکی از معیارهای مهم ديگر مورد بررسی، -
سترش و گ هنحو هعامل بايد نقشه توزيع ضخامت رس)عمق رس( تهیه گردد تا رابطاين  باشد. بنابراين برای بررسیمی

اکتشافی آب تهیه و های د. نقشه ضخامت رس براساس مشاهدات لوگ چاهايضخامت رس را با میزان روانگرايی بدست
، در نواحی شمالی محدوده مورد مطالعه عمق 5شماره  با تکمیل آن نقشه ضخامت رس بدست آمده است. با توجه به نقشه

باشد. هم چنین حداقل و حداکثر ضخامت رس می باشد که خود نشانگر خطر روانگرايی با ريسك بالاتریمی رس کمتر
، اطلاعات مربوط به ضخامت رس در محدوده مورد 9باشد. جدول شماره می متر 179تا  19در محدوده مورد مطالعه بین 

 دهد.می مطالعه را نشان

 ضخامت رس در محدوده مورد مطالعه-6جدول 

 ضخامت رس مساحت)هکتار( درصد مساحت ضخامت رس مساحت)هکتار( درصد مساحت

38/8 1022/1155 302-322 81/6 6122/3752 02-2 

73/5 3022/3332 312-302 08/8 2822/1533 12-02 

50/0 8222/3370 362-312 81/02 2822/33301 62-12 

16/3 2122/3268 382-362 33/00 1622/30233 82-62 

31/3 6822/652 >313 33/00 1222/30317 322-82 

 درصد 322         هکتار 2123/51101        مجموع کل

 

 مساحتدرصد  )هکتار( مساحت عمق آب زیرزمینی درصد مساحت )هکتار( مساحت عمق آب زیرزمینی

2-32 7022/16307 30/85 12-62 1822/308 51/2 

32-02 0822/6035 15/33 62-82 1122/60 33/2 
02-32 1122/3271 17/3 82-331 3022/1 237/2 
 322 2123/51101 مجموع 75/2 2122/130 32-12
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 فاصله از گسلسازی  استانذارد -6شکل  استانذاردسازی مقذار ضخامت رس -5شکل 

رٍین فاصلِ از گسل  هی تِ سوت عدد صفر، ّر چِ 8تاشد. طثق ًقشِ شوارُ  هی هعیار دیگر، شاخص فاصلِ از گسل -
گردد، ًقاط آتی رًگ کِ تیشتر  هی گردد. ّواًطَر کِ هالحظِ هی کوتر شدُ در ًتیجِ اهکاى خطر رٍاًگرایی تیشتر

گیری  ّن قرار تیشتری ّستٌد. در ًْایت تا رٍی تَاى تالقَُدّد دارای  هی شوالی هٌاطق هَرد هطالعِ را ًشاىّای  هحدٍدُ
 هعیارّا، ًقشِ احتوال ٍقَع رٍاًگرایی تدست آهد. ی ّا ًقشِ

 
 احتمال وقوع روانگرایی -7شکل 

 نتیجه گیری

 82دّد  هی خطر رٍاًگرایی در جٌَب غرب تْراى ًشاى تَاى تالقَُتٌدی  پژٍّش تراساس ًقشِ پٌِْایي  ًتایج کلی از
ّکتار در هحدٍدُ  785درصد هعادل  88طثقِ خیلی زیاد، ّکتار( از هحدٍدُ هَرد هطالعِ در هٌطقِ خطر رٍاًگرایی  755درصد)

ّکتار در هحدٍدُ تا خطر کن قرار  888درصد هعادل  35ّکتار در هحدٍدُ خطر هتَسط ٍ  866درصد هعادل  55تا خطر زیاد، 
وْیدات الزم تایست ت هی گرفتِ است. هٌاطق ٍ ًَاحی جٌَتی هحدٍدُ هَرد هطالعِ در پٌِْ تا خطر خیلی زیاد قرار دارد کِ

صَرت تگیرد. در هقاتل، ًَاحی ٍ هٌاطق شوالی هحدٍدُ هَرد هطالعِ تا خطر کن ٍ هتَسط ٍ هرکس هحدٍدُ هَرد هطالعِ در 
پدیدُ ٍ تِ حداقل ایي  تایست در هحدٍدُ هَرد هطالعِ تِ جْت جلَگیری از ترٍز هی تاشد. در ًتیجِ هی کالس تا خطر زیاد

 م صَرت تگیرد.، تداتیر الزّا رساًدى آسیة

 احتمال وقوع روانگرایی توان بالقوه -7 جذول

 درصد مساحت به هکتار احتمال وقوع روانگرایی
 35 888 کن

 55 866 هتَسط
 88 785 زیاد

 82 755 خیلی زیاد
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