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 چکیده

که از آن  آورد الت زیادی را در جهان به وجود میزمین لغزش، یکی از  مخاطرات طبیعی است که خسارات و مشک   

های آبریز را نام برد.  ها، جاده ها، مراتع و ... و همچنین  فرسایش و رسوب در حوضه توان به: تخریب ساختمان جمله می

منطقه مورد مطالعه،  می باشد.  اهمیت دارای بندی خطر آن، هنهپ و لغزش زمین به حساس مناطق شناسایی بنابراین،

 کیلومترمربع می باشد. 42/72در استان گلستان و در جنوب شهر گرگان واقع شده است. مساحت این حوزه در حدود 

موجود های  لغزشزمین  لغزش در منطقه مورد مطالعه، در مرحله اول نقشهبندی خطر زمین به منظور تهیه نقشه پهنه

لغزش شناسایی شد. این  دادی از عوامل موثر در وقوع زمینی آبخیز زیارت به صورت سطحی تهیه گردید و تع در حوضه

از سطح دریا، جهت شیب، بارندگی سالیانه، شیب، فاصله از آبراهه، لیتولوژی، فاصله از گسل، ارتفاع عوامل عبارتند از: 

ر مرحله بعد تهیه شدند. د GISهای رقومی در محیط  ین عوامل به صورت الیهی.  تمام افاصله از جاده و کاربری اراض

بندی  پهنه ها، نقشه این الیه دهی شده و با هم پوشانی ها به روش ارزش اطالعاتی و تراکم سطح وزن هرکدام از این الیه

  DRو  LI استفاده از دو شاخصبا های ارزش اطالعاتی و تراکم سطح تهیه گردید. در نهایت  لغزش به روش خطر زمین

بندی خطر را بهتر و  نتایج نشان داد که روش ارزش اطالعاتی پهنه  اهمیت این دو روش مورد مقایسه قرار گرفت.

ترین عوامل تاثیر گذار در وقوع  منطقی تر از روش تراکم سطح در منطقه مورد مطالعه نشان داده است. همچنین مهم

ای عهد حاضر(، و کاربری اراضی  های رودخانهجاده ، لیتولوژی )نهشتهزیارت به ترتیب  حوضه آبخیززمین لغزش در 

 تعیین شد.

 
 بندی، ارزش اطالعاتی، تراکم سطح، حوضه زیارت زمین لغزش، پهنه :کلیدواژه
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Landslide hazard zonation using GIS and bivariate Statistics  

(Case study, Ziarat watershed) 

 
Naiemeh, Pourmandi; gholamreza, lashkaripour; hamed, rezaei 

Abstract 

 
Landslide is one of the natural hazards that causes a lot of damage in the world, including: 

destruction of buildings, roads, pastures, etc., and also cause erosion and sedimentation in the 

watersheds. Therefore, identification of susceptible areas to landslide and its hazard zonation is 

very important. Ziarat watershed is located in Golestan province and in south of Gorgan city. 

The area of this watershed is about 42/72 km2. In order to prepare landslide hazard zonation 

map in the study area, in the first step, landslide inventory map of Ziarat watershed have 

prepared and some of the effective factors that had contributed to the occurrence of landslides 

have been identified. These factors include: lithology, distance from fault, distance from river, 

distance from road, elevation, aspect, slope, annual rainfall and land use. All of these factors 

were provided as digital layers in GIS. In the next step, each of these layers was weighted using 

information value and density area methods, which are subgroup of bivariate statistics method, 

and by overlaying these layers two landslide hazard zonation map (information value and 

density area) have prepared.  Finally, using LI and DR indicators, the importance of these two 

methods have compared. The results showed that the information value method have had better 

and more logical performance than density area method to indicate landslide hazard zones in the 

study area. Also, the most important factors influencing the occurrence of landslide in Ziarat 

watershed have identified that respectively include: road, lithology (recent alluvial deposits), 

and land use. 

Keywords: landslide, hazard zonation, information value, density area, bivariate statistic, Ziarat 

watershed. 

 

مقدمه

تجزیه  نتیجه که نیرو این اعمال اثر در شود. می مواد به سوپایین نیروی یک اعمال سبب همواره زمین ثقل نیروی   

 به شروع دامنه روی بر پایداری به رسیدن ها جهت دامنه در موجود ناپایدار باشد، مواد می دامنه روی در وزن نیروی

ای،  (. یکی از انواع حرکات دامنه1392آورند )ابراهیمی و همکاران،  می وجود به را ای دامنه حرکات و انواع کرده حرکت

مین لغزش، مخاطره طبیعی است که تاثیرقابل توجه در جهان دارد. آنها به طور معمول درنتیجه باشد. ز زمین لغزش می

های  مراه با عواملی هستند که اغلب مرتبط با فعالیترویدادهای شدید طبیعی مانند: باران سنگین، آتشفشان، زلزله و ه

زمین (. Casagli,et al.2016انسانی ازجمله ازبین بردن جنگل و استفاده شدید از زمین برای مصارف کشاورزی است )

 های دهد و آسیب های ناپایدار شهری و ساختارهای مهندسی در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می گاه ها سکونت لغزش

 عمدتا توپوگرافی با ایران (. (Xueling,et al.2014باشد های مستقیم و غیرمستقیم می آن به هردو صورت هزینه

 طبیعی شرایط ترین آماده اقلیمی، و شناسی زمین متنوع شرایط زیاد، خیزی لرزه و ساختی زمین فعالیت کوهستانی،

 خسارات سالیانه طبیعی، بالیی عنوان به ایران در لغزش داراست. زمین ها لغزش زمین از وسیعی طیف ایجاد برای را

 از مالی های خسارت ریال میلیارد 500 سالیانه اولیه، برآوردی سازد. براساسمی وارد کشور به فراوانی مالی و جانی

رود  از بین می ناپذیر بازگشت طبیعی منابع که، است صورتی در این و شود می تحمیل کشور بر ها لغزش زمین طریق

 ایجاد مراتع، ارتباطی، های جاده تخریب در مؤثری ای، نقش توده های حرکت همچنین(. 1392)ابراهیمی و همکاران، 

 کواترنری های لندفرم در فعال تغییردهندة عوامل ترین مهم از یکی و داشته آبریز های حوضه در رسوب و فرسایش
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 _مارنی  های هالی وجود و ییالق خوش سازند خصوصیات لیتولوژیکی زیارت، حوضه در (.1391است )شیرانی و سیف، 

 (.1393زاده و همکاران،  داده است )عبداهلل افزایش را لغزش وقوع امکان نفوذپذیر های شکاف و درز و وجود شیلی

 و لغزش زمین به حساس مناطق شناسایی رو این از است، دشوار ها لغزش زمین زمان رخداد بینی پیش که آنجا از   

 از باید امکان حد تا و است اهمیت دارای پدیده، این بروز از ناشی خطر پتانسیل اساس بر مناطق این بندی پهنه

هدف از این تحقیق تهیه  (.1391کرد )شیرانی و سیف،  دوری لغزشزمین خطر باالتر نسبی پتانسیل احتمال با مناطق

 تقسیم از عبارت بندیپهنه کلی طور باشد. به در منطقه زیارت می GISبندی خطر لغزش با استفاده از  نقشه پهنه

 بروز از ناشی خطر پتانسیل یا واقعی درجه اساس بر مناطق، این کردن بندیرتبه و مجزا مناطق به زمین سطح بندی

در طول چند دهه گذشته، توسعه (. 1375باشد )شریعت جعفری،  می ها شیب روی ای توده حرکات دیگر یا لغزشزمین

های سنجش از دور، تهیه نقشه خطر حساسیت به زمین لغزش را  و تکنیک (GISهای اطالعات جغرافیایی) سیستم

تسهیل کرده است.

معرفیمنطقهموردمطالعه

سو است و با دارا بودن  مساحت  های رودخانه قره باشد که یکی از زیرحوضه محدوده مورد مطالعه، حوضه زیارت می   

شود در استان گلستان، در شهرستان  ( مشاهده می1کیلومتر، همانطور که در شکل ) 40کیلومترمربع و محیط  42/72

 36ثانیه طول جغرافیایی و  11دقیقه و  31درجه ،  54ا ثانیه ت 53دقیقه و  23درجه ،  54گرگان و بین مختصات 

ثانیه  عرض جغرافیایی قرار گرفته است. این حوضه در  59دقیقه و  43درجه ، 36ثانیه تا  51دقیقه و  36درجه ، 

ر پذیجنوب شهرستان گرگان قرار گرفته و دسترسی به آن از طریق بلوار اصلی ناهار خوران از طریق شهر گرگان امکان

 (.1392)ابراهیمی و همکاران،  باشد، زمستان( می و سال )پائیز سرد فصول در بارندگی میزان . بیشترینباشدمی

 و درز و وجود شیلی_  مارنی های هالی وجود و ییالق خوش سازند خصوصیات لیتولوژیکی زیارت، آبخیز حوضهدر

 توسعه و رویه بی ساز و ساخت اثر در بارگذاری افزایشداده است.  افزایش را لغزش وقوع امکان نفوذپذیر های شکاف

 و گیاهی پوشش تخریب نیز ترانشه و ایجاد و سازی جاده از ناشی گسیختگی سطوح ایجاد مناطق مسکونی،

ایجاد  ای و واریزه های جریان وقوع نیز و زمین های الیه لغزش سبب آبخیز زیارت، شیبدار هایدامنه در کشاورزی

 (.1393زاده و همکاران،  است )عبداهلل شده مالی و جانی خسارت

 
 . موقعیت منطقه مورد مطالعه1شکل
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 بحث

 روی های لغزش زمین بررسی و شناسایی مرحله ترین مهم منطقه، هر در لغزش زمین خطر تعیین و ارزیابی برای   

بدین منظور از طریق  (.1375جعفری، )شریعت کنند  می کنترل را ها لغزش زمین این که است عواملی مطالعه و داده

های موجود و  نرم افزار گوگل ارث، انجام بازدیدهای میدانی در حوزه، استفاده از اطالعات و راهنمای محلی  و نقشه

. 2ای تهیه گردید )شکل ی آبخیز زیارت به صورت پهنه های حوضه ی شواهد زمین لغزش دستگاه جی پی اس، نقشه

نوع  7نوع لغزش شناسایی شد که:  91در منطقه مورد مطالعه مجموعا  . آبخیزداری استان(.1393کرنژادی و همکاران، 

نوع  27نوع لغزش مرکب و  2نوع لغزش خزشی،  32نوع لغزش چرخشی،  22نوع لغزش جریانی، 1، لغزش انتقالی

 است. لغزش ریزشی

 
 . آبخیزداری استان(1393همکاران، ت )کرنژادی و لغزش در حوضه زیار . نقشه پراکنش زمین2شکل



 هایاطالعاتیالیه

های اطالعاتی و هم چنین مرور مطالعات انجام شده در منطقه  در این تحقیق پس از بررسی عوامل مختلف موثر الیه   

مورد مطالعه، ارتفاع از سطح دریا، جهت شیب، بارندگی سالیانه، جهت شیب، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، لیتولوژی، 
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( در 3های عوامل موثر طبق شکل ) ای اطالعاتی انتخاب گردید. و نقشهه کاربری اراضی و فاصله از گسل بعنوان الیه

ها و هم چنین با استفاده  گذاری نقشه پراکنش لغزش و هرکدام از الیه آماده سازی شد. و در ادامه با رویهم GISمحیط 

 دید. ها محاسبه گر از روش آماری دو متغیره ارزش اطالعاتی و تراکم سطح، وزن هریک از طبقات الیه
 

 
 لغزش . نقشه عوامل موثر در زمین3شکل
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 روشآماریدومتغیره

 در ها داده پذیری انعطاف و هاداده به بندیپهنه مختلف های مدل نیاز شده، تهیه مؤثر پارامترهای نقشه به توجه با   

 .است شده استفاده )اطالعاتی ارزش و سطح تراکم (متغیره دو آماری های از روش نوشتار این در آماری، های روش

  : (Bivariate Statistical Method)دومتغیره آماری روش

 به ها لغزش پراکنش نقشه با مقایسه در هرکدامArcGIS افزار نرم در اطالعاتی های الیه متغیره دو روش آماری در   

 تهیه از شدند. بعد گرفته نظر در دوتایی صورت به ش( لغز پراکنش )نقشه مستقل )عوامل(،  وابسته متغیر دو عنوان

 و بندی مختلف، طبقه های در زمین لغزش الیه عوامل از یک هر نقش تعیین منظور به مربوطه، های اطالعاتی الیه

 .شدند دهی وزن

 منطقه، کل برای لغزش رخداد نسبت به جداگانه اطالعاتی الیه یک عنوان به محیطی، عامل هر دیگر عبارت به   

 به کلی لغزش زمین رخداد احتمال اطالعاتی های الیه وزن جبری، با جمع سپس و گرفت قرار تحلیل و بررسی مورد

 است استوار فرض این بر روش این شد. اساس تهیه خطر بندی پهنه نقشه و دست آمده

 تعداد که صورتی در دهد.  روی می داده رخ های لغزش زمین شرایط مشابه شرایطی در آینده های لغزش زمین که

 داشته وجود زمین لغزش رخداد در عوامل این نقش از اطالعات کامل و باشد محدود لغزش زمین با مرتبط عوامل

 این گیرد. در استفاده قرار مورد لغزش زمین خطر بندی پهنه در سودمند، ابزاری عنوان تواند به می روش این باشد،

 سطح تراکم و اطالعات ارزش روش دو لغزش از زمین خطر بندی پهنه نقشه تهیه و عامل هر وزن محاسبه برای نوشتار

 (.1391استفاده شد )شیرانی و سیف، 



اطالعات: ارزش دومتغیره آماری روش
 رخداد در مؤثر متغیرهای رابطه به توجه با روش این شد. در ابداعYin & Yan (1988  )توسط  روش این   

 یک هر سهم و وزن اساس این بر. شود یم غزشل زمین خطر بندی پهنه به اقدام ها غزشل نزمی پراکندگی با لغزش  زمین

 آید. اساس رابطه زیر بدست می بر لغزش زمین رخداد در پارامترها از

 
 یک از مشخص طبقه در لغزش تراکم زمین Densclass ،متغیر یک از مشخص طبقه به مربوط وزن Wi آن که در   

 رخداده های لغزش زمین مساحت یا ها سلول تعداد Npix(Si) کل محدوده، در لغزش زمین تراکم Densmap پارامتر،

 های نقشه تهیه از پس. هستند پارامتر از طبقه هر کل مساحت یا ها سلول تعداد Npix(Ni) از پارامتر طبقه هر در

 دسته ب تجمعی وزنی نقشه یک و شده جمع هم با همه آنها لغزش، زمین رخداد در مؤثر پارامترهای به مربوط وزنی

رخداد  در مربوطه پارامتر کمتر تأثیر دهندة نشان باشد، تر منفی عدد چه هر ها، عددی وزن مقدار مورد آید. در می

 (.1391است )شیرانی و سیف،  تأثیر بیشترین دهندة نشان تر مثبت عدد و لغزش زمین



 سطح: تراکم دومتغیره آماری روش

محاسبه  لغزش زمین تراکم پارامتر، یا عامل نقشه هر برای روابط زیر از طریق اطالعاتی ارزش روش مانند روش این در  

 شود. می لغزش زمین بندی نقشه پهنه تهیه به اقدام اطالعاتی ارزش روش در شده، یاد مراحل مانند سپس و شود می
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 رده هر در لغزش زمین های تعداد پیکسل Npix (SXi) پارامتر، از رده هر در لغزش زمین تراکم Darea آن در که   

 از رده هر متغیر وزن Warea  مشخص، پارامتر از رده هر در ها کل پیکسل تعداد Npix (Xi) مشخص، پارامتر هر از

 (.1391)شیرانی و سیف، باشد پارامتر می هر

 باشد. موجود می 9تا  1نتایج محاسبه ارزش اطالعاتی و تراکم سطح برای منطقه مورد مطالعه در جداول    

 
 های ارتفاع از سطح دریا در منطقه مورد مطالعه . رده1جدول

طبقاتارتفاعازسطح

دریا
تعدادلغزشدر

هرطبقه

تراکمزمینلغزشدر

هرطبقه

وزنهرطبقهدرروش

ارزشاطالعاتی

وزنهرطبقهدرروش

تراکمسطحی

1200-600 38 0.41 1.32 8.68 

1800-1200 45 0.45 0.31 1.17 

2200-1800 6 0.06 1.15- 2.15- 

3020-2200 2 0.02 2.67- 2.92- 

 
 های جهت شیب در منطقه مورد مطالعه . رده2جدول 

طبقاتجهت

شیب

تعدادلغزشدر

هرطبقه

تراکمزمینلغزشدر

هرطبقه

وزنهرطبقهدرروش

ارزشاطالعاتی

وزنهرطبقهدرروش

تراکمسطحی

 3.71 5.50 0.43 40شمال

 2.43 6.97 0.06 6جنوب

 3.63 5.83 0.30 28شرق

 2.08 5.78 0.18 17غرب

 
 . بارندگی سالیانه در منطقه مورد مطالعه3جدول

ندگیطبقاتبار

سالیانه

تعدادلغزشدر

هرطبقه

لغزشدرتراکمزمین

هرطبقه

وزنهرطبقهدرروشارزش

اطالعاتی

وزنهرطبقهدرروش

تراکمسطحی

310.4-277.7 0 0.0001 7.45- 3.13- 

343.2-310.4 6 0.065 1.24- 2.24- 

375.9-343.2 7 0.076 0.77- 1.69- 

408.7-375.9 8 0.087 0.51- 1.26- 

441.4-408.7 26 0.28 0.81 3.98 

474.2-441.4 24 0.26 1.13 6.65 

506.9-474.2 12 0.13 1.43 10.10 

539.7-506.9 7 0.07 1.48 10.77 

572.4-539.7 1 0.01 0.46 1.88 
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 های شیب در منطقه مورد مطالعه . رده4جدول

تراکمزمینلغزشدرتعدادلغزشدرهرطبقهطبقاتشیب

هرطبقه

وزنهرطبقهدرروش

ارزشاطالعاتی

درروشوزنهرطبقه

تراکمسطحی

5-0 12 0.13 1.43 10.06 

15-5 2 0.02 1.03 5.66 

25-15 4 0.04 0.39- 1.02- 

45-25 36 0.39 0.29 1.09 

45< 37 0.40 0.39- 1.01- 

 
 برای منطقه مورد مطالعه . طبقات فاصله از آبراهه5جدول

تعدادلغزشدرطبقاتآبراهه

هرطبقه

تراکمزمینلغزشدر

هرطبقه

وزنهرطبقهدرروش

ارزشاطالعاتی

وزنهرطبقهدرروش

تراکمسطحی

50-0 45 0.49 5.43 3.89 

100-50 19 0.20 5.86 2.53 

150-100 10 0.10 6.42 2.33 

200-150 9 0.09 6.96 3.59 

300-200 4 0.04 7.07 1.79 

450-300 4 0.04 8 4.53 

450< 0 0.0001 10.40 0.12 

 
 فاصله از جاده برای منطقه مورد مطالعه. طبقات 6جدول

 

طبقاتجاده
تعدادلغزشدر

هرطبقه

تراکمزمینلغزشدر

هرطبقه

وزنهرطبقهدرروشارزش

اطالعاتی

وزنهرطبقهدرروش

تراکمسطحی

100-0 29 0.31 2.58 38.7 

200-100 11 0.12 1.62 12.87 

300-200 10 0.10 1.56 11.82 

450-300 8 0.08 0.91 4.70 

600-450 3 0.03 0.07- 0.22- 

600< 30 0.32 0.95- 1.93- 

 
 . واحدهای لیتولوژی در منطقه مورد مطالعه7جدول

تعدادلغزشدرهرلیتولوژیطبقات

طبقه

تراکمزمینلغزشدر

هرطبقه

وزنهرطبقهدرروشارزش

اطالعاتی

وزنهرطبقهدرروش

تراکمسطحی

Qt 14 0.153 2.08 22.08 
Kul ml 4 0.043 1.19- 2.19- 

Jl 10 0.0001 6.59- 3.13- 
Jsl s.sl38 0.417 0.46 1.87 

Pr0 0.0001 3.71- 3.06- 
Pdl6 0.0659 0.55- 1.33- 
Cml26 0.285 0.59 2.52 
Dkh3 0.032 1.8- 2.62- 
Osch0 0.0001 4.95- 3.11- 
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 مورد مطالعه های کاربری اراضی برای منطقه . رده8جدول

تعدادلغزشدرطبقهبندیکاربریاراضی

هرطبقه

تراکمزمینلغزش

درهرطبقه

وزنهرطبقهدر

روشارزشاطالعاتی

وزنهرطبقهدر

روشتراکمسطحی

اراضیجنگلیوبیشه

زارمتراکم

27 0.296 0.749- 1.657- 

اراضیجنگلیوبیشهزارنیمه

متراکم

54 0.593 1.017 5.548 

اراضیبایرباپوششگیاهی

کمیافاقد

0 0.0001 5.477- 3.128- 

 9.219 1.369 0.109 10زراعتآبی

 -3.137 -6.844 0.0001 0مرتعنیمهمتراکم

 
 . طبقات فاصله از گسل برای منطقه مورد مطالعه9جدول

تعدادلغزشطبقاتگسل

درهرطبقه

تراکمزمینلغزشدر

هرطبقه

روشوزنهرطبقهدر

ارزشاطالعاتی

وزنهرطبقهدرروش

تراکمسطحی

500-0 27 0.29 0.60- 1.42- 

1300-500 47 0.51 0.4 1.55 

1300< 17 0.18 0.52 2.17 

 

 
نقشهپهنهبندیخطرزمینلغزشبهروشارزشاطالعاتی

ها و با استفاده از نقاط شکست منحنی،  ها، مربوط به نقشه تجمع وزن با رسم نمودار درصد مساحت تجمعی وزن   

( تهیه 4بندی خطر لغزش مطابق شکل ) های خطر مشخص شده و برحسب آن نقشه پهنه های مربوط به پهنه آستانه

 شد.
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     اطالعاتی   بندی خطر لغزش به روش ارزش  . نقشه پهنه4شکل

نقشهپهنهبندیخطرزمینلغزشبهروشتراکمسطح

های  در این روش نیز همانند روش ارزش اطالعاتی با توجه به نقاط شکست نمودار مساحت تجمعی وزنها، آستانه   

لغزش به روش تراکم سطح برای منطقه مورد مطالعه مطابق  بندی خطر زمین آید و در نهایت نقشه پهنه خطر بدست می

 ( تهیه گردید. 5ل )شک

 
 بندی خطر لغزش به روش تراکم سطح نقشه پهنه .5شکل

(Landslide Index) لغزششاخصخطروقوعزمین 
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 بر پهنه تقسیم آن مساحت به پهنه هر در یافته لغزش سطح نسبت درصد از است عبارت لغزشزمین خطر شاخص   

 مساحت نسبت گردد. رابطه زیر محاسبه می اساس بر شاخص این ها. پهنه کل سطح به لغزش مجموع نسبت

زمین وقوع نسبی که استعداد است شاخصی خطر، پهنه آن مساحت به خطر پهنه هر در شده واقع ایه لغزش زمین

 .کند می مشخص را پهنه آن در لغزش

 
مساحت  Si خطر ومساحت هرپهنه  Aiلغزش در هر پهنه خطر به درصد،  خطر وقوع زمین شاخصLI  در این رابطه،   

 (.1388ها )نصرآزادانی و شیرانی،  تعداد پهنه nلغزش در هرپهنه خطر و 

 
(Density Ratio)لغزشتراکمنسبیزمین

 (،Si)ها  در هر پهنه  لغزش شود که عبارت است از درصد مساحت زمین این پارامتر طبق رابطه زیر محاسبه می   

 .(1388)نصرآزادانی و شیرانی،  (Ai)تقسیم بر درصد مساحت کل هر پهنه 

 
ها در روش ارزش اطالعاتی با افزایش میزان خطر  لغزش شود که فراوانی زمین ( مشاهده می7( و )6با توجه به شکل )   

  .باشد یابد و نسبت به نمودار تراکم سطح دارای یک روند منطقی می افزایش می

 

 
 های خطر در روش ارزش اطالعاتی لغزش برای پهنه تراکم نسبی زمینلغزش و نمودار شاخص خطر وقوع زمین. 6شکل

 

 
 های خطر در روش تراکم سطح لغزش برای پهنه تراکم نسبی زمینلغزش و نمودار شاخص خطر وقوع زمین. 6شکل

 گیرینتیجه

نوع لغزش  22جریانی،  نوع لغزش  1، نوع لغزش انتقالی 7نوع لغزش داریم که:  91در منطقه مورد مطالعه مجموعا    

ها،  دهی به طبقات الیه است. پس از وزن نوع لغزش ریزشی 27نوع لغزش مرکب و  2نوع لغزش خزشی،  32چرخشی، 
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 9/506-7/539ای عهدحاضر، از نظر بارندگی سالیانه طبقه  های رودخانه بیشترین وزن از نظر لیتولوژی مربوط به نهشته

، از نظر 1300، از نظر فاصله از گسل مربرط به فواصل باالی 600-1200دریا طبقه  میلی متر، از نظر ارتفاع از سطح

، از نظر جهت شیب مربوط به 0-50، از نظر فاصله از آبراهه مربوط به فواصل0-100فاصله از جاده مربوط به فوصل 

بدست آمد. در نهایت و از نظر کاربری اراضی مربوط به زراعت آبی  0-5جهت شمال، از نظر شیب مربوط به شیب 

ای عهد حاضر(، و کاربری اراضی  پارامترهای جاده، لیتولوژی )نهشته های رودخانهمشخص گردید که  بیشترین تاثیر را 

های  لغزش که برای نقشه لغزش و تراکم نسبی زمین و با توجه به شاخص خطر وقوع زمین .در وقوع لغزش دارند

لغزش محاسبه شد، نقشه ارزش اطالعاتی نسبت به نقشه تراکم سطح نقشه برتر انتخاب گردید. و در  بندی زمین پهنه

کیلومترمربع( از  54/18عادل % )م07/26کیلومترمربع( از حوضه در پهنه خطر خیلی کم،  9/6% )معادل 7/9این نقشه 

% )معادل 87/10کیلومترمربع( از حوضه در پهنه خطر متوسط،  63/34% )معادل 67/48حوضه در پهنه خطر کم، 

کیلومترمربع( از حوضه در پهنه خطر خیلی زیاد  32/3% )معادل 67/4کیلومترمربع( از حوضه در پهنه خطر زیاد،  73/7

 قرار دارد.
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