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  چكيده

 و بوده زياد طورنسبي به آنها لغزش زمين درصد ميزان كه هستند مناطقي جمله از كشور شمالي هاي حوضه

 بررسي .است شده پديده اين از ناشي زياد خسارتهاي وقوع باعث انساني و طبيعي عوامل تركيب همچنين

 در مؤثري كمك تواند مي آن از حاصل خطرهاي بندي پهنه و منطقه يك لغزشهاي زمين وقوع در مؤثر عوامل

 تا است الزم هدف اين با .بنمايد مناطق اين از جستن دوري با پديده اين از حاصل يها خسارت كاهش

  .شود تهيه مناطق اين براي لغزش زمين خطر بندي پهنهنقشه 

توان مناطق بحراني را به لحاظ پايداري شيب  روشهايي است كه به كمك آن مي ي زمين لغزش يكي ازبند پهنه

مؤثرترين عامل در ايجاد وقوع زمين  شناسايي مهمترين و هدف انتخاب و تحقيق حاضر با .مشخص نمود

 از اطالعاتي يها هالي تهيه و ميداني هاي بررسي از پس. به انجام رسيده استحوضه كرگانرود تالش لغزش در

 عوامل مهمترين و شده بررسي حوضه يها لغزش زمين وقوع در مؤثر عوامل  موجود منابع و ها نقشه طريق

نزديكي  و اراضي نزديكي به گسل، كاربري شناسي، شيب، نزديكي به جاده، جهت شيب، زمين ترتيب به مؤثر

ميزان  شناسي، زمين جهت شيب، هاي شيب، قشهنتايج حاصل را كه از طريق ن .شدند شناسايي ها به آبراهه

 .دست آمده است به شيب جهت  شبكه آبراهه و نوع كاربري اراضي، فاصله از گسل و پوشش گياهي منطقه،

 با مقايسه زوجي عوامل مذكور محاسبه و و AHPيك از عوامل را از روش تحليل سلسله مراتبي يا  وزن هر

 رسيم كه عامل توجه به وزن نهايي هر عامل به اين نتيجه مي با ين لغزش وبندي خطر زم پس از تهيه نقشه پهنه

امل زمين لغزش منطقه موردنظر ومهمترين عبه ترتيب  در حوضه تالشجهت شيب  و، جاده شيب شناسي، سنگ

 يدگرد پهنه تقسيم پنج به لغزش به حساسيت لحاظ از آبريز حوضه لغزه، زمين بندي نقشه پهنه به توجه با. است

اي از نوع  بيشترين حركات توده. شدند شناسايي خطر بي تا زياد لغزش زمين وقوع ريسك با مناطق و

شرقي و زمين لغزش نيز در  هاي روبه شمال و شمال سوليفلوكسيون درمناطق مرتفع و مرتعي حوضه و دردامنه

  .دهد هاي جنگلي و كوهستاني بيشترين وقوع را نشان مي ها بويژه جاده اطراف جاده
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  مقدمه

تلفات عالوه بر آن معموالً  حوادث طبيعي كه خسارات زيادي به دنبال داشته و يكي از باليا و

 بيني زمان ازآنجا كه پيش. استبه ويژه زمين لغزش  اي و حركات دامنه .انساني نيز به همراه دارد

 نشده كنون عرضهابزاري براي آن، جهت اين مهم تا پذير نبوده و يك زمين لغزش هنوز امكان

آن  بندي رتبههمچنين،  لذا شناسايي مناطق  مختلفي  كه زمين لغزش درآنها  بيشتر است و ،است

حداقل  هاي ناشي از آن را به خطرات ناشي از آنها مصون داشته يا آسيب تواند ما را از مي

آن در مناطق  بندي خطرات ناشي از پهنه زمين لغزش و شناخت عوامل مؤثر بر بنابراين .برساند

 به آن محتاجند و سياستگذاران ريزان و است كه برنامه  مهمي بسيار مختلف از نيازهاي اساسي و

عالوه بر  درآن وجود دارد كه استعداد لغزش مناطقي گيري بدون آن در ريزي و تصميم هر برنامه

   .خطرات انساني موجب هدر رفتن منابع مالي خواهد بود

با يك روش منطقي، عوامل مؤثر در زمين لغزش  AHPيا  راتبيروش تحليل سلسله م در

شود تا نتايج به دقت   شوند و قابليت تكرار آن سبب مي  بندي مي دهي شده و اولويت وزن

توان مورد مطالعه قرارداد  طور همزمان مي بيشتري بررسي شوند و ديگر آنكه چندين عامل را به

  . نهايي مشخص شود بندي تا در مقايسه زوجي آنها، اولويت

 اقليمي متنوع شرايط زياد، خيزي لرزه و ساختي زمين فعاليت كوهستاني، توپوگرافي عمدتاً با ايران

 به بنابراين. است دارا لغزشها از وسيعي طيف ايجاد براي را شرايط طبيعي عمده شناسي، زمين و

 معرض در هستيم بهرمند هوايي و آب تنوع و كوهستاني بودن موهبت از كه نسبت همان

 خسارت ريال ميليارد 500 ساليانه اوليه، يك برآورد براساس. داريم قرار نيز آن از ناشي خطرات

 منابع رفتن بين از كه است در صورتي اين و شود مي تحميل كشور بر لغزشها طريق از مالي

 توسط شده ثبت آمار). 1 :1383 نصيري،(نشوند  آورده حساب به بازگشت غيرقابل طبيعي

 تودهاي حركت 2590حدود  وقوع ،1378 سال اوايل تا كه دهد مي نشان كشاورزي جهاد وزارت

 1866 ميزان به مالي خسارات ايجاد خانه، 176 تخريب نفر، 162 مرگ كشور باعث در لغزش و

است  شده ارتباطي راه كيلومتر 170تخريب و جنگل هكتار 676 تخريب ريال، ميليارد

 هاي بررسي و كارها تاكنون تودهاي حركات و لغزشها بندي پهنهمورد  در). 4: 1380 پور، صالحي(

 روشها، انواع از استفاده با مختلف محققان و شده است انجام جهان سراسر در زيادي

 روش از استفاده با كه ) 2001(سارولي  جمله از. اند داده ارايه را متعددي هاي بندي طبقه
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  .است پرداخته كره كشور در لغزش زمين بندي پهنهبه  خطي رگرسيون

 فاصله خاك، ضخامت شيب، جهت شيب، شامل تحقيق اين در استفاده مورد اطالعاتي يها اليه

 نقشه با بندي پهنهنتايج  مقايسه از پس هستند كه گياهي پوشش و اراضي آبراهه،كاربري از

 مربوط هاي پژوهش نيز ايران در. دارد مناسبي نسبتاً نتايج روش اين شد لغزشها مشخص پراكنش

. گردد بازمي گذشته دهه اوايل به عمدتاً و بوده جوان بسيار لغزش خطر بندي پهنهو  مدلسازي به

 در مؤثر عوامل بررسي در )2003(احمدي  و اسماعيلي كه تحقيقي است ها، پژوهش اين جمله از

 و متغيره چند سيونرگر روش دو به آن، از خطرهاي حاصل بندي پهنهو  لغزش زمين وقوع

 در و است شده استفاده پارامتر از هفت بررسي اين در كه .دادند انجام مراتبي سلسله تحليل

 دقت از متغيره چند روش رگرسيون به نسبت مراتبي سلسله تحليل روش شد مشخص نهايت،

 رايب را تودهاي خطر حركتهاي بندي پهنهعمل  نيز )1380(محمدخان، . است برخوردار بيشتري

 جهت شناسي، بارندگي، سنگ ارتفاع، شيب، عامل شش گرفتن نظر در با و طالقان آبخيز حوزه

   .است داده انجام مراتبي سلسله تحليل روش از استفاده با و اراضي كاربري و دامنه

 )Analytical Hierarchy process-AHP( يمراتب  سلسله ليتحل نديفرا يريگ ميتصم يها كيتكن نياز كارآمدتر يكي

بنا نهاده  يزوج يها سهيمطرح شد كه بر اساس مقا 1980در  يال ساعت بار توسط توماس نيكه اول

از زمان ابداع اين مدل مطالعات . دهد مي رانيمختلف را به مد يوهايسنار يشده و امكان بررس

ها  اير رشتهها درجغرافيا و صنعت و س ها، ارزيابي متعددي با استفاده از اين مدل براي مكانيابي

اما در ارتباط با موضوع در منطقه موردنظر مطالعه انجام نشده است و اين تحقيق . انجام شده است

ازجمله كارهايي كه در اين زمينه انجام شده است به . شود در نوع خود اولين بار است كه انجام مي

  :شرح ذيل است

سانفرانسيكو  ناحيه در را لغزش مينز فراواني برآورد نقشه  تورس ون بروج و راد آن جمله از

احتمال  و فراواني كه آزمايشي نقشه عنوان به نقشه آن .اند كرده تهيه 1:70000با مقياس) كاليفرنيا(

 زمين حداقل فراواني با يك رده كه رده شش اوليه تقريب با ناحيه اين در را لغزش زمين رويداد

 اي محدوده همان در تقريباً. اند كرده تهيه را است لغزش زمين وقوع حداكثر با شش رده و لغزش

 پتانسيل يا استعداد نقشه) 1972همكاران،  و براب( بودند، كرده كار ورس ونت و بروج راد كه

 زيرا رود، مي شمار به پيشين روش از تر براب كامل روش. اند كرده تهيه را لغزش زمين گسيختگي

 تشكيالت گسيختگي حد در تعيين با را شناسي نواحدهاي زمي پايداري وضع و بندي پهنهآنها 



  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                             198  

 

 با رده هفت در را نقشه اين كالسهاي كه اند داده قرار مورد توجه ليتولوژي گروه يا شناسي زمين

 شريعت( اند كرده بندي طبقه لغزش زمين براي استعداد بيشترين  با مناطق تا استعداد كمترين

 فعاليتهاي و كرده مطالعه را اي توده حركتهاي عانوا چين، در 2003رودي،  نب). 1375جعفري، 

 وقوع در عامل مهمترين را سازي جاده و شهرسازي كشاورزي، فعاليتهاي شامل انساني

 بر  كه مدلي از استفاده با  تورونفو ال حوضه در  2004 بلديوز . است دانسته اي ي تودهها حركت

از  استفاده با و بود زمين ششپو ع نو و زهكشي الگوي جهت، شيب، متغير چهار اساس

و  تأثير شيب تحت شدت به لغزش كه گرفتند نتيجه بود، شده تهيه دور از سنجش و توپوگرافي

 را براي سيستماتيك روش يك هند در) 2004(گادنف  و سژوف .است اراضي بري كار

 شكل :لشام بررسي مورد پارامترهاي .دادند ارائه لغزش مستعد ناپايدار يها شيب شناساندن

  .بودند گياهي پوشش و اراضي كاربري جهت، شيب، گراديان زهكشي، شيب،

 اين طالقان به دره در لغزش زمين مورد در خود لعات مطا در1374 احمدي ،1383 آقابيگي،

) نئوژن رسوبات تبخيري علت به(زمين  جنس با بيشتر منطقه اين لغزش زمين كه رسيدند نتيجه

 براي را اي توده يها خطرحركت بندي پهنه، عمل 1380 محمدخان. است ارتباط در منطقه اين در

 و دامنه جهت بارندگي، شناسي، ارتفاع، سنگ شيب، عامل گرفتن درنظر با و طالقان آبخيز حوضه

 همكاران و احمدي. است كرده بندي سلسله پهنه تحليل روش از استفاده با و اراضي كاربري

 روش دو از استفاده با اي توده يها حركت خطر بندي پهنه” عنوان تحت بررسي يك در) 1382(

 شناسي، سنگ: جمله از تأثيرگذاري عوامل “)AHP(وروش سلسله مراتبي  متغيره چند رگرسيون

سلسله  تحليل روش در را ارتفاع و دامنه جهت بارش، خطي، عناصر اراضي، شيب، كاربري

 در و قرار دادند بررسي مورد متغيره چند نرگرسيو روش در را نخست عامل چهار تنها و مراتبي

 بندي و كالسه بيشتر متغيرهاي از برخورداري دليل به ها سيستم مراتبي سلسله روش نهايت

 نهايي مدل و چندمتغيره انتخاب رگرسيون روش به نسبت كارشناس نظر اعمال بدون و اصولي

 زمين وقوع بر كاربري اراضي تأثير بررسي در). 1383 آقابيگي،(شد  گرفته بكار روش آن از

 كار هر در لغزش زمين نسبت مساحت محاسبه به توجه با رودبار جنت آبخيز حوضه در لغزش

 كاربري داد نشان كه گرفت انجام در حوضه كاربريها بندي اولويت بري، كار آن مساحت به بري

 جنگل و كشاورزي بري كار و داده اختصاص به خود را منطقه لغزش زمين درصد بيشترين مرتع

 با چرمله حوض لغزش زمين خطر بندي پهنهدر ) 1384(قربانپو  .باشند مي سوم و دوم ترتيب به



 199                                                                                                           …اي در حوضه كرگانرود  وقوع حركات توده در  عوامل مؤثر

 

 قضاوت متغيرها، وزن سطح، تراكم روش چهار با بندي نقشه پهنه چهار  تهيه با وGIS از استفاده

 با را تناسب ينبيشتر كارشناسي قضاوت نقشه كه رسيد نتيجه اين به اطالعاتي وارزش كارشناسي

 جهت شيب، شامل اطالعاتي يها تحقيق اليه اين در. دارد حوضه شده مشاهده زمين لغزشهاي

گياهي، فاصله از گسل، فاصله از جاده،  پوشش و اراضي آبراهه، كاربري از فاصله شيب،

يك از عوامل از  وزن هرسپس .مورد مطالعه قرار گرفته است شناسي، مرفولوژي وخاك سنگ

بندي خطر  نقشه پهنه وبا مقايسه زوجي عوامل مذكور محاسبه  حليل سلسله مراتبي وروش ت

 رسيم كه عامل توجه به وزن نهايي هر عامل به اين نتيجه مي با .شده است زمين لغزش تهيه

امل زمين لغزش ومهمترين عبه ترتيب  در حوضه تالشوجهت شيب  ، جاده شيب شناسي، سنگ

  .هستندمنطقه مورد نظر 

 
  مطالعه مورد منطقه معرفي

حوضه . منطقه مورد مطالعه در شمال ايران دراستان گيالن و در شهرستان تالش قرار گرفته است

اين حوضه از شمال به حوضه . هاي شرقي كوههاي تالش قرار گرفته است كرگانرود، در دامنه

هاي  باد در دامنهدشت ليسار، از شرق به درياي خزر، از غرب به حوضه آرپاچاي و هروآ هره

  ).1شكل(شود  غربي ارتفاعات تالش و از جنوب به حوضه ناورود محدود مي

  
  موقعيت منطقه مورد مطالعه: 1شكل
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 مورد حوضه .است شده پوشيده جنگلي يها زمين از منطقه سطح بيشتر گياهي، پوشش لحاظ از

 توسكا، ممرز، راش، :جمله از هايي گونه داراي و بوده انبوه جنگلي پوشش داراي بيشتر مطالعه

سهم  منطقهسنگهاي دوران سوم در كوهستانهاي  .است ...و نمدار گردو، بلوط، آزاد، ون، افرا،

پالئوژن تحتاني  .هاي شرقي آن برعهده دارد العاده مهمي درساخت ناهمواريها بويژه در دامنه فوق

هاي آندزيتي قسمت زيادي از  هايي از گدازه شامل ماسه سنگ توفي و توف برشي با ميان اليه

هاي  فاقد رخنمون كرگانرود،شت ساحلي د .اند دربرگرفته تالش راكرگانرود هاي شرقي  دامنه

شناسي آن در كمترين  هاي زمين آبرفتي جوان است و لذا، داده هاي آشكار و پوشيده با نهشته

ساختي خود  مل زمينپليستوسن منطقه تالش به تكاـ  بدنبال آخرين حركات پليو. استمقدار 

رسوبات دورة كواترنر در منطقه بيشتر شامل بقاياي يخرفتها در نواحي مرتفع،  .ستدست يافته ا

اي و سرانجام آبرفتهاي متنوع در  ريزشها و لغزشهاي بسيار وسيع و خزشها رسوبهاي دامنه

متوسط . دارندكه در تحول پيكرشناسي اين سرزمين نقش داشته و  هستندها و جلگه   حاشيه دره

. افتد ميليمتر كه بيشترين آن در ماههاي شهريور و مهر اتفاق مي1100بارندگي حوضه حدود

  .درجه درايستگاه شيالبن است 15ميانگين دماي آن 

  

  ها اليه سازي آماده

 هر جغرافيايي عرض و ابتدا طول در كه صورت بدين است، ميداني مطالعات بر مبتني تحقيق اين

 در تأثيرگذار عوامل مطالعه و شناسايي به اقدام بعد در مرحله .مشخص شده لغزشها نزمي از كدام

 ليتولوژي، اراضي، كاربري شيب، جهت مانند شيب،( مطالعه مورد منطقه در لغزش وقوع زمين

خواهد  تهيه مذكور عوامل نقشه سپس شد،) رودخانه از فاصله جاده، از فاصله از گسل، فاصله

  بوسيله حوضه مذكور اطالعاتي هاي ، اليه)GISدر محيط (تمامي عوامل  تحليل از پس .شد

 در كه عوامل مؤثر از يك جغرافيايي مشخص و هر اطالعات سيستم افزارهاي ، نرم AHP مدل

  .داشته تعيين شد بيشتري تأثير لغزش زمين وقوع

 اليه صورت يك به معيار هر گيري، تصميم يها گزينه ارزيابي براي معيارها از اي مجموعه تعيين با

 استفاده قابل بر صفت مبتني يها داده پايگاه در GIS يك آنكه براي. شده است داده نقشه نشان

 A.H.Pروال كار مدل ي ها نقشه رو اين از .شده است تعيين آن سطوح بيان باشد، مقياسي براي
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شود اين عناصر شامل  گيري و اولويت دادن به آنها آغاز مي با مشخص كردن  عناصر و تصميم

      .استها  ها يا ويژگي هاي مختلف انجام كار و اولويت دادن به سنجه شيوه

 
  مراتبي سلسله روش اساس بر بندي پهنهعمليات 

 معيار هر كه است الزم گيري، تصميم يها گزينه ارزيابي براي معيارها از اي مجموعه تعيين با

 صفت بر مبتني يها داده پايگاه در GIS يك آنكه براي. شود داده نشان نقشه اليه يك صورت به

 يها نقشه رو، اين از. نماييم تعيين آن سطوح بيان براي را مقياسي كه است الزم باشد استفاده قابل

 و كيفي كمي معيار يها نقشه عنوان تحت گيري اندازه هاي مقياس با انطباق در توان مي را معيار

 يها اليه از ييها گياهي، نمونه پوشش و اراضي كاربري شناسي، نزمي يها نقشه .كرد بندي طبقه

 از.كرد استخراج توان مي را كيفي معيار يها نقشه آنها، پايه بر كه هستند كيفي يها داده بر مبتني

 از و فاصله شيب نقشه ارتفاع، رقومي مدل به توان مي كمي معيار يها نقشه به مربوط يها نمونه

 ها اليه دهي وزن به نوبت ياز، مورد يها اليه انتخاب از پس .كرد اشاره خانهگسل و فاصله از رود

 ديگر معيارهاي به نسبت را معيار هر اهميت بتوان كه است آن معيار دهي از وزن هدف رسد، مي

. است شده استفاده ها اليه دهي وزن براي مراتبي سلسله روش تحقيق از اين در كه كرد بيان

 توليد خروجي عنوان به نسبي وزنهاي شده، گرفته نظر در ورودي عنوان به دو به دو هاي مقايسه

  .شود مي

  

   مراتبي سلسله روش از استفاده با معيارها وزن محاسبه

 وزن (W) عوامل اين ارزش مجموع كه است عوامل ساير به نسبت عامل هر اهميت ميزان بيانگر

 به اقدام كارشناسي قضاوت از استفاده با ابتدا روش اين در. باشد درصد  100 بايست معيار مي هر

 اين پس از تبديل. شده است حداكثر اولويت تا ضعيف اولويت از ترتيب به عوامل بندي رتبه

كمي، براي  يها ارزش به اولويت مختلف فاكتورهاي) 1جدول( 1- 9 بين كمي مقادير به ها رتبه

 به وزن اساس بر آنها بندي اولويت و فاكتورها دو هب دو مقايسه مراحل مطالعه، مورد منطقه بندي پهنه

 هم با فاكتورها ابتدا اولويت، تعيين و فاكتورها دو به دو مقايسه براي .شده است انجام منظم صورت

شدند  جمع هم با به دو دو مقايسه، ماتريس از ستون هر به مربوط هاي ارزش و شدند مقايسه

  ).2جدول(
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 بدست شده استاندارد ماتريس و گرديدند تقسيم آن ستون كل ارمقد بر ماتريس عنصر سپس هر

 ها ميانگين اين. شد محاسبه استاندارد ماتريس از رديف هر در مطرح عناصر ميانگين. آيد مي

 به وزنها روش، اين از استفاده با. دهند مي بدست مقايسه مورد معيارهاي نسبي وزنهاي از تخميني

  ).3جدول( شوند مي تلقي معيارها مقايسه از ممكن هايراه تمامي از ميانگيني منزله
  

  معيارهاي روش سلسله مراتبي: 1جدول

 وزن يا ارزش  ها وضعيت مقايسه

 1 يكسان

 2 يكسان تا نسبتا بيشتر

 3 نسبتا بيشتر يا ضعيف

 4 نسبتا بيشتر تا بيشتر

 5 بيشتر يا قوي

 6 بيشتر تا خيلي بيشتر

 7 خيلي بيشتر يا خيلي قوي

 8 خيلي بيشتر تا خيلي ، خيلي بيشتر

 9 صد در صد مرجع
  

  

  حوضه كرگانرود تالش ماتريس مقايسه زوجي عوامل نسبت به هم در: 2جدول

فاصله 

  ازجاده

سنگ 

  شناسي
  شيب

جهت 

  شيب
  مرفولوژي  گسل

پوشش 

  گياهي

كاربري 

  اراضي
  شرح  خاك  رودخانه

  خاك  1  5  3  2  5/1  5/1  6/1  6/1  6/1  8/1

  رودخانه  5/1  1  5/1  5/1  4/1  4/1  5/1  7/1  8/1  8/1

  كاربري اراضي  3/1  5  1  5/1  4/1  4/1  5/1  8/1  8/1  9/1

  پوشش گياهي  2/1  5  5  1  7/1  3/1  6/1  8/1  8/1  9/1

  مرفولوژي  5  4  4  7  1  3/1  6/1  5/1  7/1  6/1

  گسل  5  5  4  3  3  1  5/1  6/1  7/1  7/1

  جهت شيب  6  5  5  6  6  5  1  6/1  7/1  6/1

  شيب  6  6  8  8  5  6  6  1  6/1  4/1

  سنگ شناسي  6  6  8  8  7  7  7  6  1  2/1

  فاصله ازجاده  8  8  9  9  6  6  6  4  2  1

  جمع  38  50  47  4/44  8/28  2/26  2/21  1/12  64/2  72/2
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  حوضه كرگانرود تالش زمين لغزش در محاسبه وزن نسبي عوامل مؤثر در:  3جدول

  متوسط
 فاصله

 ازجاده

 سنگ

 شناسي
 شيب

 جهت

 شيب
 مرفولوژي گسل

 پوشش

 گياهي

 كاربري

 اراضي
 شرح خاك رودخانه

 خاك  026/0  1/0  064/0  045/0  007/0  0076/0  007/0  014/0  063/0  046/0  038/0

 رودخانه  005/0  02/0  004/0  0045/0  009/0  0095/0  009/0  012/0  047/0  046/0  016/0

 اراضي بريكار  009/0  1/0  021/0  0045/0  009/0  0095/0  009/0  01/0  047/0  041/0  026/0

 گياهي پوشش  013/0  1/0  106/0  022/0  005/0  013/0  008/0  01/0  047/0  041/0  036/0

 مرفولوژي  13/0  08/0  085/0  16/0  035/0  013/0  008/0  016/0  054/0  06/0  064/0

 گسل  13/0  1/0  085/0  07/0  104/0  038/0  009/0  014/0  054/0  052/0  065/0

 شيب جهت  157/0  1/0  106/0  135/0  21/0  19/0  047/0  014/0  054/0  06/0  081/0

 شيب 157/0  12/0  17/0  18/0  17/0  23/0  283/0  083/0  063/0  092/0  296/0

 شناسي سنگ 157/0  12/0  17/0  18/0  24/0  27/0  33/0  496/0  38/0  29/0  405/0

 ازجاده فاصله  21/0  16/0  19/0  205/0  21/0  23/0  283/0  33/0  76/0  37/0  294/0

  

  

  
  حوضه كرگانرود اي در در وقوع حركات دامنه بندي جهات شيب مؤثر نقشه پهنه : 2شكل
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  حوضه كرگانرود اي در بندي فواصل گسل مؤثردر وقوع حركات دامنه نقشه پهنه:  3شكل

  

  
  حوضه كرگانرود اي در بندي جنس زمين مؤثردر وقوع حركات دامنه نقشه پهنه:  4شكل
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  حوضه كرگانرود اي در بر وقوع حركات دامنه بندي كاربري اراضي مؤثر هنقشه پهن:  5شكل

  

  
  حوضه كرگانرود اي در بندي فواصل جاده مؤثر بر وقوع حركات دامنه نقشه پهنه:  6شكل

  



  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                             206  

 

  
  اي در حوضه كرگانرود بندي شيب مؤثردر وقوع حركات دامنه نقشه پهنه:  7شكل

  

  
  نقشه هيدرولوژي حوضه كرگانرود: 8شكل
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  اي درحوضه كرگانرود بندي ريسك وقوع حركات دامنه نقشه پهنه: 9شكل

  

 گيري نتيجه

طبيعـي   مخـاطرات  برابـر  در ناحيه يك بندي پهنهاي  منطقه هاي ريزي برنامه در مهم مراحل از يكي

محققـان در   بيشـتر  عقيـده  بـه . دارد وجـود  متعـددي  روشهاي لغزش زمين بندي پهنهبراي  .است

 در لغزش زمين بندي پهنهبراي  .است روش ترين منطقي AHP لغزه، روش  زمين طرخ بندي پهنه

 عامـل  هـر  نقش مقدار تنها نه روش اين .است شده استفاده AHP از روش نيز كرگانرود حوضه

 مـؤثر  عوامـل  بين هماهنگي و ارتباط چگونگي روش اين بلكه كند، مي تعيين را لغزش  وقوع در

اي  گونـه  بـه  مؤثر عوامل دروني ارتباط چون .گيرد دربر مي زنجير هاي حلقه شكل به را در لغزش

 در نظـر  كـار  عوامل تمام االمكان حتي بنابراين. نيست امكانپذير آنها از كدام هيچ حذف كه است

 ترتيب اولويت آبخيز كرگانرود به حوضه هاي لغزش در تأثيرگذار مختلف عوامل. شود مي گرفته

بـه   كـاربري؛ كـه   رودخانـه و  جـاده ارتفـاع،   گسل، شيب، جهت شيب، ،شناسي سنگ: از عبارتند

وزن و رودخانه بـا   بيشترين 294/0و جاده با  296/0شيب با ،405/0با  شناسي سنگ ترتيب عامل

 زمـين  بندي نقشه پهنه به توجه با .)3جدول(است  داده اختصاص خود كمترين وزن رابه 016/0

 ريسـك  بـا  منـاطق  و گرديـد  پهنه تقسـيم  پنج به لغزش به حساسيت لحاظ از آبريز حوضه لغزه،

اي از نـوع   بيشـترين حركـات تـوده   . شـدند  شناسـايي  خطـر  بـي  تـا  زيـاد  لغـزش  زمـين  وقـوع 
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شـرقي و   هاي رو به شـمال و شـمال   سوليفلوكسيون در مناطق مرتفع و مرتعي حوضه و در دامنه

كوهستاني بيشترين وقـوع را نشـان   هاي جنگلي و  ها بويژه جاده زمين لغزش نيز در اطراف جاده

 ها پهنه اين .كمي است و كيفي لحاظ به اثرگذار عوامل دخالت دهنده نشان وضيعت اين. دهد مي

هـر   جهت مناطق اين لذا در اند، شده واقع آنجا در روستاها و آباديها بيشتر كه هستند مناطقي جزو

شـود بـه دليـل تـراكم      منطقي برخـورد  و هكارشناسان طور به بايد محيط از استفاده و كاربري گونه

اي كمتـري   پوشش گياهي و جنگلهاي انبوه بخش اعظم حوضه از احتمال وقـوع حركـات تـوده   

 چند مراتبي به دليل سلسله تحليل روش كه گفت توان مي نهايي گيري نتيجه در .برخوردار است

 كرگـانرود برخـوردار   وضهح لغزش زمين خطر بندي پهنهبراي  بااليي نسبي دقت از بودن معياره

 .باشد و مشاهدات ميداني نيز حكايت از دقت نسبتاً باالي مدل است مي
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  منابع

 نامه رودبار، پايان جنت حوضه در لغزش زمين وقوع بر اراضي كاربري تأثير بررسي ،)1383(آقابيگي .1

 دريايي؛ معلو و طبيعي منابع دانشكده مدرس، بيت تر دانشگاه ارشد، كارشناسي

 تهران؛ دانشگاه انتشارات آبي، فرسايش اول جلد كاربردي، ژئومورفولوژي ،)1374(احمدي حسن .2

خطر  بندي پهنه، )1382(جعفري  شريعت محسن نيا؛ فيض سادات اسمعلي؛ حسن؛ اباذر احمدي .3

 نابعم مجله مراتبي، سلسله تحليل و متغيره چند رگرسيون روش دو از استفاده با اي توده حركتهاي

  ؛4 شماره ، 56 جلد ايران، طبيعي

 با جهت خراسان شمال ارتفاعات در اي دامنه حركت در اقليم نقش بررسي ،)1385( اميراحمدي .4

 نامه پايان جغرافيايي آن، اطالعات سيستم از استفاده (GIS) با مقابله و راهكارهاي طبيعي بالياي كنترل

 خوارزمي؛ دانشگاه دكترا،

 چند تصميم تحليل و جغرافيايي سامانه اطالعات ،)1385(عطا  گيالنده، غفارياكبر؛  پرهيزكار، .5

 تهران؛ سمت، معياري، انتشارات

هاي غرب گيالن، طرح  اي در حوضه ، بررسي احتمال وقوع حركات توده)1391(رنجبر، محسن  .6

 واحد شهر ري؛  پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي

هاي  نقش عوامل طبيعي در توسعه و استقرار كانون ،)1389(اميني، حسن  حسيني رنجبر، محسن، .7

ريزي شهري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد  ملي جغرافيا و برنامه همايشجمعيتي شهرستان اهر، دومين 

 ؛1389اسالمشهر، آبان 

شهرستان رامسر  رود صفا آبي حوضه يها لغزه زمين وقوع در مؤثر عوامل بررسي ،)1385( سلمليان .8

 سبزوار؛ معلم تربيت دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه ، پايان GISكمك با AHP با استفاده از

 ، انتشارات سازه؛ )زمين لغزش(هاي طبيعي ، ناپايداري شيب)1375(شريعت جعفري، محسن  .9

 حوضه اي دامنه حركات در مؤثر هيدرومورفيك پارامترهاي ، ررسي)1380(عليرضا  پور، صالحي .10

  تهران؛ دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه ، پايان GIS از استفاده با چاي قوري آبريز

ساختي   ، نگرشي نو بر تكامل ژئومورفولوژيك چاله زمين)1389( اميني، حسن حسيني  صمدزاده، رسول؛ .11

ريزي محيطي، دانشگاه اصفهان، شماره پياپي  جغرافيا و برنامه فصلنامهاردبيل با رويكرد آمايش سرزمين، 

 ؛1389، بهار 37

 ،دانشگاه صنعتي اميركبير؛)AHP(، فرايند تحليل سلسله مراتبي)1387(پور سيدحسن  قدسي .12

 دانشگاه ارشد، از كارشناسي استفاده با چرمله حوضه زمين لغزش خطر بندي پهنه، )1384(قربانپور  .13

 سبزوار؛ معلم تربيت

 حوزه آبخيز ي،مورد مطالعه لغزش، زمين خطر بندي پهنهبراي  مدل تهيه ،)1380(شيرين  محمدخان، .14
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