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ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از فرآیند تصمیم گیري چندمعیاره و سامانه اطالعات 
  )GIS(جغرافیایی

  )موردي، حوزه آبخیز وازمطالعه (
  

  3، شعبانعلی غالمی2، حسن احمدي1 محمد زارع
  24/10/89: تاریخ پذیرش           6/8/89: تاریخ دریافت 

  
  

  چکیده
زمین لغزش از حرکات توده اي و مخاطرات طبیعی محسوب شده و جز فرایندهاي ایزولـه شـده اي هسـتند کـه     

هـدف نهـایی از بررسـی و    . شاید در سطح کوچکی باشند اما به دفعات مختلف دریک منطقه مستعد رخ می دهند
ذکـر کـرد همـین امـر لـزوم       مطالعه زمین لغزش ها را می توان یافتن راه هاي کاهش خسارت هاي ناشی از آنها

به همین دلیل از روش تحلیل سلسـله مراتبـی در حـوزه    . استفاده از پهنه بندي را در زمین لغزش تاکید می کند
عوامل مورد بررسی ایجاد زمین لغزش در روش سلسله مراتبی بر اساس اولویـت شـامل   . آبخیز واز استفاده گردید

اراضی، بارش، جهت شیب، ارتفاع و گسل می باشـد کـه در ایـن بـین      زمین شناسی، جاده، شیب، آبراهه، کاربري
 4در نهایت نقشه پهنه بندي لغزش تهیه شد کـه بـه   . بوده است/.) 303(عامل زمین شناسی داراي بیشترین وزن 

. کالس خطر کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تقسیم شد که کالس خطر متوسط داراي بیشترین سطح بـوده اسـت  
همچنـین سـاخت جـاده باعـث     . ین نقشه بیشترین زمین لغزش ها در سازند هاي شمشک و الیکـا بـود  بر اساس ا

از طرفی کالس هاي خطر زیاد و خیلـی زیـاد در محـیط    . ایجاد زمین لغزش هاي زیادي در اطراف آن شده است
  . بوده است جنگلی بوده که نشان دهنده ي نقش درختان در باال بردن وزن توده خاك و ایجاد زمین لغزش

  
  پهنه بندي، زمین لغزش، تحلیل سلسله مراتبی، حوزه آبخیز واز: واژه هاي کلیدي

  
  
  
  
  
  

                                                
  mohammad_zare4@yahoo.comدانشجوي کارشناسی ارشد ابخیزداري دانشگاه تهران  - ١
 استاد دانشکده منابع طبیعی تهران -  2

  استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد واحد نور  3 -
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  مقدمه
زمین لغزش از حرکات توده اي و مخاطرات طبیعـی  

و جز فراینـدهاي ایزولـه شـده    ) 6(محسوب می شود
اي هستند که شاید در سطح کوچکی باشند امـا بـه   
ــی    ــتعد رخ م ــه مس ــک منطق ــف دری ــات مختل دفع

حرکت توده اي وزمین لغزش تحت تـاثیر  ).10(دهند
عوامل متعددي ایجاد می شود کـه ازجملـه آن مـی    

عوامــل ســنگ شناســی ، زمــین ســاخت، تــوان بــه 
هوازدگی وفشارآب حفـره اي، افـزایش بـار و حـذف     
حایل هاي جانبی دامنه براثرزیربري رود، شستشوي 
مــواد دانــه اي بــا فرســایش درز آبــی، تــراکم بــرف، 
بارندگی هاي شدید، تغییـر کـاربري اراضـی، تـراکم     
واریزه وتنش هاي انتقالی ناشی اززمین لـرزه اشـاره   

وقوع زمین لغزش باعث خسارات فراوانـی از   )7(کرد
جمله تخریب جـاده هـا، خطـوط راه آهـن، خطـوط      
ــازل    ــا و من ــه ه ــب خان ــرق و تلفــن، تخری انتقــال ب
مسکونی، تخریب کانال هاي آبیاري، فاضالب ها، پل 
ها، جنگل ها، منـاطق تفـرج گـاهی و ماهیـان مـی      

با توجه به خسارات فـراوان زمـین لغـزش    ). 12(شود
ناسایی و تعیین زمان وقـوع آن ضـروري بـه    لزوم ش

از آنجا که پـیش بینـی زمـان رخـداد     . نظر می رسد
زمین لغزش ها از توان علم و دانش فعلی بشر خـارج  
می باشد، لذا با شناسایی مناطق حسـاس بـه زمـین    
لغزش و رتبه بندي کردن آن می توان تا حـدودي از  

. )4(خطر ناشی از بروز زمین لغزش جلـوگیري نمـود  
به طـور کلـی مـی تـوان هـدف نهـایی از بررسـی و        
مطالعه زمین لغـزش هـا را یـافتن راه هـاي کـاهش      
خسارت هاي ناشی از آنها ذکر کرد همین امـر لـزوم   
استفاده از پهنه بندي را در زمین لغزش تاکیـد مـی   

در واقع هدف از پهنه بندي، تقسـیم سـطح   ). 3(کند
ـ  ر حسـب  زمین به نواحی همگن و درجه بندي آنها ب

ــی       ــزش م ــر لغ ــیل خط ــا پتانس ــی ی ــزان واقع می
ــله ).13(باشــــد ــر از روش سلســ ــق حاضــ تحقیــ
طبــق عقیــده . اســتفاده شــده اســت )AHP(مراتبــی
Show.    ــه ــده را ب ــاله پیچی ــک مس ــن روش ی در ای

اجزایی تجزیه کرده و سپس میزان نقش هر کدام از 
از ). 11(آنها را در وقوع یک حادثه تعیین مـی کننـد  

حلیل سلسله مراتبی این است کـه در  مزایاي روش ت
آن عوامل موثر در وقوع زمین لغزش هـا در ابتـداي   
کار به طرز منطقی تـري وزن دهـی شـده و عوامـل     
مختلف به ترتیب اهمیت شـان اولویـت بنـدي مـی     
شوند و از طرفی امتیازدهی کالس هاي مختلف هـر  
عامل ساده تر بوده و مراحل کار را چنـدین بـار مـی    

ر کرد تا به نتـایج بهتـر دسـت یافـت و در     توان تکرا
نهایت مدلی که بـه دسـت مـی آیـد در آن دخالـت      
عوامل زیادي در نظر گرفته شـده اسـت کـه از ایـن     
طریق نیز دقت بیشتري در کار پهنـه بنـدي وجـود    

از مزایاي دیگـر ایـن روش   ) فیض نیا (خواهد داشت
مـی   GISانجام ساده تر آن با استفاده از روش هـاي  

که اعمال مدل نهایی در واحـدهاي همگـن بـه     باشد
تحقیق حاضـر در  ). 1(طرز ساده تري انجام می گیرد

حوزه آّبخیز واز صورت گرفته که بـه خـاطر شـرایط    
آب و هوایی، فیزیوگرافی تغییـر کـاربري همـواره بـا     
مشکل زمین لغزش مواجه است و این درحالی اسـت  
که به علـت خـوش آب و هـوا بـودن منطقـه باعـث       

ذب توریسم در چند سال اخیر و افزایش ساخت و ج
بنابر این لزوم بررسی زمین لغـزش  . سازها شده است

در ایـن تحقیـق اولویـت    . ضروري به نظر مـی رسـد  
بندي عوامل موثر بر زمین لغزش و پهنه بندي خطر 
ــی   ــل سلســله مراتب ــد تحلی ــا اســتفاده از فراین آن ب

)AHP( انجام شده است.  
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  منطقه مورد مطالعه
منطقه مـورد مطالعـه دراسـتان مازنـدران دربخـش      
مرکزي سلسـله جبـال البـرز قـرار دارد کـه بخشـی       

ایـن حـوزه داراي   . اززیرحوزه رودخانه هراز می باشد
ــاحت  ــد و داراي   142مس ــی باش ــع م ــومتر مرب کیل
ــات ــمالی   مختصـ ــرض شـ 624136عـ ′′′o  ــا تـ

455236 ′′′o  641052درجه و طول شرقی ′′′o  تا
032152 ′′′o درجه قرار گرفته است.  

حوزه آبخیـزواز دردامنـه هـاي شـمالی البـرز قـرار        
گرفته که از شمال به روسـتاي جوربنـد، ازغـرب بـه     

حوزه آبخیز الویج ، از جنوب به حوزه آبخیـز هـراز و   
. از شرق به حوزه آبخیـز آلـش رود محـدود میشـود    

 3590وکمینـه درمنطقـه بـه ترتیـب      ارتفاع بیشینه
نوع اقلیم منطقه براسـاس  . متر می باشد 240متر و 

تقسیم بندي دمـارتن مرطـوب بـوده ونـوع نـزوالت      
ــه صــورت بــاران و      ــات پــایین بیشــتر ب درارتفاع

بیشـترین  . درارتفاعات باالتر به صورت برف می باشد
میلـی متــر درماههـاي نــوامبر و    968مقـدار بــارش  
میلـی متـر در ماههـاي     300ترین آن دسامبر و کم
  .ژانویه می باشد
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  :روش تحقیق
منـاطق لغزشـی را ثبـت     GPSدر ابتدا با استفاده از 

کرده سپس آن را در نقشه هاي مورد نیاز با استفاده 
نقشـه هـاي   . قـرار داده شـد   ARCGISاز نرم افـزار  

 AHPمــورد نیــاز بــه منظــور پهنــه بنــدي در روش 
زمین شناسی که از سازمان  1:100000شامل نقشه 

توپـوگرافی   1:50000نقشه . زمین شناسی تهیه شد
از سازمان نقشه برداري، نقشـه هـاي شـیب، جهـت     
شیب، نقشه ارتفاع، نقشه کاربري اراضی کـه از روي  

کـه از طریـق نـرم افـزار      2002سـال   ETMتصاویر 
ENVI  قشـه  تصحیح و مورد آنالیز قرارداده شـده ، ن

هاي فاصله از گسل، فاصله از جاده، فاصله از آبراهـه  
در منطقـه مـورد   . و میزان بارندگی نیز تهیه گردیـد 

نقطـه   90نقطه لغـزش ثبـت شـد کـه      136مطالعه 
نقطـه لغزشـی بـراي     46لغزشی براي پهنه بنـدي و  

به منظور مقایسه نتـایج  بـه   . ارزیابی استفاده گردید
  Expert Choiceصورت یک ماتریس بـه نـرم افـزار   

ــاکتور   ــراي هــر ف وارد شــد و در آنجــا وزن نهــایی ب
  .محاسبه گردید

  
  نتایج
  AHPروش 

روش تحلیل سلسـله مراتبـی سیسـتم هـا بـر پایـه       
مقایسه زوجی عوامل مـوثر در وقـوع زمـین لغـزش     
استوار بوده و ابتدا با وزن دهی به تـک تـک عوامـل    
 موثر در نظر گرفته شده براي پهنـه بنـدي و سـپس   

امتیازدهی به هر کدام از کالس هاي مربوط بـه هـر   

یک از عوامل، ضـرایبی بـه دسـت مـی آورد کـه بـر       
  ).5(ارائه می گردد AHPاساس آنها مدل 

روش کار در این مدل به این صورت است که اولـین  
کار در اولویت بندي عوامل موثر بر زمین لغـزش بـا   

 انجام مقایسات زوجی بـین عوامـل   AHPاستفاده از 
جهت انجـام ایـن کـار بـا اسـتفاده از جـدول       . است

و بـا توجـه بـه    )  2جـدول  ( توصیفی زمین لغزشـها 
مشخصات منطقه و خصوصـیاتی کـه در بازدیـدهاي    

وزن  .میدانی مشاهده شده وزن دهی انجام می شـود 
بیانگر میزان اهمیت هر عامل نسـبت  ) W(هر معیار
  به سایر 

استفاده از قضـاوت  در این روش ابتدا با . عوامل است
ــی     ــاوت کارشناس ــر قض ــی ب ــه مبتن ــی ک کارشناس
پژوهشکر و نتـایج سـایر تحقیقـات در حوضـه هـاي      
آبریز مجاور منطقه مورد مطالعه و مناطقی با شرایط 
محیطی مشابه اقدام به رتبه بندي عوامل به ترتیـب  
از اولویت ضعیف تا اولویت حداکثر شد، سـپس ایـن   

بر طبق آنچـه کـه    9-1ن رتبه ها به مقادیر کمی بی
ــماره  ــدول ش ــدیل   1در ج ــد تب ــی کنی ــاهده م مش

سپس نتایج این مقایسات به صورت یـک  ). 8(گردید
وارد شـد و در    Expert Choiceماتریس به نرم افزار

شـکل  (آنجا وزن نهایی براي هر فاکتور محاسبه شد 
افزار همچنین ضریب ناسازگاري را به مـا  این نرم). 2
باشـد قابـل قبـول و در     1/0کمتر از دهد که اگر می

). 5(غیر این صورت دوباره مقایسات انجام می شـود  
به دست آمد  03/0ضریب ناسازگاري در این تحقیق 

  .که قابل قبول است
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  ) I(، کاربري)H(، بارش)G(، هیپسومتري )F(شیب، )E(، گسل)D(، آبراهه )C(، جهت )B(، جاده )A(سنگ شناسی -2نقشه شماره 
  
  

  
  )8(مقیاس مقایسه دو به دو در مدل سلسله مراتبی: 1جدول شماره 

  مقدار عددي  قضاوت شفاهی
  9  کامال مرجع یا مطلوب ترین
  7  ترجیح یا مطلوب خیلی قوي
  5  ترجیح یا مطلوب قوي

  3  کمی مرجح یا کمی مطلوب تر
  1  یا کمی مهمترترجیح با مطلوبیت کمتر 

  2، 4، 6، 8  ترجیحات بین فواصل
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  مقایسه زوجی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش هاي حوزه آبخیز واز: 2جدول شماره 

فاصله از 
  گسل

فاصله ار   کاربري  بارش  جهت شیب  ارتفاع
  آبراهه

زمین   جاده   شیب
  شناسی

  

  زمین شناسی  1  2  3  3  5  6  7  7  8
  جاده  /.5  1  2  2  4  5  6  6  7
  شیب  /.33  /.5  1  1  3  4  5  5  6
  فاصله از آبراهه  /.33  /.5  1  1  3  4  5  5  6
  کاربري اراضی  /.2  /.25  /.33  /.33  1  2  3  3  5
  بارش  /.16  /.2  /.25  /.25  /.5  1  2  2  3
  جهت شیب  /.14  /.16  /.25  /.25  /.33  /.5  1  1  2
  ارتفاع  /.14  /.16  /.2  /.2  /.25  /.5  1  1  2
  فاصله از گسل  /.12  /.14  /.16  /.16  /.2  /.5  /.5  /.5  1

  جمع  92/2  91/4  19/8  19/8  28/18  5/24  5/31  5/31  39

  

   

  
پس از مقایسه زوجی عوامـل مـوثر در وقـوع زمـین     
لغزش هاي حوضه که با کمـک کارشناسـان صـورت    

ــراي . گرفــت بایســتی وزن عوامــل محاســبه شــود ب
محاسبه وزن هر گزینه از ماتریس مقایسه زوجـی از  

. استفاده مـی کنـیم  ) میانگین حسابی(روش تقریبی 
این روش به این صورت است کـه ابتـدا مقـادیر هـر     

کـه در  (ز ستون ها را با هـم جمـع مـی کنـیم     یک ا
و سپس مقادیر هـر  ) این کار صورت گرفت 2جدول 

عنصر از ماتریس را به جمع کل ستون هـاي همـان   
عنصر تقسیم کرده و در مرحله آخر متوسـط عناصـر   

  )3جدول ).(9(در هر سطر با به دست می آوریم
حال با توجه به مشخصـات منطقـه و بـا اسـتفاده از     

بـه  . وزن هر یک از عوامل به دست آمد 4و 3جداول 
این صورت که هر یک از نقشه هـاي تهیـه شـده بـا     
نقشه پراکنش زمین لغزش تلفیق و تراکم لغزش هـا  

  .محاسبه گردید 1در هر کالسه طبق رابطه 
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W=[(A/B)/(C/D)]                                                                              
    1رابطه 

  :که در آن
W  :وزن هر کالسه  
A  :تعداد زمین لغزش هر کالسه  
B  :مساحت هر کالسه  
C  :تعداد کل زمین لغزش ها  
D  :مساحت کل حوضه  

دهی در مرحله بعد وزن هر عامل که از ماتریس وزن
هاي آن عامـل ضـرب و   به دست آمده در وزن کالسه

بنـدي بـه   پهنهوزن نهایی هر کالسه و معادله نهایی 
سپس این معادله در کلیـه  ). 2رابطه ). (2(دست آمد

بنـدي بـه دسـت    هاي نقشه اعمال و نقشه پهنهواحد
  ). 3شکل (آمد 

M= ./303 1X + ./212 2X + ./143 3X + ./140
4X + ./072 5X + ./047 6X + ./031 7X + 

./029 8X + ./023 9X  
ــه در آن  ــیت و M:ک ــل حساس ــا 1Xعام ــه  9Xت ب
جـاده،  هاي زمـین شناسـی، فاصـله از    ترتیب فاکتور

شیب، فاصله از آبراهه، کاربري، بارش، جهت شـیب،  
  .ارتفاع و فاصله از گسل می باشد
هاي نقشـه اعمـال و   سپس این معادله در کلیه واحد

ــه  ــه پهن ــد    نقش ــت آم ــه دس ــدي ب ــکل (بن ). 3ش

  

  
  AHPنقشه پهنه بندي خطر زمین لغزش با استفاده مدل  -2شکل 
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  نتیجه گیري
به منظور پهنه بندي خطـر زمـین لغـزش در حـوزه     

که بـر ایـن   . استفاده گردید AHPآبخیز واز از روش 
عامل مـوثر در وقـوع زمـین لغـزش مـورد       9اساس 

عوامل تـاثیر گـذار   . بررسی و وزن دهی قرار داده شد
سـنگ شناسـی، جـاده،    : به تریب اولویت عبارتنـد از 

، بارنـدگی، جهـت   شیب، رودخانـه، کـاربري اراضـی   
شیب، ارتفاع و گسل بـوده اسـت کـه عامـل زمـین      

و عامل گسل کمترین /.) 303(شناسی بیشترین وزن
در ایـن  . را به خود اختصاص داده است/.) 021(وزن 

تحقیق نشان داده شـد کـه بـین سـازندهاي زمـین      
شناسی با وقوع زمین لغزش ارتبـاط نزدیکـی وجـود    

اسی، سـازند الیکـا   در بین سازندهاي زمین شن. دارد
با لیتولوژي سنگ آهک مارنی نازك الیه تا شیل کـه  

با لیتولوژي سنگ آهک  TRe2بر روي رسوبات الیکا 
دولومیتی ضخیم الیه تا توده اي شکل قـرار گرفتـه   
است بیشترین حساسیت را بـه وقـوع زمـین لغـزش     

وجود رسوبات زغالی فراوان در سازند شمشک . دارند
ین لغزش هاي متعددي در ایـن  نیز سبب شده تا زم
در اطراف جاده هـا و آبراهـه هـا    . سازند اتفاق بیفتد

میزان لغزش ها خیلی زیاد است و هـر چـه از جـاده    
ها فاصله می گیریم از میزان لغزش هـا کاسـته مـی    

متري از آبراهه ها و  400شود به طوري که تا فاصله 
. جاده ها بیشترین میزان لغـزش مشـاهد مـی شـود    

صلی این موضوع آن است که جاده ها وضعیت علت ا
طبیعی و به عبارت دیگر شیب تعـادل منطقـه را بـه    
هم زده و بریدگی هاي عمودي به وجود می آورنـد و  
بر بخش پایین جاده فشار اضـافی وارد مـی کننـد و    
باعث افزایش زمین لغزش در نزدیکی جاده هـا مـی   

 ؛ فـاطمی عقـدا و  )1384(شـادفر و همکـاران   . شوند
ــاران  ــدي )1384(همک ــمی )1386(؛ محم ؛ پورقاس

ــاران  Duman؛ )1386(  Lee؛ )2005(و همکــــــ
ــابهی  ) 2008( Yalcin؛ )2007( ــایج مش ــه نت ــز ب نی

مبنی بر افـزایش زمـین لغـزش در اطـراف جـاده و      
آبراهـه هـا نیـز بـر اثـر فرسـایش       . آبراهه ها رسیدند

رودخانه اي و سایش دیواره کنار رودخانه باعـث بـه   
ردن تعادل شیب و در نتیجه ناپایداري دامنـه  هم خو

ارتبـاط نزدیـک   . هاي مشرف به رودخانه مـی گـردد  
عامل شـیب و کـاربري اراضـی باعـث ایجـاد زمـین       

بر اساس یافته هاي . لغزش هاي متعددي شده است
بیشـترین  % 60این تحقیق مناطق بـا شـیب بـاالي    

زمین لغزش ها مشـاهده شـده امـا زمـانی ایـن امـر       
ده که در ایـن شـیب درختـان نیـز وجـود      تشدید ش

داشتند و سبب شد تا شمار زمین لغزش هـا در ایـن   
مناطق زیاد باشد زیرا در شیب هـاي بـاال خـاك بـه     
علت تاثیر نیروي ثقل سست شـده و زمـانی کـه بـر     
روي آن درختان نیز رشد کنند بـار اضـافی ناشـی از    
وزن درختان باعث تسریع عمل لغزش گردید که می 

این فرآیند به تاثیر منفـی درختـان در شـرایط     تواند
ــزش باشــد  ــین لغ ــاد زم ــاص در ایج ــاطق . خ در من

مسکونی و باغات نیـز لغـزش هـاي زیـادي رخ داده     
است که این نتایج با تحقیقات احمـدي و همکـاران   

؛ فاطمی عقـدا و  )1384(؛ شادفر و همکاران )1384(
ــاران  ــدي )1384(همکـ ــانول؛ )1386(؛ محمـ  ارکـ

  . مطابقت دارد) 2004(
بررسی طبقات ارتفـاع نشـان داد کـه شـروع زمـین      

متـر بـوده و رونـد افـزایش      300لغزش ها از ارتفاع 
متـر بـه اوج خـود     1200زمین لغزش ها تـا ارتفـاع   

متـر   2400رسیده و با کاهش تعداد لغزش تا ارتفاع 
) 2004( ارکـانول نیز دیده شده است که با مطالعات 

این روند نشان دهنده نقش بـارش در  . مطابقت دارد
وقوع زمین لغزش می باشد زیـرا بـا افـزایش ارتفـاع     
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میزان بارش بیشتر شده و حساسیت وقوع لغزش هـا  
بیشتر می شود اما این روند در ارتفاعات باال به علـت  
اینکه بارش معموال به صورت برف بوده و غالب بودن 

خش بزرگی از سال باعث کندي پدیده یخبندان در ب
پدیده خـاکزایی شـده و همچنـین عـدم وجـود آب      
کافی براي اشباع سـازندها و کـاهش دخالـت هـاي     
انسانی در طبیعت در ارتفاعات باال از دالیـل کـاهش   

مطالعـات  . زمین لغزش در این ارتفاعـات مـی باشـد   
جهت شیب بیشترین لغزش ها را به ترتیب در شیب 

و شمال شرق نشان داد کـه   هاي شرق، جنوب شرق
نشان دهنده تاثیر کـم رطوبـت و حـرارت خـاك در     
ایجاد لغزش در این حوزه می باشد زیرا جهـت هـاي   

در . شمالی و غربی کمترین لغزش هـا مشـاهده شـد   
توضیح این مطلب قابل ذکر است کـه عامـل جهـت    
یک عامل غالب براي وقـوع زمـین لغـزش محسـوب     

منـاطق فاکتورهــاي  نمـی گـردد و احتمـاال در ایـن     
دیگري به عنوان عامل غالب در وقوع زمـین لغـزش   
ایفاي نقش نموده اند زیـرا عامـل جهـت مـی توانـد      
تحــت تــاثیر عوامــل دیگــري همچــون فیزیــوگرافی 

بررسی فاصله از گسـل نشـان   . منطقه نیز قرار گیرد 
-100می دهد که بیشـترین لغـزش هـا در فواصـل     

. ل مـی باشـد  متـر از گسـ   400متر و بـیش از   200
متر مـی   200-100زمین لغزش هایی که در فواصل 

باشد نشان دهنده نقش مستقیم گسل ها در پدیـده  
اما لغزش هایی که در فواصل . زمین لغزش می باشد

متر قرار دارد و همـان طـور کـه قـبال      400بیش از 
گفته شد برخی از این عوامل تحت تاثیر فاکتورهـاي  

تشـدیدکنندگی پدیـده    دیگر تحلیل رفته و یا حالت
در منطقــه مــورد . وقـوع لغــزش را ایجـاد مــی کنـد   

مطالعه نشان داده شد که گسـل بـه عنـوان پـارامتر     
اصلی وقوع زمین لغزش ایفاي نقش ننموده و عوامل 

ز گسـل در  دیگري باعث کم رنگـی فـاکتور فاصـله ا   
  .وقوع زمین لغزش شده اند
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