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  و AHPبندي ريزش در مسير ارتباطي پاوه ـ نودشه با استفاده از روش  پهنه
Expert Choice  در محيطGIS  

  ق اردبيلي، اردبيلدانشگاه محقّ ،استاديار گروه جغرافيـ  ∗ فريبا اسفندياري درآباد
  ق اردبيلي، اردبيلدانشجوي كارشناسي ارشد ژئومورفولوژي، دانشگاه محقّـ  شميها سيد اقبال

  27/03/1391 :نهايي تأييد          15/08/1390 :مقاله پذيرش

  چكيده
اي هـاي دامنـه   ناپايـداري  كنند، را تهديد مي ها انسانطبيعي كه جان و مال  مخاطرات دسته از

ـ   هاي مشرف بر مسير ارتبـاطي پـاوه  توان به دامنه مي هاي ناپايدار،ازجمله اين دامنه هستند و
ما امـروزه بـا دخالـت    اند، اها شايد در گذشته چندان ناپايدار نبودهاين دامنه. نودشه اشاره كرد

در . اندهشددست داده و درنتيجه ناپايدار  مستقيم انسان، تعادل طبيعي خود را ازمستقيم و غير
 Expertافـزار   و با استفاده از نـرم  AHPمراتبي  ل سلسلهبا استفاده از مدل تحلي پژوهشاين 

Choice 11 شيب، ليتولوژي، پوشـش گيـاهي،    :شاملها در ناپايداري اين دامنه مؤثّر عوامل، به
هـاي  نهايت، اليـه و در ه به تأثيراتشان وزن داده شدگسيختگي سنگي و فاصله از گسل با توج

جمله عواملي از. ه شده استتهي آنها بندي ريزش پهنه ي نقشه GISدر محيط  وه تهي اطالعاتي
توان به تغيير در كاربري اراضي، كاهش  مي ،ها شده استناپايداري اين دامنه سببانساني كه 

ارتبـاطي   هـاي  راهها و احداث ها و زيربري دامنهشيب دامنه ي در هندسه پوشش گياهي، تغيير
و تعادل طبيعي خود  شدهها ناپايدار است اين دامنه كه سبب شده ها، اشاره كرد روي اين دامنه

  .كه در بيشتر طول مسير شاهد ريزش دامنه هستيماي  گونه بهرا از دست بدهند، 
  

  .Expert Chioce11, AHP،GIS ،ريزش اي، هناپايداري دامن: ها واژه كليد

  مقدمه
هـاي   خسارتي دروني و بيروني هستند كه هر ساله ها فرايندجمله اشكال ژئومورفولوژيكي ناشي از از ،ايفرايندهاي دامنه

هـا و ريـزش، لغـزش،     شامل خزش، سقوط سنگ اي هحركات دامن. كنند مي تحميل بشرجاني و مالي فراواني را بر زندگي 
ان بـا عنـو   هـا  از بعضي از اين فراينـد . است مانند آن خاك و سنگ و ي بهمن، حركت توده ،)روانه گل( سولي فلوكسيون

خاكي و سنگي تحت تـأثير   ونقل رو به پايين مواد جداشدگي و حمل ،مواد اي هحركت تود. شود مي مواد ياد اي هحركت تود
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    E-mail: Fariba_sfandyary@yahoo.com  09144522826 :نويسنده مسئول ∗



  1391 پاييز، 2 ي ، شمارهكميژئومورفولوژيهاي پژوهش  146

 
همـواره بـا    ،كننـد  مي بسياري از مسيرهاي ارتباطي كه از مناطق كوهستاني عبور ).55 :1379 ،معتمد( نيروي جاذبه است

ازجملـه ايـن   . كننـد  مي وپنجه نرم از اين مناطق با اين خطرات دست گذرهستند و با رو  روبهاي ي دامنهها خطر ناپايداري
 مرتفـع  زاگـرس  قلمـرو  در گرفتن قرار مانند، منطقه خاص توضعيمتأثّر از  كه است نودشه ـ  مسير ارتباطي پاوه ،هامسير

و همچنين تأثير عامل ارتفاع در عناصر آبـي و حرارتـي، شـرايط     ها دليل تغيير روند در امتداد كوه به ،)غرب گرس شمالزا(
سـت كـه   شـده ا  سبب، همين ويژگي )163 :1384، عاليي طالقاني(حاكم است در آن مرطوب سرد تا خشك  اقليمي نيمه

 هاي خشك باشد كه مجموع رباران و تابستانهاي سرد و مرطوب و پ غرب داراي زمستان مناطق موجود در زاگرس شمال
 اي هو حركت تـود  اي هيط را براي حركات دامناي بيروني بوده و شرها ك فرايندفرسايش و محرّ ي اين عوامل تشديدكننده

مجاور اين مسير و  مناطق ساكنان براي يگاه كه كند مي فراهم پاوه ـ نودشه ي مشرف بر مسير ارتباطي ها در دامنه ،مواد
ه آفرين بوده و پتانسيل ايجاد خطـر   مشكل ،عبوري ي ههمچنين وسايط نقلياي هي دامنـ هـا  ازجملـه فراينـد   .دارداي  بـالقو 

 ناپذيري جبران هاي خسارتوجود آمدن  بهسبب ب طبيعي است و مخرّ ي پديدهيك لغزش  لغزش است، در واقع زمين زمين
لغزش و حركات  وقوع زمين تعدشناخت نواحي مس. هنگفتي است ي صرف وقت و هزينه نيازمند ،شود كه دفع خطر آن مي
: 1388، ابراهيمـي  ،رمضـاني ( و عمرانـي اسـت   اي هريزي توسـع  مديريت منابع طبيعي و برنامه مسائل ضرورياز  ،اي توده
باشد كه در  هايي آسيبدر كاهش  شايانيتواند كمك  مي ،بندي خطر لغزش و منطقه در زمين مؤثّر عوامل ي مطالعه). 120

شناخت هر چه بيشتر آن از سوي  ت اين پديده، لزوم بررسي ويه به اهمتوج بنابراين با .شود مي ايجادلغزش  ارتباط با زمين
 ،اسـمعيلي و احمـدي  ( رود مي شمار به ي احتماليها جلوگيري از خسارت پيشبرد اهداف و برايامري ضروري  ،كارشناسان

پـاوه ـ   مسـير ارتبـاطي   . آورد مـي  بار هاي بسياري را به مصيبتگيرد و  مي لغزش هر ساله جان هزاران نفر را زمين ).2003
 لغـزش  خطر در معرض همواره ،حاكم اقليم وها  دامنه ي دهنده تشكيل مواد جنس ،منطقه بودن كوهستاني دليل به ،نودشه

و چـراي   پوشش گيـاهي دليل كاهش  به ،جادههاي مشرف بر اين دامنه. قرار دارد اي هواريز هاي جريان و ها دامنه ريزش و
 مـؤثّر عوامـل  گرفتـه و   انجامراه  ي اداره از سويهايي كه ساكنان منطقه و ايجاد ترانشه و زيربري از سويدام  ي رويه بي

اي تـوان شـاهد انـواع حركـات دامنـه      مـي  ،از پاوه تا نوسـود  ويژه بهبيشتر مسير،  در .صورت ناپايدار درآمده است به ،ديگر
از  اي هشاهد ريزش سنگي و جريان واريز ،مسير بيشتراز نوسود تا نودشه در . همچون خزش، لغزش و جريان واريزه باشيم

هسـتيم كـه    جـاده ي بزرگ سنگ در وسط ها سقوط تكه شاهد گاهيمسير را مسدود ساخته و  گاهيكه  هستيم ها دامنه
، امـا  نبودنـد ها چنـدان خطرآفـرين   شايد در گذشته اين دامنه ).1ي  شكل شماره( آفرين باشدتواند خطر مي براي رانندگان

روي  رفـتن پوشـش گيـاهي و ايجـاد ترانشـه     شاهد تغيير كاربري اراضي، كـاهش و از بـين    ،ميداني ي امروزه با مشاهده
شده اسـت كـه    سببل از مواد سست هستيم كه اين عوامل در تركيب با تأثير نيروهاي دروني و بيروني ي متشكّها دامنه

هرچند در گذشته خطرات جاني و مالي نداشته، امـا   اين مسير. ندشو ناپايدار پاوه ـ نودشه هاي مشرف بر مسير  اغلب دامنه
گذرند  مي هاي كوهستاني اين مسير از دامنه. هاي آن ناپايدار بوده و پتانسيل ايجاد خطر را دارندبسياري از دامنه اكنون هم

شـوند،   مـي  ها و نقاط ناهموار هدايتهاي بزرگ به سوي كوهپايههاي مكاني، گسترش اغلب شهرتكه محدودينجاآو از 
شده و تعادل  الشوند كه عوامل مورفوژنيك فع مي هاي ارتباطي در حال ساخت با عوارض توپوگرافي، موجبمسير برخورد

اين امر در مورد مناطق مسكوني  ).1373ايي، به نقل از رج 1385زاده،  كرمي، رستم(مختل شود ،مورفوديناميك آن محل 
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 كـه  اسـت  رسـيده  نتيجـه  ايـن  بـه  و پرداختـه  ميـداني  روش از اسـتفاده  با قطورسويي ـ  سردابه ي جادهژئومورفولوژيكي 

شـده   اي هات دامنـ حركـ  ايجـاد  و لغزه زمين و واريزه جريان ايجاد درنتيجه و هوازدگي ، سبببارندگي و دمايي هاي نوسان
بررسـي   بـه  )2004، مـرداد مـاه  ( اي هو تصاوير مـاهوار  اي هبا استفاده از روش ميداني و كتابخان) 1388(اسفندياري . است

ـ  پيست اسكي آلوارس و ممي ـ  ارتباطي سرعين ي شبكه ي عوامل مورفوژنيك تهديدكننده اس و ناپايـدار بـا   زي نقـاط حس
تـازه   جادهزيرا  ؛را تجربه نكرده اي يتاكنون خطر جد ،پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه اين منطقه GISاستفاده از 

ي ايجاد شده در مقياس كوچك بوده كه خسارات ها ريزش قرار دارند و ريزش ي پديده آغازها در حال احداث بوده و دامنه
  . پي نداشته استجاني و مالي را در 

  .ير اشاره كردتوان به موارد ز مي ،خارجي كه در اين زمينه كار شده است نيز مطالعات از
ها در هنگ كنگ پرداخته و بـه  اي دامنهبه بررسي پيشگيري خطرات زمين ناشي از حركات توده) 2004(چن و لي 
كنـگ   ي بـزرگ در هنـگ  هـا  لغـزش  توپوگرافي از عوامل زمـين با عامل اند كه بارندگي شديد در تركيب  اين نتيجه رسيده

 هـا  روانـي دامنـه   خميرايي و حد تحريك و افزايش و كاهش حد سبب ،هاهب ساكن در تپآهستند و در بعضي جاها وجود 
ت به بررسي شرايط و جريـان حركـ  ) 2005( 1و همكاران مالت. شوند ميمنجر  هااي دامنهده و درنهايت به حركت تودهش

هـاي   لغـزش  انـد كـه زمـين    اند و به اين نتيجه رسـيده زمين پرداخته هاي جريان ي جامد در ارتباط با تركيبات پيچيده مواد
متر در ثانيه به توان منفي يك اسـت   1متر در روز به توان منفي يك يا با سرعت  01/0با سرعت  اند روي دادهبزرگي كه 

 . كيلومتر انتقال دهد 1جامد را با سرعت  تواند جريان مواد مي ،هاي رسي زميناند كه جريان  و به اين نتيجه رسيده

 ها روشمواد و 

و  1/  100000شناسـي   زمين ي و نقشه 1/  50000توپوگرافي  ي ميداني و با استفاده از نقشه ي با مطالعه پژوهشدر اين 
ي هـا  ، اليـه پـژوهش ه به موضوع با توج. دشص خّت دقيق منطقه مشموقعيGoogle Earth افزار  با كمك گرفتن از نرم

ابتدا با استفاده از روش . دشه شيب، ليتولوژي، پوشش گياهي، گسيختگي سنگي و فاصله از گسل تهي ،مورد نظر همچون
در  مـؤثّر  عوامـل بـه هـر يـك از     Expert Choiceافـزار   صورت دستي و هم با نـرم  م بهه) Ahp( مراتبي تحليل سلسله
سـپس محاسـبات الزم    .انـد  شدهمقايسه  دو به امتياز داده شده و نسبت به هم دو آنها تيه به اهمبا توج اي هناپايداري دامن

ـ ترتيـب اهم  بـه  مـؤثّر  عوامـل و  شـده ص انجام و وزن نهايي معيارهـا مشـخّ   نهايـت بـا ديـد    در. انـد  شـده ص ت مشـخّ ي
بنـدي منطقـه از    همپوشاني شـده و پهنـه   Arc GIS افزار ي اطالعاتي در نرمها اليه ها، ژئومورفولوژيكي با استفاده از داده

 .ده استشص لحاظ ريزش مشخّ

ت منطقهموقعي  
دقيقه عـرض   4درجه و  35دقيقه تا  1درجه و  35طول شرقي و  ي دقيقه 23درجه و  46دقيقه تا  20درجه و  46پاوه در 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Malet et al. 
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  .داردشمالي از استوا قرار 

  
  مورد مطالعه ي منطقه ي نقشه .2شكل 

  

  هاي تحقيق يافته
  .است دو دوبه ي مقايسهساختن مدل  نخستين گام،مراتبي  براي تحليل سلسله

  
  

  
  
  
  
  
  

   مراتبي سلسله ساختن .3شكل 
  

 ريزش

 شيب ليتولوژي پوشش گياهي گسيختگي سنگي فاصله از گسل
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  در ريزش دامنه مؤثّردهي به معيارهاي  وزن .1جدول 

   شيب ليتولوژي  پوشش گياهي  گسيختگي سنگي  فاصله از گسل
  شيب  1  4  5  7  9
  ليتولوژي    1  3  6  8
  پوشش گياهي      1  5  6
  گسيختگي سنگي        1  2
  فاصله از گسل         1

  
  

  روش ميانگين حسابي  ن معيارها بهوز ي محاسبه .2جدول 

   شيب ليتولوژي  پوشش گياهي  گسيختگي سنگي  فاصله از گسل
  شيب 1  4  5  7  9
  ليتولوژي  25/0  1  3  6  8
  پوشش گياهي  2/0  3333/0  1  5  6
  گسيختگي سنگي  1428/0  2/0  2/0  1  2
  فاصله از گسل  1111/0  125/0  1666/0  5/0  1
  جمع 7039/1 6583/5 3666/9 5/19 26

  
  
  

  صورت نرمال شده وزن معيارها به ي محاسبه . 3جدول 

  عناصر ميانگين
    شيب  ليتولوژي  پوشش گياهي  گسيختگي سنگي  از گسل فاصله  هر سطر

  شيب 5869/0  7070/0  5338/0  3590/0  3461/0 506/0
  ليتولوژي  1467/0  1767/0  3203/0  3077/0  3077/0  251/0
  پوشش گياهي  1173/0  0590/0  1068/0  2564/0  2307/0  154/0
  گسيختگي سنگي  0839/0  0353/0  0214/0  0512/0  0770/0  053/0
  فاصله از گسل  0652/0  0220/0  0177/0  0257/0  0385/0  033/0
  جمع 1 1 1 1 1 1

  
  

  ها وزن نهايي معيار ي محاسبه
053/0 = 3461/0 × 033/0 + 3590/0 × 053/0  +5338/0 × 154/0  +7070/0 × 251/0  +5869/0 × 506/0   
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 پوشش گياهي
0/5  
0/3  

  
  
  
  
  

ميانگين ستو ي به

ـ نودشه با استفاد

/0  +3077 /0×

0/0  +2564/0 ×

0/0  +0512/0 ×

0/0  +0257/0 ×

HPدستي  ي سبه

  .اند ته

rt Choiceزار

معيارهاي به دهي
 سنگي

محاسبنمودار . 4

ارتباطي پاوه ـير 

 3077 /0 × 033

= 2307/0 × 033

= 0770/0 × 033

= 0385/0 × 033

بين روش محاس
رزيابي قرار گرفت

افز بي در نرم
د وزن .4جدول 

گسيختگي س
0/7 
0/6 
0/5 

  
  

شكل

ي ريزش در مسي

 
021/0 = 

  ي
011/0 =

  ش گياهي 
002/0 =

  تگي سنگي
001/0 =

   از گسل 
بي اي هنكه مقايس

ارافزار هم مورد 

 سلسله مراتب

  صله از گسل
0/9  
0/8  
0/6  
0/2  

  

بنديپهنه

 
  شيب

ليتولوژي

پوشش

گسيخت

فاصله
براي اين
ا اين نرم

تحليل

فاص
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  نودشه -پاوه  ي منطقه پراكنش گسل در مسير ي نقشه .7 شكل

  
  نودشه -بندي ريزش مسير پاوه  ي مورد ارزيابي در پهنهها داده .6جدول 

  فاصله از گسل  گسيختگي سنگي  پوشش گياهي  ليتولوژي  %شيب   واحد كاري
 m , km 

  km 4  خيلي زياد  مرتع و اراضي سنگالخي، باغ 4،6  31  1
  km 1  زياد  اراضي سنگالخي مرتع و متراكم، جنگل  4  27  2
  km 2  زياد  ، باغمجنگل متراك مرتع و اراضي سنگالخي گسترده،  4  29  3
  0  متوسط  مرتع و اراضي سنگالخي جنگل متراكم گسترده،  1  29  4
  0  متوسط  مرتع و اراضي سنگالخي گسترده، باغ  1،2،4،5  28  5
 m 777  كم  جنگل متراكم گسترده، مرتع و اراضي سنگالخي  5  31  6
  m 643  متوسط  باغ مرتع و اراضي سنگالخي،  1،4،5  19  7
  km 1  زياد  باغ مرتع و اراضي سنگالخي،  1،4،5،6  24  8
 m 476  متوسط  اراضي سنگالخي مرتع و  3،4  18  9
 m 670  كم  جنگل متراكم اراضي سنگالخي، مرتع و  1،2،3،5  4  10
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  مورد مطالعه ي شناسي منطقه زمين ي نقشه .8شكل 
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  مورد مطالعه ي كاربري اراضي منطقه ي نقشه .9شكل 

  

  
  مورد مطالعه ي ت ارتفاعي منطقهوضعي ي نقشه .10شكل 
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  پاوه ـ نودشهشرف بر مسير مي ها شيب دامنه ي نقشه .11شكل 

  
  پاوه ـ نودشههاي مشرف برمسير بندي ريزش دامنه پهنه ي نقشه .12شكل 
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  گيري  نتيجهبحث و 

روش  در ريزش به مؤثّر عوامل ي ه به مطالعهبا توجAHP، ّترتيـب   ص شد كه شيب، ليتولوژي و پوشش گياهي، بـه مشخ
داراي بيشترين اثر و گسيختگي سنگي و فاصله از گسل كمترين اهمـ . ت را در ريزش منطقـه دارنـد  ي ي نقشـه  ي هدر تهي 

دليـل   بسـيار خطرنـاك بـه    ي منطقه .لحاظ خطر ريزش تشخيص داده شدز چهار پهنه ا ،GISبندي ريزش در محيط  پهنه
ها، در شمال منطقه داراي بيشترين خطر دامنه ي دهنده هاي تشكيل شيبب باال، تغيير كاربري اراضي و جنس سست سنگ

اراي هـا در برابـر هـوازدگي د    دليل تراكم زياد پوشش جنگلـي و مقاومـت سـنگ    ، بهغرب ريزش و مناطق جنوب و جنوب
بنـدي ريـزش منطقـه     براي پهنه AHPمدل  انجام شده،ه به مشاهدات ميداني و مطالعه با توج. كمترين خطر ارزيابي شد

دو  محاسبات هر صورت گرفت، نتايج و Expert Choiceافزار  كه بين اين مدل و نرم اي هارزيابي شد و در مقايس توانمند
  . دست آمد هيكسان و كامالً نزديك به هم ب
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