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 (6931بهشت را اینجا وارد کنید )اردی نامهانیپاماه و سال دفاع از 

 



 برگ اصالت و مالکیت اثر 

بر نتایج، ابتکارات، مترتب تمامی حقوق مادی و معنوی 

هایِ ناشیییی از ان ای این پشوه ، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب می دانشگاه محقق ماددیلی متعلق به 

از این اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نای 

ش و  ستاد راهنما و دان شگاه محقق اردبیلی، نای ا دان

مبالمانع است.

 

 

 یکارشناسآموخته دان  توحلدمحلکهئلی مآشگه این انب 

میددوژئوحودفولوژلهمگرای میفولوژژئوحودرشییته  ارشیید

مم ومعیوممانسهنمهتلادیدانشکده م طلحقمیزیددمیرنهحهمد

م9612224107دانش ویی  به شمارهدانشاه محقق ماددیلی م

تاریخ   مکه در  یان.................. پا مه از  نا

حت عنوان    موقوعمتحصییییلی خود ت مخطر ندی نهمی په

استفهد مازمحدلمچهیمحراغهمیهملغزشمددمخوضهمصوف زحلن

ANPشوی که ای، متعهد می  دفاع نموده 

گونه مدرك نامه را قبالً براي دریافت هیچ( این پایان6

تحصییییلا یا به عنوان هرگونه فعالیت پشوهشیییی در 

ها و مؤسسات آموزشی و پشوهشی داخل و سایر دانشگاه

 ای.خارج از کشور ارائه ننموده

 نامهدرجات پایان( مسییلولیت صییّحت و سییقی تمامی من2

 گیری.تحصیلی خود را بر عهده می

نامه، حاصییل پشوه  ان ای شییده توسیی  ( این پایان9

 باشد.این انب می

( در مواردي كه از دسیییتاوردهاي علما و پشوهشیییا 4

ای، مطابق ضواب  و مقّررات دیگران اسیتفاده نموده

صل امانتداری علمی، نای منبع  مربوطه و با رعایت ا

تفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرست مورد اس

 ای.منابع ذكر نموده

( چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا 5

برداري اعی از نشر كتاب، ثبت اختراع هر گونه بهره

 نامه را داشته باشی، از حوزهو ... از این پایان

معاونت پشوهشییا و فّناوری دانشییگاه محقق اردبیلی، 

 اي الزی را اخذ نمایی.م وزه

نامه مستخرج از این پایان مقاله ( در صیورت ارائه1

ها و ها، سمینارها، گردهماییها، کنفرانسدر همای 

انواع م الت، نای دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار 

نای نویسندگان )دانش و و اساتید راهنما و مشاور( 

 ذکر نمایی.

خالف موارد فوق ثابت ( چنیانچه در هر مقطع زمانا، 7

شیییود، عواقب ناشیییا از آن )از جمله ابطال مدرك 



، طرح شییکایت توسیی  دانشییگاه و ...( را تحصیییلا

دانی پذیری و دانشگاه محقق اردبیلی را م از میما

با این انب مطابق ضیییواب  و مقّررات مربوطه رفتار 

 نماید.
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 (6931مهر  6ه را وارد کنید )نامماه و سال دفاع از پایانروز، 



 
 

 نام پدیدآور: و عنوان
(/ ANPبا استفاده از مدل) یچا یصوف زیآبخ یلغزش در حوضه  نیخطر وقوع زم یپهنه بند

 توحید میکائیلی آشان

 دکتر موسی عابدینی : راهنماان استاد 

 دکتر صیاد اصغری ان مشاور:استاد

   دفاع: تاریخ

 ص.  05 ات: صفح تعداد

 نامهانینام گروه / شماره پا ه:نامشماره پایان

 چکیده:

نسبتاَ خشک  یهاتوده یزشیو ر یکه شطام  حرکات لغزشط یاسطت کل یاصططلاح شلغزنیزمهدف:  

باشططند که همه سططاله موجر تخریر و خسططارت به منط  و از جمله بلایای طبیعی می خاک وسططن 

 عیوس یبه معنا یلغزه گاهنیزمته است. ها و... در پی داشهای کشاورزی تخریر جادهمسکونی، زمین

 . لذا رسیدن به اهدافی مورد قبول در این پژوهش، بارودیبکارم زین عیسطر یادرمورد حرکات دامنه تر

خطر   یپتانس یمناط  حساس و دارا ییلغزش به منظور شناسانیخطر زم یپهنه بند ینقشه یهیته

 باشد.ای دقی ، جامع و علمی میمند طراحی برنامهنیازلغزش در حوضه مورد مطالعه نیزم یبالا

بندی (، با هدف پهنهANPدر این پژوهش با اسطتفاده از مدل تحلی  شبکه) شطناسطی پژوهش:روش

رهای زیر معیار با معیا 62چای مراغه پرداخته شده است. مجموعاً لغزش در حوضطه صطوفیخطر زمین
شناسی(، مورفولوژیکی )شیر، جهت شیر،  ، خاکزمین شطناسطی شطام  ) لیتولوژی، فاصطله از گسط

(، اقلیمی )بارندگی(، هیدرولوژیکی )فاصله از آبراهه، تراکم زهکشی(، NDVIطبقات ارتفاعی، شاخص 

و معیار انسانی )کاربری اراضی، فاصله از جاده(، که از طری  پرسش نامه مورد کارشناسی قرار گرفت. و 

ها ساختاری در و روش مدلسازی متغییر ENVIو  GISه از نرم افزار ها با استفادتنظیم و تشریح لایه

 مورد تحلی  قرار گرفته است. SUPER   DECISIONS نرم افزار

معیار زمین شطططناسطططی با زیر معیار  ،لغزشبا توجه به نتایج این پژوهش در پهنه بندی زمین: هایافته

ضی، بیشترین تأثیر را در وقوع  زمین لغزش در منطقه لیتولوژی، و عام  انسانی با زیر معیار کاربری ارا

شطناسی، بارندگی و طبقات ارتفاعی در درجه دوم تأثیرات مورد مطالعه داشطته اسطت. متغیرهای خاک

 کنند.لغزش در منطقه اعمال میزیادی را بر روی رخداد زمین
 5منطقه در  نیشطططد، ا انیش بپژوه یهاافتهیآنچه در   مطاب لغزش،نیاز نظر خطر زمگیری: نتیجطه

درصد(، مناط  25359درصد(، مناط  خطر کم )2392کم با ) یلیشام  مناط  خطر خ یدسطته اصطل

 ادیز یلیدرصطططد(، مناط  با خطر خ25319) ادیدرصطططد(، منطاط  با خطر ز46344خطر متوسططط  )
با  یه را نواحضدرصطد از مسطاحت حو92349بالغ بر  نکهی. با توجه به ادشط یبنددرصطد(، پهنه5322)

  یدر روش تحل لغزشنیمقدار شاخص زمو اند به خود اختصاص داده ادیز یلیو خ ادیخطر ز  یپتانس

اتفاق  ادیز یلیخطر خ یها در ردهدرصد لغزش 19/52حدود  یعنیدست آمد. درصد به 19/52شبکه 

 اند.افتاده



 تم اطلاعات جغرافیاییچای، سیس، حوضه صوفیANPلغزش، مدل زمینهای کلیدی: واژه
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 11 ............................................................................................................................... مقدمه و هدف -1
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 11 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 ضات پژوهشیفر 4-1
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 21 .................................................................................................................  ینه تحقیشیو پ یمبان -2
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 22 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 (ونیفلوکسیها )سول انیجر -3-1-2

 22 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 هاخاک، خزش و بهمن انیجر -4-1-2
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 .Error! Bookmark not defined 333 در دامنهها یاز حرکات تودها یرسوبات ناش -5-2
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 k not defined.Error! Bookmar 3333333333333333333333333333333333333333333333 یبارندگ 1-1-2

 .Error! Bookmark not defined 333333333333333نیو جنس زم بیدرجه ش راتییتغ 2-1-2
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 .Error! Bookmark not defined 3333333333333333333333333333333 بیارتفاع و جهت ش 3-1-2

 .Error! Bookmark not defined 3333333333333333333333 یزیدامنه با خاکر یبارگذار 4-1-2

 .Error! Bookmark not defined 3333333333333333333333333333 شوک ها و لرزاننده ها 5-1-2

 .Error! Bookmark not defined 333333333333333333333333333 ت آبیرات در ظرفییتغ 6-1-2

 .Error! Bookmark not defined 3333333333333333333333333 ینیرزمیز یاثرات آب ها 1-1-2

 .Error! Bookmark not defined 33333333333333333333333333333333333333 خبندانیاثرات  1-1-2

 .Error! Bookmark not defined 33333333333333333333333333333333333333333333 یدگهواز 1-1-2

 t defined.Error! Bookmark no 333333333333333333333333333333333 یاهیاثر پوشش گ 11-1-2
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 .Error! Bookmark not defined 333333333333333333 یاز حرکات تودها یخسارات ناش 1-2

 .Error! Bookmark not defined 333333333333333333333333333333333333333 ه پژوهشنیشیپ 11-2

 .Error! Bookmark not defined 333333333333333333333333333333333333333 یمنابع داخل 1-11-1

 .Error! Bookmark not defined 3333333333333333333333333333333333333 یمنابع خارج 2-11-2

 .Error! Bookmark not defined .........................................................................  یروش تحق -3

 .Error! Bookmark not defined 33333333333333333333 منطقه مورد مطالعه یها یژگیو 1-3

 .Error! Bookmark not defined 33333333333333333333333333333333333حوضه میاقل یبررس 2-3

 fined.Error! Bookmark not de 3333333333333333333333333333333333333333333333 یبارندگ 1-2-3

 .Error! Bookmark not defined 3333333333333333333333333333333333333333333333333333 دما 2-2-3

 .Error! Bookmark not defined 33333 حوضه مورد مطالعه یشناس نیزم یهایژگیو 3-3

 .Error! Bookmark not defined 333333333333333333333333333333333333 حوضه یشناسنهیچ 4-3

 .Error! Bookmark not defined 33333333333333333333333333333333333 حوضه یشناسخاک 5-3

 .Error! Bookmark not defined 3333333333333333333333333333333333333333 توسلیخاک ل 1-5-3

 .Error! Bookmark not defined 33333333333333333333333333333333333333 شور یهاخاک 2-5-3

 .Error! Bookmark not defined 3333 مورد استفاده در پژوهش یهاابزارها و روش 6-3

 .ANP 333333333333333333333 Error! Bookmark not definedشبکه  لیتحل ندیروش فرا 1-3

 ANP 333333333333 d.Error! Bookmark not defineبه روش  یریگ میتصم مراحل 1-1-3

 .ANP 333333333333333 Error! Bookmark not definedدر مدل  یارتباط و همبستگ 2-1-3

 .ANP 33333333333333333333 Error! Bookmark not definedدرمدل  یزوج ساتیمقا 3-1-3



 11 فهرست مطالب

4-1-3 ANP ل شده استیتشک یازچهار مرحله اساس Error! Bookmark not defined. 

 !Error 333333333333333 هاعناصر و خوشه نیروابط ب نییها و تعو شاخص هااریمع نیتع 5-1-3

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined 3333333333333333333یبه رستر یبردار یهاهیل الیتبد 1-3

 .Error! Bookmark not defined 3333333333333333333333333333333333 یشناسنیعامل زم 1-1-3

 .Error! Bookmark not defined 33333333333333333333333333333333333333333 یتولوژیل 1-1-1-3

 .Error! Bookmark not defined 33333333333333333333333333333333333 فاصله از گسل 2-1-1-3

 .Error! Bookmark not defined 3333333333333333333333333333333333333 یخاک شناس 3-1-1-3

 ror! Bookmark not defined.Er 3333333333333333333333333333333 یکیعامل مورفولوژ 2-1-3

 .Error! Bookmark not defined 3333333333333333333333333333333333333333333333 بیش 1-2-1-3

 .Error! Bookmark not defined 333333333333333333333333333333333333333 بیجهت ش 2-2-1-3

 .Error! Bookmark not defined 333333333333333333333333333333333333 یاهیپوشش گ 3-2-1-3

 .Error! Bookmark not defined 3333333333333333333333333333333333 یطبقات ارتفاع 4-2-1-3

 .Error! Bookmark not defined 333333333333333333333333333333333333333 یمیعوامل اقل 3-1-3

 .Error! Bookmark not defined 333333333333333333333333333333333333333333 یبارندگ 1-3-1-3

 .Error! Bookmark not defined 3333333333333333333333333333333 یکیدرولوژیعامل ه 4-1-3

 .Error! Bookmark not defined 33333333333333333333333333333333333 یتراکم زهکش 1-4-1-3

 !Bookmark not defined. Error 333333333333333333333333333333333 فاصله از آبراهه 2-4-1-3

 .Error! Bookmark not defined 333333333333333333333333333333333333333 یعوامل انسان 5-1-3

 .Error! Bookmark not defined 333333333333333333333333333333333 یاراض یکاربر 1-5-1-3

 .Error! Bookmark not defined 33333333333333333333333333333333333 فاصله از جاده 2-5-1-3

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... پژوهش یهاافتهیج و ینتا -4

 .Error! Bookmark not defined 333333333333333333333333333333333333333333333333333مقدمه -1-4

 Error! Bookmark ارهایرمعیو ز ارهایبه مع  یو وزن ده یاشبکه لیفن تحل حیتشر 2-4

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined 3333333333333333333333 شبکه لیبا روش تحل یپهنه بند 4-4

 .Error! Bookmark not defined 3333333333333333333333333333 شبکه لیمدل تحل یابیارز 5-4

 kmark not defined.Error! Boo ............................................................... یریگجهیبحث و نت -5
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 .Error! Bookmark not defined 3333333333333333333333333333333333333333333333یریگجهینت 1-5

 .Error! Bookmark not defined 33333333333333333333333333333333333333333333333شنهاداتیپ 2-5

 .Error! Bookmark not defined 333333333333333333 مربوط به لغزش در حوزه ریتصاو 3-5

 .Error! Bookmark not defined .....................................................................................منابع -6
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عم   یبیسطططراشططط کی یدر دو جهطت، بر روکطه  رویبطه دو ن یگران یهیطتجز(. 2-2)شطططکط 

 21.........................................................................................(.247: 6946و صداقت،  انی)معمارکنندیم

و صداقت  نای)معماریدهرسوب به هم بچسب بین نازک آب در هایقشر یکشش سطح.(9-2)شک 

6946 :243.).............................................................................................................................................27   

 49..............................................و استان رانیمحدوده مورد مطالعه در ا تی(، نقشه موقع 6-9شک )

 44...................................................................................باران سنجی یهاستگاهی(، بارندگی ا2-9)شک 

 45ی...........................................................(، میانگین دمای ماهانه حوضه آبخیز صوفی چا9-9)شک 

 47.......................................................................حوضه مورد مطالعه یشناس نی(، نقشه زم4-9)  شک

 55ی..........................................................رخطیو شبکه غ مراتبی (، تفاوت ساختار سلسله5-9)شک 

 51..................(6333،یاز ساعت یو شبکه )زبردست به نقل سلسله مراتر نی(، تفاوت ب1-9)شک 

 57.........................(6943)زبردست  سیو سوپرماتر ای¬ساختار شبکه کی ی¬(، ارائه7-9)شک 

 53..............................................................لغزش نیمؤثر در زم یارهایمع ریو ز ارهای(، مع4-9)شک 

 12ی...................................................................................................تولوژیرستر شده ل هی(، لا3-9)شک 

 16.......................................................................................................رستر شده گس  هی(، لا62-9)شک 

 12.......................................................................................................رستر شده خاک هی(، لا66-9)شک 

 19.......................................................................................................ریرستر شده ش هی(، لا62-9)شک 

 14............................................................................................ریرستر شده جهت ش هی(، لا69-9)شک 

 15.........................ی..............................................................اهیرستر شده پوشش گ هی(، لا64-9)شک 

 11ی.....................................................................................رستر شده طبقات ارتفاع هی(، لا65-9)شک 

 17.......................................................................................................رستر شده بارش هی(، لا61-9)شک 

 14ی.......................................................................................رستر شده تراکم زهکش هی(، لا67-9)شک 

 13......................................................................................رستر شده فاصله از آبراهه هی(، لا64-9)شک 

 72ی.......................................................................................اراض یرستر شده کاربر هی(، لا63-9)شک 

 76....................................................................................................................(، فاصله از جاده22-9)شک 
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 74........................................................................................لغزش نیمؤثر در زم یارهای(، مع6-4)شک 

 74.............................................ی..................................................شناس نیزم یارهایرمعی(، ز2-4)شک 

 73ی................................................................................................کیمورفولوژ یارهایرمعی(، ز9-4)شک 

 73............................................................ی................................................انسان یارهایرمعی(، ز4-4)شک 

 42ی...............................................................................................کیدرولوژیه یارهایرمعی(، ز5-4)شک 

 46...................................................................ی.........................تولوژیاستاندارد شده ل هی(، لا1-4)شک 

 42..................................................................................استاندارد شده فاصله از گس  هی(، لا7-4)شک 

 49.................................................................................................استاندارد شده خاک  هی(، لا4-4)شک 

 44..................................................................................................ریاستاندارد شده ش هی(، لا3-4)شک 

 45....................................................................................ریاستاندارد شده جهت ش هی(، لا62-4)شک 

 41ی...............................................................................اهیاستاندارد شده پوشش گ هی(، لا66-4)شک 

 47............................................................ی.................استاندارد شده طبقات ارتفاع هی(، لا62-4)شک 

 44...............................................................................................استاندارد شده بارش هی(، لا69-4)شک 

 43...........................................................ی....................استاندارد شده تراکم زهکش هی(، لا64-4)شک 

 32..............................................................................استاندارد شده فاصله از آبراهه هی(، لا65-4)شک 

 36......................................................ی..........................اراض یاستاندارد شده کاربر هی(، لا61-4)شک 

 32................................................................................استاندارد شده فاصله از جاده هی(، لا67-4)شک 

 39...................................................................لغزشنیخطر زم یپهنه بند یی(، نقشه نها64-4)شک 

 35..............................................................................محدوده مورد مطالعه ی(، نقاط لغزش63-4)شک 

 33.......................................................................................انیسد علو یکینزد لغزشنی(، زم6-5)شک 

 622..................................................تباغا تخریرو  ییایشهر یستادر رو شلغز مین(، ز2-5)شک 

 622........................................................در فص  بهار یچا یدر مزارع صوف لغزشنی(، زم9-5)شک 
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محقدحهمومهدفم-1

 

محقدحهم1-1

 باشططدیم در اثر ریشطط نییبه طرف پا زهیسططن ، خاک و وار هایحرکت تودهبه  لغزش،نیزم   

 یهاتوده یزشیو ر یکه شام  حرکات لغزش یاست کل یاصططلاح شلغزنیزم .(63361کرودنت)

 یادرمورد حرکات دامنه ترعیوس یبه معنا یگاه شلغزنیزم .شودیک خاک وسن  منسطبتاَ خش

 ای یرس یهاها به خاکلغزهنیزم شتریب .(25516946 انی)صداقت و معمار رودیبکارم زین عیسر

 یممکن است به صورت موضع یر،گاهیشط نییخاک به طرف پا دنی. لغزمربوط اسطتچسطبنده 

ا به طرف بال دهزیخاک لغ یاتر در اثر فشار تودهنییقسمت پا یصورت خاک سطح نیباشطد. در ا

به  یبرجستگ نیارتفاع ا .کندمی جادیا یبرجسطتگ نیدر سططح زم ریترت نیو به ا شطودیآورده م

 ای و مدور باشططد یاممکن اسططت صططاف  یبرجسططتگ نیا دارد. یرطوبت بسططتگ زانینوع مواد و م

(. 624و62916944 ی)رفاه شودیم دهید یکه بصطورت قطعات دیآ در آن بوجود یهایشطکسطتگ

 تیدر مقاب  رطوبت، حساس تیحسطاسط  یبه دل یو آهک یمارن یهاسطن  یحاو یدر سطازندها

لغزش نام نیعام  زم نیترمهم از عام  را نیتوان ایم کهی اسططت به طور فراوانبه لغزش  بتنسط

که از نظر  باشطططدیم یعیاز مخاطرات طب یکی دهیپد نیا .(6934مقدم و همکاران، ییرضطططا)برد 

ها مسدود وسازه یو مدفون کردن مناط  مسکون ری)تخر میخسارات مستق یشدت وقوع و فراوان

هدر رفتن خاک، پر شططدن مخازن  ) میمسططتق ریوخسططارت غ( و جاده ها یاریآب یهاشططدن کانال

 زادهیول (را به همراه دارد ی( طیمح سططتیها و اثرات ناگوار زرودخانه یبار رسططوب شیسططدها، افزا

 یمربع در جنوب غرب لومتریک 23/449به مساحت  چاییصطوف زیحوضطه آبر .(6934وهمکاران،

 یچایصوف یعنیآن  یوآبراهه اصل .شطمال شطهر مراغه قرارگرفته است و سطهند یتوده کوهسطتان

و داخ  شهر  کند قشلاق()یایشهری، هریس، صومعه، اوزبک، و تازه پس از گذشطتن از چند روستا

 .شودیم زهکشی هیاروم اچهیدر بهمراغه از جنوب شهرستان بناب عبور کرده و 

                                                             
1 . krodent 
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میله محسئیهم2-1

ز ا ها خطرات و کاهش روند آن ابردر بری اسطططت تا اطلاعات مکان ازمندین یعیطب لایایب تیریمد  

  یلکه به د یالغزش در منطقه نیوقوع زم  یپتانس یابیارز نهیزم در اینباشد. آمادگی برخوردار 

ه با توجه بیابد اقتضا می هستندمستعد لغزش  یانسطان یو سطاخت و سطازها ییایجغراف تیوضطع

 عاست که وقو ییجزو کشورها باشدای میژهیو یو توپوگراف ییآب وهوا  یشطرا دارای رانیا نکهیا

شططود. به یمبی شططماری  یمالی و خسططارات انسططانتحم  لغزش در مناط  مختلف آن باعث نیزم

ده  فیرددر  رانیا  ،یمح یآرام و نا یعیتعطداد، تنوع، تکرار و شطططدت رخطداد خطرات طب  یطدل

 .(6932و همکاران،  یمیمق جاگرفته است) جهان زیکشور بلاخ

های اند که از عوام  مختلفی در سططططح دامنههای مورفودینامیکای، از جمله پدیدهحرکات توده

شطوند. بصطورت کلی  عواملی مانند جنس سازند، پیوندند متأثر میی به وقوع میمناط  کوهسطتان

نوع مواد سطحی، شرای  توپوگرافی، دانه بندی سازند، نیروی ثق ، وضعیت تکتونیکی، شرای  آب 

(. 6935ای مؤثر دانست )ایلانو و ابراهیمی، و هوایی و نوع کاربری را می توان در بروز حرکات توده

ه با توج امای آیند مبه حساب سهند  یدر توده کوهستان یعمخاطرات طبی نیترشطایعاز ها لغزش

 دلی  توده، به نیمورد صورت نگرفته است. در ا نیدر ا یتاکنون تحقیقات جامع یچنین فراوان به 

متشک  از مواد مستعد به وقوع لغزش، ازجمله مواد  یو بسترها ن حاکم برآن خش یاقلیم  یشرا

 یبیات)دآییمحساب  به در کشور از مناط  مستعد به وقوع لغزش ،یمیقد یهاو آبرفت یرآذر آوا

 .(6947 ،یخطیب

سهند، به دلی   یتوده کوهسطتان یزهکشط یاز حوضطه ها یکینیز به عنوان  یچا یحوضطه صطوف

ها تحکیم نیافته، عدم حفاظت کام  دامنه یسطططح یپرشططیر، خاک و سططازندها یهاوجود دامنه

  ها توسدره وارهید یدر طول سال، برش پا تلفمخ یندهایو فعال بودن فرآ یگیاهوششتوس  پ

و ایجاد کشاورزی غیر  انسطان در محی ، یغیراصطول یاخیر دسطتکار یهاو در دهه یجار یهاآب

 نیکه ازا یهدف .است یااز مناط  مستعد بروز حرکات توده یکی های شطیر داراصطولی در دامنه

آن  رو عوام  مؤثر د یادامنه یهایداریاسطططت کطه، حرکات و ناپا نیا گیردصطططورت میپژوهش 

و  زیست محیطی و یعیمنابع طب یهابار آن در عرصه انیاثرات ز از لهیوس نیشناخته شود تا به ا

 طرخ یبالا  یبا پتانسطط مناطقیکرده و  یریجلوگ یو اقتصططاد یعمران یتوسططعه یهابخش ریسططا

پژوهش  کیحاصطط  از  یهاافتهیو  جیبدون شططک نتا شططود. یپهنه بندو  ییشططناسططا لغزشزمین

ر د یبه روزرسطططان تیاسططت که علاوه بر به روز بودن قابل ییمعتبر و ارزشططمند و قاب  اجرا یزمان

حوضه مورد  تیخواهد شد تا حساس یپژوهش سع نیرو در ا نیازا دارا باشد. زیرا ن یآت یهازمان

  یتحل ندیو با اسططتفاده از مدل فرا یبرسطط لغزش،نیزم دهیر وقوع پدمطالعه از نظر عوام  مؤثر د

 گردد.  یبند( منطقه پهنه ANP) ایشبکه 



 11 مقدمه و هدف

 

مپژوهشمیههسؤالم3-1

 لغزش دارد؟ نیبر وقوع زم یشتریب ریاز عوام  تاث کی کیکدام -6

 ؟هستند هایینمکا چه شمینلغزز عقوو نظراز  کمتر خطر با یهانمکا  ط2

مشپژوهمهتضیفرم4-1

لغزش در رسد عام  لیتولوژی و کاربری اراضی مهم ترین عام  مؤثر در وقوع زمینبه نظر می -6

  این حوضه باشد.

های کم گیاهی متراکم از نظر لغزشی مکانهایی با لیتولوژی سخت و کم شیر با پوششمکان -2

 شوند.خطر محسوب می

مماهدافمم5-1

 عبارتند از: ودشیل مدنبا که با توجه به موضوع پژوهش یاهداف

 ی.چا یلغزش در حوضه صوفنیعوام  مؤثر در وقوع زمشناخت  -

مناط  حساس و  ییلغزش به منظور شطناسانیخطر زم یبند پهنه ینقشطه آماده سطاختن -

  ANPمدل لغزش در حوضه مورد مطالعه با استفاده از روشنیزم یخطر بالا  یپتانسط یدارا

 مدل. نیا جینتا یو بررس

و  عیوقا نیکاهش و کنترل ابرای لغزش در حوضه مورد مطالعه و نیآثار زم مشخص کردن ط

 تیبه وضع دنیسامان بخش نیو همچن و درنتیجه برنامه ریزی صحیح از آن یخسطارت ناشط

 .ستیز  یمح

مپژوهشمتلضرودتموماهمم6-1

 لغزشنیخطر زم یندب پهنه یهانقشه مهیا ساختنو یبررسبا  بی که بیان شطد،به مطالعنایت  با

قی با اهمیت تل انسانی  یهاتیدرمحدوده فعال، لغزشزمین تیقابلی باا مناطق ییبا هدف شطناسطا

از  (ANPفرایند تحلی  شبکه یا همان)لغزش با اسطتفاده از مدل نیخطر زم ی. پهنه بندمی شطود

تشخیص را ندهیآ یهالغزش یامناط  مسطتعد بر توانیآن م  یاسطت که از طر ییهاجمله روش

و  سطططاخت مکانی جدید یبرای کرد و ریآن مناط  جلوگدر یعمران یهاتیفعال از اجرای و داده

 رخدادهای از  یکیلغزش زمین ،یمحیط سططتیدر بین مشططکلات ز .دسططت به کار شططدآن  میترم

. دکنیانسطططان وارد م یهاییو درنتیجه آن به دارا یبه منابع طبیع زیادی ه زیاناسطططت ک یطبیع

 یهاانواع سطططازه به آسطططیر توانیانسطططان م یهاییبه دارالغزش زیان های وارده زمین ازجمله

ها، مراتع، جنگ  خطوط انتقال نیرو، ،یحیات یهاانیشططرها، جاده ،یمناط  مسططکون ،یمهندسطط

 ،یشناسو زمین یخاص اقلیم  یبه دلی  شطرا رانیا در .گرددیمعادن و... م ،یکشطاورز یهازمین

 یی. از آنجاباشدیم دیشدو خسارات  آسیر همراه با اوگاه بوده ادیز یطبیع یایحوادث و بلا وقوع
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در کشور هستیم، انجام مطالعات  یبسیار یهاشلغزکه همه سطاله شاهد بروز سی   زلزله و زمین

لغزش که با هدف تقسططیم خطر زمین یبند نهها غیرقاب  انکار اسططت. پهزمینه نیو تحقیقات در ا

 باشطططد،یبا خطرات متفاوت با توجه به عوام  مؤثر م یهطاموردمططالعطه بطه پهنطه ینواح ینطدب

امر همه سططاله متوجه  نیبه ا یتوجهیکه در اثر ب یادیز یهاخسططارت یجلو تواندیم یحدودتا

 یطبیع یهایژگیوو  ،ییبه دلی  موقعیت جغرافیا یچایصوف زیه آبرضحو. را بگیرد شودیکشور م

از  یکها در این محدوده یی و همچنین کوهسططتانی بودن منطقه و دخالت انسططانشططناختو زمین

ر به منظو یچایتحقی  حاضر در حوضه صوف نیاسطت. بنابرا یامناط  مسطتعد بروز حرکات توده

تا  باشد،(، میANPتحلی  شبکه ) و تعیین مناط  حساس به لغزش با استفاده از مدل ییشطناسا

 ییلغزش در منطقه به سطططمت و سطططوکنترل زمین یبرا یی ، اقدامات اجرامناط نیا شطططناخت با

 .ی شودجلوگیر هیو سرما یانرژ افنا گردد و از تیهدا یمنطق



 

 

 

م لتققمنهلشلومپم حبهنم-2

 

 

مایحرکهتمتود م1-1

گیرد. که یکی از جام میها تحت تأثیر نیروی ثق ، انها در روی دامنهجایی مواد هوازده و تخریر  سطططن بهاین حرکطات از جطا

ها هسططتند. بنابر این وقتی لغزشها زمینای مواد در روی دامنهترین انواع این حرکات تودهترین و در عین حال از مشططخصمهم

واند تگیرد که علت این کاهش مقاومت میمواد دامنه قادر نباشد که در برابر نیروی جاذبه مقاومت کنند، زمین لغزه صورت می

های عمی  و حاوی مواد آلی و در نتیجه نفوذ پذیری زیاد داخلی یا خارجی مواد باشطد. در اراضی جنگلی با توجه به خاکبرش 

ای فراوان است. حرکات ها پدیده حرکات تودهو همزمان با مرطوب بودن خاک و بارندگی زیاد و اغلر کوهسطتانی بودن عرصطه

ای می باشطططند زاییده شطططرای  ژئومورفولوژیکی )توپوگرافی(، هیدرولوژیکی و ای کطه نوع خطاصطططی از فرآینطدهطای دامنهتوده

باشد. به طوری ها تاثیر نیروی جاذبه میلغزش یا لغزش توده خاک یا سن  یا مجموعه آنشطناسطی محلی هسطتند. زمینزمین

در طبیعت می توان شرایطی را توان گفت های رسی یا چسبنده است و به ندرت میها مربوط به خاکلغزشکه بیشترین زمین

های یک منطقه به عوام  و شططرایطی که باعث به لغزشهای غیر چسططبنده رد داده باشططد. زمینها در خاکلغزهیافت که زمین

کند ها را کنترل میلغزشوجود آمدن آن در محی  می شططود  بسططتگی دارد. شططرای  محیطی که موقعیت فراوانی و نوع زمین

  ها، شناسی شام ، سن  بستر، گسهای سن شناسی، حضور فراوانی و ناپیوستگیوگرافی، مورفولوژی، سن شام  شرای  توپ

باشططد. های منطقه میهای مکانیکی و هیدرولوژیکی سططن گیاهی و ویژگیدرزها، نوع و عم  خاک، گسططترش و نوع پوشططش

ایدار گیاهی در ناپشناسی و پوششلوژیک، اقلیمی، خاکشناسی، هیدرولوژیک، مورفوبنابراین عوام  متعددی چون شرای  زمین

اند بر یک منطقه نسطبتاً مشخص یا بر سطح برشی ها مؤثر هسطتند. معمولا موادی که تکان خورده و جابه جا شطدهکردن دامنه

د و سططرع هایی مانند سطططح گسطیختگی، مواد لغزشططی، زمان لغزش، نوع حرکت و جابه جایی مواکند و اسطاس معیارحرکت می

ای فرآیند خیلی شططوند. در تغییرات سطططح زمین، حرکات دامنهحرکت و مواردی از این دسططت به انواع مختلفی طبقه بندی می

ای و انواع شود. بدین ترتیر رویداد حرکات دامنهشود که موجر تغییرات زیادی در شک  هندسی زمین میمهمی محسوب می

مواد، پیوسطتگی و چسطبندگی مواد، نحوه اسطتقرار مواد بر روی سن  بستر، زمین، جنسآن به عوام  گوناگونی، از جمله شطیر

های زمین نسطبت به مواد سططحی و... بسطتگی دارد. در این صورت فعالیت این ی قرارگیری لایهها، نحوهاندازه مواد روی دامنه

های انسططانی افزایش می بابد زمین و فعالیتحرکات با حضططور آب، یخ، شططرای  دمایی جو، روطوب خاک، نیروهای تکتونیکی 

ها اصطططولا به مواد های عمده آنای انواع متنوعی دارد و نقش مهمی در ژئومورفولوژی دارد. تیپ(. حرکات توده6942)هدایتی، 

ز حرکت (. با این تعریف ا6947شططود )رجایی، شططود، مربوط میجا میبهسططفت و جامدی که در توده وجود داشططته  و با آن جا

های مانند خزش ای پدیدهها دست یافت. پس حرکات دامنهها و نسبتای می توان به بررسطی حرکت مواد در همه مقیاستوده

ها، تا حرکت سططریع لغزش با ابعاد بزرگ و مسططافت طولانی را دربر آرام و رو به پایین مواد ریز دانه شططام  خاک و خرده سططن 

های متفاوت کاربران و متخصطططصطططین ها ونگرشای و نیز دیدگاهجه به تنوع زمین در حرکت دامنهگیرد. با این تعریف، با تومی

اند ودهبندی نمهای  گوناگونی تعریف و طبقهای را به شطططک نمایند، حرکات دامنههای متفاوتی فعالیت میمختلف که در زمینه

 شود.ها اشاره میکه در زیر به آن



 

 

مدیزشم-2-1-1

ها های پر شطیر و پرتگاها صورت گرفته به ریزشهای خاکی ویا سطنگی  که در دامنهبیش آزاد و ناگهانی توده به سطقوط کم و

هایی در توده سنگی و یا خاکی به وجود می آیدکه ها در سطه مرحله اجرا می شطوند مرحله اول، شطکافشطود. ریزشاطلاق می

های مختلف هوازدگی و تخریر در اثر ها توس  فرآینداین شکاف شود. سپسها از سن  بستر میباعث شطکسطتی و انفصال آن

ها باعث  ضرر جانی شود. گاهی ریزش دامنهیابند و درآخر پدیده سقوط و ریزش مواد حادث میفرایندهای اقلیمی گسترش می

دامنه ها در  در سططوئیس، سططقوط2های عظیم کوه اسططمتوان به سططن  ریزشگردد که از آن جمله میو مالی بیشططماری می

 (.6347و... اشاره داشت )وارنز 3هوسکاران

مواژگون م2-1-2

ها و بر های سططنگی در طول یک نقطه محوری در زیر یک مرکز ثق  آنها یا بلوکگسططیختگی واژگونی شططام  چرخش سططتون

پدیده مذکور در نتیجه شکاف شود. ها نیز دیده میروی یک سطح قاعده ثابت. این پدیده علاوه بر سن  ها در واریزه ها و خاک

گیرد. سپس ممکن است این مواد فروریخته شده به صورت برداشطتن پشت توده فرو ریز، در سن  یا واریزه یا خاک صورت می

های عمی  در توده اصطططلی توان به فرسطططایش و شطططکافجریان یا لغزش حرکت کند. از عوام  به وجود آورنده این حرکت می

 (.6946هدایتی، هوازدگی اشاره کرد )

 افتد.در مواد سنگی دو نوع واژگونی اتفاق می

 های درز و شکاف دار.( واژگونی در سن 6

 دهد.اند رد میی توده سنگی وجود داشتههایی هست که از قب  در تنهی گسیختگیچنین واژگونی در نتیجه

های شود. این پدیده در صخرهاژگونی توده می( واژگونی هست که در نتیجه شکستکی کششی در پشت توده شده، و موجر و2

 افتد. ها در مناط  کوهستانی که در معرض زیرشویی قرار دارند اتفاق میدریایی یا در دیواره سنگی اطراف رودخانه

مفیوکسلو (جریه مههم)سول م-3-1-2

دهد ند. اصولاً این نوع حرکت زمانی روی میباشها به صورت سیلان میای مواد بر روی دامنهها در بردارنده حرکات تودهجریان

شوند )هدایتی، ها به چند دسته تقسیم میبحرانی تخطی کند. این جریان مواد هوازده ازحدکه میزان رطوبت موجود در خاک و

 ها عبارتند از:(، که مهم ترین آن6946

 های جریانی.لغزش -ایهای واریزهجریان -هاگ  روانه -هاخاک روانه

ها به تدریج کام  می شططوند، خاک ها به حرکاتی آرام و سططسططت هوازده  گفته می شططود که معمولا درپنجه لغزشخاک روانه-

 ها حالت گذر و انتقال میان لغزش و گ  روانه است.روانه

های در خاک آیند. این رخدادهادرجه اسططت، به وجود می 65الی  5ها در مناطقی که شططیر سطططحی معمولا بین گ  روانه -

 گیرند.ای ریز که دارای فشار آب منفذی هستند صورت میهای ماسههای رسی با میان لایهرسی شکافدار ویا خاک

گیرد و دهند. این پدیده بیشططتردر مناط  خشططک و نیمه خشططک انجام میای درمواد دانه درشططت روی میهای واریزهجریان-

 شوند.تر میهای سنگین با ذوب ناگهانی برف سختوده  و طی بارانهای بدون پوشش گیاهی ببیشتردر واریزه

 های پایینهای سیلتی و عموما در قسمتهای ریز دانه و سطست و یا نهشتههای جریانی بر اثر روانگرایی اصطولا درماسطهلغزش-

 آیند.ها پدید میدست دامنه

مههخهک،مخزشمومیهمنجریه م-4-1-2

 (.6946ای می باشند )هدایتی، ها انواع دیگری از حرکات دامنهخاک، خزش و بهمنجریان

گیرد. های حاوی رس و لای و در حین ذوب یخ و اشططباع خاک از آب صططورت میخاک به جابه جایی سطططحی در خاکجریان-

 کند.ها سرعت عم  بسیار زیادی پیدا میگاهی این پدیده در اثنای رویداد زمین لرزه
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 گیرد.دار صورت میشود و تقریبا در تمام سطوح شیرها اطلاق مییار کند و بطئی مواد بر روی دامنهخزش به حرکات بس-

ها زهریای هستند که در اثر جابه جایی و حرکت رو به پایین یخ و برف گاهی همراه با سن ها یکی دیگر از حرکات دامنهبهمن-

های جبران ناپذیر و قاب  توجهی وجود آمدن آن گاهی آسیر و خسارتشود وبه و قطعات سطنگی و تنه درختان و...حاصط  می

 به وجود می آورد.

مزحلنملغزشم-5-1-2

 ندیفرآ چنداز یعندارد؛ ی "هم سططرشططتی "آلت و چند عامله اسططت که وقوع آن ح ی ترکیر شططده ندیفرآ ای دهیلغزش پدنیزم

اثری، هم اشططتراکی(، عوام  و فرآیندهای مختلف تأثیرگذار در  )هم 4یکینرژتیبه علت امکان اثر سطط گوناگون به وجود می آید.

اید باشد. که دراین راستا بلغزش و هم زمانی این عوام  و فرآیندها، مطالعه این پدیده نیازمند به نگرش سیستمی میبروز زمین

(. در جمع بندی تعریف های 6377)5( و کاتس6936هر زمین لغزشی باید به عنوان یک سیستم در نظر گرفته شود )نادر پور،

 (.6975مقاله، این تعریف را ارائه داده است )شریعتی جعفری ، 24ارائه شده در 

 شود.ای مطرح میای است که تحت عنوان حرکت توده( زمین لغزش پدیده6

 آید.( نیروی ثق  در این فرایند یک عنصر اصلی به حساب می2

 گیرد.است و خزش به قدری بطئی است که در زمره زمین لغزش قرار نمیتوده گسیختگی شده معمولا سریع ( حرکت9

 ای عبارتند از ریزش، لغزش و جریان.( حرکت توده4

 جا شده دارای مرز و محدوده مشخصی هستند.( مواد جابه5

 باشند.لغزش با یک گس  همانند و برابر نمی( صفحه زمین1

 ست.ستثنازده معمولا م( پدیده ذوب و حرکت زمین یخ7

ها را شططام  ها و واژگونی هسططت و بحث اسططاسططی ناپایداری دامنههای ریزشتر از پدیدهمقیاس حرکت در این نوع پدیده بزرگ

لغزه لغزه وجود داردکه به زمین لغزه انتقالی و زمینها براساس درجه چرخش، دونوع زمینلغزششطود. در طبقه بندی زمینمی

(. زمین لغزه انتقالی شام  لغزش و حرکت توده سن  بستر در روی 6944هانبخش و همکاران،چرخشی گماشته شده است )ج

باشند. در زمین لغزش یا سطوح بستر می شکافدار سطنگی اسطت که این سططح لغزش معمولا سططح گسط ، سطح درزوشطیر

 کند. همان طوری که یکت میچرخشی، یک توده سن  بستر به سمت پایین دامنه به صورت یک سطح لغزشی انحنادار حرک

آید و سطح فوقانی بلوک به سمت پرتگاه کند، چرخشی در محور افقی به وجود میبلوک چرخشطی به سطمت پایین حرکت می

تواند مسطافت زیادی را به سمت پایین در روی دامنه حرکت کند و از لغزش انتقالی، مواد لغزش یافته میشطود. در زمینکج می

 ماند.ود دور نگه داشته شوند، درحالی که یک بلوک چرخشی تقریبا همجوار موقعیت اولیه خود باقی میموقعیت اولیه خ

ملغزشحشخصهتمیکمزحلنم-2-2

های میدانی قاب  رویت ای اسططت که در بازدیدشططناسطی ویژهلغزش دارای مشطخصطات ژئومورفولوژیکی یا زمین ریختیک زمین

(. که ممکن 6-2لغزش )شک )رأس(، بدنه اصلی، پهلوها و پاشنه زمین)افراز(، سراج، پرتگاهباشد. این مشخصات عبارتند از: تمی

لغزش ممکن است به صراحت دیده نشود اسطت در رانش انجام شطده قاب  مشاهده باشند ولی در برخی موارد، پهلوی یک زمین

 )بلادپس، بی تا(.یا اینکه در زیر پوشش گیاهی مخفی بوده باشند
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 لغزش (. مشخصات یک زمین1-2)شک 

 شود.ها اشاره میاند که در زیر به آنلغزش قائ  شدهدر تقسیم بندی دیگر، انواع دیگری نیز برای زمین

آید. معمولا دارای ها در جهت سططراشططیبی به حرکت در میهای از خرده سططن سططقوط یا ریزش ناگهانی: یک بخش یا بخش -

 باشد که حرکت روی آن رد داده است.ی شیبی میدهچرخش به سمت عقر و در محدو

 ریزش سن : سقوط آزاد قطعات کوچک و بزرگ سن  بر روی یک سطوح پرشیر است. -

 ریزه از سطوح عمودی یا با شیر زیاد و بصورت معل   است.ریزش خرده سن : سقوط تقریبا آزاد توده سن -

 ها یا سطح گسله است.سمت پایین در جهت لایه بندی، شکافای منفرد سن  که به لغزش سن : حرکات توده -

سطن : چرخش یا حرکت سطریع توده خاک و سطن  ریزه غیر منسطجم به طرف جلو و به سمت پایین سراشیبی، لغزش خرده-

 (.222: 6944توده به سمت عقر چرخش ندارد )داداشی آرانی، 

مههعیلمحرکتمددمداحنهم-3-2

 Mgها یا باید نیروی اصطططکاک کم که در این حالت نیروی ای مث  سططن  یا خاک در روی دامنهدهاصططولا برای حرکت مواد تو

. آب (2-2)شططک اعمال گردد  Nکند. و یا اینکه شططیر دامنه زیادتر باشططد و در نتیجه نیروی بیشططتری توسطط  کاهش پیدا می

های خاک و سطططن ، خود به داخ  منافذ و شطططکافکند یعنی با نفوذ عنوان مطاده روان کننده در طبیعت عم  میمعمولطا بطه

ها را در مقاب  حرکت کاهش داده و از طرف ها و اجزای سططن  و در نتیجه مقاومت آناصطططکاک داخلی و هم چسططبی بین دانه

 (.9-2افزاید شک )دیگر آب موجر افزایش وزن رسوب شده و نیروی محرکه آن را رو به پایین شیر می

 

 

ایمواقعمددمیکمسراشلب معملمیمگران میهمدومنلرومکهمددمدومجهت،میرمدویمذد (.متجزیه2-2شکل)

م(.242:م1831کنند)حعمهدیه مومصداقت،مح 

، بر اثر کشش سطحی نشطودسطوب منافذ یک رقادر به پرکردن کام  ده اسطت. اگر آب ای پیچیالبته نقش آب در حرکات دامنه

سطح  هم راستا بانیرویی است که  ،. کشش سطحیها بیشطتر خواهد شدقشطرهای نازک آب موجود در منافذ، هم چسطبی دانه



 

 

چون قشططرهای نازک آب به سطططح ذرات نیز جذب  .(9-2شططود )شططک  کند و موجر کشططیدگی در سطططح آن میآب عم  می

در نتیجه ذرات بیشططتر به یکدیگر باشططند، میشططوند لذا اثر کشططش آب موجود در منافذ، کشططیده شططدن ذرات به سططوی هم می

تا  دهشفرسایش بیشتر اثر ها ممکن است بر . شطیر دامنهخود را حفظ کنند یهای تندتر پایدارتوانند در شطیرو میچسطبیده 

 .قادر به حفظ تعادل خود نباشد دیگر جایی که

 

 
 (.242: 1831به هم بچسبند )معماریان و صداقت  اترسوببین های نازک آب در کشش سطحی قشر(، 8-2)شک 

 
 

ر از یباقی بمانند. اگر مقدار شططدار تواندپایمی معیینای ناپیوسطته به اندازه در آن مواد دانهای اسطت که زاویه حداکثرزاویه قرار 

ر ها از نظمیزان یکنواخت بودن دانهدر  هاکنند. زاویه قرار به اندازه دانه، مواد شطططروع به حرکت رو به پایین میبگذردزاویه قرار 

درجه  42تا  25رسوب بستگی دارد. زاویه قرار بین  ها )گردشدگی( و به میزاناندازه )جورشدگی(، صاف یا گوشه دار بودن دانه

نشطین شوند. مواد گوشه دار عموما زاویه های بزرگ تهکه قطعات سطن خوردبه چشطم میدرجه جایی  42اسطت. زاویه بیش از 

با جور شدگی کم، کنند. ذرات ی ایجاد میی قرار بزرگ ترشطوند و زاویهقرار بیشطتری دارند زیرا ذرات زاویه دار در هم قف  می

ای هشوند که تمام ذرات در شیرگیرد و باعث میتر جای میتر، بین ذرات بزرگا که ذرات کوچکدارند زیر زاویه قرار بیشتری

ی، لبه علت کشش سطحی آب در فضای خا ،کمی رطوبت باشطند )کاملا اشباع نباشند( دارای تندتر پایدار باشطند. رسطوباتی که

 زاویه قرار بیشتری دارند.
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Abstract 

Research Aim: Landslides are general terms that include sliding and falling movements of relatively 

dry masses of soil and rock, including natural disasters. Every year, it has led to destruction and 

damage to residential logic, agricultural lands, destruction of roads, and so on. Slippers are sometimes 
used more broadly to refer to fast-moving movements. Therefore, achieving the goals accepted in 

this study, by preparing a landslide risk zoning map in order to identify sensitive areas with high risk 

potential for landslides in the study basin, requires accurate, comprehensive and scientific program 

design.  
Research method: In this study, using the network analysis model (ANP), with the aim of zoning the 

risk of landslides in the Sofia-Chai basin of Maragheh has been discussed. A total of 12 subscales 

with geological criteria (lithology, fault distance, soil science), morphological (slope, slope direction, 
elevation, ADVI index), climatic (rainfall), hydrological (waterway distance, drainage density), and 

human standard (Land use, distance from the road), which was examined through a questionnaire. 

And the configuration and description of the layers has been analyzed using GIS and ENVI software 
and the structural variables modeling method in SUPER DECISIONS software  
Findings: According to the results of this study in landslide zoning, geological criterion with 

lithological sub-criterion, and human factor with sub-land use criterion, has had the greatest impact 

on landslide occurrence in the study area. The variables geology, rainfall, and altitude are secondarily 
influenced by landslides in the region. 
Conclusion: In terms of risk of landslides, according to the research findings, this area is divided into 

5 main categories including very low risk areas with (0.32%), low risk areas (25.53%), medium risk 
areas (41.48%), high risk areas. (25.63%), areas with very high risk (5.20%) were zoned. Due to the 

fact that over 30.83% of the basin area is occupied by areas with high and high risk potential and the 

value of the slip index index in the network analysis method was 52.63%. This means that about 
52.63% of landslides occur in the high-risk category. 
 

Keywords: Landslide, ANP model, Sofia Chai, GIS   
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