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وقوع زمينلغزش در محدودة محور و مخزن سدها (مطالعة موردی :سد قلعة چای)
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فاطمه خدائي قشالق ر دانشجوي كارشناسيارشد هيدروژئومورفولوژي ،دانشگاه تبريز
پذيرش مقاله 1392/09/28 :تأييد نهايي1393/07/09 :

چكيده
ارزيابي پتانسيل وقوع زمينلغزش در منطقهاي كه به دليل وضعيت جغرافيايي و ساختوساازهاي انسااني مساتعد
لغزش است ضروري است .سد مخزني قلعة چاييجبشير يكي از اين نوع نواحي است .در اين مطالعه ،باه منظاور
بررسي پتانسيل وقوع زمينلغزش روشهاي تحليل ربكه ) (ANPو چندمعيارة مكاني ارزيابي رد .در اين مطالعه از
تصوير  2011 ،TMماهوارة لندست استفاده رد .فاكتورهاي مﺆار بار وقاوع زماينلغازش (رايب ،جقات دامناه،
ليتولوژي ،كاربري زمين ،فاصله از گسل ،فاصله از رودخانه ،فاصله از جاده ،طبقات ارتفايي) در محاي  GISآمااده و
سپس با الية پراكنش زمينلغزشها قطع داده رد و نقشههاي پقنهبندي خطر زمينلغزش در روشهاي فوق توليد
رد .نتايج نشان داد كه در بررسي پتانسيل وقوع زمينلغزش در منطقة مورد مطالعه ،فرايند تحليل چندمعيارة مكاني
نسبت به روش فرايند تحليل ربكه يملكرد بقتري دارد .همچنين ،تفسير ضرايب نشاان داد كاه كااربري اراضاي،
طبقات ارتفايي و جقت دامنه نقش مقمي در وقوع زمينلغزش دارد و با استفاده از نقشة پيشبيناي احتماال وقاوع
زمينلغزش ،منطقه به پنج گروه حساسيت بسيار پايين ،پايين ،متوس  ،باال و بسيار باال تقسيم رد.

كليدواژهها :سد قلعهچاي ،تحليل ربكه ) ، (ANPتحليل چند معيارة مكاني ،ماهوارة لندست ،زمينلغزش.

مقدمه
مديريت بالياي طبيعي نيازمند اطالعات مكاني ،جهت آمادگي در برابر خطرات و كاه

روند آنهاسرت .در ايرن زمينره

ارزيابي پتانسيل وقوع زمينلغزش در منطقهاي كه به دليل وضعيت جغرافيايي و ساختوسازهاي انسراني مسرتعد لغرزش
است ضروري است .سد قلعهچاي واقع در حوضة آبريز قلعهچاي در شهرستان عجبشير يكري از ايرن نروع نرواحي اسرت.
اهميت بررسي ساختگاه سازههاي مهندسي بهويژه محل محور و مخزن سدها از ديدگاه خطر زمينلغزش به حردي اسرت
كه اكنون اين مسائل در گروههاي مهندسان مشاور بزرگ در جهان با دقت در برنامة مطالعات اصلي قرار ميگيرد .به اين
ترتيب مشاهده ميشود كه عدم توجه به مسئلة يافتن و وجود زمينلغزههاي قرديمي يرا احتمرالي آينرده و ايجراد سرد در
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
نویسندۀ مسئول09379528176 :

 E- mail: khodaeiLeila @yahoo.com
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محلهاي انتخابي وقوع آنها در آينده موجب خسارتهاي مالي و جاني ميشود ،به نحوي كه در صورت وجود برخوردي
واقعبينانه با اين مسئله ،پس از اثبات وجود زمينلغزه در محل انتخابشده مطالعرات بايرد مجردداً تكررار شرود يرا اينكره
درصورت عدم توجه بهطور كلي به اين موضوع (كه غالباً اينگونه است) سد در محلي خطرنات ايجراد خواهرد شرد ،كره
عالوهبر هزينههاي سنگين بعدي براي نگهداري سد ،در صورت ايجاد حركت جديد در دامنة لغزنده ،خطرهاي جراني نيرز
منطقة پايين دست سد را تهديد خواهد كرد.
در اين مطالعه ،سد قلعهچاي ،واقع در حوضة آبريز قلعه چراي بره صرورت مروردي انتخراب شرده اسرت .بره وجرود
زمينلغزشهاي قديمي در منطقه ،كه ميبايست در مرحلة شناسايي و مطالعة اولية سد مورد توجه قرارگيرد ،اهميت كافي
داده نشده و در اثرآبگيري سد ،باعث افزاي

فشار آب منفذي بر پنجة زمينلغزش قرديمي منطقره و كراه

مقاومرت

برشي مواد انباشته در پنجه شده است كه به تبع آن وقوع زمينلغزشهاي جديد را روي زمرينلغرزش قرديمي در منطقره
سبب شده است .استمرار حركات تكيهگاه راست سد در انتهاي مخزن سد باعث انباشتهشدن سد از نهشتهها ميشرود كره
طول عمر سد را بسيار كاه

خواهد داد .همچنين ،ادامة حركات تكيهگاه چپ سد در ميانة مخزن سد فاجعرهبرار خواهرد

بود (سرتيپي و انتظامسلطاني.)1 :1391 ،
طي سالهاي متمادي ،مطالعات زيادي در زمينة پهنهبندي خطر زمينلغرزش در داخرل و خرارج از كشرور صرورت
گرفته (سارولي ،)2001 ،از جمله با استفاده از روش رگرسيون خطي 1به پهنهبندي زمينلغزش در كشور كره پرداخته شده
است .نتايج نشان داد كه اين روش نتايج نسبتاً مناسبي دارد .چاو و همكاران ( )2003به تحليل خطر زمينلغزش در شرهر
هنگكنگ با اسرتفاده از  GISو زمرينلغرزشهراي صرورتگرفتره پرداختنرد .نترايج نشران داد تلفرات و مضررراتي كره
زمينلغزشها سبب شدند ،با تجمع بارندگي در هنكگنگ افزاي

يافت و همبستگي شديدي برين دادههراي بارنردگي و

نتايج زمينلغزشها نشان داده شد .در نهايت ،نقشة پهنهبندي خطر زمينلغزش براي شهر مذكور با اسرتفاده از دادههراي
تاريخي تهيه شد.
بهطور بالقوه GIS ،را براي خطر زمينلغزش و نقشههاي خطر جهت انجام محاسبات رستري استفاده ميكنند .آياليو
و ياماگيشي ( )2005از دو روش سلسلهمراتبي و رگرسيون لجستيك براي تهية نقشة حساسريت زمرينلغرزش در جزيررة
سادو 2در ژاپن استفاده كردند و با مقايسة اين دو روش براي پهنهبندي خطر زمينلغزش به اين نتيجه رسريدند كره مردل
 3AHPنسبت به مدل رگرسيون لجستيك از دقت باالتري برخوردار است .در داخل كشور نيرز مطالعرات زيرادي در ايرن
زمينه انجام گرفته است ،از جمله فتاحي اردكراني ( )2002بره ارزيرابي كرارايي تعردادي از روشهراي پهنرهبنردي خطرر
زمينلغزش در حوزة آبخيز سد لتيان پرداخت .نتايج نشان داد كه روشهاي وزن متغيرها و ارزش اطالعاتي با دقتهرايي
در حدود  99/7و  99/4درصد از ميان مدلهاي انتخاب شده براي استفاده در مناطق مشابه حوزة آبخيز سد لتيان در البرز
مركزي كاراترين روش است .روستائي ( )1383به بررسي ديناميك لغزشهاي زمرين و علرل وقروع آنهرا برا اسرتفاده از
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Liner Regression Modeling
2.Sado
3.Analytical Hierarchy process
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روشهاي مورفومتري در حوضة اهرچاي پرداخت .حدود پنجاه مورد لغزش اتفاق افتاده در حوضة اهرچراي برا اسرتفاده از
روشهاي مورفومتري تحليل مورفولوژيكي شد .در نهايت به پهنهبندي خطر زمينلغزش در حوضة مرذكور برا اسرتفاده از
مدل آنباالگان اقدام شد.
سرتيپي و انتظامسلطاني ( )1391به بررسي زمينلغزشهاي ساختگاه سد قلعرهچراي عجبشرير ،برر پايرة دادههراي
زمينشناسي پرداختند .بدين منظور شناسايي دقيق سنگها و رفتار آنهرا ،ناپيوسرتگيهرا و سراختارهاي خطري منطقره،
خوا

مصالح سنگي و خاكي منطقه و پديدهها و مخاطرات زمينشناسي منطقه را با استفاده از مطالعات ژئورادار بررسري

كردند .در اين پژوه
پژوه

دو روش تحليل چند معيارة مكاني و فرايند تحليل شبكه بررسي شد .بنابراين ،هردفي كره از ايرن

دنبال ميشود اين است كه حركات و ناپايداريهاي دامنهاي و عوامل مؤثر در آن در محدودة محور و مخزن سد

قلعهچاي عجبشير شناخته شود تا بدين وسيله از آثار زيانبار آن در عرصههاي منابع طبيعي و سراير بخر هراي توسرعة
عمراني و اقتصادي جلوگيري و نقاط با پتانسيل باالي خطر شناسايي و پهنهبندي شود.

معرفي منطقة مورد مطالعه
منطقة مورد مطالعه ،محدودة محور و مخزن سد قلعهچاي ،بخشي از حوضة آبخيز قلعهچاي از شبكههاي زهكشي شعاعي
ارتفاعات آذرين سهند است كه پس از زهكشي محيط پيرامون خود ،به درياچة اروميه مريريرزد .شراخة اصرلي رودخانرة
قلعهچاي بهطول تقريبي  60كيلومتر از ارتفاعات  3412متري (كوه ميدان داغ) سرچشمه گرفته و به رقروم  1270مترر در
دشت عجبشير ختم ميشود (احمدزاده.)43 :1384 ،

ركل  .1موقعيت منطقة مورد مطالعه
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سد مخزني قلعهچاي روي شاخة اصلي رودخانه منطبق بر مختصرات جغرافيرايي " 37°31'06عرر

شرمالي و

" 46°07'37طول شرقي در  35كيلومتري شمال خاوري شهرستان عجبشير به مساحت  8/134كيلومترمربع و محريط
 11024/48متر قرار گرفته است .اين سد خاكي در سال  1380شروع به اجررا و در سرال  1388آبگيرري شرد .روسرتاي
ينگجه در باالدست سد قرار گرفته است .محل سد در مسير زهكشي رودخانة به نسبت بزرگي احداث شده كره از تالقري
چندين رودخانه و بههم پيوستن آنها تشكيل شده است.

پراكنش زمينلغزشها
نقشة پراكن

زمينلغزش مجموعهاي از زمينلغزشهاي رخ داده در يك ناحيه مشخص است و سربب نروعي آگراهي و

بصيرت در مورد مكانهاي وقوع زمينلغزش و كسب اطالعات از نوع و خسرارتهراي آنهرا مريشرود (فرونوسرترن و
همكاران .)2008 ،معموالً زمينلغزشها به صورت ناحيهاي يا اشكال نقطهاي ظاهر ميشود .عكس هروايي و يرا تصراوير
ماهوارهاي با وضوح باال نشان ميدهند كه زمينلغزشها به صورت مناطق پهنهاي شكل ميگيرند .در ناحية مورد مطالعه
نقشة پراكن

زمينلغزشها به صورت پهنة لغزشي بر اساس تصوير ماهوارة لندست ،سنجندة  TMسال  ،2011به شمارة

مسير و رديف گذر  168 – 34تهيه شد .مساحت پيكسلهاي لغزشي منطقه حدود  0/79كيلومترمربرع اسرت كره حردود
 9/71درصد مساحت منطقه را به خود اختصا

ميدهد .شكل  2پراكن

زمينلغزشهاي منطقه را نشان ميدهد.

ركل  .2پراكنش زمينلغزشها
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بررسي فاكتورهاي مﺆار در زمينلغزش
به منظور بررسي پتانسيل وقوع زمينلغزش هشت فاكتور شيب ،جهت دامنه ،ليتولوژي ،كاربري اراضي ،طبقرات ارتفراعي،
فاصله از گسل ،فاصله از رودخانه و فاصله از جاده عوامل و فاكتورهاي مؤثر در وقوع زمينلغزشهراي منطقره تشرخيص
داده شد .اليههاي مربوط به فاكتورها در محيط  ArcGISتهيه شد .شكل  3نقشههاي عوامل (معيارهرا) مرؤثر در وقروع
زمينلغزشهاي منطقه را نشان ميدهد.

ركل  .3نقشههاي فاكتورهاي مﺆار در وقوع زمينلغزشهاي منطقة مورد مطالعه

مواد و روشها
الف) كاربرد تحليل ربكه  (ANP)1براي رناسايي مناطق مستعد خطر
طي سالهاي متمادي روش  ANPروشي فراگير و چند منظوره در تصميمگيري است كه به صورت گسرتردهاي در حرل
مسائل تصميمگيري استفاده ميشود ANP .قالبي كلي ايجاد ميكند كره در آن بره وابسرتگي عناصرر برين خرود تأكيرد
ميكند .اين مدل براي پركردن خأل عدم ايجاد ارتباطات بين عناصر و معيارها در مردل سلسرلهمراتبري بره وجرود آمرد و
اساس آن شكلدهي شبكهاي از ارتباطات و وابستگيها و پيوندها بين عناصر و خوشههاست.
فرايند  ANPتنها نظريهاي رياضي است كه امكان بررسي انواع مختلف برهمكن ها ،وابستگيها و بازخوردها را به
صورت سيستمي فراهم ميسازد .دليل موفقيت اين روش در نحوة استخراج قضاوتها و بهكار بردن عمليات اندازهگيرري
رياضي براي سنج

مقياسهاي نسبي است .ارجحيتها (به عنوان مقياسهاي نسبي) بنيان عددي متقاعدكنندهاند كره

عملياتهاي محاسباتي اوليه را به گونهاي با معنا هدايت ميكنند (ساعتي .)4 :2004 ،بنابراين ،قدرت  ANPبر استفاده از
مقياسهاي نسبي براي كنترل همة برهمكن ها ،براي پي بيني دقيق و اتخاذ تصميم مناسب اسرتوار اسرت (محمردي
لرد.)57 :1388 ،
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Analytic Network Process
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مراحل كلي فرايند تحليل شبكهاي به شرح زير است:
 تعيين شاخصها و معيارها و گزينهها
 دستهبندي معيارها در خوشهها و عناصر
 تعيين ارتباطات بين خوشهها ،عناصر و گزينهها
 مقياسهاي زوجي بين خوشهها ،عناصر و گزينهها
 تشكيل ابرماتريس غيروزني ،وزني و حدي
 محاسبة وزن نهايي عناصر و گزينهها.
بهمنظور اجراي روش تحليل شبكه ،تهية اليههاي مربوط به معيارها در نرمافرزار  ArcGISانجرام شرد .سرپس در
محيط نرمافزار سوپر دسيژن 1مدل اصلي فرايند تحليل شبكه بر اساس پرسشنامههاي تكميلشدة كارشناسان متخصرص
در اين زمينه طراحي شد .سپس ،ارتباط بين خوشهها ،عناصر و گزينهها با استفاده از روش ديماتل 2انجام گرفرت .سرپس
مقياسهاي زوجي بين خوشهها ،عناصر و گزينهها بر اساس مقياس اهميت عوامل ساعتي انجام گرفرت .در نهايرت ،سره
ابرماتريس غيروزني ،وزني و حدي محاسبه و ميزان اهميت كالسهاي خطرر تعيرين شرد .سرپس ،اهميرت هرر يرك از
معيارهاي مؤثر در وقوع زمينلغزشهاي منطقه بهدست آمد .در آخر ،با توجه به ضرايب حاصل ،نقشرة پهنرهبنردي خطرر
زمينلغزش در محيط نرمافزار  ArcGISتهيه و نقشة حاصل در پنج كالس خطر بسيار باال تا بسيار پايين طبقهبندي شد.
ب) مدل تحليل چند معيارة مكاني (اكتشافي)
بهمنظور ارزيابي استعداد زمينلغزش در مناطق مختلف با استفاده از مدل اكتشافي به طرور معمرول دو روش وجرود دارد:
روش مستقيم و روش غيرمستقيم .روش مستقيم بهمنظور تفسير استعداد زمينلغزش در منطقه ،با اسرتفاده از نقشرههراي
دقيق مبنا استفاده ميشود (براي مثال ،نقشههاي ژئومورفولوژي) .اما در روش غيرمستقيم ،از تكنيكهاي يكپارچهسرازي
داده در نرمافزارهاي خا

استفاده ميشود .اين مطالعه با استفاده از روش غيرمسرتقيم مردل اكتشرافي انجرام مريگيررد

(كابرال .)2011 ،تحليل چندمعيارة مكاني روشي نيمهكيفي است كه در كنار خوا

دانر

پايره از نظررات كارشناسران،

نتايج تحقيقات قبلي و ...نيز استفاده ميكند .همچنين ،از روشهاي شاخص پايه نظير روش رتبهبندي سراده ،رتبرهاي يرا
فرايند تحليل شبكه 3و يا تحليل سلسله مراتبي 4جهت تعيين وزن و ايجاد مدل استفاده مريكنرد .بنرابراين ،امتيرازدهي و
تعيين وزن براي ايجاد مدل در رويكرد اكتشافي در نقشة تهيهشده از مدل اكتشافي بر اسراس فرمرول رياضري (كابرئرل،
 )50 :2011زير صورت ميگيرد.
رابطه 1

)LSI h = (W1*X1) + (W2*X2) +…+ (W n*X n
نقشة شاخص استعداد زمينلغزش از مدل اكتشافي= LSI h

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. supper decisions
2. Dimatel
3. analytic network process
4. analytical hierarchy process
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وزن فاكتورهاي مؤثر= W1…W n

متغير پي

بينيكننده و فاكتور مؤثر= X1…X n

به منظور اجراي روش فوق ،ابتدا اطالعات مورد نياز نظير نقشههاي پايه (شيب ،جهرت دامنره ،ليتولروژي ،كراربري
اراضي ،طبقات ارتفاعي ،فاصله از گسل ،فاصله از رودخانه ،فاصله از جاده) گردآوري شد .سپس ،اين دادهها جهت ورود به
نرمافزار الويس آمادهسازي شد .آمادهسازي دادهها شامل ايجاد نقشة فاصله براي اليههاي خطي نظيرر رودخانره ،جراده و
گسل ،سپس رسترينمودن تمام اليههاي مورد نياز بود .در ادامه ،در محيط ارزيابي چند معيارة مكاني 1نرمافزار الرويس،2
مدل تحليل چندمعيارة مكاني به شكل درختواره طراحي شد .همچنين ،استانداردسازي عوامل در همان محريط صرورت
گرفت و عوامل و معيارها وزندهي شد .بهمنظور وزندهي به عوامل از روش تحليل مقايسة زوجي عناصرر اسرتفاده شرد.
سپس ،براساس تلفيق اطالعات بهدست آمده نقشة شاخص تركيبي حاصل شد .در نهايت ،در پنج كالس خطر بسيار براال
تا بسيار پايين پهنهبندي شد.
ارزيابي كارايي تحليل ربكه و اكتشافي با پراكنش زمينلغزشها
در اين مطالعه به منظور ارزيابي موفقيت مدلها از درجة تناسب استفاده شده است .درجة تناسب عملكرد مدل را بهوسيلة
ارزيابي خطاي نسبي و موفقيت نسبي بيان ميكند .خطاي نسبي عبارت است از جمع ارزش كالسهاي مسرتعد پرايين و
خيلي پايين؛ و ارزيابي مقدار نسبي موفقيت عبارت است از جمع ارزش كالسهاي اسرتعداد براال و خيلري براال .كمتررين
خطاي نسبي و باالترين مقدار موفقيت نسبي ،برترين مدل و بهترين نقشه از بين چهار مدل فوق را نشان ميدهد.

يافتههاي پژوهش
فرايند تحليل ربكه )(ANP

در اين تحقيق مدل شبكهاي سه اليهاي متشكل از الية هدف ،الية معيارها و الية گزينهها با توجره بره مسرئلة تحقيرق
طراحي و سازماندهي شد .طراحي شبكه مورد نظر از چندين مرحله تشكيل شد .مرحلة اول ،هدف و موضوع مورد مطالعره
بود؛ يعني ،بايد يك موضوع و هدف تعيين ميشد تا فرايند ارزشيابي و انتخاب بهترين گزينه براي اين هدف صورت گيرد.
بررسي پتانسيل زمينلغزش به منزلة هدف اين مطالعه براي اليرة نخسرت طراحري شرد .مرحلرة دوم ،وجرود معيارهرا و
شاخصهايي است كه براي ارزشيابي موضوع انتخاب ميشرود .معيارهراي تحقيرق نيرز فاكتورهراي تأثيرگرذار در وقروع
لغزشهاي منطقه است كه در خوشههاي جداگانه براي الية دوم طراحي شد .كالسها يا گزينههاي مورد نظر بر اسراس
طبقات خطر در خوشهاي جداگانه در الية سوم قرارگرفتند .ايجاد ارتباط بين عناصر و خوشهها در تحقيق حاضر بر اساس
تكنيك ديماتل 3از طريق پرسشنامه صورت گرفت.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1..spatial multi criteria evaluation
2. Ilwis
3. decision making trial and evaluation
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مقايسة زوجي بين خورهها و يناصر
در اين مرحله معيارهاي كنترلي و خوشهها با هم مقايسه شدند .در مقايسة خوشهها ،يك خوشه خوشة اصلي انتخاب شد.
سپس ،ارجحيت ساير خوشههاي مرتبط با آن نسبت به هم و در مقايسه با خوشة اصلي مقايسه شد (محمديلررد:1388 ،
 .)55در حدود  143مورد مقايسة زوجي بين خوشهها صورت گرفت .پس از انجام مقايسه ،براي مشاهدة نتايج مقايسرههرا
ميزان نرخ ناسازگاري آنها بررسي شد .نرخ ناسازگاري قضاوت انجام شده براي نمونه برابرر برا  0/0867و كمترر از 0/1
بود .در اين روش ميزان نرخ ناسازگاري نبايد بيشتر از  0/1باشد كه اين ميزان از خطا با توجه به تعرداد زيراد قضراوتهرا
قابل قبول است .همچنين ،در داخل هر خوشه مجموعهاي از عناصر قرار دارند كه با هم مقايسه شدند .مقايسة عناصر هر
خوشه شبيه روش  AHPو مقايسة دودوئي ساعتي 1است .در حدود  93مورد مقايسة عناصر درون خوشه صرورت گرفرت.
براي انجام مقايسة بين عناصر درون خوشهها مثل روش مقايسة زوجي بين خوشه ،نسبت بره معيرار كنترلري ،هرر معيرار
نسبت به معيار ديگر از نظر اهميت و ارجحيت مقايسه شد .ميزان نرخ ناسازگاري بهدست آمده براي قضاوت انجرام شرده
برابر با  0/0238بود و كمتر از  0/1را نشان داد .پس از محاسبات طوالني ،ضريب و ارزش نهايي هر عنصر و گزينه تعيين
شد .براي محاسبة ضريب نهايي ،سه نوع ابرماتريس محاسبه شد:
 ابرماﺗریس غیروزني
 ابرماﺗریس وزني

2

3

 ابرماﺗریس حدی.4

ركل  .4ميزان اهميت كالسها

اين سه نوع ماتريس در ارتباط با يكديگر محاسبه و تجزيهوتحليل شدند .در نهايت ،نتيجة كلي بهدست آمد .شركل
 4نتايج اهميت كالسها را براساس اولويت و اهميت آنها از نظر خطر وقوع زمينلغزش نشان ميدهد .بر اسراس نترايج
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Saaty
2 .unweighted super matrix
3. weighted super matrix
4. limit super matrix
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بهدست آمده كالس  1بيشترين اهميت را از نظر وقوع خطر زمينلغزش با توجه به وزن ايدهآل 1داراست .اين كرالس در
نقشة پهنهبندي با عنوان كالس خطر بسيار باال معرفي شد .سپس ،به ترتيب از ميزان اهميرت كرالسهرا و خطرپرذيري
آنها كاسته ميشود به طوري كه كالس  5داراي كمترين ميزان خطرپذيري و اهميت است و در نقشهپهنهبندي عنروان
كالس خطر بسيار پايين را به خود اختصا

داده است.

با توجه به ضرايب بهدست آمده در جدول  1براي هركدام از فاكتورهاي مؤثر در وقوع زمينلغزش در مردل تحليرل
شبكهاي ،مشخص شد كه بر اساس ضرايب محدود ،عامل كاربري اراضي ،جهت دامنه و طبقات ارتفاعي بيشترين اهميت
و تأثير را دارند .پس از بهدست آمدن ضرايب فاكتورهاي مؤثر در وقوع زمينلغزش منطقه ،نقشة پهنهبندي زمينلغزش بر
اساس مدل تحليل شبكهاي در محيط  ArcGISتهيه شد .اين نقشه در  5كالس خطر بسيار باال ،باال ،متوسرط ،پرايين و
بسيار پايين طبقهبندي شد (شكل  .)5مدل پيشنهادي به صورت معادلة  2ارائه شده است.

رابطه 2
ANP=Slope×0.072623+Aspect×0.098560+Dem×0.085213+Landuse×0.136675+Litology
×0.070464+ Distance to river × 0.040709+Distance to Falt×0.062942+Distance to
Road×0.063751

جدول  .1ضرايب حاصل از فرايند تحليل ربكهاي

عالیم اختصاری برای

ررایب

معیارها

0/072623

شیب

X1

0/098560

جهت شیب

X2

0/085213

طبقات ارﺗفاعي

X3

0/136675

کاربری اراري

X4

0/070464

لیتولوژی

X5

0/040709

فاصیه از رودخانه

X6

0/062942

فاصیه از گسل

X7

0/063751

فاصیه از جاده

X8

معیارها

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Ideals
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ركل  .5نقشة پقنهبندي زمينلغزش به روش تحليل ربكه در محور و مخزن سد قلعهچاي

پس از انجام پهنهبندي زمينلغزش ،درصد پهنههاي لغزشي در هرركالس محاسربه شرد .نتيجره نشران داد كره در
محدودة مورد مطالعه ،مناطقي كه با خطر بسيار پايين و بسيار باال پهنهبنردي شردند كمتررين درصرد از ميرزان مسراحت
منطقه را به خود اختصا

دادند ،درحالي كه مناطق با خطر باال بيشترين مساحت از منطقة مورد نظر را به خود اختصا

داد .جدول  2درصد پهنههاي لغزشي در هر كالس را در منطقه مورد نظر نشان ميدهد.
جدول  .2مساحت پقنههاي لغزري به درصد

کالس
بسیار باال
باال
متوسط
پایین
بسیار پایین

مساحت به درصد
16/29
32/46
21/39
18/40
11/44

روش اكتشافي
نتايج حاصل از روش اكتشافي نشان داد كه با توجه به شكل  4ميزان نرخ ناسازگاري براي  28مورد مقايسة زوجي انجرام
گرفته كمتر از  0/1و برابر با  0/062194است كه نشاندهندة صحت مقايسههاي صورت گرفته است .همچنرين ،تفسرير
ضرايب حاصل براي فاكتورها نيز با توجه به شكل مذكور نشان داد كه جهت دامنه ،فاصله از جاده ،و ليتولوژي نسبت بره
ساير فاكتورهاي مورد بررسي به ترتيب داراي بيشترين اهميت در وقوع زمينلغزشهاي منطقره اسرت .همچنرين ،نقشرة
پهنهبندي شدة خطر زمينلغزش در محدودة محور و مخزن سد ،در شكل  5نشان داده شرده اسرت .نقشرة فروق در پرنج
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كالس خطر بسيار باال ،باال ،متوسط ،پايين ،و بسيار پايين دستهبندي شد كه با توجه بره جردول  1مسراحت هرر يرك از
پهنههاي لغزشي بر حسب درصد نماي

داده شده است .نتايج نشان ميدهرد كره كمتررين مقردار از مسراحت منطقره را

كالس خطر بسيار پايين با  9/47درصد به خود اختصا

داده است .اين پهنة لغزشي در شمال شرق و شرق درياچة سرد

واقع شده است كه نسبت به جاده و گسلهاي كوچك واقع شده در قسمت جنوب غربي سد در مسافت دورتري واقع شده
است ،در حالي كه پهنة لغزشي خطر بسيار باال در قسمت غرب و جنوب غربي سد برا مسراحت  14/63درصرد از منطقرة
مورد مطالعه را پوش

داده است .اين منطقه محل عبور جاده و قرارگيري گسلهاي كوچك واقع شده در جنروب غربري

سد است .بهطور كلي ،از كل مساحت منطقه حدود  34/67درصد تحت پوش
پوش

خطر بسيار باال و باال و  27/3درصد تحت

خطر پايين و بسيار پايين است.

ركل  .6نتايج فرايند وزندهي و ميزان نرخ ناسازگاري

ركل  .7نقشة پقنهبندي خطر زمينلغزش در محور و مخزن سد قلعهچاي به روش اكتشافي
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جدول  .3مساحت پقنههاي لغزري

كالس

پهنههاي لغزشي به درصد

بسيار باال

14/63

باال

20/04

متوسط

38

پايين

17/83

بسيار پايين

9/47

مدل آماري حاصل از اجراي روش اكتشافي براي تحقيق فوق با توجه به ضرايب حاصل و ترتيب فاكتورهرا از براال
به پايين در شكل  6به صورت معادلة  3پيشنهاد ميشود.
رابطه 3
× LSI h = 0.2519 ×Aspect+ 0.0387 × Slope+ 0.1199×Landuse + 0.1747 × Litology +0.0590
Dem+ 0.0715× Dis Fault + 0.1058 × Dis river +0.1786 × Dis road

مقايسة روشها
نتايج مدلها از طريق قطع دادن نقشة پراكن
پراكن

زمينلغزشها با نقشههاي پهنهبندي به صورت درجة تناسب مردلهرا برا

زمينلغزشها ارزيابي شد .با توجه به نتايج شكل  8مقدار خطاي نسبي براي روش تحليل شبكه و اكتشرافي بره

ترتيب برابر با  9/3و  1/12درصد و ميزان موفقيت نسبي برابر با  67/33و  86/25درصد است.

ركل  .8مقايسة درجة تناسب بين نتايج تحليل ربكه و اكتشافي با نقشة پراكنش زمينلغزشها

بحث و نتيجهگيري
بر اساس مدلهاي مورد استفاده نتايج زير حاصل شد .از ميان هشت فاكتور مؤثر در وقوع زمينلغزشهاي منطقره عامرل
كاربري اراضي جهت دامنه بيشترين تأثير را در وقوع زمينلغزش داشته است .بيشترين لغزشها در شريبهراي شررقي و

ارزيابي روشهاي تحليل ربكه ) (ANPو تحليل چندمعيارة مكاني در بررسي پتانسيل وقوع زمينلغزش در ...

جنوبي و در ارتفاع  1741تا  1886متر به وقوع پيوستهاند كه تحت تأثير پوش
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سازند ميال و زايگوناند و در سرالهراي

اخير فعاليتهاي انساني از جمله جادهسازي و ساير ساختوسازهاي انساني و كشت ديرم در ايرن منطقره افرزاي

يافتره

است .براساس نتايج حاصل از شكل  8از نظر درصد درجة تناسب نقشههاي پهنهبندي روشهاي بحث شده ،شكل  5و 7
زمينلغزشها و شكل  2مدل تحليل اكتشافي داراي پايينترين مقدار خطاي نسربي در حردود  %1/12و

با نقشة پراكن

باالترين مقدار موفقيت نسبي برابر با  %86/25است .با توجه به نتايج حاصل از نقشههاي پهنهبندي خطر زمينلغرزش در
دو روش فرايند تحليل شبكه و روش اكتشافي مشخص شد كه دامنههاي جنوب غربي سرد قلعرهچراي نسربت بره بقيرة
قسمتهاي منطقه از ناپايداري بيشتري برخوردار است .بر روي اين دامنهها وجود گسرلهراي كوچرك ،احرداث جراده و
ساختوسازهاي انساني از جمله احداث سد و عوامل ديگر هر كدام به سهم خوي

سبب تشديد اين ناپايداريها شدهانرد

كه در بين آنها سهم عامل ،كاربري اراضي و جهت دامنه نسبت به بقية عوامل بيشتر بوده است .با توجه به اينكه فرايند
تحليل شبكه براي اولين بار در بررسي پتانسيل وقوع زمينلغزش در ايران بهكار گرفته شد ،لذا مطالعات مروردي در ايرن
زمينه به منظور مقايسة نتايج حاصل يافت نشد اما نتايج حاصل از اجراي اين روش با روشهراي رگرسريون لجسرتيك و
ارزش اطالعاتي انجام يافته براي همين منطقه مورد مطالعه را خدائي ( )125 :1392بررسي كرد و نشان داد كره تحليرل
شبكه نسبت به دو روش فوق از كارايي بهتر و مناسبتري برخوردار است .در مقايسة انجام گرفتره برين سره روش ذكرر
شده روش تحليل شبكه با  ،%67/33رگرسريون لجسرتيك برا  %61/45و روش ارزش اطالعراتي برا  %52/21برا نقشرة
زمينلغزشهاي منطقه تناسب داشت .لذا ،ميتوان از اين روش براي شناسايي پهنههاي خطرر در منراطق ديگرر

پراكن

نيز استفاده كرد.
با توجه به مطالب ذكر شده ،نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه روش تحليل چند معيارة مكاني يا اكتشافي در
شناسايي مناطق خطر و پهنهبندي آن در منطقة مورد مطالعه نسبت به روش تحليل شبكه از عملكررد مناسربي برخروردار
است .بنابراين ،از دو مدل آماري بهدست آمده از دو روش بهكار رفته در اين تحقيق مدل آمراري حاصرل از اجرراي روش
تحليل چند معيارة مكاني (معادلة  )2بهترين مدل انتخاب و معرفي شد .همچنين ،با توجه به نتايج حاصرل از پهنرهبنردي
خطر زمينلغزش در منطقة مورد مطالعه با استفاده از دو روش ذكر شده  67/33درصرد از كرل مسراحت منطقره واقرع در
دامنههاي جنوب غربي سد قلعهچاي داراي خطر بسيار باال از نظر وقوع زمينلغزش است.
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