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 چکیده 
 هيچ  كيه هسينن  فكيري و علميي ابزارهاي ازجملهدر مخاطرات ژئومورفولوژیک  شناسيروش مباحث

این نوشنار بيه كميک كن . به همچن دلچل در  آنها معاف از را خود، توان نمي رشنه این درج ي  پژوهدانش

اثبياتي  و  فيرا (بن ي درجات خطر با م ل تحلچيل شيبكهاثباتي )پهنه شناسي مبنني بر روشروش دو نوع

با تفسيچر و ، كوشش ش ه است، ننایج كمّي حاصل از مطالعه حاضر را (هاي خطرپهنه )تفسچر هرمنوتچكي

رودبيار و ناپای ارشي ن 1331سيال  زلزله با توجه به وقوعش ن سوق ده .  تريكاربردفهم نقشه به سمت 

در محيچط  لغزشهاي اراضي نامنجانس، وقوع زمچنشهري رودبار و نچز كاربري مشرف بر محچط هايدامنه

بني ي تلاش دارد بيه ارزیيابي و پهنه تب یل ش ه است. این نوشنار آمچزمنطقه به عاملي مخاطره شهري این

رودبار بپردازد. به همچن منظيور بيا اسينفاده از فرایني   هاي منطقهسكوننگاهلغزش در حساسچت خطر زمچن

در وقوع خطر  ايمچ اني و مطالعات كنابخانهتحلچل شبكه و تعچچن معچارهاي پچشنهادي مبنني بر بازدی هاي

 بن ي گردیي .طبقه محچطيزیستاصلي مخاطرات طبچعي و  زمچن لغزش شهري، این معچارها در دو خوشه

 ARCGISها در محچط گذاري آنها، این لایههاي اطلاعاتي از عناصر مزبور و ارزشلایه بع  با تهچه در مرحله

رودبيار بيا  كننيرل كنني ه بن ي خطر زمچن لغيزش در محي ودهنهایي پهنه مورد تحلچل قرار گرفت و نقشه

 تسيلط دهن هدرص ( تعچچن گردیي  كيه نشيان82) بالا درص ( و 11)منوسط  درص (، 4) كم درجات خطر

 و فهيم عمچي  منظيور كياربردي نميودندر گام پایياني بيه  شهري است. زا در مح ودهفراین هاي مخاطره

 قرار گرفت. همچنچن هرمنوتچک و ذهن فعال مورد تفسچر ، نقشه خروجي در سطوح هرمنوتچک مننهایافنه

اي ش ن این رشنهنبا ه ف مچا نظران علوم جغرافچایيیگر صاحباي از تفسچر هرمنوتچكي از عچنک دنمونه
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هاي غچرفعيال بيه تب یل نمودن منن ،ژئومورفولوژیستهنر یک  چنانچه خروجي مورد بررسي قرار گرفت.

هياي عليوم در سيایر گرایش ژئومورفچيکهاي پ یي ههياي ناشيي از تحلچلفعال جهت اسنفاده كياربردي 

و...  ، جغرافچاي سچاسييروسنایيجغرافچاي شهري، ، جغرافچاي آب و هواشناسيجغرافچایي نظچر مطالعات 

  است. 

لغيزش زميچن، تفسچر هرمنيوتچكي، فرا اثباتيو  شناسي اثباتي، روشمخاطرات ژئومورفولوژیک ها:واژهکلید

 . م یریت محچط، شهري

 دمهمق -9

هاي بشري از ها و بچنشگاه تضاد در برداشتشود كه تع د و مطرح مياین پرسش  ان یشمن انبراي بسچاري از 

 ،ها از یک واقعچت و حقچقت برخوردار است، چرا بای  ما از آن چچز واح هگچرد. اگر ماهچت پ ی كجا سرچشمه مي

قچقني وجود داشنه باش ، چن  دارن  كه اگر ح تأكچ بر این نكنه  بسچاري تعبچرهاي گوناگون و گاه منضاد ارائه دهچم.

در آن بيوده و یگانه است و لذا تلياش بشير ن باورن  كه حقچقت یک پ ی ه واح  اي دیگر بر ایي است و پارهالایه

شناسي معنق ن  كه آبشخور بسچاري واح  را بشناسن . منفكران معرفت آن حقچقت ،اساس اصول خاصيهست كه بر

: 1311)رامشيت،  گچيردم، سرچشيمه مييكنچگي مياز اخنلافات تفكري بشر از شرایط محچط فچزیكي كه در آن زن 

 به ویژه در نيواحي شيهري ژئومورفولوژیک در عرصه مخاطرات محچطي و هاي مخنلفياین راسنا دی گاهدر  .(813

   به كار بست.  توان ابراز داشت كه تجمچع آنها را در تحق  م یریت مخاطرات محچطيمي

اسيت  زميچن سطحهاي سچسنم عملكردي ناپای اري از ناشي ک،ژئومورفولوژی مخاطرات پ ی ۀ ،در یک دی گاه

 )كرميي، شيون ميي تبي یل آمچزمخاطره يحوادث به بشري هايزیرساخت و انسان دخالت دلچلبه كه (8998، 1)آیالا

 از برخيي بيا است ممكن خود، فچزیكي توسعۀ طي هسنن ، يانسان مراكز ترینمنراكم كه شهرها بچن این در (.1323

 اي،دامنيه فرآیني هاي از ناشيي مخياطرات كوهسناني، مناط  در ازجمله .شون  روروبه ژئومورفولوژیک مخاطرات

 منياط  در شيهري ژئومورفولوژیيک مخياطرات طوركليبه كن .مي روروبه منع دي تنگناهاي با را شهرها گسنرش

 ایجاد بودنكوهسناني یعني شهر، مكان با ارتباط در كه مخاطراتي اول شون :مي بررسي اصلي دسنۀ دو در كوهسناني،

آیي  ميي وجيودبيه شيهري هيايمحچط هايدگرگوني و منابع از اسنفاده تش ی  اثر بر كه مخاطراتي دوم، و شودمي

اي، یخچالي، و فراین هاي مننوعي اعم از دامنهها هاي سطحي زمچن در فرم(. بر این اساس سچسنم8991، 8)باترلوس

 لغيزشزمچنشود. ها عرضه مياي طبچعي و یا مخاطره در شهرها و دیگر سكوننگاهقالب پ ی هساحلي و... در بادي، 

 نوع و (8992و همكاران،  3)روئرینگ كوهسناني مناط  ان ازچشم تكامل بر تأثچرگذار ژئومورفچک فرآین هاي از یكي
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 اسيت محليي شناسييزمچن و هچ رولوژیک ولوژیک،ژئومورف شرایط زایچ ۀ كه است ايدامنه فرآین هاي از خاصي

 و هامح ودیت ،هاآن ژئومورفچک فرآین هاي در ع م تعادل وقوع صورت در كه (119 :1322 ابراهچمي، و )رمضاني

 تعي د دلچيلبيه ایيران در كني .ميي ایجياد كوهسيناني مناط  در شهري ریزانبرنامه فرا راه را منع دي هايخسارت

 افيزایش ،شيناخنيزمچن و اقلچميي تنيوع زیاد، خچزيلرزه و ساخنيزمچن ايدوره هايفعالچت كوهسناني، توپوگرافي

 طچي  بيروز بيراي طبچعيي شيرایطي اخچر، هايدهه در كاربري تغچچرات و طبچعي منابع بر رویهبي فشار و جمعچت

 كه هرجا طوركليبه (.1311 همكاران، و )یماني است كرده فراهم ایران در را هالغزشزمچن  خطرات از ايگسنرده

 نسبي هايپذیريخطر ارزیابي و زمچن شرایط دقچ  بررسي شود، ریزيبرنامه ناپای ار زمچن روي شهر ساخت

 وقيوع خطير بني يپهنيه و شناسيایي ،ارتبياط ایين در (.21 :1323 جبياري، و )روسنایي است ضروري آنها

و  1)سياكار شيودميي تلقيي پ ی ه این خطرپذیري ارزیابي در مهمي گام ها،سكوننگاه در ویژهبه لغزش،زمچن

 ایين بني يرتبه و مجزا مناط  به زمچن سطح بن يتقسچم شامل لغزشزمچن خطر بن يپهنه. (1112همكاران، 

 )شریعت هاستدامنه شچب روي لغزشزمچن بروز از ناشي ايمخاطره قابلچت یا واقعي درجۀ اساس بر مناط 

 شهر فچزیكي توسعۀ مناط  ممچزي براي فرآین  این شهري، هايلغزشزمچن مطالعات در (142 :1312 جعفري،

 در مخياطره، پير بسيچار نچيز و )پرخطير( ناپای ار و خطر( )كم پای ار نسبناً خطر،كم بسچار یا پای ار صورتبه

 ايدامنه موقعچت دلچلبه رودبار شهر .(1311 مقچمي، و دارد )عاب یني اساسي نقش شهري م یریت و ریزيبرنامه

 ،کژئومورفولوژی مسائل از دی  است. شهري م یریت و ریزيبرنامه زمچنۀ در خاصي تنگناهاي داراي، كوهسناني و

 و )روسنایي ستا روروبه سچلاب و ايدامنه هايناپای اري لرزه،زمچن :چون مخاطراتي با فچزیكي توسعۀ در شهر این

  .(1323 جباري،

 تفكربه  را محق  ،مخاطرات ژئومورفولوژیک در شناسيروش انواع و شناخت هايشچوه از آگاهيدر این راسنا 

 كني .مي حسياس آنها به سازد و نسبترهنمون مي پردازينظریه و اسننناج ها،پ ی ه بن يطبقه موضوعات، پچرامون

 مجموعه به بلكه ده مي افزایش را محق  یک كار اسنمرار و منط  تنهانه شناخت هايشچوه و روش به توجه بنابراین،

 انباشيني قابلچيت و دروني انسجام دهن ،مي انجام مخاطرات ژئومورفولوژیکپژوهشگران  كه مطالعاتي و هاپژوهش

خ اي  8روش فهم منن از واژه یوناني هرمس هاي شناخني تحت عنوانبه عنوان یكي از شچوه هرمنوتچک بخش .مي

نفسه وراي فهم انساني اسيت، هرمس این بود كه آنچه را كه في انشانچونانیآور یوناني گرفنه ش ه است. در نظر پچام

را درک كن . هرمس  تغچچر صورت ده  و با توضچح و تشریح خود آن را به وجهي بچان كن  كه عقل انساني بنوان  آن

 بيا هميواره هرمنوتچک علم(. 1312)ریخنه گران، بود بان ابناء بشر آشنا ميای  زبه دق بای راي ابلاغ پچام خ ایان ميب

  .كن آشكار مي اللفظيتحت يهادلالت را ضمني هايدلالت سطوح آن، طي در كه، است رمزگشایي توأم نوعي
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آن هایي از ج یي ترین اي در حوزه هرمنوتچک و تفسچر انجام ش ه كيه نمونيهدر سطح جهان مطالعات گسنرده

( با رویكرد هرمنوتچكي به مطالعه محچط مجازي پرداخنه اسيت؛ 8918) 1بررسي ش ه است. فری ریشوا و سماردووا

درک مطالعات  موانع ترینمهمتفسچر از  در اشنباه دلچل مطالعه در محچط مجازي با رویكرد هرمنوتچكي این است كه

 و اطلاعيات فنياوري از اسينفاده بچشينر، مشيكلات ايتردیي ه این موانع با ایجاد دیگر، طرف شود. ازمحسوب مي

رویكرد هرمنوتچكي، تلاش دارد  كارگچريبهاي به با ( در مقاله8914) 8بخش . كسمانووی  و بولش ت مي ارتباطات را

ي كه در یک چارچوب هرمنوتچكي، بنوان رون  انجام طوربهبه درک بهنر توسعه ادبچات به صورت خلاقانه بپردازد. 

 یيک طریي  از اي( در مقاليه8912) 3هاي عملي آن براي محققان ارائه  شود.  ایيزدوريسي ادبچات و راهنمایيبرر

 در اساسي مقوله تربچت، به عنوان یک و تعلچم فلسفه و آموزش يسازهمگام هرمنوتچكي به چگونگي يشناخنروش

اسياس  بير كه ليازم اسيت وي نشان داد، كه ننایج مطالعه آموزشي پرداخنه است تمرین و آموزشي يشناسمعرفت

 4كنيچم.  كپليانزیس تأمل در این مقوله .انساني دی گاه از یادگچري و آموزش معني و عملكرد درک هرمنوتچک ضمن

ي عملي يارتبياط -تیيروا ک( با بررسي رابطه رویكرد هرمنوتچک و علوم سچاسي، نشان داد این رویكرد یي8912)

 تیيتقو يها هیيا يكردن تمركيز رو شود. تا آنجا كه دقچ ي محسوب مياسچس يدر ساخت فضا يارتباط -یيوار

( بيه موضيوع 8911. ميارتچن )كني يفراهم مي ياسچمطالعات س يبازساز يبرا يبهنر نهچزم، نیو نماد يالچتجسم خ

در فلسيفه  رچيموضيع نسيبناً اخ کیي يطيچمح کچهرمنوتهرمنوتچک محچطي پرداخت. در این مطالعه مشخص ش  

آغياز   هیيا نیيبيا ا يفلسف کچبنا ش ه است. هرمنوت يفلسف کچهرمنوت يهاهینظرو  نشچاست كه بر ب زیستمحچط

به دنبال گسنرش  يطچمح کچفهم معنا هسنن . هرمنوت يهسنن  كه در پ يرچتفس يها اساساً موجوداتكه انسان شوديم

در روابيط  رچو تعيار  تعياب رچنقش تفس زیستطمحچ کچهرمنوتو  و مناظر را شامل شود طچدامنه است تا مح نیا

در داخل  ان . هچدر هم تن يطچمح تیهو مچبا مفاه نهایكه چگونه ا ده يم حچكرده و توض يها را بررسطچبا مح يانسان

هاي علوم جغرافچایي صورت هاي مخنل  علوم دیني و... در بعضي از شاخهنچز مطالعات هرمنوتچک علاوه بر رشنه

در مطالعات جغرافچاي  فرا اثباتيهاي اثباتي و اي به مقایسه جایگاه روش( در مقاله1321افضلي و كچاني ) است؛گرفنه 

 را فرااثبياتي و هاي اثباتيروش محققان از گروه دو بچن اساسي تقسچم تحقچ  در اینسچاسي و ژئوپلچنچک پرداخنن . 

 روش معنق ني  كيه و ژئوپلچنچيک سچاسيي جغرافچاي پژوهشگران از دسنه آن است. گروه اول داده قرار مطالعه مورد

 از دسينه آن و گيروه دوم رود؛ بيه كيار ژئوپلچنچيک و سچاسيي جغرافچياي علمي تشریح براي توان مي پوزینچویسني

 جغرافچاي هايپژوهش در آنچه و ناش ني است امر این كنن مي تصور كه ژئوپلچنچک و سچاسي جغرافچاي پژوهشگران

 گرایيفرا اثبات هايروش قالب در هاپ ی ه پژوهشي، تفسچر لحاظ از یافت. دست ب ان توانمي ژئوپلچنچک و يسچاس
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 ژئوپلچنچيک و سچاسيي جغرافچاي مطالعات در هاشروازاین هر ك امجایگاه  و در این تحقچ   ماهچت روازایناست. 

اي ( در مقاله1313رامشت و همكاران )را مورد بررسي قرار داده است.  هر ك اماست و روشمن  بودن  پرداخنه ش ه

معنق  دان  و  گرایي در ارتباط ميدر ژئومورفولوژي، رویكرد هرمنوتچكي گادامر را با نسبي گرایينسبيتحت عنوان 

 هايزمچنيه است.  پچش فهم فراین  در مفسر فكري فضاي و معنایي اف  تأثچرگذاري بر تأكچ  گرایينسبي این است منشأ

 است سنني تاریخ و تأثچر تحت هاداوريپچش مطالعه است. این موضوع مورد در او يهايداورشچپ از پُر مفسر فكري

 دیگر، فهم . به عبارتمي دیگران از منفاوت را خویش ش ۀ تجربه اثر و موضوع مفسر برد. هرمي سر به آن در مفسر كه

اي به ( در مقاله1311لشگري ) .نچست فهم در گرایينسبي جز چچزي این و است مفسر معنایي اف  از تابعي تفسچر و فهم

رویكرد نویني پرداخت. در این مطالعه   گرا و هرمنوتچکشناسي اثباتتبچچن مفهوم فضاي جغرافچایي در مكاتب روش

هاي تحقچي  بچيانگر آن اسيت دد. یافنهارائه گر الذكرفوق در رابطه با شناخت مفهوم فضا در هر ك ام از این مكاتب

ناشي از تعامل منقابل   شود كهاي عچني شناخنه ميپ ی ه مثابۀبهپوزینچویسني( ) گرااثبات شناسيروشمفهوم فضا در 

تيوان پيراكنش و پيذیر ميانسان و محچط ظهور یافنه و تنها با تائچ ات تجربي و عقلاني و با اتكا به ابزارهاي كمچت

در نقطه مقابل در چارچوب مكنب هرمنوتچک نمادها و . هاي فضایي را مورد مطالعه قرار دادتحلچل روابط بچن پ ی ه

كه هر فضاي جغرافچایي به یک منبع  يطوربهباشن . هاي اجنماعي و فرهنگي خود ميزمچنهفراین هاي فضایي مننج از 

توان  مشيهود هيم نباشي . ضيمن اینكيه گفنمان و اقن ار وابسنه است كه الزاماً این منبع ق رت و اقن ار سچاسي مي

توان  ناهمسان باش  و ها ميچت آنگچري و تفسچر افراد مخنل  از فضاي واح  بر اساس انگچزه و ذهنبرداشت و ننچجه

  .باش این مسئله مؤی  نسبي بودن فضا مي

 گرفنه قرار بن يپهنه و ارزیابي مورد ي رودبارشهر توسعۀ در مؤثر شهري لغزشزمچن خاطراتم نوشنار، این در

 آن ریيزيبرناميه در كه است رودبار شهر ناپای ار و پای ار مناط  بن يپهنه ،مطالعه چنچن از ه ف طوركليبه است.

هاي این مطالعه ضرورت یافنه است، فهم عمچي  و اما آنچه در تكمچل یافنه .گذارد برجاي مطلوبي تأثچرات توان مي

( در این مطالعه است تا بنوان شرایط مناسيب بيراي فهيم بچشينر فرا اثباتيتفسچر هرمنوتچكي )تعامل روش اثباتي و 

 در مؤثر عناصر تحلچل و تجزیه از گچريبهره با دارد تلاش این نوشنار، روازایناخت. مورد اسنفاده فراهم س يهام ل

و سپس به تفسچر  ناپای ار و پای ار مناط  از كمّي تحلچل به ،1هشبك تحلچل فرآین  از اسنفاده با ايدامنه مخاطرات وقوع

  .بپردازد شهر هاي تعچچن ش ه در راسناي كاربردي نمودن عرصه مخاطرات ژئومورفولوژیک در اینكچفي پهنه

  

                                                             
1 Analytic network process 
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 ها مواد و روش -1

  مطالعه مورد منطقۀ موقعیت -1-9

و  است گچلان اسنان ايكوهپایه شهرهاي از یكي رود،شمار ميرودبار به شهرسنان مركزي بخش كه رودبار شهر

 و درجه 33 جغرافچایي مخنصات در شهر این است. گرفنه قرار كوهسناني ايمنطقه در و سفچ رود رودخانۀ ۀدر كران

شي ه  واقيع شرقي طول دقچقه 2 درجه 29 تا دقچقه 11 و درجه 41 و اسنوا از خط دقچقه 1 و درجه 31 تا دقچقه 38

)شكل  دارد قرار سفچ رود رودخانۀ به مشرف يهادامنه روي عم هطور به و منر 829 منوسط ارتفاع با شهر این .است

3.) 

 

 
 منبع:  نگارندگان )رنگی شود( گیلان استان و کشور در مطالعه مورد منطقۀ جغرافیایی موقعیت -9شکل

 

    در ارزیابی و پهنه بندی مخاطرات ژئومورفولوژیک زمین لغزش شهری رودبار  فرا اثباتیو  یاثباتهای روش -1-1

ها و دسناوردهاي پژوهشيي گچريگرایي بر اهمچت روش در مقابل ماهچت ننچجهدانش مبنني بر اثبات طوركليبه

تر از ننچجه پژوهش است. بنابراین ارتباط پژوهش با كن . به این معني كه در این دی گاه، روش پژوهش مهممي تأكچ 

تير از ربيط موضيوعات ي كه دقت علمي مهمطوربهگچرد. ها و اثرپذیري آن، م نظر قرار نميوضعچت واقعي پ ی ه

لم اثباتي دقت در صحت قضایاي مورد تحقچ  است تنها ه ف ع گریدانچببهتحقچ  به وضعچت زن گي انساني است. 

هاي (. در پژوهش1313چریه، اي براي م یریت محچط )فضاي جغرافچایي( داشنه باش  یا نه )بشو خواه آن قضایا فای ه

 و در آماري صرفاًتركچبي از ذهني و عچني هسنن ، و  عم تاًهاي مورد مطالعه ، پ ی هژئومورفولوژيجغرافچایي و علوم 

دارن . البنيه تحقچقيات  تأكچ شناسي اثباتي یا پوزینچویسني به روش ،نچسنن . اما محققان این عرصه هاقالب انواع م ل
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و  دهي  و ننيایج عي ديمحور هسنن  این انحراف در روني  كيار، خيود را نشيان نميعلوم جغرافچایي، چون ننچجه

ا این ننيایج در عميل و كياربرد بيه دلچيل خطاهياي ده  امحس خوشاین ي به محق  مي ظاهراًصرف،  سازيم ل

در موضيوعاتي كمّيي مانني   مثالعنوانبه(.  1313شون  )افضلي، شناسي، اعنماد ناپذیر و نامعنبر محسوب ميروش

موضوعي كه اهمچت  نیترشچبدر یک منطقه یا كشور،  زمچن لغزشبن ي و تحلچل فضایي مخاطرات ارزیابي و پهنه

دقچ  براساس معچارهاي در نظر گرفنه ش ه اسيت و اننخياب مي ل یيا روش  نسبناًبن ي ننایج و پهنهدارد، دقت در 

 درنهایتهاي با مقچاس مناسب و بزرگ مقچاس و اي و اسنفاده از نقشهافزار با دقت بالا، تصاویر ماهوارهمناسب، نرم

ایگاه این موضوع در زن گي عچني سياكنان آن ، قرار دارن  و به ج تیاولوهاي ب ست آم ه، در ادهتجزیه و تحلچل د

شناسيي اثبياتي، شود.  بنيابراین از دیي گاه روشواكنش سایر منغچرها و اثرگذاري مثبت یا منفي آنها كمنر توجه مي

سازي، مشاه ه و آزمون به خودي خود و توجه كمنر از فای ه احنمالي آن، ضروري و ها به همراه دادهگردآوري داده

هاست و معطوف به اثبات یا رد علمي فرضچه صرفاًشود. این شچوه فاق  جهت و مقصود تجویزي و لقي ميموجه ت

با  كه شودمي تأكچ در روش اثباتي (. 1313شود )بشچریه، براي مصرف در زن گي ساكنان یک محچط انجام نمي اصولاً

 فرااثباتي هايروش در  كهدرحالي توان به ننایج مورد اننظار خود دست پچ ا كرد.آماري مي صرفاًهاي تجزیه و تحلچل

 موضوع دی گاه، این شود. ازداده مي اولویت ،ايرشنهمچانتفهچم و ارتباط آن با سایر موضوعات به ویژه مطالعات  به

 جسنار در جاي به فرا اثباتيپردازد. در روش مي محچط هنجارها از انسان و و هاارزش و باورها جغرافچا به مطالعه مورد

 یيا محقي  گچريجهيت روازاینهسنچم.  آن به ذهني و عچني مربوط عوامل تركچب و رفنارها فهم دنبال به كلي، قوانچن

، هرگونه تفسچر معنایي در رویكرد تفسچري هرمنوتچک .شودتعچچن مي تفسچر موضوع به بن يپاي براساس پرداز،نظریه

هایي در اف  معنایي خاص درست است. هيچ  تفسيچر قطعيي، هميواره  براي زماني خاص و در مناسبت با پرسش

نام ، در من  است، معني نچز كه های گر آن را تجربه هسني ميكه هگل، تجربه زمان طورهماندرست و عچني نچست. 

ر فراین  تفسچر نوعي رابطه دیالكنچک بيچن مفسير و مينن وجيود دارد. (. د1318زمان وجود دارد )مرادي و افضلي، 

كنن ه، به معناي درهم ش ن این دو اف  یا زمانه نگارش منن و  لیتأومكالمه مچان اف  معنایي و اف  معنایي خوانن ه یا 

ا و ثابت نچست، بلكه گریزي از این ادغام وجود ن ارد. اف  امروز ایسن لیتأوزمان حاضر است كه در لحظه خوان ن و 

شيویم )احمي ي، كه ما بيا آن دگرگيون مي گونههمانكن ، افقي است، گشوده و دگرگون پذیر، كه با ما حركت مي

ست از هر نوع گفنمياني كيه در قاليب نوشينه، بيه نحيو ا (. منظور از منن تنها منون كنبي نچست. منن عبارت1329

لچني بر آن حاكم است. مچان كلچت و اجزاي منن ارتباط وجود دارد. منمایزي تثبچت ش ه است. منن یک كل است و ك

. هرمنوتچک تلاشي براي فهم كلچت منن است )معچنيي شون يمكل بر مبناي اجزاي آن و اجزاء، بر مبناي كلچت معنا 

كني  پيذیر ميساخنه ذهن بشير در قاليب روابيط اجنمياعي را فهم مثابهبه(. اعنقاد به قلمرو معاني 1322علم اري، 

هاي كچفي، تحلچل معمولاًشود، هایي كه در چارچوب رویكرد هرمنوتچک )تفسچري( مي(؛ بنابراین تلاش1318)مرداک، 
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 گرفنه وگرایي شكلشناسي در نق  اثباتها است ب یهي است این مكنب روشگرایانه مبنني بر فهم پ ی هقچاسي و كل

یا شچوه ، مؤل توان  به نچت (. تفسچر منن نمي1311ي برخوردار است )لشگري، برخلاف پوزینچویسم از ماهچت كچف

نچست، حني  مؤل منن، بچانگر ذهنچت یک  طوركليبهمح ود شود.  مؤل هم روزگاران  شناخت درنهایتان یشه و 

دارد. مكالمه مچان منن و مفسر، هسني واقعي دارد. ذهنچت  گفنماني خاص قرار رچتأثدر تفسچر منن، تحت  مؤل خود 

هياي آغيازین و ها، فر داورياي ایست از پچشنچست، بلكه مجموعه« پاک و خالي»مفسر نچز در آغاز یک تفسچر 

تفسچري درست و قطعي وجود ن ارد. همچنيان كيه  اساساًهاي اسنوار به اف  معنایي امروز. به گفنه گادامر خواست

گناه نچست. در یک دار نچست، تفسچر نچز به تعبچر رولان بارت، معصوم و بيد منن نچز به گفنه مچشل فوكو غچرجانبخو

)مرادي و افضيلي، « همه چچز در حال ش ن است، هچ  واقعچت اب ي وجود ن ارد»گوی : كلام همچنان كه  نچچه مي

1318 .) 

و  فرااثبياتي در عليوم  اثبياتي هايروش كلي معچارهاي و اصول توانمي آم ه دست به مطالعات براساس ،روازاین

 كرد:  بازگو گونهاین جغرافچایي و ژئومورفولوژي را مطاب  با تصاویر زیر،

 

 
در علوم انسانی و علوم جغرافیایی )منبع: افضلی  فرا اثباتیاثباتی و  شناسیروشهای شاخص ترینمهم -9شکل 

 (9981و کیانی، 
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شناسي تحقچ ، سه سطح مفهومي را طي كيرده اسيت در مجموع هرمنوتچک از آغاز ظهور خود به عنوان روش

در بحث اصلي روش فراثباتي در این نوشنار این سه سيطح در موضيوع ميورد مطالعيه بررسيي (.  1321)افضلي، 

 پرداخنيه آن به مسئله بچان در هك است هایيپرسش به پاسخ حاضر در این بخش، مطالعه اصلي ه ف اساساًشود.  مي

بر اثباتي و بيالعكس در  فرا اثباتيبود. بنابراین انگچزه بررسي این بخش، مقایسه و مشخص ش ن برتري روش  ش ه

 شيناخت صرفاً تحقچ  این در ما ه ف نچست.  بلكه پهنه بن ي خطر زمچن لغزش در شهر رودبارمطالعات مربوط به 

 این ان یشمن ان و محققان تا بوده مخاطرات ژئومورفولوژیک مطالعات در فرااثباتي و اثباتيهاي مفاهچم روش و بنچادها

 و محققيان تيا شيود داده سيوق سيویي به نبای  مسچر مطالعات این دانش، ترتچب، شون . ب ین آشنا ماهچت آن با رشنه

بزنن  و آنها را مقابل  اننخاب به دست گرایانفرااثبات و گرایاناثبات هايدی گاه بچن شون  مجبور رشنه این ان یشمن ان

اي یابي بيه مطالعيهمن  لازم است تعاملي بچن این دو روش براي دستاي روشبلكه علاوه بر مطالعه .هم قرار دهن 

ي و مثال در موضوع مورد مطالعه لازم است موضيوعات اثبيات طوربهگرا در كنار هم برقرار كنن .  گرا و ننچجهروش

، خطير و پرخطيرهاي كمپهنيهكه همگام بيا تجزیيه و تحلچيل  يطوربهفراثباتي در تعامل با یك یگر پرداخنه شون  

، سيازگاري در شيهري مسچرتوسعه هايچالشها، گذاري سكوننگاهسچاست هاي انساني از قبچلهاي سچسنمواكنش

 ورد واكاوي قرار گچرد. ها مخروجيپهنه بن ي نواحي روسنایي و... در ارتباط با این 

در گيام  و پهنه بن ي مخاطرات ژئومورفولوژیک زميچن لغيزش شيهر رودبياربه منظور ارزیابي در بخش اثباتي 

 در ویيژهبيه شيهري، نواحي بر تأكچ  با لغزشزمچن تش ی  و وقوع بر مؤثر ش ه است تا عوامل تلاش نخست

 فرم و فرایني ، روش از اسنفاده با نخست منظور همچنبه گچرد. قرار بررسي مورد رودبار شهري توسعۀ مسائل

 هايلایه تهچۀ برايبع   مرحلۀ در ش . ح ود تعچچن رودبار شهري محچطي كنن ۀ كننرل مح ودۀ فرآین  و شكل

 قبچيل )از آمي  دسيتبه ايكنابخانه مطالعات و مچ اني بازدی هاي با كه زامخاطره مؤثر معچارهاي از اطلاعاتي،

 شناسي زمچن هاينقشه ،1:29999و 1:82999توپوگرافي هاينقشه از (...و اراضي كاربري ارتفاعي، مقادیر شچب،

 و مچي اني هايبررسي و كارشناسان نظر با كه مؤثر اطلاعاتي هايلایه بع ، مرحلۀ در ش . اسنفاده ،1:199999

 گرفت. قرار بررسي مورد شبكه تحلچل م ل قالب در ،آم ن  دستهب ايكنابخانه

 كن .مي ایجاد مشكلات و مسائل ارزیابي و گچريتصمچم براي را چارچوبي كلي طور به شبكه تحلچل فرآین 

 مشكلات و مسائل كردن م لي فرآین  ها،خوشه درون هايگره و هاگزینه معچارها، شبكۀ از اسنفاده با روش این

 شيامل اول هاي مخنلفي دارد. بخشبخش م ل این (.8991و همكاران،  1)مونچكا بخش مي كلچت و تعمچم را

 بخش معچارها، بچن تأثچرات و ارتباطات شبكۀ شامل دوم بخش زیرمعچارها، و معچارها از مرتبيسلسله ساخنار

 تشيكچل بيه مربيوط نهيایي بخيش (.8991و همكياران،  8)شيچباخانهاخوشه و عناصر بچن يهابازخورد سوم

                                                             
1 Mónica 

2 Sheeba Khan 
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 جزء هر كه است تركوچک اجزايبه ش هتقسچم ماتریس یک تصمچم، ماتریس یک حقچقت در .است ابرماتریس

 مچيان روابط تمامي (.84 :1321 ران،دیگ و )نخعي است ماتریس یک در دسنه دو بچن هرابط نمایانگر ماتریس،

 و )دري شيودميي ارزشيچابي مياتریسابر روش در زوجيي هيايهمقایس وسچلۀبه ،گچريتصمچم سطوح عناصر

 از ،رودبار شهر لغزشزمچن بن يپهنه و ارزیابي در شروازاین اسنفاده براي راسنا این در  (.21 :1321 اي،حمزه

  ش : انجام زیر مخنل  مراحل

 فرآین هاي موضوع با مرتبط عناصر ابن ا ؛عناصر و هاخوشه کردن مشخص در هاشاخص و معیارها تعیین

 پچشيچن، مطالعات از اسنفاده و امران ركاران دست از جووپرس مچ اني، مطالعاتراه  از ايدامنه هايناپای اري

 شيامل ،خوشيه دو در موضيوعي هيايمشيابهت براساس موضوع در درگچر اصلي عنصر هشت .ش ن  تعچچن

  :(8 -)شكل گرفنن  جاي طبچعي مخاطرات و محچطيزیست هايویژگي

 

 
 منبع: نگارندگان ،رودبار در شهری لغزشزمین خطر وقوع در مؤثر معیارهای -1لشک

 

 در دیگير عناصر با عناصر از ك امچک كه مشخص ش  مرحله این در ؛عناصر بین هایوابستگی و روابط تعیین

 عناصر بچن روابط تعچچنمنظور به دیماتل فرآین  و نامهپرسش از پذیرد.مي اثر آنها از و گذاردمي اثر آنها بر بوده، ارتباط

 و ش  ارائه كارشناسان توسط نامهپرسش ده تع اد ش . اسنفاده پژوهش صحت و اعنبار افزایش و كردن مسنن  براي

 گذاريارزش 2 تا 1 از هم یگر هب شاناثرگذاري مچزان برحسب و مقایسه ماتریس یک در زوجي صورتبه عناصر

 دربار دیگر  درنهایت و هش  پردازش 8منلب افزارنرم در 1اكسلۀ برنام در سازينرمال از پس نامهپرسش ننایج ش ن .

  دست آم .به نهایي ننایج اكسل برنامه

                                                             
1 Excel  

2 Matlab  
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 1فرآیني  ایين ویيژۀ فزارانرم در م ل مراحل ،بع  به مرحله این از ؛عناصر و هاخوشه در فوق ارتباطات اعمال

 مرحليۀ .آماده ش ن  اولچه دهيوزن براي و اعمال هاخوشه و عناصر این بر آم ه، دستبه ارتباطات ننایج ش . انجام

 .اسيت هياخوشيه و عناصير بچن زوجي هايهمقایس درواقع و گذاريارزش و دهيوزن شبكه، تحلچل فرآین  اصلي

 یک زماني تنها .شودانجام مي كننرلي معچار اساس بر ،ايشبكه تحلچل در زوجي هايهمقایس ،ش  گفنه كه طورهمان

 در البنه باش . ش ه یچ أت دیماتل فرآین  در آن اثرگذاري كه شود گرفنه نظر در كننرلي معچار توان مي خوشه یا عنصر

 هميۀ ارتباطيات داشنن ، هم یگر بر خوشه یک داخل عناصر كه هایياثرگذاري و ارتباطات به توجه با پژوهش این

  ش . اسنفاده عناصر بچروني ارتباطات تعچچن براي دیماتل از و ن ش  گرفنه نظر در طرفه دو خوشه دو داخل عناصر

 ناميهپرسش 89 تع اد وش   اسنفاده نامهپرسش فرآین  از براي این امر، ؛عناصر زوجی هایهمقایس و دهیوزن

 و اهمچيت مچزان حسب بر را هاخوشه و عناصر كننرلي، معچار به توجه با بخش هر در تا پخش ش  كارشناسان بچن

 طری  از نامهپرسش ننایج .ش  تعچچن 1 تا 1 از اهمچت ترتچببه گذاريارزش رون  كنن . مقایسه هم به نسبت برتري

 هايوزن و هاارزش این مقایسه، هر نهایي ارزش تعچچن از پس .ش  محاسبه لن ۀ كپبرنام طری  از و 8لن كپ روش

 ،هياوزن ایين از اسينفاده بيا افزارنرم درنهایت و یافنه اننقال 3سوپردسچشن افزارنرم به ها،نامهپرسش از آم هدستبه

  .كن مي محاسبه ها،خوشه وزن توسط آن سازينرمال و ابرماتریس فرآین  طری  از را پژوهش نهایي وزن و ضریب

 در شيود.ميي مربوط 4اسآيجيآرک افزارنرم به كار مرحلۀ آخرین اطلاعاتی؛ هایلایه دهی امتیاز و بندیطبقه

 و بني يطبقيه دارن ، ايدامنه خطرات یابيمكان براي كه اهمچني به توجه با عنصر هر اطلاعاتي هايلایه ،مرحله این

 هيايوزن و ش ه تلفچ  2رسنركلكولچنر ابزار توسط هالایه این نهایي، نقشۀ تهچۀ براي درنهایت و شون مي دهيامنچاز

 نهایي نقشۀ ،درنهایت و كرده مربوطه هايلایهبود را وارد  آم ه دستبه عنصر هر براي تحلچل شبكه م ل در كه نهایي

  دست آم .به رودبار شهري توسعۀ در لغزشزمچن خطر یابيمكان

مورد بيازنگري و تفسيچر قيرار  )هرمنوتچک( فرا اثباتيآم ه را بر اساس دی گاه ب ست و نقشه هايداده ادامه،در 

پهنيه هاي اي نمودن یافنهبچن رشنه درنهایتتر، تفهچم بچشنر و ها جهت تحلچل عمچ گرفت. به این معنا كه این یافنه

  تر ش ن مورد اسنفاده قرار گچرد. ، براي كاربرديبن ي مخاطرات ژئومورفولوژیک زمچن لغزش شهري رودبار

  

                                                             
1 super decisions 

2 Copeland 

3 Super Decisions 

4 ARC GIS 

5 Raster Calculator 
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  نتایج و بحث -9

  رودبار شهری لغزشزمین خطر در مؤثر متغیرهای بندیپهنه و ارزیابی -9-9

 اولچۀ ضرایب تعچچن و نامهپرسش از اسنفاده با شهري لغزشزمچن خطر در مؤثر يمعچارها بچن روابط تعچچن از پس

 در عناصير مجموعۀ از آم ه دستبه ضرایب ش ، انجام نامهپرسش پایۀ بر كه زوجي هايهمقایس طری  از عنصر هر

 سپس و وزني غچر ابرماتریس ابن ا ،مربوطه افزارنرم در ریاضي عملچات از اسنفاده با و ش ه گردآوري ابرماتریس یک

 حي ي ابرماتریس ،هاداده سازينرمال ازپس  ،ابرماتریس دو این از اسنفاده با درنهایت ش . تشكچل وزني ابرماتریس

  .(3تا  1 )ج اول ده مي نشان مطالعه مورد عناصر همۀ يبرا را یكسان ضریب یک ،ابرماتریس این ش . تشكچل

 

  منبع:  نگارندگان رودبار شهری لغزشزمین خطر وقوع در مطالعه مورد عناصر غیروزنی ابرماتریس -9 جدول

  عناصر اصلی متغیرهای طبیعی محیطیزیستهای ویژگی

کاربری 

 زمین

متوسط 

 بارش سالیانه

فاصله از 

 آبراهه

های داده

 لیتولوژی

میزان 

 شیب

فاصله از 

 گسل

فاصله از 

 مناطق مسکونی

جهت 

 شیب
 عناصر اصلي معیارها

 جهت شچب 9 919212/9 911122/9 91331/9 9 9 9 9

منغچرهاي 

 طبچعي

2/9 1 8/9 233333/9 113122/9 82111/9 9 844181/9 
فاصله از مناط  

 مسكوني

 فاصله از گسل 919882/9 123934/9 9 139142/9 9 9 9 9

 مچزان شچب 334242/9 113941/9 334228/9 9 133331/9 2/9 9 2/9

 هاي لچنولوژيداده 9 9 9 311294/9 9 131111/9 413323/9 339911/9

هاي ویژگي

 محچطيزیست

 فاصله از آبراهه 333333/9 2/9 9 922331/9 384143/9 9 319214/9 121431/9

812448/9 9 932418/9 93828/9 9 9 9 9 
منوسط بارش 

 سالچانه

 كاربري زمچن 333331/9 8/9 1 813232/9 318231/9 118381/9 1122/9 9

 

  منبع:  نگارندگان رودبار شهری لغزشزمین خطر وقوع در مطالعه مورد عناصر وزنی ابرماتریس -1 جدول
  عناصر اصلی متغیرهای طبیعی محیطیزیستهای ویژگی

کاربری 

 زمین

متوسط 

 بارش سالیانه

فاصله از 

 آبراهه

های داده

 لیتولوژی

میزان 

 شیب

فاصله از 

 گسل

فاصله از 

مناطق 

 مسکونی

جهت 

 شیب
 عناصر اصلي معیارها

 جهت شچب 9 932442/9 9321111/9 932832/9 9 9 9 9

منغچرهاي 

 طبچعي
82/9 2/9 1/9 413331/9 913213/9 143212/9 9 188433/9 

از مناط   فاصله

 مسكوني

 فاصله از گسل 942113/9 912933/9 9 332918/9 9 9 9 9
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  عناصر اصلی متغیرهای طبیعی محیطیزیستهای ویژگی

کاربری 

 زمین

متوسط 

 بارش سالیانه

فاصله از 

 آبراهه

های داده

 لیتولوژی

میزان 

 شیب

فاصله از 

 گسل

فاصله از 

مناطق 

 مسکونی

جهت 

 شیب
 عناصر اصلي معیارها

 مچزان شچب 333484/9 32328/9 311483/9 9 923333/9 4/9 9 82/9

 هاي لچنولوژيداده 9 9 9 392128/9 9 3243/9 843313/9 312941/9

هاي ویژگي

 محچطيزیست

 فاصله از آبراهه 133331/9 4/9 9 948212/9 318418/9 9 122491/9 912113/9

191881/9 9 911833/9 93183/9 9 9 9 9 
منوسط بارش 

 سالچانه

 كاربري زمچن 333333/9 1/9 2/9 142433/9 123832/9 913132/9 9111/9 9

 

 منبع:  نگارندگان رودبار شهری لغزشزمین خطر وقوع در مطالعه مورد عناصر حدی ابرماتریس -9جدول
  عناصر اصلی متغیرهای طبیعی محیطیزیستهای ویژگی

کاربری 

 زمین

متوسط 

 بارش سالیانه

فاصله از 

 آبراهه

های داده

 لیتولوژی

میزان 

 شیب

فاصله از 

 گسل

فاصله از مناطق 

 مسکونی

جهت 

 شیب
 معیارها

 عناصر اصلي

 جهت شچب 912933/9 912933/9 912933/9 912933/9 912933/9 912933/9 912933/9 912933/9

منغچرهاي 

 طبچعي

114111/9 114111/9 114111/9 114111/9 114111/9 114111/9 114111/9 114111/9 
فاصله از مناط  

 مسكوني

 فاصله از گسل 918211/9 918211/9 918211/9 918211/9 918211/9 918211/9 918211/9 918211/9

 مچزان شچب 814131/9 814131/9 814131/9 814131/9 814131/9 814131/9 814131/9 814131/9

 هاي لچنولوژيداده 111982/9 111982/9 111982/9 111982/9 111982/9 111982/9 111982/9 111982/9

هاي ویژگي

 محچطيزیست

 فاصله از آبراهه 128932/9 128932/9 128932/9 128932/9 128932/9 128932/9 128932/9 128932/9

984422/9 984422/9 984422/9 984422/9 984422/9 984422/9 984422/9 984422/9 
منوسط بارش 

 سالچانه

 كاربري زمچن 143428/9 143428/9 143428/9 143428/9 143428/9 143428/9 143428/9 143428/9

 

 بر را ح ي ابرماتریس ج ول از آم ه دستبه ضرایب بای  عنصر، هر نهایي ضریب آوردن دستبه براي درنهایت

 در ده ،مي نشان عناصر این كه چنان آن شود. آورده دستبه عنصر هر نهایي ضریب تا كرد ضرب هاخوشه ضریب

 برعهي ه منطقه لغزشزمچن خطر وقوع عملكرد در را نقش نیترشچب لچنولوژي و شچب مچزان زا،مخاطره عناصر مچان

  (.4 هسنن  )شكل مسكوني مراكز از فاصله ضریب با نزدیكي ارتباطدر  زیرا ان ؛داشنه
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منبع:   مطالعه مورد محدودۀ در ایدامنه مخاطرات وقوع تحلیل در مؤثر ضرایب و متغیرها میزان مقایسۀ -4شکل

 نگارندگان

 لایۀ بر بایستمي ضرایب این ،تحلچل شبكه م ل با عنصر هر ش ۀ حاصل نهایي ضرایب آوردن دستبه از پس

 هايلایه این ،كار این از پچش اما شود. حاصل اسآيجي افزارنرم در آن نهایي نقشۀ و ش ه اعمال عنصر هر اطلاعاتي

 داد. انجيام منطقيه بير را نهایي تحلچل بنوان تا شود ارزشهم و ش ه بن يطبقه ارزش مچزان لحاظ از بای  اطلاعاتي

 است. ش ه درج 4 ج ول در هالایه اینهاي تخصوصچ
 

 منبع:  نگارندگان رودبار شهری لغزشزمین خطر وقوع در مؤثر هایلایه هایخصوصیت -4جدول

 توضیحات هامعیار لایه

 شچب مچزان

 19درص  و بچش از  19تا  29درص ،  29تا  39درص ،  39تا  89ها به مقادیر كمنر از از نظر مخاطرات ژئومورفولوژیک، شچب

بن ي ش ه است. در این لایه هرچه مچزان شچب بچشنر شچب در پنج طبقه دسنه بن ي ش ه است. در این لایه، مچزاندرص  طبقه

 یاب .  اي افزایش ميباش ، ضریب خطرات دامنه

 جهت شچب

هایي كه م ت زمان كمنري در برابر نور آفناب قرار گچرن ، نسبت به دامنههایي كه بچشنر در معر  نور آفناب قرار ميدامنه

ها نسبت داد. از دی  جهت توان به مچزان تبخچر بچشنر و رطوبت كمنر این دامنههسنن . علت این پ ی ه را ميگچرن ، پای ارتر مي

ترتچب پای اري بن ي ش  كه بهشچب، مسنع ترین شچب براي خطر زمچن لغزش، شچب شمالي است. این لایه در چهار طبقه دسنه

 ش ه است. بن يدر چهار طبقۀ شمالي، غرب، شرقي و جنوبي دسنه

 كاربري زمچن

ها پراكن ه هسنن ، اراضي زراعي و بایر هاي زینون كه در دامنهكاربري اراضي در مح ودۀ رودبار از سه بخش اصلي باغسنان

هاي بایر بچشنرین خطرات را دارن  و پس شون . زمچنبن ي ميتشكچل ش ه است. این لایه برحسب نوع ارزش هر كاربري طبقه

 هاي زراعي و رودخانه قرار دارن .از آن زمچن

 لچنولوژي

لغزش، عامل لچنولوژي نقش شناسي در منطقه و حساسچت منفاوت واح ها نسبت به زمچنبا توجه به تنوع تركچب واح هاي زمچن

رین و هاي آذمؤثري در پراكن گي مناط  با درجه خطر بالا دارد. در مح ودۀ شهري رودبار، ساخنار لچنولوژي غالب را سنگ

ویژه در سواحل بسنر اصلي رودخانۀ هاي كواترنري، بهاي و آبرفتلایهها با تناوب مچانسنگآتشفشاني تناوبي دورۀ ائوسن، ماسه

هاي ارتباطي و... از حساسچت بالایي در برابر ها و راههاي انساني مانن ، سكوننگاهده  كه در برابر فعالچتسفچ رود تشكچل مي

اي و لس مسنع ترین مناط  در برابر این نوع هاي آتشفشاني و تودهش برخوردار هسنن . در این مچان سنگلغزخطر زمچن
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 توضیحات هامعیار لایه

 مخاطرات ژئومورفورلوژیک شهري است.

فاصله از مركز 

 مسكوني

طرات هاي محچطي منطقه از دی گاه مخاریزيدر تحلچل مخاطرات، دوري و نزدیكي به این عنصر نقش بسچار مهمي را در برنامه

بن ي ش . بر این اساس، هرچه كن . لایۀ فاصله از مركز مسكوني برحسب مچزان ارزش طبقهلغزش ایفا ميژئومورفولوژیک زمچن

اي و مچزان خسارت از فواصل كمنري از مراكز شهري داشنه باشن ، احنمال بچشنري براي وقوع ناپای اري دامنهفرآین هاي مخاطره

دركل مخاطرات ژئومورفولوژیک در منطقه برمبناي دوري و نزدیكي و ارتباط با این مركز است كه وجود خواه  آم  و آن به

 مفهوم مخاطره را خواهن  داشت.

 فاصله از گسل

اي ها در كاهش ناپای اري دامنهیاب . با توجه به نقش فاصلۀ كمنر از گسلش ه كاهش ميبا افزایش فاصله از گسل، سطح گسچخنه

بن ي از در توسعۀ شهري رودبار، این مح ود در پنج فاصلۀ اصلي طبقهلغزش، براي تحلچل این عنصر مخاطرهمچنو مخاطرات ز

 ش ه است.

 حریم آبراهه

هاي دهن ۀ وجود تع اد دامنهها نشانهاي ناپای ار، ارتباط تنگاتنگي با سچسنم آبراهه دارد؛ زیرا تراكم بالاي آبراههپراكن گي دامنه

گاه شچب ها، موجب برداشنن تكچههاي ناپای ار بچشنري است. از سوي دیگر زیرشویي ناشي از آبراههتبع آن، تع اد دامنهبهزیاد و 

، هرچه فاصله از آبراهه كمنر روازاینبرد. اي را براي مراكز شهري بالاتر ميو برهم زدن تعادل دامنه ش ه و احنمال خطرات دامنه

 شهر نقش بچشنري دارد.  باش ، در وقوع مخاطرات 

 مچانگچن بارش 
اي اثرات بچشنري را برجاي این لایه در پنج طبقۀ اصلي قرار گرفت. بر این اساس هرچه مچزان بارش بچشنر باش ، مخاطرات دامنه

 گذارد. مي

 

 بيا ادامه در و ش ه تب یل يتررس لایۀ به لچنولوژي هايداده و زمچن كاربري برداري هايلایه ابن ا براي این امر،

 و شيچب يتيررس لایيۀ ش . تهچه ك ام هر براي حریم يتررس لایۀ راه،و  آبراهه گسل، برداري هايلایه از اسنفاده

 بارش هايداده یابيمچان طری  از هم سالانه بارش منوسط لایۀ و كشور منر 39 ارتفاعي رقومي نقشۀ از شچب جهت

 نوع و مچزان حسب بر هالایه این مربوطه، رسنري هايلایه تهچۀ از پس دست آم .به منطقه اطراف اقلچمي هايایسنگاه

 ضيرایب هميۀ اعميال و هيالایه همۀ تركچب با پژوهش این در ش ن . بن يقهبطمنطقه  و موضوع بر آن تأثچرگذاري

 دسيتبيه مخاطرات نهایي نقشۀ ،اسآيجي افزارنرم در كولچنررسنر كل بخش در ،تحلچل شبكه م ل از آم هدستبه

 جهت شچب، مچزان بن يطبقه دیگر بچانبه است.  هش ترسچم فوق معچارهاي از تركچبي مبناي بر نقشه این واقع در آم .

 و اراضي كاربري نوع لچنولوژي، واح هاي حساسچت مسكوني، مراكز از فاصله ها،آبراهه حریم ها،گسل حریم شچب،

 نقشيۀ بررسيي با است. ش ه اعمال رودبار شهري محچط در ايدامنه مخاطرات وقوع برابر در ،سالانه بارش مچانگچن

 ،درصي ( 4) كيم خطر با مناط  شامل اصلي دسنۀ سه در منطقه این رودبار، شهر مح ودۀ در لغزشزمچن بن يپهنه

توان مي در این تحقچ  آم هب ست  ي نهایيبا توجه به نقشه   .ش بن يطبقه ،درص ( 82) بالا و درص ( 11) منوسط

است.  لغزشزمچنخطرخطرترین مناط  از منظر این منطقه، در یكي از پردر  مناط  شهري كننرل كنن ه مح ودهگفت 

و از  ان خطر منوسط تا بالا اسنقرار یافنه هاي باپهنهدر  عم تاًهاي ارتباطي فعلي ها و راهي كه اسنقرار سكوننگاهطوربه

و در مسيچر  اني فواصل و حریم مراكز شهري ب ون توجه به فراین ها و عناصر مخاطره زا اسنقرار یافنيهسوي دیگر 
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. ها گسينرش خواهي  یافيتشهري رودبار نچز در این پهنه و در آین ه نچز رون  توسعهن  افچزیكي قرار گرفنه توسعه

ي شهري رودبار، هاي الگوي توسعهریزيرنامهبنابراین توجه به این موضوع و ته ی هاي محچطي مناط  شهري در ب

مناط  با درجه پای ار و كم خطر سهم ناچچزي را بيه خيود  2  مطاب  شكل از اهمچت بسچار زیادي برخوردار است.

 اخنصاص داده است. 
 

 
 در وقوع زمین لغزش شهری رودبار )منبع: نگارندگان(  مؤثرهای . نقشه لایه5شکل 
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 منبع:  نگارندگان  مطالعه مورد محدودۀ در خطر درجۀ مقادیر -2شکل

 

 عهریزي توسریزي كاربري اراضي شهري و برنامهاین نقشه یک سن  اساسي كچفي است كه براي برنامه طوركليبه

ایين  شهري نچز در آین ه از آن بهره بيرد. از طرفييپای ار و در مطالعات توسعه توان از آن اسنفاده نموداي ميمنطقه

  گرفت. قرار  یچتأاي با بازدی هاي مچ اني مورد هاي دامنههاي شهري ناشي از ناپای اريموضوع و آسچب پذیري

 

 
 منبع:  نگارندگان  مطالعه مورد محدودۀ در لغزشخطر زمین بندیپهنه نهایی نقشۀ -7شکل

 

   لغزش شهری رودبار ژئومورفیک زمینپهنه بندی مخاطرات در فهم  (سطوح هرمنوتیک) فرا اثباتیروش  -9-1

زميچن هاي ، امور مربوط بيه پ یي همخاطرات ژئومورفولوژیکدر دانش هاي هرمنوتچكي به كارگچري تحلچلدر 

هاي مكنوب كه برگرفنه از بررسي و تفسچر شون ؛ یكي به صورت منن ،توانن  به عنوان یک منناز دو نظر مي لغزش
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. امور سطوح خطر كم تا زیاددر قالب تفسچر نقشه به عنوان فهم روی ادهاي حاكم بر  هاي آماري است و دومتحلچل

شود كه با اي از مفاهچم ع دي و آماري را شامل ميبه عنوان یک منن، طچ  گسنرده مچن لغزشزهاي مربوط به پ ی ه

معچارهایي نظچير شيچب، توان اسننباط نمود. زیرا را مي ژئومورفچک هايهاي ج ی ، معاني ج ی ي از واكنشارجاع

 مؤلي گچرن  كيه در زبان ع دي مفاهچم كلي را در بر ميپوشش گچاهي، مچانگچن بارش سالانه، كاربري اراضي و ... 

 پهنه بن ي خطر زمچن لغزشهاي تولچ  ش ه در كن . این موضوع در قالب نقشه توان  معاني آن را كش  و بازگومي

هاي رفنه سه سطح مفهومي تمایزپذیر هرمنوتچک براي بازیيابي مفياهچم و نظریيهروي هم .چز به همچن منوال استن

و  بن ي مخاطرات زمچن لغيزشپهنه ارزیابي و هاي مخنل  علوم جغرافچایي در راسناي فهم بچشنرمربوط به گرایش

 به شرح زیر است:  توسعه شهري رودبار اثرگذاري در آن 

 ذهن غیرفعال  -سطح اول؛ متن فعالهرمنوتیک  -9-1-9

نقشه،  اولچن سطح مفهومي هرمنوتچک، سطح اول آن است. در این سطح منن علمي معنادار و مقصود نویسن ه از

هياي عليوم ش ه است. به این معنا كه محق  غچركارشناس )منخصص سيایر گرایش نمودار و منن به وضوح تفسچر

، معنا را از منن كشي  از اصطلاحات تخصصي مخاطرات و زمچن لغزشبا دانش مح ود همراه  جغرافچایي( با ذهن

 لیيتأوهاي مربوط به روابط منقابل انسان و محچط بای  به روش درون فهمي و یيا كن . بنابراین براي درک پ ی همي

سيطح، مينن قابيل یين براین در اپذیر كش  كرد؛ بنام ، معنا را از پس چچزهاي مشاه همنمسک ش  و از طری  تع

)جغرافچي ان  اسيتبرخوردار معنا از  از درک كمنري، ذهن محق  به جاي آنمطالعه سرشار از معنا و راهنماست و 

 مشياه ه شي ني آن دریابي .بای  معناي منن را فارغ از ظواهر كه  و...( آب و هواشناسسچاسي، جغرافچ ان شهري، 

كه  و كاربردهاي مشخصي است ، داراي تفسچرهاژئومورفولوژیستفعال ش ه توسط یک  منن مخاطرات مثالعنوانبه

تواني  بيه و مي به تفسچر و كوشش زیادي براي فهم مقصود نویسن ه نچاز ن ارد. ،ژئومورفولوژیستكنن ه غچر مطالعه

        مورد اسنفاده قرار ده . ،سهولت، منن ارائه ش ه را در حوزه تخصصي رشنه خود

 ذهن فعال  -سطح دوم؛ متن غیرفعالهرمنوتیک  -9-1-1

اي و تخصصي این و آشنا با اصطاحات پایه ژئومورفولوژيكنن ه فعال است )كارشناس در این سطح، ذهن مطالعه

منن علمي شناسایي ش ني، تفسچر نش ه و معناي دروني آن به  سطح، در ایناما ده . دانش(. و به منن علمي معنا مي

هاي عچني، واقعچني را به منن ان نش ه و این محق  است كه با ذهن سرشار از معناي خود مشنمل بر ساختوضوح بچ

هاي حاكم بر ذهن فيرد پن ارد. این واقعچت بازتاب عچني ساختكن  و سپس آن را نوعي كش  علمي ميمننقل مي

اي داشنه باش  زیرا كاربرد گسنرده مخاطراتپهنه بن ي هاي توان  در تفسچر نقشه(. این سطح مي1313است )افضلي، 

از روي نقشه، واقعچات پنهاني از ننایج  هاسطوح خطرات مح ودكنن ه توسعه سكوننگاهتوان  از تفسچر ذهن محق  مي

 كش  و معنا كن .    ،و ... را توسعه شهريبر روي فضاي جغرافچایي و نمود آن در خطر  پهنه بن ي
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 ذهن غیرفعال -م؛ متن غیرفعالح سوهرمنوتیک سط -9-1-9

ق  و ي كه در آن، هم ذهن محطوربهمحسوب شود  در تولچ  دانش ترین سطح هرمنوتچکآلاین سطح شای  ای ه

بني ي پهنه خروجي از مطالعيات مننكوش ، كه محق  غچركارشناس مي غچرفعال هسنن . به این معنا هم منن علمي،

قابل فهم كن  و معنا را از منن كش  كن . كه این امير مسينلزم  ،هاي مكررتلاشنش ه را با مطالعات جانبي و تفسچر

ش ه به كمک بن ي تهچههاي پهنهاز دی  هرمنوتچک، نقشه  است. ايرشنهمچاندر راسناي مطالعات  هایي گسنردهتلاش

توانن  نشيان دهني . نقشيه يكامل نمودهاي شفافي از واقعچات علمي را نم طوربهو...،  گچريتصمچمهاي مننوع م ل

وقایع  و مسائل محچطيي واقعچت ملموسي است كه از اي از ابزاري براي تفسچر واقعچات علمي بوده و چكچ ه اساساً

مخياطرات نشات گرفنه است. نقشه به بچيان دیگير روشيي بيراي بازنميایي محيچط اسيت.  ایين ابيزار در دانيش 

مخاطرات كننيرل كنني ه توسيعه تغچچرات محچط و فهم مسائل ناشي از توان  وقایع جاري براي مي ژئومورفولوژیک

كه تصویرگر محض عچنچات سطح زمچن باشن ، معياني قابيل كشي   پچش از آن ها،شهري را تسهچل كن . این نقشه

در توان  وقایع جاري را در ظرف زمان و مكان مي رن  و با تحلچل هرمنوتچکپوشچ ه در خود دا طوربهاي را گسنرده

آن  بن يپهنهو ها وقوع زمچن لغزش هاي ناشي از بچني آسچبي كه پچشطوربهفضاي جغرافچایي ایران نمایش دهن  

هاي پوشچ ه آن لایه سازيم ل اثباتي و صرفاًتوان با نگاه ، ممكن خواه  بود و بنابراین نميشناسيشروازایناسنفاده 

كامل عچني نچست، بلكه سرشار  طوربهاي ده  كه نقشه پ ی هنقشه نشان مي را تفسچر نمود. بنابراین تحلچل هرمنوتچكي

، بيه جياي مخاطرات ژئومورفولوژیکكن . بنابراین محق  از معناست. معناهایي كه فهم وقایع محچطي را تسهچل مي

مربوط به نقشه  نظورهمچن معچني پن اشنن این مفهوم، آن را معناكاوي  و ساخنارهاي معنابخشي به آن هوی ا كن . به 

ابن ا توسيط سيطوح ل، اشكااین مطاب  با  . گرفتمورد تفسچر قرار  ،پهنه بن ي مخاطرات زمچن لغزش شهر رودبار

اي در عليوم رشنهگانه هرمنوتچک، به عنوان منن فعال و غچرفعال مورد مطالعه قرارگرفنه و در اننها با دی گاه مچانسه

ش ه است. مذكور، بررسي ها و نمودارهايها، تفسچر آنها از نقشهمنخصصچن سایرگرایشجغرافچایي، طب  مصاحبه با 

توسعه  ،هاي كاربردي آنها مورد اسنفاده قرار داد تا جنبههاي ب ست آم ه را در مطالعات سایر گرایشتا بنوان یافنه

 پچ ا كن .     

 هرمنوتیک و تفسیر نقشه   -9-9

 به صورت متن غیرفعال لغزش شهر رودبارندی مخاطرات زمینبپهنه تفسیر نقشه -9-9-9

هاي این پهنيهبن ي، مطاب  با نقشه پهنه شود.در این تفسچر ظواهر نقشه و برداشت سطحي از این نقشه ارائه مي

ده  و سه سطح اصلي با درجه خطر كم، منوسيط و زیياد مشياه ه الذكر را ارائه ميخطر كه تجمچع معچارهاي فوق

پراكن ه منطقه  يهاسكوننگاهشود. در پهنه خطر منوسط، كه بچشنرین سهم را به خود اخنصاص داده است، بچشنر مي
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به سمت مناط  پرخطر در حال جریان است. این موضوع علاوه بر  هاسكوننگاهكه توسعه این  شوديمرودبار مشاه ه 

     ده .   كن ه منطقه رودبار را نچز نشان ميپرا هايسكوننگاهمح وده شهري رودبار، موقعچت مخاطره آمچز 

 لغزش شهر رودبار به صورت متن فعالبندی مخاطرات زمینپهنهها نقشهتفسیر  -9-9-9

اي را از دی گاه مخاطرات ژئومورفولوژیک ش ه در پهنه مورد مطالعه، مفاهچم عم هاز درجات خطر تعچچن هر ك ام

ان  و هاي با خطر منوسط تجمع یافنههاي شهري رودبار در پهنهدر حال حاضر بچشنر پهنهزمچن لغزش به همراه دارد. 

هاي پرخطر سهم مح ودتري دارن . با این حال در آین ه با افزایش جمعچت و رش  ناموزون شهري، ممكن است پهنه

ن  و الگوهاي توسعه شهري را خچز همپوشاني پچ ا كنهاي پرخطر و لغزشهاي شهري و روسنایي مجاور با پهنهپهنه

ي كه ممكن است با ساخت و سازهاي گسنرده و افزایش فشار بر طوربهاز سطوح پای اري به ناپای اري تب یل كنن . 

رسياني بيه هاي احنمالي را فراهم سازن . در این حاليت علياوه بير آسچبهاي تحریک و لغزشها، زمچنهروي دامنه

كاربري اراضي مورد اسنفاده باغات زینون و فضاي طبچعي را نچز م فون ساخنه و بيا  ها و مراكز خ ماتي،سكوننگاه

     اي همراه سازد.خسارات جاني و مالي گسنرده
 

 
ای از نمونهاز دیدگاه  بندی مخاطرات ژئومورفولوژیک شهری رودبارپهنهنقشه  کاربردی تفسیر -8شکل 

  (نگارندگان)منبع:  هاو سایر گرایش ژئومورفولوژی ینمتخصص
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  گیری نتیجه -4

 وقوع در مؤثر عناصر تعچچن با  پژوهشاین  در هاي اثباتي به آن اشاره ش .چنان كه در این نوشنار در بخش روش

 و آبراهه گسل، از فاصله سالانه، بارش مچانگچن اراضي، كاربري لچنولوژي، شچب، جهت شچب، شامل لغزشزمچن خطر

 تحلچل فرآین  روش از اسنفاده نچز، و مچ اني بازدی هاي و مطالعاتي پچشچنۀ كارشناسان،نظر  اعمال با مسكوني، مراكز

 خطير وقيوع عملكرد به نسبت كارشناسان، نظر مبناي بر عنصر هر یك یگر، به نسبت عناصر این دهيوزن و شبكه

ژئومورفولوژي بيه ویيژه مخياطرات  كاربردي در دانشموضوعات  طوركليبه ش ن .  بن يپهنه شهري لغزشزمچن

ارقيام، روح نيوآوري، تخچيل و  آميار و ،بني يهاي پهنهمي ل در چنبيره صيرف گچرافنادن به دلچلژئومورفولوژیک 

 سازيو م ل اتكاي صرف به روش و فنون آماري روازاینقرار داده است.  رچتأثتحت  ش تبهپردازي محققان را ای ه

سيچلاب، ، زميچن لغيزشبني ي و تحلچيل موجبات تكراري ش ن جایگاه این دانش پچرامون موضوعاتي از قبچل پهنه

بر پچوني   تأكچ  صرفاًكه  .ش ه است ه، فازي و...تحلچل شبك گچريتصمچمهاي و ... با اسنفاده از م ل فرسایش بادي

و لازم است پس از مطالعات كمّي و  با یك یگر است و... شچب، پوشش گچاهي، كاربري اراضي دادن منغچرهاي بارش،

بيا واقعچيات مخياطرات  يتيريكياربردمحاسبات صورت گرفنه، به كمک تفسيچر و مطالعيات هرمنوتچيک، ننيایج 

ود كه محق  و منخصص مخياطرات شبه همچن دلچل در حال حاضر كمنر مشاه ه ميژئومورفولوژیک مطرح شود. 

مني  در عرصيه اي نظامآم ه، ای ه به دستهاي و تحلچل خروجي افزارنرمه آمار و به جاي توسل ب ژئومورفولوژیک

رسي  برخيورد و ... ارائيه دهي . بيه نظير مي مخياطراتسيازگاري بيا  براي كياهش و  م یریت و پای اري محچط

في در هاي فلسيگچري دیي گاه و نظریيهتوان  منجر بيه شيكلشناسانه محض آن هم از نوع صرف اثباتي نميروش

عم ه كوشش خود را بر پایيه ارائيه نظریيه  ،و تحكچم این موارد شود. بنابراین لازم است پژوهشگر ژئومورفولوژي

  و ننيایج كمّيي دههاي ب ست آم ه، مطرح نموده و مورد نق  علمي قرار خلاقانه خود پس از تجزیه و تحلچل داده

از این نظير كيه بنواني  بيه  كاربردي حالنچدرعیجي منطقي و خود را با وقایع محچطي خود تطبچ  ده  تا بنوان  ننا

 ارائيه دهي . براي سایر منخصصان علوم جغرافچایي و كارشناسان اجرایي قرارگچرد، فهمقابلو  ايرشنهمچانصورت 

قرار دارد و این عمل در این دانيش  توسيط  اولویتها در ، تفسچر مفاهچم و نقشهژئومورفولوژيدر دانش  ازآنجاكه

سيازي بيا پچيادههاي موردي از انواع تفسچر و در این مطالعه تلاش ش  تا با ارائه نمونهمحققان در حال انجام است. 

ایجياد  مطالعات م یریني مخاطرات ژئومورفولوژیيکتري براي یافنهدهاي هرمنوتچک رون  سازمانسطوح و رویكر

 هنر یک ژئومورفولوژیست ،در بررسي سطوح مخنل  هرمنوتچكي چراكه. كن تري دست پچ ا ج اصوليتا به ننای شود

ها و در سيایر رشينه هاي ژئومورفچيکبردي پ ی هاسنفاده و تفهچم كار هاي غچرفعال به فعال برايتب یل نمودن منن

در چارچوب یک ژئومورفولوژیست  .. است. همچنچنهاي علوم جغرافچایي نظچر مطالعات شهري، روسنایي و.گرایش

  از آن داشنه باش  كه یيک غچركارشيناس ننواني ها و نمودارهاهاي تخصصي از نقشهدانش هرمنوتچک بای  برداشت
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بني ي مخياطرات ه پهنيهنقشتر ش ن منن فعال از تفسچر در این راسنا با ه ف كاربردي  .برداشت مشابه داشنه باش 

هاي سایر عليوم با یافنه هاي این دانشون  دادن یافنهبه منظور پچ ،شهري منطقه رودبارژئومورفولوژیک زمچن لغزش 

 ، شاین نوشنار مشاه ه ها و مصاحبه با آنها، ب ست آم . چنانچه در جغرافچایي از دی گاه افراد منخصص در این رشنه

ي كيه آب و طوربيهدارد.  خصصان وجوداز من هر ك ام، مرز مشنركي مچان نظرات هر ك اماسنفاده از نگاه و عچنک 

 هايبارشنوع و توزیع  را با نوع عملكرد ژئومورفولوژیستارائه ش ه از سوي  برداشت خود از منن فعال هواشناس

هاي وارده بر آسچبده . همچنچن جغرافچ ان روسنایي، این ننایج را با مطابقت مي هادر وقوع لغزش رانچتأثسنگچن و 

ده . به همچن ترتچب جغرافچي ان اي مقاومت عرصه روسنایي تطبچ  ميتر بررائه راهكارهاي مناسبو اها سكوننگاه

جغرافچ ان سچاسيي از و  كن مطالعه ميآن  يهاتوانو  شهري توسعه پای اررا در  لغزشهاي ناشي از شهري آسچب

        ده .را ارائه مي وظای  كاهش مخاطرات و شرحتقسچمات كشوري، تنظچم دی گاه 
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