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 چكيده 

رودخانه اهرچاي كيلومتري غرب شهر اهر در استان آذربايجان شرقي و بر روي  51در  مطالعه، حوضه آبريز سد ستارخان اهر، مورد منطقه
هاي زياد در منطقه، شناسايي عوامل موثر در وقوع اين پديده و وجود لغزش لغزشقرار دارد. با توجه به مستعد بودن منطقه نسبت به زمين

با خطر لغزش  هامختلف جهت شناسايي مکان هاياستفاده از روشباشد. بسيار ضروري مي لغزشطبيعي و شناخت مناطق مستعد زمين
-بندي خطر زمينتواند به جلوگيري از لغزش و كاهش خسارات ناشي از اين پديده طبيعي كمک كند. در اين مطالعه براي پهنهباال، مي

( استفاده شده است. بدين منظور ابتدا AHPهاي شاخص همپوشاني و تحليل سلسله مراتبي )لغزش و تحليل ريسک وقوع آن از روش
 محيط در موضوعي يهانقشه تهيه منظورهاي هوايي و بازديدهاي ميداني تهيه شد.سپس به با استفاده از عکسهاي منطقه لغزشنقشه زمين
 اراضي،ميانگين كاربري شيب، جهت شيب، مقدار ليتولوژي، شامل كنندهفاكتور كنترل 8تعداد  پذيري،آسيب نقشه تهيه و GISنرم افزار 

 .و مورد بررسي قرار گرفت انتخابلغزش،  زمين وقوع با آنها ارتباط اساس بر ،ارتفاع و آبراهه از فاصله ،هابه گسل نزديکي يانه،هام بارش
 به ترتيب به ي هر عاملوزن مقادير ده وش بنديطبقه كالس چندين به فاكتور هر لغزش،ضمن بررسي نقش اين فاكتورها در وقوع زمين

. دگردي استفاده( AHPدو روش شاخص همپوشاني و تحليل سلسله مراتبي ) ازد و ش داده اختصاص مرتبط يهاكالس و رستري يهااليه
لغزش با استفاده از دو روش مذكور، محدوده مورد  و تهيه نقشه احتمال وقوع زمين GISهاي مختلف در محيط پس از همپوشاني اليه

درصد از محدوده  88نتايج حاصل بيانگر قرارگيري حدود بندي شده است. لغزش تقسيم مطالعه به چهار پهنه متفاوت مستعد وقوع زمين
-گيرد. اين نتايج نشانگر مخاطرهدرصد از منطقه نيز در محدوده مستعد لغزش خيلي زياد قرار مي 4لغزش زياد است.  در پهنه با خطر زمين

عمر سد و احداث هر گونه سازه در آينده مد  باشد و بايستي در ميزان رسوبزايي، طولآميز بودن محدوده به لحاظ پديده طبيعي لغزش مي
 نظر قرار گيرد. 
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