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پهنه بندی خطر وقوع حرکات دامنه ای با استفاده از مدل سلسله مراتبی) منطقه مورد 

 دماوند( آتشفشان جنوبی مطالعه دامنه
 

 مریم ایالنلو 
 ماهشهر،ایران اسالمی، آزاد ماهشهر،دانشگاه واحد جغرافیا، گروه

maryamialnloo@yahoo.com 

 چکیده:

 مورد منطقه بندی تقسیم و بندی پهنه نقشه تهیه ها، دامنه ای توده فرآیندهای مورد در تحقیق هر نهایی هدف

 مختلفی های روش امروزه. است آنها از ناشی های آسیب کاهش هدف با خطر مختلف درجات با مناطقی به مطالعه

 می قرار نظر مد را مختلفی عوامل ها روش این از یک هر است، شده ارائه زمین ای توده حرکات خطر بندی پهنه برای

 لیتولوژی، شیب، جهت شیب،ارتفاع،  عوامل ازدماوند  آتشفشان جنوبی دامنه ای توده حرکات مطالعه در. دهند

 و گسل از فاصله رودخانه، از فاصله ،، درجه حرارت، اثر ذوب و یخبندان، فاصله از مناطق مسکونیباران ارضی، کاربری

 از پس. شد استفاده ای دامنه حرکات وقوع  خطر ArcGIS های الیه از کدام هر تأثیر بندی پهنه برای جاده از فاصله

. گرفت انجام بندی پهنه و گردید مشخص ای دامنه حرکات وقوع در اطالعاتی افزار نرم توسط ها داده تحلیل و تجزیه

 مراتبی، سلسله روش که دادند نشان ای دامنه حرکات از موجود پراکندگی و بندی پهنه این مقایسه از حاصل نتایج

 .باشد میدماوند  آتشفشان جنوبی دامنه ای دامنه حرکات خطر بندی پهنه برای مناسبی روش

 

 .مراتبی سلسله روش ،، حرکات دامنه اي  بندي پهنه ،دماوند  آتشفشان جنوبی دامنه:  کلیدی کلمات
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 مقدمه: -

 و ماهیت به با توجه ، اي توده حرکات. است مسائل مهمترین از متعدد، دالیل به حرکات توده اي پدیده علمی مطالعه ي امروزه

 دانشمندان مطالعه ي و توجه مورد همواره انسانها دارند، مال و جان براي که مصیبتباري آثار و مخاطره ایجاد دلیل به و تنوعشان

 برنامه ریزي. بوده اند غیره و ژئوتکنیک آبخیزداري، ژئومورفولوژي، شناسی مهندسی، زمین جمله از زمین علوم مختلف رشته هاي

 استفاده از با پهنه بندي عمل. میرسد نظر به ضروري و مهم امري آن از ناشی هاي خسارت از و جلوگیري پدیده این کنترل براي

 فعالیتهاي انجام از و اي را شناسایی توده حرکات براي مستعد مناطق میتوان آن طریق از که است روشهایی از یکی AHP مدل

 اقدام نمود. آن ترمیم و بهسازي براي یا جلوگیري مناطق آن در عمرانی

 درجه اساس بر مناطق مناطق این کردن رتبه بندي و مجزا مناطق به زمین سطح تقسیم بندي: از است عبارت پهنه بندي عمل

 .(1393 همکاران و طوالبی.) روي شیب ها ايتوده  حرکات دیگر یا زمین لغزش بروز از ناشی خطر پتانسیل یا واقعی

 شرایط عمده شناسی، زمین و اقلیمی متنوع شرایط زیاد، خیزي لرزه و ساختی زمین فعالیت کوهستانی، عمدتا   توپوگرافی با ایران

 آب تنوع و بودن کوهستانی موهبت از که نسبت همان به بنابراین. است دارا  اي توده حرکات از وسیعی طیف ایجاد براي را طبیعی

 خسارت ریال میلیارد ٥٠٠ سالیانه اولیه، برآورد یک براساس. داریم قرار نیز آن از ناشی خطرات معرض در هستیم بهرمند هوایی و

 به بازگشت غیرقابل طبیعی منابع رفتن بین از که است صورتی ، در این و شود می تحمیل کشور بر اي توده حرکات طریق از مالی

. هدف از این پژوهش پهنه بندي خطر وقوع حرکات دامنه اي در دامنه جنوبی کوه (1387)باي ، میررحیمی نشوند آورده حساب

 دماوند با استفاده از مدل سلسله مراتبی می باشد. 

 

 :مطالعه مورد منطقه موقعیت -
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 ثانیه 24 و دقیقه 60 و درجه 52 مختصات داراي آن( هوائی فاصله) کیلومتري 60 و تهران شرق در دماوند فشان آتش مخروط

 ترتیب به دماوند فشان آتش مخروط به شهرها نزدیکترین. است شمالی عرض ثانیه 0 و دقیقه 57 و درجه 35 خاوري طول

 (آن شرق در) فیروزکوه دماوند، پلور، ،(جنوبی دامنه در) رینه:  از عبارتند

  .است شده واقع الریجان بخش و آمل شهرستان ، مازندران استان در دماوند کوه

 درجه 51 تا دقیقه 18 و درجه 52 طول به اي محدوده که رسد می مربع کیلومتر 400 به دماوند آذرآواري مواد و گدازه گسترش

 فشانی آتش قله ارتفاع. پوشاند می را ثانیه 38 و دقیقه 48 و درجه 35 تا ثانیه 30 و دقیقه 50 و درجه 35 عرض و دقیقه 59 و

 آسانی مسیر نسبت به که خاوري جنوب مسیر یکی دارد، وجود قله به صعود براي مسیر دو. است متر 5610 دریا سطح از دماوند

 در کوهنوردان صعود براي پناهگاه چند. است خطرناک و مشکل بسیار آن طریق از صعود که است شمالی جهت در دیگري و است

 با همراه سرد، بسیار دماوند منطقه هاي زمستان دارد، جاي متري 5000 ارتفاع در آنها باالترین که است شده برپا مسیرها این

 ماه ترین مناسب. است برف از پوشیده دماوند فشان آتش قله سال، هاي ماه بیشتر در. است معتدل آن هاي تابستان و یخبندان

 متصاعد گوگردهاي به متعلق است مشاهده قابل ماه مرداد در که دماوند قله سفیدي از بخشی. است ماه مرداد قله، به صعود براي

 .است مخروط دهانه از شده
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 مطالعه مورد منطقه موقعیت: 1 نقشه

 

 

 روش تحقیق: -

ابتدا مبانی نظري مربوط به موضوع بررسی گردید. سپس با استناد به مرور منابه و مشورت با کارشناسان عوامل مؤثر در وقوع  

 از فاصله یخبندان، و ذوب اثر حرارت، درجه باران، ارضی، کاربري لیتولوژي، شیب، جهت شیب، ارتفاع،حرکات دامنه اي شامل  

در محیط سامانه هاي اطالعات جغرافیا رقومی گریدند. سپس  جاده از فاصله و گسل از فاصله رودخانه، از فاصله مسکونی، مناطق

نقشه پراکندگی حرکات دامنه اي با استفاده از عکس هاي هوایی منطقه ، و بررسی هاي میدانی تهیه گردید. در انتها نیز با استفاده 

 ات دامنه اي در منطقه پرداخته شد. از مدل سلسله مراتبی به پهنه بندي خطر وقوع حرک
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 AHPبر اساس مدل تحلیل سلسله مراتبی  وقوع خطر حرکات توده ایپهنه بندی خطر  -

تحلیل سلسله مراتبی ،همانند تئوري تصمیم گیري وتحلیل ناسازگاري اندازه گیري را بر روي میعارهاي با قابلیت کمی شدن و غیر 

است که استفاده کننده را براي رسیدن به  2مراتبی یک روش تصمیم گیري چند معیاره عینی انجام می دهدروش تحلیل سلسله

یک مقیاس ترجیحی از مجموعه اي از متغیرها توانا می سازد.این روش کاربرد زیادي در انتخاب سایت ،آسان سازي تحلیلها و 

  تحلیل حساسیت به زمین لغزش دارد.

سیستم هاي طراحی شده براي تصمیم گیري با معیارهاي چندگانه است. به طوري که مدل سلسله مراتبی یکی از جامع ترین 

دراین روش افزون بر امکان فرموله کردن مساله به صورت سلسله مراتبی،امکان در نطر گرفتن معیارهاي مختلف کمی وکیفی 

بناي مقایسه زوجی بنا نهاده شده ،قضاوت (عالوه بر این بر م1380درباره موضوع یا مسئله مورد نظر نیز وجود دارد.)محمدخان،

( مدل مورد 1389ومحاسبه را تسهیل می کند و مقدار سازگاري یا ناسازگاري تصمیم را نشان می دهد.)شمسی پور وهمکاران،

است که درباال نسبت به معرفی این مدل AHPاستفاده براي پهنه بندي مخاطره زمین لغزش در این تحقیق مدل سلسله مراتبی

توضیحاتی داده شده است. این روش یک روش بر اساس قضاوت کارشناسی است که نسبت به سایر روش ها داراي دقت باالتري 

بوده و عوامل زمین شناسی ،پوشش زمین و شیب به عنوان مهمترین عوامل در رخداد زمین لغزش ها می 

گیري است و به منظور انتخاب گزینه برتر در جایی که (این مدل یکی از مدلهاي چند معیاره تصمیم  ،1380باشند.)محمدخان،

،باید یک AHP( براي وزن معیارها در روش  ،1391معیار ها و گزینه ها مشخص باشند استفاده می شود.)مرادي و همکاران،

عیارها به ماتریس مقایسه زوجی تشکیل شود. با ماتریس مقایسه زوجی،تاثیر هر معیار در رخداد زمین لغزش نسبت به دیگر م

وسیله ارز یابی دوتایی و با استفاده از مقادیر نسبی میان یک تا نه براي عناصر تشکیل دهنده ماتریس مشخص می شود .)فرهی 

(محاسبه می شود.)محسن سلطانی 1-4( و در مرحله بعد وزن هر یک از طبقات با استفاده از رابطه) 94،ص1390وهمکاران،

1392) 

W=[(A/B)/(C/D)]                                                   (1-4رابطه)  

 

 که در این رابطه:

: Wن هر ردهوز 

: Aت زمین لغزش هر واحد کاريمساح 

: Bت هر واحد کاريمساح 

: Cت کل زمین لغزشمساح 

: Dت کل منطقهمساح 
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، معیارها و گزینه هاي صر شامل هدف فرایند تحلیل سلسله مراتبی با شناسایی عناصر تصمیم گیري شروع می شود. این عنا

احتمالی است که در اولویت بندي به کار گرفته می شوند. در اینجا به منظور از گزینه هاي احتمالی مواردي هستند که از قبل 

ایجاد یک تعیین شده باشد و باید اولویت بندي براي آنها انجام شود. فرآیند شناسایی عناصر و تعیین ارتباط بین آنها منجر به 

ساختار سلسله مراتبی می شود. سلسله مراتبی بودن ساختار به این دلیل است که عناصر تصمیم گیري را می توان در سطوح 

 (1389)ایالنلو مختلف خالصه کرد. 

ر مقایسه زوجی عناص -۲ترسیم و تشریح درخت سلسله مراتبی ،  -۱فرایند تحلیل سلسله مراتبی را می توان در چهار مرحله 

 سازگاري سیستم، ترسیم و اجرا کرد. -۴محاسبه وزن هاي اهمیت نسبی معیارها ،  -۳سلسله مراتبی ، 

 پهنه بندي خطر وقوع حرکات توده اي در چهار مرحله زیر صورت گرفته است:

یا مسئله مورد بررسی به ساختاري سلسله   ،تبدیل موضوع (1معیارها را نشان می دهد.)جدول شماره  ،.درخت سلسله مراتبی ۱

  ،مهم ترین قسمت فرایند تحلیل سلسله مراتبی محسوب می شود. زیر در این قسمت با تجزیه ومسائل مشکل و پیچیده   ،مراتبی

.به عبارت تبدیل می کند  ،که با ذهن و طبیعت انسان مطابقت داشته باشد  ،فرایند تحلیل سلسله مرانبی آنها را به شکلی ساده

فرایند تحلیل سلسله مراتبی مسائل پیچیده را از طریق تجزیه آن به عناصر جزئی که به صورت سلسله مراتبی به هم مرتبط   ،دیگر

 بوده و ارتباط هدف اصلی مسئله با پایین ترین سطح سلسله مراتبی را به شکل ساده تري در می آورد.  

 

 

 

 
 : درخت سلسله مراتبی حرکات توده ای منطقه مورد مطالعه  1  شماره جدول

 

 زیر معیار معیار فاکتور

زمین 

 شناسی

 سنگ هاي آتشفشانی  گروه اول، گروه دوم، گروه سوم سنگ شناسی

 > 3000, 3000-2500, 2500-2000, 2000-1500,  1500-1000, 1000-500, <00 گسل

 >60, 60-50, 50-40, 40-30, 30-20, 2-10, <10 شیب توپوگرافی

 >4000، 4000-3500، 3500 -3000، 3000-2500، 2500-2000 , 2000-2500, <2000 ارتفاع

  شمال ، شرق، جنوب ، غرب ،شمال غرب، شمال شرق، جنوب غرب، جنوب شرق،  جهت دامنه

 >700, 700-500, 500-300, 300 -150, 150-100, 100-50,  <50 رودخانه هیدرولوژی

 مناطق مسکونی زمین هاي بایر، ،باغ، مرتع مناسب، مرتع ، جنگل پوشش گیاهیکاربری 

 >700, 700-500, 500-300, 300 -150, 150-100, 100-50,  <50 جاده

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

7 
 

 >800، 800-600،  600-400، 200-400، <200 مناطق مسکونی اراضی

 متر میلی 454 از متر،بیشتر میلی 454-315 متر، میلی> 315 بارش اقلیم

 متر 2800متر و محدوده بیش از  2800تا  700متر، و محدوده بین  700 برف ویخبندان

 درجه سانتی گراد 15، بیشتر از 15-10، 5-10، 5کمتر از  درجه حرارت

 

 

 (1389) منبع: ایالنلو : مقادیر اهیمت برای مقایسه زوجی 2جدول شماره 

 

. در گام بعدي پس از ایجاد درخت سلسله مراتبی براي معیارها و زیر معیارها پرسشنامه اي تهیه شد و نظرات تعدادي از ۲

کارشناسان مرتبط در این زمینه جهت تعیین درجه اهمیت معیارها و زیر معیارها نسبت به یکدیگر به صورت ماتریس هاي مقایسه 

اخذ گردید. پس از وزن دهی باید وزن ها را نرمالیزه  ،تا ۱معیار و زیر معیار در دامنه  هر ۲-٥زوجی و بر اساس جدول ترجیحا 

بر مجموع وزن هاي  ،از تقسیم هر وزن  ،می توان از روش هاي مختلفی استفاده کرد؛ در این مدل ،کرد. به منظور نرمالیزه کردن

 همان ستون استفاده شده است.
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اسبه درجه اهمیت هر یک از معیارها و زیر معیارها ابتدا میانگین هندسی براي هر یک از پس از اخذ پرسشنامه ها جهت مح -۳

محاسبه   Eepert Choiceمعیارها با استفاده نرم افزار سلول هاي ماتریس مقایسه زوجی محاسبه و سپس درجه اهمیت ) وزن(

 شد. 

این الیه ها به صورت رقومی سیستم اطالعات جغرافیایی شده و  ،در مرحله بعد با تأمین الیه هاي اطالعاتی مربوط به هر معیار -۴

 هر یک از الیه ها بر اساس نحوه تأثیر در وقوع مخاطرات قرار گرفته و آماده سازي گردیدند
 

 

منطقه مورد در  وقوع حرکات توده ایگانه مؤثر در 5ماتریس ومقدارعددی مربوط به هریک ازعوامل: 3شماره جدول 

  )سطح یک( مطالعه

 هیدرولوژی  اقلیمی کاربری اراضی توپوگرافیکی زمین شناسی عامل

 5 4 3 2 1 زمین ساختی

 4 3 2 1 1.2 توپوگرافیک

 4 3 1 1.2 1.3 کاربری اراضی 

 2 1 1.2 1.3 1.4 اقلیمی

 1 1.2 1.4 1.4 1.5 هیدرولوژی 

 16 11.5 6.75 4.08 2.28 مجموع

 
وقوع حرکات  رمقادیر میانگین حسابی محاسبه شده ضریب وزن هر یک از عوامل مؤثرد:ماتریس  و  4شماره جدول  

  )سطح یک( منطقه مورد مطالعهدر  توده ای

 میانگین هیدرولوژی  اقلیمی کاربری اراضی توپوگرافیکی زمین شناسی عامل

 0.406 0.312 0.347 0.444 0.490 0.438 زمین ساختی

 0.254 0.250 0.260 0.296 0.245 0.219 توپوگرافیک

 0.234 0.250 0.260 0.148 0.122 0.144 کاربری اراضی 

 0.119 0.125 0.086 0.074 0.080 0.109 اقلیمی

 0.082 0.062 0.043 0.037 0.061 0.087 هیدرولوژی
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منطقه مورد در  توده ایوقوع حرکات مؤثر در  گانه 12یک ازعوامل هر به مربوط عددی مقدار و ماتریس:5شمارهجدول 

 )سطح یک( مطالعه

پوشش  جاده شیب سنگ  عامل

 گیاهی

ذوب  بارش گسل

 برف

جهت  ارتفاع 

 دامنه

مناطق  دما رودخانه 

 مسکونی

 9 8 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1 سنگ

 9 7 5 5 4 4 3 3 3 2 1 1.2 شیب 

 8 6 5 5 4 3 3 2 2 1 1.2 1.2 جادهفاصله از

 8 5 4 4 3 3 2 2 1 1.2 1.3 1.3 پوشش گیاهی

 7 4 4 3 3 2 2 1 1.2 1.2 1.3 1.3 فاصله ازگسل 

 6 4 3 3 2 2 1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 بارش

 5 4 3 2 2 1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 ذوب برف 

 5 3 2 2 1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 ارتفاع 

 4 3 2 1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 جهت دامنه

 3 2 1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 فاصله از رودخانه 

 3 1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 دما

 1 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 مناطق مسکونی

 68 47.33 37.83 32.08 26.58 20.78 17.07 13.3 11.435 7.595 5.601 3.805 جمع

 
ماتریس و مقادیر میانگین حسابی محاسبه شده ضریب وزن هر یک از عوامل موثر در رخداد حرکات توده ای  در منطقه مورد مطالعه :6 جدول

 (2)سطح 

پوشش  جاده شیب سنگ  عامل

 گیاهی

ذوب  بارش گسل

 برف

جهت  ارتفاع 

 دامنه

مناطق  دما رودخانه 

 مسکونی

 عامل
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 0.219 0.132 0.169 0.158 0.187 0.188 0.192 0.234 0.225 0.262 0.263 0.357 0.262 سنگ

 0.178 0.132 0.147 0.132 0.155 0.150 0.192 0.175 0.225 0.262 0.263 0.178 0.131 شیب 

 0.139 0.117 0.126 0.132 0.155 0.150 0.144 0.175 0.150 0.174 0.131 0.089 0.131 جادهفاصله از

 0.105 0.117 0.105 0.105 0.124 0.112 0.144 0.117 0.150 0.087 0.065 0.058 0.086 پوشش گیاهی

 0.086 0.102 0.084 0.105 0.093 0.112 0.096 0.117 0.075 0.043 0.065 0.058 0.086 فاصله ازگسل 

 0.064 0.088 0.084 0.079 0.093 0.075 0.096 0.058 0.037 0.043 0.043 0.058 0.065 بارش

 0.055 0.073 0.084 0.079 0.062 0.075 0.048 0.029 0.037 0.028 0.043 0.044 0.065 ذوب برف 

 0.043 0.073 0.063 0.052 0.062 0.037 0.024 0.029 0.024 0.028 0.032 0.044 0.052 ارتفاع 

 0.034 0.058 0.063 0.052 0.031 0.018 0.024 0.019 0.024 0.021 0.026 0.035 0.042 جهت دامنه

 0.026 0.048 0.042 0.026 0.015 0.018 0.015 0.019 0.015 0.017 0.026 0.035 0.042 رودخانه 

 0.020 0.048 0.021 0.013 0.010 0.012 0.012 0.014 0.015 0.017 0.021 0.028 0.032 دما

مناطق 

 مسکونی

0.029 0.022 0.016 0.001 0.010 0.009 0.009 0.037 0.007 0.008 0.006 0.014 0.014 

 

 

 تهیه نقشه های فاکتور  -

در رابطه با عوامل زمین ساختی ، به طور کلی دو متغیر وارد محاسبات گردید . معیار  سنگ شناسی یک متغیر کیفی است 

گروه گروه اول، زیر معیار تقسیم شده است ، که شامل  سه، که تأثیر بسیار زیادي در وقوع حرکات دامنه اي دارد . این معیار به 

 می شود . دوم و گروه سوم

دیگر معیار ،عامل زمین ساختی ، گسل است . رابطه بین گسل و وقوع حرکت دامنه اي یک رابطه معکوس است. یعنی 

زیر معیار تقسیم شده است .  5هرچه به گسل نزدیکتر می شود ، خطر وقوع حرکات دامنه اي نیز بیشتر می شود. این معیار به 

٥٠٠> ,500-1000, 1000-1500  ,1500-2000 ,2000-2500 ,2500-3000 ,3000 < 

جهت دامنه  -3ارتفاع ،  -2شیب ،  -1معیار در مدل سازي به کار رفته است ، که شامل  3در رابطه با عامل توپوگرافیک ، 

مناسب ترین  درجه می شود  ، >60, 60-50, 50-40, 40-30, 30-20, 2-10, <10می شود. معیار شیب به هفت زیر معیار  
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, <2000درجه است.  معیار ارتفاع نیز به هفت معیار تقسیم شدت است که شامل  40 -15شیب براي وقوع حرکات دامنه اي 

می شود . رابطه ارتفاع و وقوع حرکت  >4000 ،3500-4000 ،3500 -3000 ،2500-3000 ،2000-2500,  2500-2000

رتفاع بیشتر باشد خطر وقوع حرکت توده اي نیز بیشتر است ، بخصوص در رابطه با توده اي یک رابطه مستقیم است ، یعنی هرچه ا

حرکات جریانی که معموال در ارتفاعات بیشتر رخ می دهند.  معیار جهت دامنه نیز به نه زیر معیار شمال ، شرق، جنوب ، غرب 

دامنه هاي رو به غرب و شمال به دلیل ،شمال غرب، شمال شرق، جنوب غرب، جنوب شرق، هموار و پست تقسیم می شود .در 

 اینکه ماندگاري بیشتر خطر وقوع حرکات توده اي نیز بیشتر می شود . 

عامل هیدرولوژي یکی دیگر از عوامل مؤثر در وقوع حرکات توده اي می باشد.این عامل به معیار فاصله از رودخانه تقسیم 

شوند و خطر احتمال وقوع حرکات توده اي را افزایش می دهند . معیار شده است ،. رودخانه هاي سبب زیرشویی دامنه هاي می 

, 700-500, 500-300, 300 -150, 150-100, 100-50,  <50رودخانه به هفت زیر معیار تقسیم شده است ، که شامل   

 می شود.  >700

است. معیار پوشش گیاهی به شش در عامل کاربري اراضی سه معیار ،پوشش گیاهی ، جاده و مناطق مسکونی به کار رفته 

می شود. قسمت اعظم منطقه را مراتع نیمه   تقسیم  مسکونی مناطق بایر، هاي زمین ،باغ ، مرتع مناسب، مرتع جنگل، زیر معیار ،

متراکم دربر می گیرد. لذا خاکها فاقد استحکام و مقاومت الزم در برابر فرسایش هستند . احداث جاده ها و راههاي ارتباطی در 

را افزایش  مناطق کوهستانی معموال ، منطقه را آماده براي وقوع حرکات توده اي  می کند و خطر احتمال وقوع حرکات توده اي

, 100-50,  <50می دهد.رابطه وقوع حرکات توده اي و فاصله از جاده ، یک رابطه معکوس است . معیار جاده به هفت زیر معیار  

متر تقسیم می شود . معیار مناطق مسکونی نیز به پنج زیر معیار  >700, 500-700, 300-500, 300 -150, 100-150

متر تقسیم می شود .رابطه حرکات توده اي و مناطق مسکونی نیز یک  >800، 600-800،  400-600، 400-200، <200

 رابطه معکوس است . به طوري که در نزدیکی مناطق مسکونی وقوع حرکات توده اي نیز بیشتر است . 

ار تقسیم شده در عامل اقلیمی سه معیار بارش، دما و اثر ذوب برف ویخبندان به کار رفته است. معیار بارش به پنج زیر معی

میلی متر ،تقسیم شده است .  454میلی متر،بیشتر از  454-315میلی متر،  315کمتر از  سالیانه  است . محدوده هاي با بارش

رابطه بارش و حرکات توده اي یک رابطه مستقیم است ، هرچه بارش بیشتر باشد، خطر وقوع حرکات توده اي نیز افزایش می یابد. 

متر تقسیم  2800متر و محدوده بیش از  2800تا  700متر، و محدوده بین  700یر معیار محدوده کمتر از معیار برف به سه ز

شده است. در ارتفاعات باال بارش معموال بصورت برف است و برف ماندگاري بیشتري دارد. ذوب برفها در اوایل بهار عامل مؤثري در 

 کات توده اي و برف ، یک رابطه مستقیم است . وقوع حرکات توده اي می باشد ، پس رابطه وقوع حر
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 1باید به این موضوع توجه شود که در مقایسه زوجی مقدار کمی رتبه یا اولویت هر عامل نسبت به همان عامل برابر با عدد 

خواهد بود  1.2ل باشد ،در این صورت مقدار کمی رتبه عامل دوم بر عامل او 2می باشد ،اما اگر رتبه عامل اول بر عامل دوم مثال 

،افزون بر این پس از تعیین رتبه کمی هر عامل وتشکیل جدول ماتریسی مربوط ، متوسط رتبه هر عامل را از طریق محاسبه 

میانگین حسابی تعیین و مشخص نمود ، به این ترتیب در پژوهش حاضر نیز از روش میانگین حسابی جهت محاسبه وزن هر عامل 

این ترتیب که در جدول ماتریس مربوط به مقایسه زوجی عوامل مؤثر در وقوع حرکات توده اي ،اعداد هر  استفاده گردیده است . به

ستون با یکدیگر جمع شده و سپس مقدار حاصل از ماتریس به جمع کل ستونهاي همان عدد تقسیم ودر نهایت متوسط اعداد در 

یا تعیین وزن مربوط به هر یک از عوامل الزم است از طریق  هر ردیف جدول ماتریس محاسبه شده است ، از انجا که وزن دهی

کالس یا طبقه بندي عوامل مختلف در روش سلسله مراتبی انجام شود ، بنابراین ، در پژوهش حاضر عوامل کیفی با استفاده از 

ربوطه در محیط نرم طبقه بندي هاي موجود و عوامل کمی از روش رسم منحنی هاي طبقه بندي تجمعی در مقابل پیکسل هاي م

 افزاري گردیده اند .

 نتایج : -

 :باشد می زیرشرح  به تحقیق از حاصل نتایج

 نظر در با تحقیق منطقه حرکات توده اي در رخداد در گانه مؤثر 12معیار هاي  زوجی یا دوبدو مقایسه از حاصل نتیجه

 راههاي شبکه ها، شبکه آبراهه دریا، سطح از ارتفاع شیب، هاي نقشه شامل GIS محیط  تهیه شده در اطالعاتی هاي الیه گرفتن

ذوب برف و بارش و  اثر ، اراضی میزان دما  وفاصله از  مناطق روستائی ، جهت دامنه کاربري سنگ شناسی، ها، گسل ارتباطی،

 به سنگ شناسی معیار اولویت نظر نشانگر مورد ماتریس 1و1 عنصر مثال عنوان به .است شده ارائه  5شماره   جدول یخبندان در

شماره  جدول در اولویت این براي عددي که و می باشند هم به نسبت یکسانی اهمیت یا اولویت داراي که است معیارسنگ شناسی

 اکثر می دهدکه نشان را شیب به معیارسنگ شناسی اهمیت یا اولویت که ماتریس 2و1 خانة یا و .است 1برابر است شده ذکر 6

مهمتردانسته  کمی را شناسی شیب به نسبت سنگ شناسی عامل اهمیت منطقه در آمده دست به داده هاي به توجه با کارشناسان

 .گردیدند تکمیل ماتریس عناصر سایر ترتیب همین به.گرفت نظر ر د را 2 عدد 1 شکل اساس بر آن براي میتوان که اند

 زوجی مقایسه از حاصل نتایج اساس بر حرکات توده اي بروز در مؤثر عوامل یک از هر اولویت یا رتبه از حاصل نتیجه

 .باشد می ۶-٥شرح جدول  به ذیربط گانه 12گانه و معیار هاي  5 عوامل

 منطقه در حرکات توده اي رخداد در مؤثر عوامل از یک هر به مربوط هاي نقشه دادن قطع از حاصل نتایج به توجه با

 امتیاز فاقد حرکات توده اي یا و حرکات توده اي مشخص مقدار داراي هاي پهنه از یک هر وزن یا ارزش محاسبه و(1.2( تحقیق
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 ارائه تحقیق منطقه در لغزش زمین رخداد بر گذار تأثیر عوامل گانه12هاي کالس یا طبقات از یک هر براي شده مشخص هاي

 پهنه بندي خطر وقوع حرکات توده اي در دامنه جنوبی دماوند را نشان می دهد. 2شماره نقشه .است شده

منطقه مورد مطالعه به لحاظ خطر وقوع حرکات توده اي به پنج پهنه خیلی خطرناک ، خطرناک،  2 شماره  براساس نقشه

 با خطر متوسط، کم خطر و بی خطر تقسیم شده است.

 

 وقوع حرکات دامنه ای در منطقه مورد مطالعه بر اساس مدل سلسله مراتبی: نقشه پهنه بندی خطر 2نقشه شماره 
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منطقه به پنج پهنه خطر وقوع حرکات توده اي تقسیم شده است. منطقه خیلی خطرناک با تعداد پیکسل  7شماره بر اساس جدول 

مناطق پر خطر عمدتا در مناطق پرشیب، در  2شماره  درصد منطقه را در بر می گیرد. بر اساس نقشه  4.8تقریبا  3773خروجی 

 مجاورت جاده و گسل ها واقع شده اند. 

 

 : مساحت پهنه های خطر وقوع حرکات توده ای در دامنه جنوبی دماوند بر اساس مدل سلسله مراتبی2جدول

 درصد تعداد پیکسلهای خروجی منطقه خطر

 %4.8 3773 خیلی خطرناک

 %20 15779 خطرناک

 %72.8 57335 متوسطبا خطر 

 %1.6 1302 کم خطر

 %0.4 380 بی خطر

 100 78569 مجموع

، بیست درصد منطقه را در برگرفته است. این پهنه نیز در مجاورت پهنه 15779پهنه خطرناک با تعداد پیسکل خروجی 

 خیلی خطرناک قرار گرفته است. و عمدتا در مجاورت جاده هاي واقع شده است. 

درصد  72.8وسیع ترین پهنه در منطقه است که مساحتی در حود 57335پهنه با  خطر متوسط با تعداد پیکسل خروجی 

 این منطقه به دور از جاده  واقع شده است.  9-4منطقه را پوشانده است. بر اساس نقشه 

سب واقع شده است.  با تعداد پهنه با خطر کم این پهنه عمدتا در مناطق کم شیب با پوشش گیاهی باغات و مرتع منا

عمدتا دور از جاده و راه  9-4درصد منطقه را در برگرفته است. این پهنه بر اساس نقشه 1.6، تقریبا  1302پیکسل خروجی 

 ارتباطی قرار گرفته است.

ی گیرد و منطقه را در بر م %0.4، کم وسعت ترین پهنه منطقه می باشد که در حدود 380پهنه بی خطر با تعداد پیکسل 

 اکثر حرکات توده اي در امتداد جاده رخ می دهد.  2بر اساس نقشه شماره عمدتا درو از جاده واقع شده است. 
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