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  ايهاي دامنهبندي ناپایداري  مریوان و پهنه-ژئومورفولوژي جاده جدید سنندج
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  چکیده
 ،کندهاي ارتباطی را در مناطق کوهستانی تهدید می طبیعی که راهمهم مخاطرات یکی از

واسطه برهم زدن ه ها ب زمان احداث جادهاین پدیده در. هاستلغزش اي و زمیندامنههاي ناپایداري
 پتانسیل لغزش در جاده ،در این پژوهش با این هدف. دهدها فراوانی بیشتري را نشان میتعادل دامنه

شناسی، شیب، سنگ .استارزیابی شده  مریوان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی- جدید سنندج
موثر در اصلی ه از گسل، فاصله از شبکه آبراهه پارامترهاي شیب، فاصله از جاده، بارندگی، فاصلجهت

 با استفاده از هاهاي دادهپس از تهیه الیه. اند انتخاب شدههاي مسلط به جاده مورد نظر ناپایداري دامنه
بندي خطر نقشه پهنه ،هاها با الیه پراکنش زمین لغزش هر کدام از این الیهتطبیق و پارامترهاي فوق

ي سیستم اطالعات افزارهادهی و تحلیل سلسله مراتبی در نرم وزنمدل استفاده از دو لغزش با
هاي روي داده ها و تطبیق آن با لغزشدست آمده از مقایسه مدل به نتایج .شده استتهیه  جغرافیایی

است که احداث جاده وقوع آن بیانگر ، برتري روش تحلیل سلسله مراتبیدر مسیر راه ضمن معرفی 
وقوع ه متري جاده ب 200 ها در فاصله درصد لغزش67طوري که  به .را تشدید نموده استها زشلغ

هاي  مسیر راه و سپس مقاومت سنگفاصله ازها میان عوامل مشترك موثر بر لغزش در. اندپیوسته
قایسه م در خصوص متغیر اول،. نداها داشتهثیر را در وقوع لغزشأبیشترین تزیربنا و پیرامون راه 

هاي مسیر راه و فراوانی آنها را با تطبیق ناپایداري ، شدههاي اشاره مدلحاصل ازبندي هاي پهنه نقشه
همین نتایج همچنین با استناد به . دهدمیهاي حفر شده در یک امتداد خطی به خوبی نشان ترانشه
  . راه برآورد نمایدسازيهاي احتمالی لغزش را به منظور ایمنها توانسته است رویکردپارامتر

  
  1.ايش، ژئومورفولوژي، حرکات دامنهلغزمریوان، زمین -  سنندججاده :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
توسعه اقتصادي و اجتماعی  هاي رشد وآیند و زمینه نوین به شمار میتمدنعناصر مهم  ها ازراه

ها در  جهت احداث شبکه راهاي کهسرمایه .)54:1385 ،همکاران ریاضی و( سازندمی را فراهممناطق 
سازي آنها صرف هاي مورد نیاز آن و نیز حفظ و نگهداري و ایمنبسترهاي گوناگون جغرافیایی و سازه

برداري منظور بهره هحراست از این سرمایه ملی ب. گرددهاي ملی محسوب می سرمایهوشود، جزمی
هاي مناسب و ایمن،  ري از راهبرخوردا). 47:1379 فالح تبار،( ها الزامی است طوالنی مدت از شبکه راه

 اي کهطور کلی گسترش ارتباطات و جاده در مجموعه هب. رودیکی از معیارهاي توسعه به شمار می
توسعه  گام برداشتن در مسیر توسعه و دستیابی به .اي دارددهد، جایگاه ویژه را شکل می"توسعه پایدار"

 فرایند یک اي،توده حرکات ).39:1386نظري، ( استو پایدار مناسب دهپایدار نیازمند برخوارداري از جا
 دار شیب هايکوهستان تا مالیم هايتپه از آنها حیطه که است طبیعت در مهم اکوسیستمی - ژئو

اي از  که شکل گستردههالغزش زمین در این بین ).2009 همکاران، و 1گروبر (است یافته گسترش
 وارد زیادي خسارات ساله هر که هستند طبیعیبسیار مخرب  هايپدیده از ییک اي بودهحرکات توده

 ضروري ايتوسعه هايفعالیت و ریزيبرنامه براي لغزش زمین قابلیت وقوع شناسایی ،بنابراین .کنندمی
 خسارات  ریال میلیارد500براساس برآوردهاي اولیه، ساالنه حدود ).2006 همکاران، وکانگو ( است

 ها و این پدیده همچنین خسارت .)70:1376 ایزانلو،( شودها برکشور وارد می لغزش  زمین طریقمالی از
نقل   اختالل در حمل و،افزایش هزینه نگهداري وتعمیرات ،مشکالتی مانند افزایش هزینه ساخت جاده

وجود ه ها ب  راه را براي...اختالل در مدیرت جنگل و هاي مورد استفاده وباال بردن خسارات به ماشین و
 ،بندي خطر آنموجود در یک منطقه وپهنههاي لغزششناسایی عوامل موثر در وقوع زمین .آوردمی

 ترین ویکی از ابزارهاي اساسی جهت دستیابی به راهکارهاي کنترل این پدیده و انتخاب مناسب
توان به تحقیقات  زمینه میدر این ).118: 1386 ،همکاران شادفر و( باشدثر میؤترین گزینه مکاربردي

طی تحقیقی در منطقه جنگلی کوهستانی ایشان .  اشاره نمود)1977( 2ارکسپ و  الرسننی چون،امحقق
 عرض به باریک نوار یک تحقیق این در .ها پرداختند با جادهلغزشبه بررسی ارتباط مکانی وقوع زمین

 منطقه با منطقه این و شده بررسی دهجا مسیر در متر 170 طول به ايجاده کناره از متر 85
 آن در مورد 8 به 5 از لغزش شدت میزان و شد مقایسه بوده نگرفته صورت سازيجاده که مشابهی

ایجاد کانال و ناپایداري دامنه در مناطقی  به بررسی زهکشی سطوح و) 1994( 3مونتگري .رسید ثبت به

                                                             
1- Gruber S. Huggel C., Pike, R. 
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3- Montgomery, D.R. 
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طی تحقیقی  )2003( 1کانگو سرکار و .ود پرداختشمنظور محلی و کاربري زمین احداث می که جاده به
به این  ها پرداختند و هیمالیا به بررسی اثرات احداث جاده در وقوع زمین لغزش2در منطقه دارجیلینگ

بیشترین تراکم وقوع  ها ارتباط مستقیم دارد ولغزشوع زمینکه احداث جاده با وقنتیجه رسیدند 
 استعداد ارزیابی با) 2006 (3کوماچ مطالعه .متر بوده است 150 تا فاصله ها حداکثرلغزشزمین
 استعدادسنجی مدل چندین آماري نتایج مبناي بر. بود مرتبط مرکزي اسلوونی در لغزش زمین
 نتایج ها مدل این. یافت توسعه AHP(4 (مراتبی سلسله فرایند تحلیل روش از استفاده با لغزش زمین

 رانش و ناپایداري )1378( محمودي .دادند نشان 73 %تا 3/4 %نیبی پیش خطاي بازه با را متفاوتی
عوامل به  و  کیلومتر از لحاظ توزیع فضایی60 سروآباد به مسافت –در طول مسیر سنندج  اي رادامنه

 را با استفاده از کامیاران-مسیر مریوان ) 1383(  باخویشی.استوجودآورنده این حرکات ارزیابی کرده 
 وي ،داده است کید بر زمین لغزش مورد مطالعه قرارأاي با تاز لحاظ حرکات دامنه دهی،روش وزن

اي در ترتیب عامل اصلی ایجاد حرکات دامنه اقلیم را به هاي دامنه، شیب وجنس سازندها و رسوب
ساري به  طی تحقیقی در حوزه تجن،) 1386( کالرستاقی و همکاران .داند می شدهمسیر مطالعه

که بیشترین تراکم ها پرداخت و به این نتیجه رسید ت جاده سازي در وقوع زمین لغزشبررسی اثرا
 219/0 زمین لغزش با ترکم 21 متر از مرکز جاده با تعداد 75 حداکثر تا فاصله لغزشوقوع زمین

 کیلومتر بررسی 85 مسیر جاده هراز را به طول) 1386( دانشمندي .باشدمی )تعداد در کیلومترمربع(
 ثر بر پایداري مسیر جاده پرداخته استؤتحلیل متغیرهاي ژئومورفولوژیک م  وي به تجزیه و. استردهک
 که ناشی از استکنند مخاطرات طبیعی گرفت بیشتر مخاطراتی که جاده هراز را تهدید می  نتیجهو

  .گزینی نامناسب جاده استمکان
در مسیر راه ها در وقوع زمین لغزششناسایی مناطق مستعد زمین لغزش و تعیین عوامل موثر 

 از اهداف  5دهی دو مدل تحلیل سلسه مراتبی و وزنکارایی و مقایسه و مریوان - جدید االحداث سنندج
 دوران ناپایداراز رسوبات  عموماًکه حفر شده هاي ترانشه در اًي جدید اکثرهالغزش. این پژوهش است

در هاي تند  برخورد مسیر راه با شیب،از طرفی .شود، واقع میاستتشکیل شده شناسی چهارم زمین
لغزش هاي  و ها با خطر ریزش جاده را، مسیرهااین دامنه زیر بناي حفر تکیه گاه و تر وهاي سختسازند
با هدف شناخت درجه ناپایداري مسیر این راه انجام این تحقیق بنابراین  .ساخته است مواجهآتی 

   .بوده استضروري 

                                                             
1- Sarkar, S. Kanungo. D. 
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3- Komac M. 
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5- Weighting 
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تیژتیژ  –که به مسیر گاران بوده مریوان  -سنندجاالحداث   جدیدجادهبخشی از  مطالعه مسیر مورد
شرقی - زاگرس با امتداد تقریبی غربیبخشی از ارتفاعاتکیلومتر از  28این جاده با طول . موسوم است

روي از راه  ،رهاالقعی خطقدر محل تال احداث شده و )ترانشه( بريصورت بغله  راه ب غالباً.گذردمی
 ،گاران در سه راهی پل شدهنقطه شروع جاده مطالعه. کندمی ساخته شده عبور هايیا پلها خاکریز

 ن از سطح دریاآشود و ارتفاع ختم میشهر جانوره نیز به ه را انتهاي. دارد متر 1320ارتفاعی حدود 
 ،لغزشتانسیل زمینبراي بررسی پناگفته نماند که در این پژوهش  .)1 شکل( است متر1600حدود 
که مساحت آن دهد پوشش می هاي مسلط به جاده دامنهنواري با پهناي مشخص در سطحه را  رامسیر

  .باشدمی کیلومتر مربع 60بالغ بر 
 

  
  

     مورد مطالعهمسیرموقعیت  - 1 شکل
  ها و روشهاداده

شناسی   و زمین1:50000هاي توپوگرافی با مقیاس  نقشهرا پایههاي  نقشه،در این پژوهش
، 1:20000و 1:55000مقیاسهاي هوایی عکسهمچنین . اندتشکیل داده 1:100000و 1:25000

 سازمان جغرافیایی کشور،( ها متر براي شناسایی لغزش5/2با دقت IRS تصاویر پانکروماتیک ماهواره 
 استفاده توپوگرافی نیمرخ هاي تهیه  براي متر90با قدرت تفکیک ) SRTM( رادارتصاویر و از ، )2008

و  ها ارتفاع و موقعیت پروفیلGPSطی کارهاي میدانی با استفاده از دستگاه  ،عالوه بر این.  استشده
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همچنین به این . هاي توپوگرافی تطبیق داده شده استدر روي زمین ثبت شده و با نقشهها ناپایداري
 Global با استفاده از نرم افزار  شدهالعههاي توپوگرافی طولی و عرضی از مسیر جاده مطمنظور نیمرخ

Mapper  7 حل اولیها در مر مطالعات انجام شده در مناطق مشابهسپس با توجه به شده است، ترسیم 
 فاصله از شبکه آبراهه  وشیب، فاصله از جاده، بارندگی، فاصله از گسل شناسی، شیب، جهت  عامل سنگ

مشاهده مستقیم و از طریق و طی شده سی ربرها ن لغزشدر وقوع زمیاصلی ثر ؤعنوان عوامل م به
هاي هوایی و تصاویر مورد اشاره موقعیت و مستقیم از طریق عکسکارهاي میدانی و نیز مشاهده غیر

هاي عکس هاي پایه،  پس از واردکردن نقشه.)4شکل ( هاي آنها برداشت و انتقال داده شده است ویژگی
 الیه پراکنش زمین افزاري منتقل ونرمها به محیط یی زمین لغزش، و جدول مختصات جغرافیاهوایی
نقشه از  طبقهبراي تعیین هر  ه وبندي شدطبقهها  الیهاین .)2 شکل( منطقه تهیه شدهاي لغزش

 عامل 7استفاده از  در نهایت با .قرار شده استبرارتباط ها  کدام از الیهبین هرها پراکنش زمین لغزش
 و نتایج حاصل شددهی انجام ي خطر زمین لغزش با دو مدل تحلیل سلسله مراتبی و وزنبندثر پهنهؤم

 زیرگروه تقسیم هفت متغیرها به ،دهی روش وزناستفاده از ادامه با در. شد مقایسه هم بااز هر دو مدل 
ین اه بکه  .تخصیص داده شده است پنج تا از یک يمتغیر امتیاز  هربهاساس درجه اهمیت  ده و برش

 شده وداده  3 که درجه اهمیت متوسط دارند امتیاز طبقاتی و 5 با اهمیت امتیاز طبقاتصورت که 
 1 امتیاز اندبوده اثریا بیداشته  یهایی است که درجه اهمیت کم که شامل زیرگروهگروه سومسرانجام 
 ها و امتیازات آنها درحاصل جمع این متغیر استفاده از مرحله بعد با  در.)138:1382 ،اونق( داده شد

  متغیر7 حداقل امتیاز با توجه به ،در این نقشه. تهیه شده استاولیه ناپایداري  نقشه ،افزاري محیط نرم
هاي بسیار ناپایدار که باالترین  پهنهباشد و می7 هاي کم اهمیتبراي پهنه ،)1×7=7(مستقل موجود 

توجه به حداقل   باپس در نهایت .باشدمی) 5×7=35 (35دهند معادل امتیازات را به خود اختصاص می
 انجام شده ،گرایی محدوده تحت بررسی نابندي رو طبقهنقشه در هر پهنه، موجود  اتامتیاز حداکثر و

   .است

 
   مریوان-ها جاده اصلی سنندج لغزش  پراکنش زمین-2شکل
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   )راست ( راه ترانشهباالدست  ایجاد شده در لغزشاي از ونه نم- 3شکل

  دامنه مسلط به جاده براي پایدارسازي) چپ( هاي پلکانی ترانشهایجاد و
  

  
  ها و مراحل انجام پژوهش  داده- 4شکل 

  
 با گیريتصمیم براي شده طراحی هايسیستم ترینجامع از یکی  نیزمراتبی سلسله تحلیل یندآفر

 فراهم مراتبی سلسله صورت به را مسأله کردنفرموله امکان تکنیک این زیرا .است چندگانه معیارهاي
 پور، قدسی( دارد مسأله در را کیفی و کمی مختلف معیارهاي نظرگرفتن در امکان همچنین و کندمی

 باالتر سطح در خود مربوطه عنصر به نسبت سطح هر عناصر مراتبی سلسله تحلیل یندافر در .)6:1387
  وزنآنها تلفیق بابوده و  نسبی هاوزن این .گرددمی محاسبه آنها وزن و شده مقایسه زوجی صورت به



 109                                            ...                              بندي  پهنه مریوان و-ژئومورفولوژي جاده جدید سنندج

 

 صورت به مراتبی سلسله یندافر در هامقایسه کلیه .آیددست می به مطلق وزن و مشخص گزینه هر نهایی
 نمود مقایسه یکدیگر با دو به دو را آنها باید وزن محاسبه براي. گیردمی انجام زوجی

 ترجیح از که است کمیتی 9 جدول ،ايمقایسه امر این در قضاوت مبناي .)108:1386عمادالدین،(
 شود مقایسه B عنصر با A عنصر اگر که ايگونهبه ،شده طراحی حمرج اندازهبی تا یکسان
 الزم به ذکر است .است )1جدول ( حاالت به شرح از یک ره اهمیت که گفت خواهد گیرنده تصمیم

عوامل کمی از روش رسم  نتایج تحقیقات مشابه و م شده وهاي انجاعوامل کیفی با استفاده از بررسی
با . اندبندي گردیدهطبقهافزاري   نرمهاي مربوط در محیطپیکسل هاي تجمعی در مقابل منحنی

 مربوط به طبقاتشدن طبقه مربوط به هر یک از عوامل، ارزش یا مقدار کمی وزن هر یک از مشخص
صورت   بهطبقهرخ داده در هر هاي لغزش زمینتحت پوششسطح هر یک از عوامل با استفاده از تعیین 

تعیین شده   مشخص و0-100داراي لغزش به مساحت کل منطقه مورد مطالعه بین درصد مساحت 
براي   و100 هر یک از عوامل که داراي بیشترین سطح زمین لغزش است امتیاز طبقاتبراي . است

 به این ترتیب چنانچه امتیاز در یک پهنه به ه است وشد داده صفرفاقد زمین لغزش امتیاز طبقات 
لغزش  میل کند منطقه نسبت به زمین100  پتانسیل کمتر و هر چه به سمت،سمت صفر میل کند

  . )123:1386 شادفر،( تر خواهد بودناپایدار
  

  زوجی هايمقایسه براي ترجیحات مقادیر - 1 جدول
 )ضاوت شفاهیق(ترجیحات  Extremely prefered  مقدار عددي

9 Very Strongly Prefered ح یا کامال مهم تر یا کامالً مطلوبترکامالً مرج 
7 Strongly Prefered ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوي 
5 Moderately preferred ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوي 
3 Equally Prefered ح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبترکمی مرج 
1 Extremely prefered ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان 

 ترجیحات بین فواصل فوق Very Strongly Prefered 2و4و6و8

  
  هاي پژوهش یافته

ها با در نظر  گانه موثر در وقوع زمین لغزش 9  عواملنتایج حاصل از مقایسه دو به دو یا زوجی
پس از تعیین عوامل . ارائه شده است 2ر جدول د GISهاي اطالعاتی تهیه شده در محیط  گرفتن الیه

مریوان به شرح زیر  -سنندجگانه از طریق میانگین حسابی وزن عوامل مختلف براي جاده  7کمی 
  .دست آمد هب
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  مریوان - ها در جاده اصلی سنندج مقایسه زوجی عوامل مؤثر بر زمین لغزش- 2 جدول
  دامنهجهت گسل آبراهه بارندگی شیب شناسی زمین جاده 

 8 6 6 5 4 2 1 جاده
 7 6 5 4 3 1 1/2 زمین شناسی

 7 5 5 3 1 1/3 1/4 شیب
 5 4 4 1 1/3 1/4 1/5 بارندگی

 3 2 1 1/4 1/5 1/5 1/6 آبراهه
 2 1 1/2 1/4 1/5 1/6 1/7 گسل

 1 1/2 1/3 1/5 1/7 1/7 1/8 جهت دامنه

  
  ،114/0 بارندگی -4 ،171/0 شیب - 3 ،222/0شناسی   زمین- 2 ،247/0جاده  از فاصله -1

 به توجه با  021/0جهت دامنه  - 7 ،170/0گسل  از فاصله -6 ،054/0از شبکه آبراهه   فاصله-5
 در را نقشه این  و ساخته عامل هر وزنی نقشه عوامل، طبقات از یک هر براي آمده دست به هاي وزن

 5 با نهایی نقشه که کنیممی جمع هم با ،کرده ضرب )X1X.…  9 (آمده دست به هايوزنی ضریب
  .)5 شکل( آیدمی دست به طبقه

 Y= 247/0  x1 + 222/0  x2 + 171/0  x3 + 114/0  x4 + 054/0  x5+ 170/0  x6 + 021/0  x 7    
 .باشندلغزش می عوامل موثر در زمینx2x ،1 x .… 7 لغزش، میزان خطاي رخداد زمینyکه درآن 

 هر و بوده لغزش زمین کمتر پتانسیل داراي کند میل صفر سمت به چه هر هاکالس وزن به توجه با
  .بود خواهد خطر پر لغزش زمین خطر به نسبت حوضه کند میل 100 سمت به چه

  

  
  مریوان به روش تحلیل سلسله مراتبی -  بندي خطر زمین لغزش جاده اصلی سنندج پهنه-  5 شکل
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این اعمال . نشان داده شده است 6 هاي مختلف در شکلنتایج حاصل از اعمال هر وزن به کالس
در این  .داردبستگی   شده به صورت کارشناسی بوده و بیشتر به شناخت محقق از منطقه مطالعههاوزن

 این ،ن منطقهانجام شده و نیز استفاده از نظر کارشناسان متخصصاهاي با توجه به بررسی پژوهش
ا درجه اهمیت و اثر باال  بطبقات  بهصورت کهبدین  . تعیین شد0-5 هاي مختلف بینها براي کالس وزن

 با استفاده از حاصل جمع این سپس .داده شد 1امتیاز اثر کم یا بیدرجه اهمیت  و3 متوسط ،5 امتیاز
هاي خطر  کالسدست آمده به ه در نهایت نقشه بوشد ترسیم متغیرها و امتیازات آنها نقشه خطر اولیه 

  .بندي شد تقسیم
 

  
  دهیمریوان به روش وزن - بندي خطر زمین لغزش جاده اصلی سنندج پهنه-  6شکل

  
 - هاي مسلط به جاده سنندجدر این پژوهش دو مدل براي بررسی خطر زمین لغزش در دامنه

 تحلیل سلسله مراتبی طبقه ناپایداري  خطر با استفاده از مدلبنديپهنه در نقشه. شدمریوان استفاده 
 جاده ومسیر  یغربنیمه  در  پهنه دوبه صورت)  درصد2/5( کیلومتر مربع 129/3 خیلی باال با مساحت

 دهی این طبقه با مساحت کمترياما در مدل وزن ، قرار داردبخش میانی مسیر راهپهنه دیگري در 
طبقه ). 3جدول(  قراردارد جادهیغربنیمه اي در به صورت پهنه) درصد09/0( کیلومتر مربع560/0

 جنوبنیمه   درايبه صورت پهنه) درصد24(کیلومتر مربع378/14  باAHP مدل ناپایداري باال در
دهی  همین طبقه در مدل وزن.شودنمودار می بخش میانی راه به صورت نواري از غرب جاده تا  وغربی
طبقه . شودهاي پراکنده دیده می به صورت پهنه راهغربیشروع در ) درصد6/16( کیلومتر مربع 969/9

دهی در مدل وزن و )درصد5/42( کیلومتر مربع 470/25  باAHPداري متوسط در مدل ناپایبا 
بعد از طبقه جاده سر مسیر به صورت نواري در دو طرف  در سرتا) درصد5/46( کیلومتر مربع 894/27

 طبقه ناپایداري پایین در. قرار داردراه قسمت غربی بیشترین مساحت آن در  دارد و باال قرار ناپایداري
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 5/33(  کیلومتر مربع077/20دهیدر مدل وزن و) درصد 5/23(کیلومتر مربع  099/14 با AHPمدل
 کیلومتر مربع  78/2  باAHP طبقه ناپایداري بسیار پایین در مدل. شوددر مشرق جاده دیده می) درصد

کیلومتر 455/1 در مدل وزن دهی  جاده واي در شمال شرق هاي پراکندهبه صورت پهنه)  درصد8/4(
    .در انتهاي شرقی جاده قرار دارد) درصد3/4(مربع 
  

  وزن دهی، )AHP (مدلاز استفاده با  لغزشبندي زمینطبقات نقشه پهنه و درصد مساحت -3جدول
   مدل                          

  دهی وزن   )AHP (مراتبی سسله تحلیل  طبقات 

  درصد طبقات )km2( مساحت  درصد طبقات  km2مساحت   بندي طبقات پهنه
  3/4  455/1  8/4  78/2  خیلی پایین ناپایداري
  5/33  077/20  5/23  099/14  پایین ناپایداري
  5/46  894/27  5/42  470/25  متوسط ناپایداري
  6/16  969/9  24  378/14  باال ناپایداري
  09/0  560/0  2/5  129/3  باال خیلی ناپایداري

  

  استشدهکند در هر دو مدل ارزیابی ه از آن عبور میهایی که جادهمچنین مسافت طبقات پهنه
ترتیب  دهی به و وزنAHPدر مدل شده  کیلومتر طول جاده مطالعه 28از که بر اساس آن . )4 جدول(
درصد  2/33  و5/56 درصد از طول محور ارتباطی مورد نظر از نقاط با ناپایداري بسیار باال، 6/5  و7/23

 درصد از نقاط با ناپایداري پایین 9 و6/4 درصد با ناپایداري متوسط 1/52 و 3/15از نقاط ناپایداري باال 
  .)7 شکل( کندعبور می
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  .مریوان -بندي جاده اصلی سنندج درصد مسافت ناپایداري طبقات پهنه -7 شکل
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منظور عبور  ی است که بهیهاثیرگذارترین شاخصه یک جاده کوهستانی ترانشهأمهمترین اثر و ت
 هاست و عموماًذف ناپایداري دامنهحایجاد ترانشه یکی از عوامل مهم  .شود ها حفر میدر دامنهجاده 

 ،شناسیهاي زمین شود از جمله ویژگیاي که ترانشه در آن حفر میهاي دامنه عدم توجه به ویژگی
 بر اساس ).277:1386 دانشمندي،( شودبعدي میهاي لغزشها و ریزش موجب بروز مشکالت و احتماالً

هاي شیل، مارن، ماسه سنگ، بخش سنگی منطقه مورد مطالعه، شامل تودهشناسی،  زمیناطالعات 
ماسه سنگ   کنگلومرا و).4 جدول( باشدهاي آتشفشانی می سنگ آبرفت و ، گل سنگ، کنگلومراآهک،

وده سنگ اما ت،  باالیی داردسنگ یکپارچه آن مقاومت برشی نسبتاً داراي سیمانی سیلسی بوده و
ویژه در  به( طور کلی مقاومت برشی پایینی دارد به دهنده آن رس است وشیلی، کانی اصلی تشکیل

تکتونیکی آنها به این  و مشخصات ژئوشودهاي ضعیف محسوب می و از سنگ) بنديامتداد سطوح الیه
و موادآلی به مقدار اند هاي رسی با پالستسیته باال تشکیل شده ها از کانی باشد که این سنگشرح می

و رس بسیار ی شناسی حالتی فیمابین سنگ ضعیف زیاد در آنها وجود دارد به لحاظ وضعیت کان
پذیري داراي خاصیت تورم متورق و الیه و به لحاظ نحوه تشکیل رسوبی، الیهشیلها. تحکیم یافته دارند

ها سست باند بین دانه ند ودههاي رسی در مقابل آب از خود واکنش نشان می هستند همانند کانی
یابد در صورتی که از اطراف محصور نشده باشند، در مقابل آب مقاومت برشی آنها کاهش می شده و

آنها، در حالتی که با جذب آب دچار تورم  هاي رسی در به لحاظ وجود کانی شوند و دچار وارفتگی می
 ).64:1375 حائري و همکاران،(دند گرنشست می شده باشند، با از دست دادن آب دچار انقباض و

هاي مسیر هاي شیلی در ترانشهکند وجود الیه کیلومتر از مسیر جاده از این سازند عبور می17حدود 
  .هاي زیادي شده استجاده، باعث لغزش و ریزش

  
  ها مساحت لغزش درصد و  وها سنگجنس ارتباط  - 4جدول

 س زمینجن  جنس زمین مساحت کل مساحت لغزش درصد لغزش
49/0  16/0  5717/40  KFSH  رسی سیاه تا خاکستري )ارژیلی(شیل 
0 0 9100/0  PeEF هاي آتشفشانی آهک و سنگ- شیل-ماسه سنگ 
0 0 3778/1  Qal هاي آبرفتی هاي رودها و دشت نهشته 

7/15  05/0  4337/2  klm 
 سنگ ماسه هاي مزائیک - رسی)ارژیلی(آهک-مارن

  رس گچی و قرمز

2/32  012/0  0591/14  KPef 
 آهک و - سنگ گل-ماسه سنگ و شیل با سنگ الي 

 کنگلومرا

0 0 4494/0  QFT2 
هاي  ها و تراس نهشته هاي سطوح پایین پاي کوه

 ها رودخانه آبرفتی
0 0 1499/0  KUPL آهک پالژیک با گلوبوتروکانا 

100 3275/0  955/59  جمع کل  



  90 پاییز/شماره اول/سال اول/    مجله مکان                                                                                                 114

میق در عهاي لغزش معموالً لغزش دارند ویجاد زمین استعداد باالیی در اها معموالًها و رسمارن
باعث مقاومت برشی آنها کاهش یافته، .  در صورتی که آب به درون آنها نفوذ کند.ددهآنها رخ می

 در گل سنگ در  سطوح لغزش غالباً.ها در غرب جاده قرار دارند این نوع سازند.شوندگسیختگی می
 و). همان منبع(  متر است5- 20عمق لغزش در گل سنگ . شودیاي ترشیر و کواترنر ایجاد مسازنده

طور  در سازندهایی که به) مناطق هوازده گل سنگ(یابد هاي رسی توسعه میسطح لغزش در الیه
بیشتر از سازندهایی است که از گل سنگ ، اندمتناوب از طبقات ماسه سنگ و گل سنگ تشکیل شده

کیلومتر مسیر 11حدود  شرق منطقه مورد مطالعه قرار دارند وها در   این نوع سنگ.اندشده تشکیل
هاي آهکی   هر جا که سنگ.آهک هستند همراه با ماسه سنگ، سیلت، شیل و گیرند وجاده را در بر می

هاي آهکی به  سنگ. می شوندهاي مقاوم ظاهر در حاشیه جاده رخنمون یافته باشند به صورت صخره
  .در آینده مخاطره آمیز خواهند بودپی جاده لحاظ انحالل آنها در تخریب 

  
  بحث و نتایج 
  لغزش با فاکتورهاي بررسی شده موثر در وقوع آنارتباط زمین

شیب، فاصله از جاده، بارندگی، هاي عوامل شیب، جهتبا استفاده سیستم اطالعات جغرافیایی نقشه
قطع داده شده، مقدار و درصد  ها غزشلفاصله از گسل، فاصله از شبکه آبراهه، با نقشه پراکنش زمین

  .)5جدول( دست آمده استه لغزش در هر طبقه ب
  

  هارخداده در طبقات عاملهاي  لغزش مساحت و درصد - 5 جدول
درصد 
 لغزش

مساحت 
 لغزش

 عامل طبقات مساحت کل
درصد 
 لغزش

مساحت 
 لغزش

مساحت 
 کل

 عامل طبقات

3/28  0925/0  885/14  100 -0  3/44  145/0 4825/27 20-0  
5/43  1425/0  98/33  500 -100  8/32  1075/0 2775/20  30-20  
2/28  0925/0  09/11  >500 

هه
آبرا

 

9/22  075/0 95/12  >30 

یب
 ش

8/32  1075/0  205/17  700 -650  7/26  0875/0  4555/5  شمال 
9/64  2125/0  1475/30  750 -700  23 0754/0  9725/7  شمال شرقی 
3/2  0075/0  6025/12  800 -750  

ش
 بار

3/2  0075/0  6825/6  شرق 
5/56  185/0  1325/11  500 -0  3/2  0075/0  435/6  جنوب شرقی 
4/21  07/0  13/10  1000-500  8/0  0025/0  4975/7  جنوب 
1/22  0725/0  6925/38  >1000 

سل
 گ

2/9  03/0  059/7  جنوب غربی 
67 2194/0  835/11  200 -0  13 0425/0  0225/7  غرب 

8/0  0026/0  6875/10  400 -200  2/12  04/0  659/8  شمال غربی 
2/32  1055/0  4325/37  >400 

اده
 ج

6/10  0346/0  1715/3  هموار 

منه
ت دا

جه
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 از .وجود تقارن یا عدم تقارن در عوارض زمینی موضوعی است که از چند دیدگاه قابل طرح است
ساختمان چین خورده منظم .  کردتوان به آن نگاهاز منظر فرآیندها می لیتولوژي و زاویه ساختمانی و

 هاي نامتقارن در ساختمان رورانده وها و دامنهدر حالی که الیه هاي متقارن بوده و داراي دامنهمعموالً
ترسیم نیمرخ   بررسی شکل ظاهري و.)32:1385 ،احمدي( شودهاي معکوس مشاهده میبا گسل

طولی هاي توپوگرافی به این منظور نیمرخ. ست اها  شناسایی این ویژگیبرايتوپوگرافی عوارض، ابزاري 
با توجه به . دهدنشان می ها رامحل رسم نیمرخ  8شکل . شده استعرضی مسیر جاده ترسیم و 

هاي نیمرخ.  اند محل رسم نیمرخها انتخاب شده،ها وضعیت ترانشه وهاعوارض توپوگرافی، شیب دامنه
عرضی تهیه شده را  هاي طولی و نیمرخ9شکل. اندي شدهگذارفوق از غرب جاده به سمت شرق شماره

  .دهدنشان می
 

  
   شدهمطالعه  جادههاي عرضی در مسیر نیمرخ موقعیت برداشت - 8 شکل

  
 از جمله ،سطوح صاف در بخش کم ارتفاع هاي جنوبی وپیوسته در دامنه وجود شیب تند و

  جنوبی با دامنه اختالف ارتفاع دامنه2ه  در نیمرخ شمار.باشد می1 هاي بارز نیمرخ شماره ویژگی
 اما در ،هاي شمالی استهاي جنوبی بیشتر از دامنهشیب دامنه باشد و متر می400شمالی حدود 
 جنوبی  متر از دامنه1200 شمالی حدود  دامنه که محل ورودي تونل گاران است،3ه نیمرخ  شمار

هاي رو به شمال قابل سطوح پلکانی در روي دامنهوجود . است و شیب آن نیز بیشتر است ترمرتفع
 جاده در این .هاي فرعی روي این بخش به موازات دره اصلی استکه علت آن وجود دره باشدمی توجه

جنوبی از نظر ارتفاع  هاي شمالی و دامنه4در نیمرخ شماره . متري قرار دارد1750نیمرخ در ارتفاع 
تري نسبت به هاي جنوبی حالت منظمپلکانی در روي دامنه ودار  سطوح موج. تقارن دارندحالت
در نیمرخ . ع دارد متر ارتفا1635 وکند جاده از سمت چپ خط القعر عبور می هاي شمالی دارند و دامنه
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در نقطه ( کاهش نسبی ارتفاع و شیب.  متر ارتفاع دارد1575 در کف دره قرار دارد و  جاده 5شماره 
عبور یک گسل به  سبب  بهجنوبی آن احتماالً هاي شمالی وعدم تقارن دامنه  و)5آغاز نیمرخ شماره 

 قابل توجه 6ظهور توپوگرافی فرعی در مسیر دامنه شمالی در نیمرخ شماره  .ستادره آن موازات اصلی 
القعر فاصله  جاده کمی از خط.ماهورهایی است که در این بخش از جاده قرار دارنداست که ناشی از تپه

هاي ترسیم شده توجه به این نکته ضروري است در تفسیر نیمرخ . متر ارتفاع دارد1600گرفته و
 بیشتر از 6 و 2 ،1 هاي شماره هاي جنوبی در نیمرخاختالف ارتفاع و حجم ناهمواري در دامنه

 ازب بیشتر  به مرات5 و 4 ،3هاي هاي شمالی در نیمرخهاي شمالی است و همچنین شیب دامنه دامنه
  .هاي جنوبی استدامنه

 .کندالقعر عبور میجاده به موازات خط باشددر نیمرخ طولی مسیر که از سمت غرب به شرق می
تا گردنه گاران به و پیوسته ارتفاع آن افزایش یافته، متر ارتفاع دارد 1340جاده از نقطه آغاز نیمرخ 

گیرد در مسیر مستقیم قرار می سته شده و از ارتفاع آن کااز آن به بعد مجدداً. رسدمیمتر  1900
هاي عمود عملکرد گسلاز  ناشی سطوح موجدار روي نیمرخ طولی جاده احتماالً ها ووجود شکستگی

 موقعیت جاده در طول مسیر بارها به سمت چپ و راست خط القعر اصلی جابه جا .است برسطح جاده
  .شده است
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  8منطبق با شکل ه نیمرخ هاي طولی و عرضی مسیرجاد -9 شکل

  
  گیري نتیجه

شیب، فاصله از جاده، بارندگی، فاصله  شناسی، شیب، جهت متغیر سنگ7 در انجام این پژوهش از
ها تحلیل آماري و پردازش این نقشه بعد از تجزیه و. از گسل، فاصله از شبکه آبراهه استفاده شده است

ثیر را در  وقوع زمین أله از جاده بیشترین ت سیستم اطالعات جغرافیایی مشخص شد که متغیر فاصبا
 متري جاده 0-200ها در فاصله  درصد حرکات زمین لغزش67که  طوري  به،ها داشته استلغزش

در حوضه الجیم رود ساري و کالرستاقی و ) 1385(نتیجه حاضر با تحقیقات گرایی . اندوقوع پیوسته هب
 هاي در خصوص اثر جاده سازي در وقوع زمین لغزشسار در حوضه آبخیز سد تجن،) 1386(همکاران 

  . مطابقت دارد
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هائی است که به منظور عبور ثیرگذارترین شاخصه یک جاده کوهستانی ترانشهأترین اثر و تمهم
که بیشتر  نشان دادشده ها در محدوده بررسی بررسی ارتفاع ترانشه. شودمی ها حفرجاده در دامنه

هاي روستاي باغان طوري که ترانشه به. اندتداي جاده تا گردنه گاران واقع شدههاي مرتفع در ابترانشه
ها بیشتر باشد احتمال ریزش از سطح ترانشه و هر چه ارتفاع ترانشه.  متر ارتفاع دارند100حدود 

،  شده مطالعهخطر زمین لغزش در جاده ،بندي پهنههايبا توجه به نقشه .رودروانگرایی آن باال می
ها در کمترین لغزش  اما بیشترین وبیشترین وسعت را دارد، ناپایداري متوسط در هر دو مدل قهطب

هاي مشاهده شده با  تناسب لغزش، و اینناپایداري بسیار پایین رخ داده است طبقات ناپایداري باال و
  باتبقاطمساحت دهد که نشان می 3 جدولدرمقایسه دو مدل  .دهدهاي خطر را نشان میپهنه

صله بیشتري  باال و ناپایداري پایین از هم فاناپایداريبا طبقات  ناپایداري خیلی پایین به هم نزدیک و
 ناپایداري بسیار باال  با از نقاط،) مدلهر دو در(  شدهمطالعه  موردجادههمچنین بیشترین طول  .دارند

  وکندپایداري بسیار پایین عبور نمیهیچ مسافتی از جاده از نقاط نا کند وعبور می ناپایداري باال و
   .دارددو مدل  در هر طبقه ناپایداري پایین کمترین مسافت جاده را

از این با وجود . دهد را نشان میهامدلدقت ارزیابی ، هاي سایر پژوهشگران و نیز یافتهنتایج فوق
خیلی باال قرار  یداري باال وناپابا ها در طبقات  لغزشد درص73 ، در مدل تحلیل سلسله مراتبیآنجا که

که   این پس نتیجه،اندرخ دادهها  درصد لغزش46حدود  همین طبقات دهی در مدل وزن اما دررند،دا
لغزش در مسیر دهی براي پهنه بندي خطر زمین مناسب تر از مدل وزنمدل تحلیل سلسله مراتبی

این ) 4:1386ناصر باي،(روش نیمه کمی  یک عنوان به مزایاي تحلیل سلسله مراتبی . است شدهمطالعه
 دهی شده و تري وزنها در ابتداي کار به طرز منطقیلغزشاست که در آن عوامل موثر در وقوع زمین

تر  هر عامل سادهطبقات از طرفی امتیازدهی .شوندبندي میشان اولویتعوامل مختلف به ترتیب اهمیت
در نهایت مدلی که به .  تا به نتایج بهتر دست یافتنمودرار توان تکمراحل کار را چندین بار می، بوده

ي در نظر گرفته شده است که از این طریق نیز دقت بیشتري متعددآید در آن دخالت عوامل دست می
 ابزارهايآن با استفاده از  تر انجام ساده، این روشياز دیگر مزایا. بندي وجود خواهد داشتدر کار پهنه

GISاحمدي  (گیردتري انجام میطرز ساده اعمال مدل نهایی در واحدهاي همگن به طرفی از .باشد می
  ).334:1382 همکاران، و

 سنگ شناسی عامل جاده، از فاصله عامل از بعد لغزش زمین بر ثرؤم مشترك عوامل میان در
 . رخ داده استها در واحد شیل، مارن و رس درصد زمین لغزش 7/64که  طوري  به.دارد را تأثیر بیشترین

خش باالیی و زیرین تشکیل  از دو ب)دلیل خاکبرداري به هاي مشرف به جاده ترانشهدر (این واحدها 
ریزدانه  سست هاي سخت و نفوذ ناپذیر و بخش باالیی از این واحدهاي  بخش زیرین از سنگ.شده است

شود و می  و بارش باراننفوذ آب حاصل از ذوب برفکاهش هاي سخت باعث  سنگ.باشد می نفوذپذیرو
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 باعث آغشته ،رسیدهناپذیر هاي نفوذ به این سنگ هاي نه چندان ضخیمآب حاصل پس از عبور از الیه
ها، به صورت زمین در نتیجه نیروي ثقل بر روي دامنه. شود سست و ناپیوسته فوقانی میرسوباتشدن 

  شیب .باشدمریوان می-ده سنندجلغزش در جا عامل مهمی در وقوع زمین، شیب.آیدمی لغزش در
به نظر  .شده دارد را در محدوده مطالعه )درصد3/44(  درصد بیشترین سطوح واحدهاي لغزشی20-0
رسوبات و استحکام دانه تولید رسوب ریزدلیل تضعیف فرایند  هاي بیشتر از این مقدار بهدرشیبرسد  می

 ، جهت دامنه در متغیرن اثر زمین لغزش بیشتری.یابد احتمال وقوع زمین لغزش کاهش می،منفصل
 وکم اثرترین جهات مربوط به جنوب و جنوب ) درصد52 (شمال غربی و غربمربوط به جهات شمال، 

دلیل برخورداري از رطوبت  دهد که جهات شمالی و غربی به این نشان می وباشد می)درصد 1/3 (شرقی
حداقل آب  نوب به دلیل حداکثر جذب انرژي وهاي رو به جبیشتر داراي استعداد بیشتر و دامنه

متر به باال مقدار   میلی700بارش  .باقیمانده در خاك استعداد کمتري در وقوع  زمین لغزش دارند
 در مناطقی )درصد 2/67( این مقدار بارش و. کندرا تسریع میها  زمین لغزشکردرویبارشی است که 

که آبراهه  در متغیر فاصله از شب.دهدطباق کامل نشان میانها  است که با مناطق وقوع لغزشباریده
 درصد 5/56 همچنین .اندوقوع پیوستهه  متري ب100صفر تا ها در فاصله  زمین لغزشدرصد، 3/28

در وقوع چندانی  ثیرأمتغیر تاین  دو  .اندها رخ داده  متري گسل500 صفر تا ها در فاصلهزمین لغزش
   .باشددیگر متغیرها میلغزش نداشته و وابسته به 
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  مکانراهنماي تهیه مقاله براي مجله

 
مکان مجله تخصصی جغرافیا و آمایش سرزمین مقاالت تحقیقی، مروري و نقد و بررسی مقاله و 

اي براي چاپ مقاله. پذیریدهاي جغرافیا و آمایش سرزمین و علوم وابسته به آن را میکتاب در زمینه
 براي چاپ به سایر اي منتشر و نیز پذیرفته خواهد شد که متن کامل آن قبالً در هیچ مجله یا نشریه

باشد ) با شرایط خاص(تواند به زبان فارسی و یا انگلیسی  مقاالت ارسالی می. مجالت ارائه نگردیده باشد
در مقاالتی که داراي چند مولف هستند ترتیب اسامی و . دو زبان تهیه شود ولی چکیده باید به هر

ئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهده مس. کننده مقاله خواهد بود حقوق نویسندگان بر عهده ارسال
ت تحریریه و داوران مجله در رد یا قبول و حک و اصالح مقاالت آزاد اخواهد بود و در هی) گان( نویسنده

  .باشند می
هاي انفرادي یا جمعی، مقاله  اي است حاصل تحقیق و مستند به نتایج پژوهش مقاله تحقیقی، مقاله

باشد که در مجالت و کتب مختلف علمی در همان زمینه به هایی میتهمروري شامل ارزیابی و نقد نوش
در این نوع مقاالت، نویسنده کارهاي پژوهشی گذشته را جهت روشن شدن وضعیت . چاپ رسیده است

هاي موجود را ها و محدودیت دهد و سپس ارتباطات، تناقض فعلی مسئله، طرح و مورد بررسی قرار می
نقد و بررسی مقاالت قبلی چاپ شده در مجله . کند پیشنهادهاي خود را ارائه میبیان نموده و سرانجام 
  .شود هاي چاپ شده نیز پذیرفته می و مردر و بررسی کتاب

هاي کلیدي به فارسی، مقدمه و طرح هر مقاله تحقیقی باید داراي عنوان، چکیده فارسی، واژه
هاي کلیدي جه، منابع، چکیده انگلیسی واژهمسئله، چهارچوب نظري و روش تحقیق، متن مقاله و نتی

  :به انگلیسی باشد و اصول زیر در آن رعایت شود
 . واژه تجاوز نکند15عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد و از  )1
، مرتبه علمی )گان(خانوادگی نویسنده  نام هر مقاله باید داراي یک برگ مشخصات مقاله شامل نام و )2

 .الکترونیکی باشد فاکس و پست  و انگلیسی، شماره تلفن وو نشانی به هر دو زبان فارسی
ها، در بردارنده نتایج و اهمیت کاربرد نتایج  چکیده باید محتواي مقاله را بازگو نماید و بیان روش )3

نوشته شود، چکیده )  واژه250حدود ( سطر 15بوده و تمام آن در یک پارگراف و حداکثر در 
 . فارسی باشدانگلیسی باید ترجمه کامل چکیده

 .هاي فارسی و انگلیسی آورد شود  واژه بالفاصله بعد از چکیده5 تا 3هاي کلیدي در  واژه )4
اهداف مطالعه بطور شفاف . مقدمه باید شامل طرح مسئله، سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد )5

 .در انتهاي مقدمه ذکر گردد
سازي و شیوه اجراي پژوهش باید مشخص  هها شامل وسایل کار، طرح آماري، نحوه داد مواد و روش )6

 .و روشن بیان شود
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نتایج و . گیري خواهد بود و نتیجه) با مرجع(هاي تحقیق، بحث مستدل  نتایج و بحث شامل درج یافته )7
ها و جداول در نتایج و بحث نباید داراي اطالعات  شکل. توان با هم یا جداگانه تدوین کرد بحث را می

 .تکرار شوند) به استثناي نقشه(صورت منحنی یا نمودار  هاي جدول نباید به ند، دادهمشابه یا تکراري باش
 قبل از منابع آورده "سپاسگزاري"در صورت ضرورت، تشکر و قدرانی از موسسات و افراد با عنوان  )8

 . شود
نام گان و ترتیب حروف الفباي نام خانوادگی نویسند دنبال آن منابع خارجی به منابع فارسی و به )9

 . خوداري شود"بی نام"از ارجاع منابع با عنوان . ها است سازمان
 در مورد کتاب باید نام نویسنده. منبع مورد استفاده ممکن است کتاب، مقاله و یا نشریه باشد )10

 .، سال انتشار، عنوان کتاب، ناشر و محل انتشار و نوبت چاپ آورده شود)کامل(، نام کوچک )گان(
   کتاب)الف

 .  جغرافیاي دیرینه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم. 1365. خدیجهاسدیان،  .1
  )رجوع به کل صفحه(کتاب به التین : ب

1. Dunbar Carl, O. 1963. Histological Geography. 2nd. Edition. John Wiley and Son, 
NewYork. 

  )هاي مورد استفاده صفحه( کتاب به التین: ج
1. Dunbar Carl, O. 1963. Histological Geography. 2nd. Edition. John Wiley and Son, 
NewYork. Pp: 323-235 

مجزاست، مانند مجموعه مقاالت، ) گان(براي مقاالتی که فصلی از یک کتاب با نویسنده )11
، سال انتشار، عنوان مقاله، شماره صفحات، )گان(نام نویسنده: ها، به این ترتیب عمل شود همایش

  .کتاب، نام کتاب، ناشر و محل انتشار) ادیتورها) (گان( نویسندهنام
سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله کامل یا به اختصار، ) گان(منبع مقاله باید شامل نام نویسنده )12

 .مجله و شماره صفحات مقاله باشد) شماره(جلد 
  :مقاله التین

2. Archer ,T.L, and Bynm, Jr. E.D. 1992. Economic injury level for Russian wheat farms. J. 
of Econ. Entomology: 987-992. 

اگر منبع نشریه چاپ شده با نام یک موسسه است، نام موسسه، سال انتشار، عنوان نشریه و محل  )13
 .انتشار  باید ذکر شود

شماره   وبراي ارجاع به منابع در متن تنها نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع فارسی )14
  اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، فقط به ذکر نام نویسنده اول و سپس. صفحه نوشته شود

 .اکتفا شود) et al ,( و یا بصورت التین "همکاران"
، نام مترجم، محل بکتا نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده، سال انتشار، عنوان: ايکتاب ترجمه )15

 نشر  
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نامه، نام  نامه، مقطع تحصیلی پایان م خانوادگی، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان پایاننا: نامه پایان )16
 .دانشکده و دانشگاه

از بکار بردن کلمات خارجی غیر از اسامی علمی در متن خودداري و در صورت نبودن معادل  )17
تز در قسمت باالي هاي بدون پران فارسی فراگیر، آنها را به فارسی نوشته و اصل کلمه با ذکر شماره

 .سمت چپ کلمه، به زیرنویس در همان صفحه ارجاع داده شود
 .اسامی التین در تمام مقاله با حروف ایتالیک یا مورب تایپ شوند )18
مواردي مثل نمودار، عکس و نقشه، . ها در زیر آنها نوشته شود ها در باال و عناوین شکل عناوین جدول )19

هاي  ها و سایر قسمت ها و شکل ها در جدول عداد، واحدها و مقیاسهمه ا. تنها با عنوان شکل درج شود
 .واحدهاي استفاده شده در مقاله باید در سیستم متریک باشد. مقاله باید به فارسی باشند

 : صفحه با مشخصات ذیل تایپ شود20 و حداکثر در  2007wordافزار  مقاله باید در نرم )20
A4سایز صفحه   .B Nazanin 12  و فونت سایز5/1ها و فاصله خطوط   لبهمتر از  سانتی5/2، حاشیه 

ممکن است براي . ها پس از داوري اولیه به همراه مقاله اصالح شده ارسال گردد نسخه اصل شکل )21
 .ها باید درشت و کامالً خوانا باشد ها و اعداد روي شکل بنابراین نوشته. ها کوچکتر شوند چاپ شکل

 .د و در صورت اقتباس از منبع دیگر ذکر گرددها باید داراي مقیاس باشن عکس )22

علت  به(شود براي تسریع چاپ مقاله خود و بهبود کیفی مقاله چاپ شده  به نویسندگان توصیه می )23
جلوگیري از اشتباهات احتمالی به هنگام تایپ و تصحیح مجدد مقاله در مجله را به همراه مقاله 

 .آن را نیز ارسال کنند CDاصالح شده 

مقاله قبل از ارسال به این دفتر مشخص ) گان( مکاتبه هر مقاله الزم است توسط نویسندهمسئول  )24
 .کننده است گونه مسئولیتی در رابطه با مقاله با شخص مکاتبهگردد و هر

ارشد و دکترا الزم است قبل از ارسال مقاله با استاد راهنما هماهنگی  دانشجویان دوره کارشناسی )25
 .عمل آورندو مشاوره الزم را به 

  .ت تحریریه در رد، تلخیص و ویرایش مطالب آزاد استاشود و هیمقاالت دریافت شده برگردانده نمی )26
  .مسؤولیت صحت و سقم مقاله به عهده نویسنده است )27
  .و شماره تماس  قید شود Emailمرتبه علمی،  نشانی کامل نویسنده مقاله، سمت والزم است  )28
  ل مستقیم از مراجع دیگر اصل مطلب نقل شده را داخل گیومهنویسندگان محترم درنقل قو) 29

  .قرار دهند )"  "(
  :توانند مقاالت خود را به آدرس ذیل ارسال نمایند نویسندگان محترم می

   دانشکده علوم انسانی گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه گلستان،
   و یا 49138-15749:  کدپستی ،155: صندوق پستی

 mag.makan@gu.ac.ir: یکپست الکترون
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