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   چکیده 

عوامل  آورد.رانش زمین یکی از پدیده هاي طبیعی است که همه ساله خسارتهاي زیادي رابه لحاظ جانی و مالی به بار می

مختلفی در وقوع رانش زمین دخیل هستند بنابراین در این تحقیق هدف رتبه بندي عوامل مختلف در بروز پدیده رانش 

میدانی،  مطالعات ي،ا کتابخانهروش  از استفاده حاضر با تحقیق باشد. در یمنیز استان اردبیل  مطالعهمورداست. منطقه 

ي عوامل مختلف دخیل در وقوع رانش زمین شناسایی و ا ماهواره تصاویر و توپوگرافی هاينقشه همچنین و مصاحبه

 Expert افزار نرمیت اقدام به وزن دهی در محیط درنهابین متخصصان توزیع و  نامه پرسشلیست شدند. در ادامه، 

choice 11  شد. نتایج نشان داد که عامل انسانی در مقایسه با سایر عامل ها از بیشترین اهمیت در وقوع رانش زمین

 دهد یمین نقش را در افزایش خطر رانش زمین دارد. نتایج تحقیق نشان تر مهمبین احداث جاده  یندرابرخوردار است که 

توان  یمي اصولی از سرزمین و در نظرگیري شرایط اکولوژیک منطقه و انتخاب بهینه مسیر جاده بردار بهرهکه در صورت 

  ی جلوگیري کرد.احتمالاز بروز خطرات 

 رانش زمین، فاکتورهاي رانش، اردبیل. کلیدي:  گانواژ
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   مقدمه  - 1

 که گردیده است سبب اخیر هايدهه در یژهو به ارضی منابع تهدید یا و تخریب ازنظر ها لغزش ینزم اجتماعی اقتصادي، یتاهم

کشور خسارت  لغزشزمین یاطّالعان بانک اولیه آمار اساس بر گیرد. قرار تحقیق و کنکاش مورد مختلف هايجنبه از پدیده این

 مخرب انواع از یکی ها لغزش ینزم). 1384ي، احمد یراماست ( گذاشته جاکشته بر  107 بر  بالغلغزش  ینزم 2548ناشی از 

 گردند یم کشور شمال جنگلی مناطق در جانی سنگین و مالی يها خسارت ایجاد موجب هرساله که باشند یم خاك فرسایش

 بیشتر ها لغزش ینزم وقوع امروزه .هست نیاز زیادي هزینه و وقت صرف به یا و باشد ینم ممکن یا ها خسارت این جبران بعضاً که

 به توان یم ها لغزش ینزم وقوع در مؤثر طبیعی عوامل ازجمله باشد. داشته طبیعی جنبه اینکه تا است انسانی عوامل تأثیر تحت

وقوع  در مؤثر انسانی عوامل جنبه از اما ).1385کرد (احمدي،  آن اشاره مانند و شیب ی،شناس سنگ بارندگی، همچون عواملی

 ها لغزش ینزموقوع  یتدرنها و زراعی اراضی به جنگل از اراضی کاربري تغییر نقش به توان یم همه از تر مهم ها لغزش ینزم

 و نموده پاالیش هوا به را در خاك موجود آب دارد که باالیی تعرق و تبخیر ازلحاظ هم تواند یم درختی پوشش داشت. اشاره

 حالت به توده یدندررس مهم عوامل از یکی خاكتوده  در موجود رطوبت چراکه گردد، یم خاك در رطوبت اثر کردن کم باعث

 و تثبیت باعث دارد که اي یوستهپ و عمیق هاي یشهبار تواند یم پوشش درختی همچنین .هست ها لغزش ینزم وقوع و اشباع

ی در در ارتباط با پیشینه تحقیق مطالعات ).1386گردد (کالرستاقی و همکاران،  یم دار یبشي ها دامنه روي خاك توده تحکیم

 انسانی هاي یتفعال و نموده مطالعه را يا توده يها حرکت انواع چین در )2001بل (است.  شده انجامداخل و خارج از کشور 

 از استفاده ابالترنفو حوضه در بالدي. است دانسته يا توده يها حرکت وقوع در عامل ینتر مهم  را يساز جاده و کشاورزي شامل

 ازدور سنجش و توپوگرافی از استفاده با و بوده زمین نوع پوشش و زهکشی الگوي جهت، شیب، متغیر چهار اساس بر که مدلی

 در ) )1384( ابوالقاسم احمدي، .است بوده اراضی کاربري و تأثیر شیب تحت شدت به لغزش که گرفتند نتیجه بود شده یهته

 و طبیعی بالیاي کنترل جهت جغرافیایی- اطالعات سیستم استفاده با خراسان شمال ارتفاعات در يا دامنه حرکات بررسی

 همبستگی بیشترین لیتولوژي و اراضی کاربري رسید که نتیجه این به منطقه از يبند پهنه نقشه تهیه با آن با مقابله راهکارهاي

با  .برخوردارند دیگر فاکتورهاي به نسبت باالتري از اهمیت ارتفاع و بارندگی ازآن پس و دارند لغزش ینزم ریسک درجه با را

  لغزش است. ینزمشده در این تحقیق هدف ارزیابی نقش عامل انسانی در وقوع  یانبتوجه به مطالب 

  

  روش تحقیق - 2

در این استان اردبیل می باشد. این استان از غرب به آذربایجان غربی، از جنوب به استان زنجان و از  موردمطالعهمنطقه 

  دهد. یم) موقعیت استان اردبیل را نشان 1آذربایجان منتهی می شود. شکل (شمال به جمهوري 
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  : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (منبع: نگارندگان)1 شکل

   

ي از عوامل مرتبط با وقوع رانش زمینشناسایی شد. این عوامل ا مجموعهي ا کتابخانهدر این تحقیق با استفاده از مطالعات 

یعتاً این عوامل نقشی غیر یکسان در طببین  ین دراشناسی، اقلیمی، هیدرولوژي و مورفولوژي.  ینزماز: عوامل انسانی،  اند عبارت

رو در این تحقیق به لحاظ  ین ازامتفاوت است.  باهمیر در نقاط مختلف تأثیعتاً این طبوقوع رانش در مناطق مختلف را دارند و 

دستیابی به وزن هر یک از  منظور  بهی از کارشناسان آگاه به منطقه شد. در ادامه ظرخواهنخاص بودن شرایط منطقه اقدام به 

  دهی تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد.عوامل از تکنیک وزن

  )AHPفرایند سلسله تحلیل مراتبی(

یک  برمبناي آن در که است معیاري چند گیري یمتصم يها روش از یکی ) پی اچ اي ( مراتبی سلسله تحلیل فرایند

 یا آلترناتیو ها ینهگز میان از توان یم ها آن از یک هر به دهی وزن و مختلف هاي سنجه یا معیارها از استفاده و با معین هدف

 در با اولین روش براي این. نمود يبند رتبه نیز را ها ینهگز و سایر برگزید خاص هدفی را براي اولویت و با مرجح ي ینهگز ها،

 از ه، معیار چند گیري یمتصم روش یک عنوان به AHP). 1391شد (جوزي،  ابداع ساتی ي یلهوس به میالدي 70 ي دهه

با تحقیقاتی که  برسد. مختلف هاي ینهگز به مربوط هاي یتاولو يبند درجه به تا کند یم استفاده معیارها يدو دوبه یسهمقا

 این از هرکدام .)1شود ( جدول یم 9تا 1 عددي مقادیر شامل که شد پیشنهاد مقایسه معیارها براي یک دامنه گرفته انجام

 دهندة  نشان " 9 " مقدار و " برابر اهمیت" دهندة نشان ،"1 " مقدار که طوري به "هستند  اهمیت درج هدهند اعداد نشان

 به روش این از استفاده کار با ). مراحل1390دیگري است (رجبی و همکاران،  به نسبت شاخص یک " زیاد بسیار اهمیت"

  :میباشد ذیل شرح

 مشخص وگزینه ها تصمیمگیري معیارهاي اهداف، زیر اصلی، هدف مرحله این در :AHP.ایجاد سلسله مراتبی 1

  .رددمیگ

 یکدیگر با تصمیم گیري معیارهاي از زوج هر میبایست مرحله این دودویی: در قالب در ارزیابی معیارهاي مقایسه .2

  .شوند مقایسه

 معیارهاي تصمیم گیري زوجی مقایسه نتایج شامل ماتریس یک مرحله این در  :زوجی مقایسه هاي ماتریس . ایجاد3

  .میگردند مشتق آن از تصمیم گیري معیارهاي نسبی وزن نهایت در که میگردد ایجاد
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  است: زیر مطابق فوق ماتریس اساس بر معیارها وزن محاسبه : معیارها وزن .محاسبه4

 ماتریس. از سطر هر هندسی متوسط محاسبه  :الف

 .الف مرحله در شده محاسبه هندسی متوسطهاي کل مجموع محاسبه  :ب

 مجموع مقدار بر آن تقسیم با الف مرحله در شده محاسبه هندسی متوسط هر استانداردسازي :ج

  .ب مرحله از حاصل

 Expertبا استفاده از نتایج پرسشنامه، ماتریس مقایسات زوجی بین معیارها تشیل شد و با استفاده از نرم افزار 

Choice  سازگاري  شاخص از درجه ي دقت و صحت وزن دهی تعیینوزن هر کدام از معیارها بدست آمد. براي تعیین(C.I) 

باشد ، وزن دهی صحیح بوده در غیر اینصورت وزنهاي نسبی  1/0سازگاري مساوري یا کمتر از  شاخص چنانچهاستفاده شد. 

  ).1383داده شده به معیارها باید تغییر یابند و وزن دهی دباره انجام شود (کرم،

   

  نتایج - 3

بعد از نظرخواهی از کارشناسان خبره و آگاه به منطقه نتایج پرسشنامه تجمیع و تکمیل شد. در ادامه مجددا پرسشنامه ها به 

کارشناسان ارجاع شد تا به نقطه نظر مشترك برسند. بعد از این کار با توجه به اعداد اختصاص یافته به هر یک از معیارهاي 

ماتریس مقایسات زوجی تشکیل یافت.  هر یک از معیارها دو به دو مقایسه  Expert choiceتحقیق، در محیط نرم افزار 

بود لذا مقایسات صورت گرفته  02/0شدند. بعد از این کار نرخ ناسازگاري تعیین شد. با توجه به اینکه نرخ ناسازگاري برابر با 

  یک از معیارها را نشان می دهد.) وزن هر 1درست بوده و وزن هر یک از معیارها درست بوده است. جدول (

  

  ) وزن معیارهاي مورد استفاده1جدول (

  معیار  انسانی  زمین شناسی  اقلیم  هیدرولوژي  مرفولوژي

  وزن  59/0  13/0  20/0  02/0  06/0

  

ترتیب بر اساس نتایج مشخص است که در بین عوامل پنج گانه معیار عوامل انسانی بیشترین وزن را دارا است. بعد از آن نیز به 

عوامل اقلیمی، زمین شناختی، مرفولوژي و هیدرولوژي به ترتیب بیشترین اهمیت را در وقوع زمین لغزش در محدوده مورد 

بررسی دارا هستند. با توجه به اینکه عوامل انسانی از بیشترین اهمیت برخوردار بود بنابراین به واکاوي این عامل پرداخته شد. 

باطی، کاربري اراضی، ویژگی جمعیتی و آبراهه ها است که نتایج وزن دهی به این معیارها در جدول عوامل انسانی شامل راه ارت

  ) آمده است.2(

  ) وزن معیارهاي مورد استفاده3جدول (

  معیار  راه ارتباطی  کاربري اراضی  ویژگی جمعیتی  آبراهه ها

  وزن  78/0  12/0  02/0  08/0

  02/0نرخ ناسازگاري=

عوامل انسانی نشان داد که معیار جاده کشی از بیشترین اهمیت در وقوع زمین لغزش برخوردار است. شکل نتایج وزن دهی به 

) نقشه سابقه زمین لغزش را در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد. با توجه به این نقشه مشخص است که عمده زمین 2(

  ت که جاده کشی در وقوع زمین لغزش تاثیر مستقیمی دارد.هاي رخ داد در نزدیکی جاده بوده و لذا می توان نتیجه گرفلغزش
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  ) موقعیت راه ارتباطی و وقوع زمین لغزش2شکل (
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  بحث و نتیجه گیري-4

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی نقش عوامل انسانی در وقوع زمین لغزش در یکی از مهمترین محورهاي مواصالتی شمال غرب 

بود. با توجه به اینکه در این منطقه زمین لغزشهاي متعددي در سالیان اخیر رخ داده است کشور یعنی محور آستارا به اردبیل 

نیاز به بررسی  بیشتر این موضوع بود. با مرور مقاالت و پایان نامه هاي مرتبط مشخص شد که عوامل انسانی، هیدرولوژي، 

در یک منطقه است. هر یک از این معیارها خود به اقلیمی، مرفولوژي و زمین شناسی از عمده ترین علل رخ داد زمین لغزش 

هاي مختلفی تقسیم بندي می شود. عوامل انسانی شامل (راه ارتباطی، ویژگی جمعیتی، کاربري اراضی، آبیاري)، ریزمقیاس

جهت زمین شناسی (شیب، لیتولوژي و گسل)، اقلیم (بارش)، هیدرولوژي (فاصله از رودخانه، گروه هیدرولیک)، مرفولوژي (

دامنه و شیب). نتایج حاصل از وزن دهی نشان داد که عوامل انسانی بیشترین اهمیت را در وقوع زمین لغزش در منطقه دارد 

) است که در این معیار نیز معیار جاده کشی مهمترین عامل 1392که از این حیث مشابه تحقیق (امیراحمدي و همکاران، 

اري معیار جاده با محل وقوع زمین لغزش نیز نشان داد که عمده محل وقوع محسوب می شود. نتایج حاصل از روي همگذ

زمین لغزش در حاشیه جاده می باشد که موید این موضوع است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در منطقه مورد مطالعه 

یزان خطر زمین لغزش را بتوان به براي کنترل زمین لغزش بهتر است به دنبال جاده کشی اصولی و با برنامه بود به طوري که م

  حداقل رساند.

 هنوز در آن مشابه دامنه هاي و دامنه این پیداست امر ظاهر از که همانطور و شد اشاره این از پیش که آنچه گرفتن نظر در با

  .میگردد اشاره کاربردي راهکارهاي از مورد چند به اینجا در .دارند قرار زمینلغزش خطر معرض

 کافی مقاومت - داراي که دامنه هایی روي کشاورزي مورد در مردم آگاهی و سواد سطح صحیح، افزایش وبرنامه ریزي مدیریت

  لغزشها.-زمین مقابل در دامنه تحمل و منطقه خاك به توجه با زرع و کشت نوع تطبیق و برنامه ریزي و نیستند

  و دامنه بیشتر استحکام باعث تا باشند طویلی هايریشه  داراي و نبوده وزن سنگین که مثمر غیر محصوالت کشت

  .گردد خاك

اجراي عملیات بیولوژیک در جهت تثبیت دامنه ها با همکاري ادارات مختلف از جمله منابع طبیعی و آبخیزداري استان ها 

  همجوار.

  منابع -5

 با شاهجهان بینالود شمالی دامنه هاي در زمین لغزشوقوع  بر اقلیمی عناصر نقش بررسی دکتري، رساله ،1384  ابوالقاسم، احمدي، امیر

  . معلم تهران تربیت دانشگاه اسطرخی، حوزه موردي مطالعه GIS از استفاده

  تهران. دانشگاه انتشارات آبی، فرسایش اول، جلد کاربردي، ، ژئومورفولژي1385حسن،  احمدي،

 مدیریت ملی مقاالت همایش مجموعه ها، لغزش زمین وقوع از جلوگیري در جنگلی گیاهی پوشش نقش، 1382 ،...عطاا کالرستاقی،

  .چالوس واحد اسالمی آزاد دانشگاه شمال، هاي جنگل پایدار

 اسفیدان حوضه در زمین لغزش مخاطره دروقوع انسانی عوامل عوامل نقش، 1392ابوالقاسم، امیر.، محمدنیا، ملیحه.، اللهی، اعظم.، 

  پایدار. توسعه و شهرسازي جغرافیا، ملی همایش اولین: بجنورد، 

،  انتشارات دانشگاه صنعتی امیر AHPمراتبی  سلسله تحلیل فرآیند :چندمعیاره گیري تصمیم در . مباحثی1381قدسی پور، س. ح. 

  کبیر. تهران.

ي: منطقه ي سرخون در در پهنه بندي خطر وقوع زمین لغزش مطالعه ي مورد WLC. کاربرد مدل ترکیب خطی وزین 1383کرم، ع. ا. 

  . 146- 132استان چهارمحال و بختیاري، جغرافیا و توسعه، صص 

 FUZZYو  AHP ،AHP-OWA.  (( مقایسه ي روشهاي تصمیم گیري چندمعیاره 1390رجبی، م. ر. ، منصوریان، ع. ، طالعیان، م. 

AHP-OWA 92- 77، صص 57، شماره ي 37ل براي مکانه یابی مجنمع هاي مسکونی در شهر تبریز))، محیط شناسی، سا.  



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
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Ranking of Risk Factors in Landslide in Ardebil Province 
Summary  

Abstract   
The landslide is one of the natural phenomena that annually causes a lot of damage both in 
terms of mortality and financial. Different factors are involved in the occurrence of landslide, 
so in this research, the goal is to rank various factors in the occurrence of thrust phenomenon. 
The case study is also Ardabil province. In the present study, the various factors involved in 
landslide occurrence were identified and listed using library method, field studies, interviews 
as well as topographic maps and satellite imagery. Subsequently, a questionnaire was 
distributed among specialists and eventually weighed in the Expert Choice 11 software 
environment. The results showed that the human factor, in comparison with other factors, has 
the most importance in landslide occurrence. In this regard, the construction of the road plays 
the most important role in increasing the risk of landslide. The results of the research show 
that in case of principleful exploitation of the land and considering the ecological conditions 
of the area and the optimal choice of the road route, it is possible to prevent possible risks. 
  
 Keywords:   landslide, drift factors, Ardebil. 

 
 

 


