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  )نويسنده اصلي(دكتر عيسي جوكارسرهنگي 
  دكتر ابوالقاسم اميراحمدي 

  حسين سلمليان 

  

   صفارود ي  حوضه در زمين لغزشبندي خطر پهنه

  العات جغرافياييبا استفاده از سيستم اّط

  چكيده

ـين   وقـوع  تانسيل باالي هاي با پ   شناسايي مكان  ـا   لغـزش زم ـا آ     بـراي   ه ـادي  اهميـت   از   ن، مقابلـه ب زي
 هـدف ايـن   كـه مشاهده شده  لغزش  33تعداد   ، صفارود ي   حوضه  موردي ي  در مطالعه  .برخوردار است 

پارامترهاي خاص موضوع . باشد ميها ي مستعد وقوع لغزشها بندي مكان  پهنه عوامل واخت شنتحقيق،
ـاك، پوشـش              ، گسل،   شناسيگسن ؛اين تحقيق شامل   ـارش، آبراهـه، خ  ارتفاع، شيب، جهت دامنـه، ب

هـر   يابيشـ ارزهاي اطالعاتي و اليه ي   براي تهيه  GIS و از    هاي حوضه بوده  گياهي، راه ارتباطي و آبادي    
 استفاده ،هات وقوع لغزش قابليي  نقشهي  وزني و سرانجام تهيه   الگوي آنها از طريق     لفيق عوامل، ت  يك از 

ـار وزن دهـي   .  استفاده شده اسـت AHP آماري ز روش شاخصبراي وزن دهي به معيارها ا     .ديدگر معي
ـين لغـزش مـ                         ر ّثؤعناصر موجود در هر اليه بر اساس بيشترين نقشي بوده كه در داخـل آن اليـه و در زم

ـا   ي مختلف عوامل اثرگذار در وقوع لغـزش       ها  پس از تركيب اليه    .باشد مي ـيط     ه  ي   نقـشه  ،GISدر مح
مـشخص   و زياد، زياد، متوسط و كم به دسـت آمـد       بسياردر چهار پهنه با خطر       ها  لغزش بندي خطر پهنه

ـاس  .   استروبرو ها  زياد و خطر زياد لغزشبسيار درصد از سطح حوضه با خطر 31حدود شد كه    بر اس
ـاد   ربـسيا ي خطـر    ها در پهنه   درصد از موارد مشاهده شده لغزش      94بندي مذكور،     و پهنه  الگو ـاد و زي  زي

  . ت باالي روش مورد استفاده استي دّققرار گرفته كه نشان دهنده
  
   AHP ،GIS   الگويصفارود،حوضه ، لغزش، پهنه بنديزمين :  واژهكليد
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  :درآمد

 كـه موجـب    ، به ويژه در نـواحي كوهـستاني اسـت         ،لغزش يكي از مشكالت و مخاطرات طبيعي ايران       زمين
ـيم، خـاك،    يت جغرافيايي ايران و ساختار زمـ     موقعي. شود مي  زياد  مالي هاي جاني و  ايجاد خسارت  ن شناسـي، اقل

ويـژه  ه  ، پوشش گياهي و دخالت انسان سبب شده است كه اين پديده در برخي از نقاط، بـ                 ها  توپوگرافي حوضه 
ادي ي زيـ هـا  يي است كـه در آن لغـزش  ها  آبي صفارود از جمله حوضه    ي   حوضه .ديده شود   زياد ،شمال كشور 

ـازل مـسكوني،   هـا  ه تخريـب پوشـش گيـاهي، جـاد    :ي منفـي ماننـد  هـا   پيامدها  وقوع لغزش  .اتفاق افتاده است   ، من
هـاي  جاذبـه تهديـد   بستن مـسير رودخانـه و    و)503 :1377رفاهي، ( رودخانهخاك و افزايش بار رسوبي   فرسايش  

  . خواهد داشتبه دنبال مناطق پايين دست را اكوتوريستي 
بندي آنها برحسب ميزان واقعـي يـا پتانـسيل          بندي، تقسيم سطح زمين به نواحي همگن و درجه        ههدف از پهن  
ـاس عوامـل مـ   ). 2 :1984، 1وارنز( باشدخطر لغزش مي  ـين لغـزش بـه     ؤبه عبارتي سطح زمين بر اس ثر در ايجـاد زم

 هـا   ر در وقـوع لغـزش     ؤّث از عوامـل مـ     .شـود   ايي از درجات بالفعل و يا بالقوه خطر تقـسيم مـي           نواحي ويژه و مجزّ   
توان به پارامترهاي مربوط به زمين شناسي، خاك ، پوشش گياهي، اقليم، هيدرولوژي، فيزيوگرافي و دخالت            مي

ـ          . انسان اشاره نمود   ولي دخالت اين عوامل در نقاط مختلف از لحاظ كم       ت و ضـعف همـراه      ي و كيفـي بـا شـد
ـيب    ضمن پهنه بندي خطر زمين    ) 367،  2002(2ساها . است ـا    لغـزش، ش ـيب     45ي تنـدتر از     ه ي بـا  هـا   درجـه را ش

ـيب كوهـستان   هاي وسيع به طور كلي مخصوص دامنـه       لغزش. فراواني ناپايداري بيشتر ذكر نمود     هـاي  هـاي پرش
چانـگ  ). 173 :1368، 3كك(سازد ال مي هاي سيالبي وزلزله آن را فع     همانند ريزش، دخالت جريان   . مرتفع است 
بندي خطر زمين لغزش، جاده را به عنوان يكي از معيارهاي تعيين منـاطق خطـر در    اي پهنه بر) 1995 (4و همكاران 
  . نظرگرفتند

ـاده شد، كار ارزان ها دخيللغزشكه عوامل زيادي در وقوع زمين       با توجه به اين    ي تحليلـي  يابي را از حالت س
. سـازد بزارهاي تحليلي قوي را ضـروري مـي  كه ذهن قادر به انجام آن باشد، خارج ساخته و در نتيجه استفاده از ا        

                                                

�. Varnes 

�. Saha 

�. Coque 

�. Change et al 
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اسـت   5 (AHP)گيري چند معياري، روش تحليل سلـسله مراتبـي          ها و تصميم  يابيشهاي اصلي ارز  يكي از روش  
گيرنـدگان   اصلي اين روش آن است كه به تـصميم        امتياز  ). 1989ساعتي،  (د  شمطرح   6بار توسط ساعتي  كه اولين 

ـپس بـه حـل آن بپردازنـد      پيچيدهي لهأكند تا يك مسكمك مي   را به صورت ساختار سلسله مراتبي بشكنند و س
بندي خطر لغزش پيـدا كـرده        پهنه ي   جايگاه مهمي را در زمينه     8،(GIS)العات جغرافيايي سيستم اّط   ).1985،  7شاو(

ـات و قابليـ  ي خاص اين سيستم در مديريت، به هنگام سـازي اّط          ها  توانايي. است  آن سـازي و تحليـل  الگوت الع
   .)248 :1375فرج زاده و منتظرالقائم، ( العات بسيار كارآمد باشدها و تركيب اّطموجب شده كه بتواند در تحليل

ـتفاده از   با  و ناحيه بندي منطقههاثر در زمين لغزشؤ شناسايي عوامل م حاضر با هدف  تحقيق  AHPروش اس
ي رقومي زمين مرجـع عوامـل       ها   اليه ي  اردها، تهيه و انتخاب معيارها و استاند    ورت گرفته   ص  GIS كارگيري هو ب 

ـاني اليـه   ، هم9اي، تعيين وزن نسبي و عمومي، تبديل به فرمت شبكه       الگو ـا و تهيـه  پوش بنـدي از    پهنـه ي  نقـشه ي ه
 بـا  .اسي كه بيشترين احتمال خطر وقوع لغزش وجود دارد، تعيين شود          مناطق حس محورهاي اصلي تحقيق بوده تا      

  .توان از خطرات احتمالي آن نيز جلوگيري كرد مي،ي با پتانسيل باالي لغزشها شناسايي مكان

منطقهي جغرافيايي ها ت و ويژگيموقعي  

. ي بزرگ شهرستان رامسر اسـت ها ه و يكي از حوضهگرفتي شمالي البرز قرارها  صفارود در دامنهي   حوضه
   تـا 50̊ 25  عرض شـمالي و َ 36̊ 55  8ٍَ  تا  36ً̊ 43  50َ بين ًي ت جغرافيايي در فاصلهاين حوضه از لحاظ موقعي           

 كيلومتر 38/54 كيلومتر مربع و محيط آن      58/136مساحت حوضه   ). 1 شكل(  طول شرقي قرار دارد    50̊ 37  َ  39ً
  . است

بـا توجـه بـه    . باشـد  صفارود بخشي از ساختمان البرز و به ويژه البرز غربي مـي   ي  ساختار زمين شناسي حوضه   
ـاني،   ( صفارود در البرز غربي و واحد يال شمالي قـرار دارد             ي  شناسان حوضه قسيم بندي زمين  ت  :1381عاليـي طالق

                                                

�. Alytical Hierarchy Process 

�. Saaty 

�. Shaw 

�. Geographic Information System 

	. Raster 
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   صفارودي  حوضه جغرافياييتموقعي ي نقشه)  1 (شكل
  

ـيش از                    چين خوردگي  ـين شناسـي تـشكيل شـده  و ب  درصـد از  77هاي آن بيشتر از رسوبات دوران دوم زم
ي هـا  گـسل . باشـد  مـي ) شمشك و جواهرده( ترياس فوقاني و ژوراسيك مياني، سازند  ي  ات مربوط به دوره   رسوب

  . ي متعددي روبرو كرده استها  كه دره صفارود را با پيچ وخماي گونه به ،شودمتعددي در حوضه ديده مي
. شـود  دما وايجاد بارش ميي است كه موجب تغييرات منطقه تحت تأثير عوامل بيروني و محّل      ،از نظر اقليمي  

 اتفـاق  ها  متر كه لغزش1500 تا  800  در ارتفاعمتر و ي ميل1000 از تر متر بيش800ار بارش درحوضه تا ارتفاع     دمق
 ،اسـت لـسيوس   درجـه س 16 پـايين  اتساله در ارتفاع   22ميانگين دماي    .باشد مي متر يميل 700 كمتر از    ،افتاده اند 

 به كمتـر از صـفر    دما به ويژه درفصل زمستان   متر قرار دارد،   1200ر ارتفاع بيش از      كه د  ،ولي در منطقه جواهرده   
ـا ارتفـاع                  با .رسدمي   متـر خيلـي مرطـوب ، از        800توجه به طبقه بندي اقليمي آمبـرژه منـاطق مختلـف حوضـه  ت

 .باشـد  مـي  متر نيمه مرطوب و باالتر از آن سـرد كوهـستاني           2500تا 1500متر مرطوب سرد،     1500 تا 800ارتفاع
 بـه دريـاي   ي كيلـومتر 21 مسير  طي پس از شمال شرقي وـ ي جنوب غربي   صفارود با جهت كّل اصليي آبراهه
هاشمي، ( متر مكعب در ثانيه از رژيم برفي باراني برخوردار است2/2 ساليانه  متوسطصفارود با دبي. ريزد ميخزر 
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ـيش از   بيـشتر در ارتفا   ) فصل بهار ( كه رژيم برفي  ) 102 :1381 ـات ب ـاراني در      1500ع  متـر از سـطح دريـا و رژيـم ب
                                                          .  شود مي متر ديده 800ارتفاعات پايين تر از آن به ويژه كمتر از 

ي متفـاوتي ديـده   هـا   در حوضه خاك   پوشش گياهي و   سنگع  نو ،ناهمواريت  ، وضعي  نوع اقليم  توجه به  با
آبرفتـي   اي آهكي، قهوه  جنگلي اسيدي،  اي قهوهخاك   تيپ   داراي  صفارود ي  مناطق وسيعي از حوضه    .شودمي

لـوم   لوم شني رسي، لوم و لوم رسي شني و لوم تـا  ي لومي و لومي رسي شني،ها و آبرفتي در حال تكامل با بافت    
 سـه    در حوضـه   اظ پوشـش گيـاهي    از لح  .)184 :1379،  داري صفارود طرح جنگل ( رسي شني پوشانده شده است    

تقسيم بندي جنگل خوب ، مخروبه و نيمه      در اين ميان جنگل با     .شود ميديده   هامرتع و باغ  جنگلي،   نوع پوشش 
  .استه  درصد از سطح حوضه را پوشاند59مخروبه بيش از 

وب غربـي    و جنـ   )بـومي ( شـمال شـرقي      ي  ي اين حوضه به دو منطقـه      و سكونتگاه  انساني   هايتفعالياز نظر   
 و گردشـگر تابـستان پـذيراي هـزاران     فـصل  و اواخـر بهـار    جـواهرده در ي  منطقـه  .شودتقسيم مي ) نـشين خوش(

 تن 1377 تعداد 1384درسال )  در داخل حوضـه  روستاهاخانه بهداشت( مارآبراساس آخرين   .باشدنشين مي  خوش
 كـشاورزي ، احـداث   :دي اجتماعي از قبيـل هاي اقتصا تفعالي. كنند مي در شش روستا زندگي      و  خانوار 342در  

دهـد كـه دخالـت انـسان         مـي  نـشان    هـا   بررسـي . ها و ساخت وساز منازل مسكوني در حوضـه وجـود دارد           جاده
 آن تخريب پوشـش      آثار نامطلوب  ترين مهم.  وارد كرده است   آني زيادي بر محيط طبيعي      ها  آسيب درحوضه

  . كشاورزي و قاچاق چوب صورت گرفته است دام، پرورش است كه در اثر جاده سازي، گياهي

  هامواد و روش

 ،هاي ميـداني   و بررسي  1 : 000/20 با مقياس    هاي هوايي  عكس يدر راستاي اهداف تحقيق، ابتدا با مالحظه      
ـا تهيـه  .شناسايي و تعيين حدود شد     صفارود   ي  هاي حوضه لغزش  و بررسـي  هـا   توزيـع لغـزش  ي  نقـشه ي  سپس ب

 مـذكور   با تجزيه و تحليل نتايج جدول     .  شكل گرفت  )1جدول  ( ها  ي زمين لغزش  ي كّل اه  ويژگيعوامل، جدول   
  .ه است علل وقوع شناسايي شد، كه در ارتباط با يك پارامتر اتفاق افتاده بودندها  با توجه به بيشترين لغزشو

ـتفاده از   بندي خطر زمين لغزش بـا  پهنه، لغزش  از لحاظ خطر وقوع    بحرانين نقاط   كرد منظور مشخص ه  ب  اس
 ي  تهيـه ، مراحل مشخص كردن پارامترهاي مورد نيـاز      شاملكه   صورت گرفت    GIS در محيط  و    AHPروش  

 پـس  . بوده است با توجه به روش وزن دهي يا امتياز دهي       آنها تركيب    و پارامترهاي مورد نياز   ي  اطالعات و نقشه  
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اند، امتيازدهي صورت گرفت كه از يك تا        تفاق افتاده ها كه ا  از تعيين هر يك از پارامترها با توجه به تعداد لغزش          
ـأثير را            أ كه عدد يك براي پارامتري كه كم ترين ت         اي  گونهده بوده است، به      ثير را داشته و عدد ده نيـز بيـشترين ت

  .داشته است
 كـه در رأس آن هـدف كلـي    ، مسايل پيچيده به سلسله مراتب مي باشدي  بر اساس تجزيه   مورد بحث  روش

، معيارهـا    در سـطح دوم   . اسـت بندي خطر وقوع زمين لغزش       پهنه ي   نقشه ي   تهيه ،در اين تحقيق هدف   . داردقرار  
جا شامل عوامل زمين شناسي، اقليم، هيدرولوژي، ژئومرفولوژي و اقتـصادي اجتمـاعي              گيرند كه در اين   قرار مي 

ـين    ّثؤعوامل مـ  ،  ي بعد ي  مرحلهدر  .  كه براي پهنه بندي زمين لغزش مورد استفاده قرار گرفته است           ،است ر در زم
ـيب،  ي، فاصله تا گسل، بارش، فاصله تا آبراهه، ارتفـاع،         شناسسنگتر  ها به عناصر جزيي   لغزش  جهـت دامنـه،      ش

ـاي مـورد نيـاز از        برد جهـت كـار    .نوع خاك، پوشش گياهي، فاصله تا راه و آبادي تقـسيم شـده اسـت                پارامتره
تـا گـسل،    و فاصله سنگ ، نوع1 : 000/100 زمين شناسي ي نقشهك، از   نوع خا  ي  شناسي در تهيه    خاك ي  نقشه

ـيب بـر اسـاس    ي  و نقشهها  طبقات ارتفاعي، فاصله از روستاها و آبراهه       1 : 000/50 توپوگرافي   ي  از روي نقشه    ش
DEM رقومي ارتفاعي الگوي

 و كـاربري   پوشـش گيـاهي در نـوع پوشـش    ي و از نقشهArcGIS  در محيط 10 
لف به صـورت دوتـايي بـا    عناصر سطوح مختله به سلسله مراتب، أ مسي  از تجزيه پس . استفاده شده است   اراضي

گيـرد كـه در ايـن تحقيـق شـامل        گذاري صـورت مـي     ارزش دو معيار،    برتري و بر اساس ميزان      هشدهم مقايسه   
در روش مورد استفاده با توجـه   .)2شكل  ( زياد، زياد، متوسط و پهنه با خطر كم بوده است خطر بسياري با  ها  پهنه

 هـا  ، ارزش وزني براي هر يك از سلول   هاي پارامترهاي مختلف  از كالس ي لغزشي در هر يك      ها  به وسعت پهنه  
ي مختلف مورد مطالعه ها پوشاني اليه هاي وزني براي هر سلول با همدر نظر گرفته شد و سرانجام مجموع ارزش       

ـا يكـديگر  هـا  تركيب اليـه  منطقه از    شلغزندي خطر زمين   پهنه ب  ي   نقشه در واقع،  .دست آمد  هب ـيط  ب  GIS  در مح
    .حاصل شده است

 

                                                

�
. Digital Elevation Model  
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   براي پهنه بندي زمين لغزشAHPسلسله مراتب ساختار ) 2(شكل 

  و بحثنتايج 

  و) حوضـه  غربينيمه( جواهرده ي دو منطقه در  صفارودي ي حوضهها  درصد لغزش90 بيش از ،ي كّل به طور 
صات هـر    و مشّخـ   هـا   كه ويژگـي   ،اتفاق افتاده و بقيه در نقاط ديگر       ) حوضه شمال شرقي ( روستاهاي بومي حوالي  

ـين چگـونگي انتخـاب عوامـل تأثيرگـذار بـر وقـوع              .  آمـده اسـت    1  شـماره  يك به تفكيـك در جـدول       همچن
ارامترهاي اين جـدول     را با توجه به پ     ها  چنانچه لغزش  . مشاهده نمود  2توان در جدول شماره    باال را مي  ي  ها  لغزش

ـا توجـه بـه يـك عامـل         هـا    كه تعداد وقوع لغزش    ،شود حاصل مي  3  شماره مورد سنجش قرار دهيم، جدول      را ب
دهد كه چه تعداد لغزش در ارتباط با يك عامل اثرگـذار             نشان مي  3العات جدول    در واقع اّط   .كندمشخص مي 

 يك عامـل اثرگـذار نـشان از دخالـت آن عامـل در               ي  دودهي زياد در مح   ها  بنابراين وقوع لغزش  . اند اتفاق افتاده 
  .باشد ميها پيدايش لغزش
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                 ها چگونگي انتخاب عوامل تأثيرگذار بر وقوع لغزش) 2(جدول 
  چگونگي انتخاب  عوامل تأثيرگذار  ديفر

  بيشترين لغزشهايي كه بر روي يك سنگ مادر اتفاق افتاده اند  ليتولوژي  1
   متر200فاصله كمتر از   گسل  2
  بيشترين تعداد وقوع در يك طبقه شيب  شيب  3
   دامنه اتفاق افتاده اند جهتهايي كه در يكبر اساس بيشترين لغزش  جهت شيب دامنه   4
  بيشترين تعداد وقوع لغزش در يك طبقه ارتفاعي  ارتفاع  5
  بيشترين تعداد وقوع لغزش در يك منحني بارش  بارش  6
   متر از دو طرف يك آبراهه يا رود100فاصله كمتر از   آبراهه  7
  بيشترين تعداد وقوع در يك نوع خاك  خاك  8
  بيشترين تعداد وقوع در نوع پوشش  نوع پوشش  9

   متر50فاصله كمتر از   راه ارتباطي  10
   متر300فاصله كمتر از   آبادي  11

                  
   عامل تأثيرگذار با توجه بهها  لغزشوقوع درصد) 3(جدول 

 در ها تعداد لغزش  بيشترين تأثير  عامل اثرگذار  رديف
  درصد  محدوده مورد نظر

  42/42  14  شيل  ليتولوژي  1
  48/48  16   متر200كمتر از   گسل  2
  42/42  14  22-26  شيب  3
  42/42  14  جنوب شرقي  جهت شيب دامنه  4
  45/45  15  60-447  ارتفاع  5
  57/57  19  850-1100  بارش  6
  63/63  21   متر100كمتر از   آبراهه  7
  66/66  22  لوم و لوم رسي شني  نوع خاك  8
  75/75  25  جنگل مخروبه و باغات  پوشش گياهي  9

  4/39  11   متر50كمتر از   راه ارتباطي  10
  69/69  23   متر300كمتر از   آبادي  11
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     شبندي خطر زمين لغز  پهنهي ررسي نقشهب

ه كـالس طبقـه بنـدي شـد     چهـار   درها پهنه ،GIS يكديگر در محيط   باها  ه الي يبپس از ترك   در اين تحقيق  
ـا خطـر          زياد، كالس دوم پهنه بـا بسيارخطر  ل پهنه باكالس او. )3شكل  (است   خطـر زيـاد، كـالس سـوم پهنـه ب

- را نشان ميها   هر يك از پهنه    سطح 4  شماره جدول.  را شامل مي شود    متوسط و كالس چهارم پهنه با خطر كم       

   .دده
  

  صفارود ي هنه بندي خطر زمين لغزش در حوضهپ )4(جدول 
حت  امس  ي خطرها پهنه

  ) مربعكيلومتر(
 مساحت 

  )هكتار(
 درصد

  مساحت
  88/3  21/531  31/5   زياداري بسخطر پهنه با

  27  96/3695  95/36  خطر زياد پهنه با
  54/52  48/7190  90/71  خطر متوسط پهنه با

  40/16  10/2241  41/22  پهنه با خطر كم
  100  75/13658  58/136  كل

            

ـيم،     : صفارود تأثير عوامـل مختلـف از قبيـل         ي  بندي خطر زمين لغزش حوضه      پهنه ي  نقشه ـين شناسـي، اقل  زم
     عناصـر و اجـزاء در       ي  در واقـع همـه    . دهـد را نشان مي  هاي انساني   تهيدرولوژي، پوشش گياهي، خاك و فعالي 

ـين لغـزش          ي  ند تا نقاطي از حوضه    اهسيستم دست به دست هم داد       كـرده و  روبـرو  صفارود را با خطـر وقـوع زم
ـا خ    88/3 .هاي كم خطر تبديل كردند     پهنه  به بسياري از نقاط را نيز با دخالت كمتر        ر طـ  درصد از سطح حوضـه ب

ـ         كه نتيجه  ، است روبرو ها  وقوع لغزش  زياد   بسيار تقريبـاً  . شـد باي مـي  ي دخالت زياد عوامل اثرگذار از لحاظ كم
ـين لغـز     بنـدي   پهنه ي  در نقشه . قرار دارند  ها   و يا اطراف آبادي    ها   در داخل آبادي   ،تمام اين مناطق   ش در  خطـر زم

 . نيز زياد است   ها  ش لغز  وقوع  خطر ، بيشتر بوده و عوامل تأثيرگذار حضور بيشتري دارند         انسان  كه دخالت  نواحي
 . نيز افزايش يافته اسـت     ها   وسعت پهنه  ،با دخالت بيشتر عوامل   اند و   صورت يك سيستم عمل كرده    ه  اين عوامل ب  

  . شود مي اثرگذار نيز كاسته ل خيلي زياد از تعداد عوام خطري پهنه دور شدن از مناطق با با
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  صفارودي بندي خطر لغزش حوضه پهنه ي نقشه) 3(شكل 

   هاو پيشنهادگيري  نتيجه

ي اقتـصادي   هـا   تاليـ ي اقليمـي، خـاك، هيـدرولوژي و فع        هـا   و ويژگـي   افيشناسي، توپـوگر   زمين ساختار
ـين       مرفولـوژي   وي ژئ هـا    جهـت پيـدايش پديـده       مناسبي را  ي   صفارود زمينه  ي   در حوضه  اجتماعي و بـه ويـژه زم

ـا    ميزان خطر لغـزش    بر اساس بندي زمين در سطح حوضه       طبقه  در اين تحقيق   .فراهم كرده است   ها  لغزش  و در   ه
ات اجرايـي  توانـد در انتخـاب نـوع عمليـ      كه خـود مـي  ، انجام گرفت)3شكل ( بندي خطر  نقشه پهنهي  هقالب تهي 

 خطـر مـورد   ي  بـا درجـه  رتباطي مناسب در ا   ها   از طريق ارائه كاربري    ها  آبخيزداري و همچنين كاهش خسارت    
  .استفاده قرار گيرد
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ـا        الگوبا توجه به     ـين لغـزش   ود و پهنه بندي ياد شده در اين تحقيق، تنه  بـر اسـاس مـشاهدات    هـا   مـورد از زم
ي هـا   مـورد ديگـر از لغـزش   31 قـرار گرفـت و     متوسـط بندي به غلط در پهنه با خطر         ميداني در پيش بيني و پهنه     

ـاالي  تانـد كـه بيـانگر دّقـ         زياد و زياد قرارگرفته    بسيارمشاهده شده به درستي در پهنه بندي خطر           روش مـورد     ب
 ،ي خطر در منطقه با حـضور عوامـل اثرگـذار در هـر نقطـه از حوضـه                 ها  شكل گيري پهنه   بنابراين   .استفاده است 
  .مرتبط است

تخريب و كار غير اصولي از قبيل احداث جاده، قطع پوشـش  د  زياد و زياد نباي  بسيار خطر   ي  در مناطق با پهنه   
 زيـاد كـه منـاطق    بـسيار ا خطـر  ت بحراني دارند، به ويژه پهنـه بـ     صورت بگيرد، زيرا اين مناطق وضعي     ... گياهي و   

          مسكوني در اين پهنه قرار دارند و در صورت انجام فعدور، باي زبي م ها  تالي مـورد توجـه    ات حفاظتي را نيـز       عملي
 خيلـي زيـاد   ي  تغييركرده و به مناطق بـا پهنـه  ها  پهنهي از طرفي اگر دخالت  در محيط بيشتر شود، درجه     .  داد قرار

  .تبديل خواهد شد



 نهم ي ه     شمار                                            اي ي ناحيه ي جغرافيا و توسعه مجلّه                                                                92  

  و مĤخذ منابع

 . صفارودي  خاك حوضهي نقشه ،طرح جنگل داري صفارود ،1379، ره كل منابع طبيعي نوشهرااد .1
    .، چاپ دوم، نشر قومس، تهرانكاربرد ژئومرفولوژي درآمايش سرزمين و مديريت محيط ،1382 رجايي، عبدالحميد، .2
  .شگاه تهران، دان، چاپ سومفرسايش آبي و كنترل آن، 1377رفاهي، حسينقلي،  .3
ه فردوسـي   ، دانـشگا  ايندهاي اقليمي و ديناميك بيرونـي     فر، جلد دوم،    ژئومرفولوژي ايران  ،1381 جعفر،محمدزمرديان،   .4

 .مشهد
  .1 :000/50، مقياس توپوگرافي رامسري نقشه ،1382،  و نيروهاي مسلحسازمان جغرافيايي ارتش .5
   .1 : 000/100 ، مقياسجواهردهرامسر و زمين شناسي  ي نقشه، 1383سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور،  .6
ـتان رامـسر       ي  ي حوضه ها  ر در زمين لغزه   ّثؤ بررسي عوامل م   ،1385سلمليان، حسين،    .7 ـان نامـه     آبي صـفارود شهرس  ي ، پاي

  .دانشگاه تربيت معلم سبزواربه راهنمايي عيسي جوكارسرهنگي، كارشناسي ارشد گروه جغرافيا، 
  .، چاپ اول، نشر قومس، تهرانژئومرفولوژي ايران، 1381يي طالقاني، محمود، عال . 8
ـا   بندي قابليت وقوع زمين لغزه     پهنه،  1375فرج زاده، منوچهر، منتظرالقائم، سعيد،       .9 ـتفاده از       ه ـا اس ، مطالعـه مـوردي   GIS ب

  .245-261 :ي اطالعات جغرافياييها جاجرود تا رودهن، سومين كنفرانس سيستم
 ي ، مجلهدر پهنه بندي پتانسيل وقوع زمين لغزش) WLC( تركيب خطي وزين   الگويكاربرد  ،  1383كرم، عبداالمير،    .10

  .131-146 :جغرافيا و توسعه
فــرج الــه  ي  ترجمــه،ژئومرفولــوژي ســاختماني و ديناميــك درونــي ، جلــد اولژئومرفولــوژي،، 1368، روژهكــك،  .11

  . تهراندانشگاهانتشارات ، محمودي
گـروه   كارشناسـي ارشـد      ي  ، پايان نامـه    رامسر ي   صفارود منطقه  ي  ژئومرفولوژي حوضه  ،1381 شمي، سيد يوسف،  ها  . 12

   .دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ريبه راهنمايي محمد رضا ثروتي، ، جغرافيا
  

13. Chung ,C.F  Fabbri, A.G. and  Van  Westen,  E.J. , 1995,  Multivarite  regression  analysis   
For  landslide  hazard  zonation  in:  Geomorphological   system  in  assessing  natural  
hazards, Kluwer  Academic  Publishers, 135-176 pp. 

14. Saaty, T. L., 1989, Decision making, scaling and number crunching, Decision Sciences, 2o: 
404- 409 pp. 

15. Saha, A.K. Gupta , R.P. Arora, M.K. and  Kumar, A., 2002, GIS-based landslide  hazard  
zonation in the Bhagirathi (Ganga) Valley Himalayas, International Journal of Remote  
Sensing,Vol. 23, No. 2,  357-369 PP. 

16. Shaw, G and D, Wheeler, 1985, Statistical techniques in geographical analysis, Dublin . Jhan 
Wiely& Sons Press. 



 93                                                  ...ي صفارود  بندي خطر زمين لغزش در حوضه پهنه                                        م پنج سال  

17. Varnes D.J., 1984, Landslide hazard zonation: a review of  Principle  and  Practice, Unexco, 
Paries, 63 PP. 

  :مشخصات نويسندگان

  .ي دانشگاه مازندراندكتر عيسي جوكار سرهنگي استاديار گروه جغرافيا
E-mail: e.jokar@umz.ac.ir 

  .دكتر ابوالقاسم اميراحمدي ا ستاديار گروه جغرافياي دانشگاه تربيت معلم سبزوار
  .حسين سلمليان كارشناس ارشد دانشگاه تربيت معلم سبزوار


