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Extended Abstract
Introduction
Landslides are one of the most important geomorphological processes that affect the evolution
of landscapes in mountainous areas, which in some cases also lead to catastrophic events
(Hattanji and Moriwaki, 2009). In recent decades, due to the increasing trend of damages caused
by natural disasters, especially landslides, the category of forecasting and preventing damages
has been seriously discussed (Izadi and Entezari, 2013). Landslide risk zoning maps can provide
an effective and efficient tool for planners and decision-makers to identify suitable zones for
future development (Ghobadi Alamdari, 2019). The use of GIS and multi-criteria decisionmaking methods, with an integrated approach, can accelerate the planning process in the
diagnosis of critical and emergency cases and lead to the issuance of appropriate results.
Givi Chay watershed with an area of 1814 square kilometers is one of the sub-basins of
Sefidroud, which is in the coordinates of 48 degrees and 4 minutes and 20 seconds to 48 degrees
and 40 minutes and 12 seconds east longitude and 37 degrees and 26 minutes and 3 seconds. Up
to 37 degrees and 55 minutes and 55 seconds north latitude, it is located in the south of Ardabil
province and within the city of Khalkhal and Givi. This watershed is from the north to Qarasu
watershed and the heights of Turka, Pileh, Chaleh Marz and, Gondab, from the west to Qarnaqo
river catchment and from the east to Agh-e-Uler, Navroud and, Talesh mountain ranges and
from the south to the basin The catchment area of the Ghezel Ozan River is limited. The
minimum and maximum height of the Givi Chay watershed, are respectively; 873 and 3025
meters. Geologically, the study area is located in the West Alborz-Azerbaijan tectonic zone.
Methodology
The present research is of applied type and its research method is analytical based on the
combination of data analysis, GIS, and the use of multi-criteria analysis techniques. ENVI, Arc
GIS, Idrisi, and Excel software have been used for image processing and data analysis. In this
study, first the effective factors in Landslide (including slope, aspect, Elevation classes,
lithology, land use, precipitation, distance from the communication road, distance from the
waterway and distance from the fault), according to the natural and human conditions of the
region were identified. In the next step, information layers related to each factor were prepared
in the GIS environment. The information layers of curved lines, communication roads, and
waterway networks were obtained by digitization from the topographic map of Givi and
Khalkhal cities with a scale of 1: 50,000, and the slope and aspect layers were prepared using a
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digital elevation model. Information layers related to lithology (rock resistance) and faults, by
digitization from the geological map of Givi, Khalkhal-Rezvanshahr, and Masouleh; Prepared at
a scale of 1: 100,000. To extract the land use of the study area, first geometric and atmospheric
corrections were made on the images using the Flaash method in Envi software. Then the
classification was done by object-oriented method and nearest neighbor algorithm in Ecognition
software, and the results obtained from the classification of uses in the present study, both in
terms of individual uses and in terms of total accuracy and kappa statistics, are acceptable
(greater than 85 Percent), in relation to the information produce. The precipitation map of the
basin was drawn using meteorological and rainfall station data and the method of precipitation
gradient equation (P: 0.11104H + 193.24). To prepare a landslide risk map, WLC, OWA,
VIKOR, and MABAC multi-criteria decision algorithms, fuzzy standardization and cortical
weighting method have been used. Landslide zoning maps have been evaluated using the
relative performance detection curve (ROC).
Results and discussion
According to the output obtained by using the WLC method, 427.352 square kilometers of basin
area is in the high-risk class and 599.237 square kilometers is in the high-risk class. According
to the landslide hazard zoning map obtained from the OWA method, respectively; 284.262 and
670.628 square kilometers of the basin area are very high-risk and high-risk classes. According
to the hazard map obtained from the VIKOR method, high-risk and high-risk classes,
respectively, occupied 745.457 and 394.471 square kilometers of the basin area. Also, the
results obtained using the MABAC method show coverage of 572.900 square kilometers of
high-risk floor and 551.030 square kilometers of the high-risk floor of the basin area.
Results of output overlap of the studied models, with a scattering of landslide points; Showed
that according to WLC, OWA, VIKOR, and MABAC multi-criteria decision algorithms,
respectively, 37.84, 46.73, 59.46, and 48.65% of the slip points in the high-risk category and
37.84, 51.35, 24.33 and 35.14% of slip points are in a high-risk category. The matching of
slippery surfaces and hazardous zones shows that at the output of all the studied algorithms, the
areas in the high-risk, high-risk category have the largest area of landslide surfaces. In addition,
in the low-risk classes introduced by the multi-criteria algorithms, a limited number of
landslides are observed, and in the low-risk classes, no distribution of landslides occurs in the
basin. Therefore, it can be concluded that due to the distribution of landslides in each of the
hazard classes, all the studied algorithms and especially the Vikor method by covering 22
landslides in a very high-risk class, of high relative accuracy in They have a landslide risk
assessment.
Conclusion
According to the results, respectively; Slope factors with a weight of 0.16, lithology with a
weight of 0.15, and land use with a weight of 0.13 had the most role in the occurrence of
landslides in the basin, according to the output of the studied algorithms, area Low and very
low-risk areas have the lowest area in the basin. On the other hand, medium, high, and very
high-risk zones have the largest area of the basin. It can be said that the results of this study
indicate the high power of the Givi-chay basin in terms of the occurrence of landslides. Due to
the distribution of landslides in each of the hazard classes, all studied algorithms have a high
relative accuracy in landslide risk assessment. According to the validation results, the area under
the ROC curve for OWA, VIKOR, and MABAC methods was calculated to be 0.72, 0.73, 0.85
and 0.76, respectively. Therefore, the accuracy of OWA, WLC and MABAC methods is very
good and the accuracy of the VIKOR method is excellent.
Keywords: Slope movement, Risks, AUC, GIS.
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چکیده
هدف از این پژوهش پهنهبندی حوضۀ گیویچای ،واقع در استان اردبیل ،به لحاا رخداد زمینلغزش ،با استفاده از
الگوریتمهای تصمیمگیری چندمعیاره است .در این راستا عوامل ارتفاع ،شـیب ،جهـت شـیب ،لیتولـوژی ،کـاربری
اراضی ،فاصله از گسل ،فاصله از جاده ،فاصله از رودخانه و بارش بهعنوان متغیـرهـای تـأثیرگـذار بررسـی شـدند.
نخست ،الیههای اطالعاتی معیارها در  GISتهیه شد .ارزشگذاری و استانداردسازی الیهها بـا اسـتفاده از تـابع
عضویت فازی و وزندهی معیارها با بهرهگیری از روش  CRITICانجام گردید .با توجه به اینکه در سـالهـای
اخیر برای مطالعۀ زمینلغزش از روشهای  MCDMاستفاده فراوانی میشـود ،در ایـن مطالعـه نیـز تحلیـل و
مــدلســازی نهــایی بــا اســتفاده از روشهــای تصــمیمگیــری چنــدمعیارة  ،VIKOR ،OWA ،WLCو
 MABACانجام شد .با توجه به نتایج مطالعه ،بهترتیب عوامل شیب با وزن  ،0/16لیتولـوژی بـا وزن  ،0/15و
کاربری اراضی با وزن  0/13در وقوع زمینلغزش حوضه بیشترین نقش را دارند .همچنـین ،طبـق نتـایج حاصـله،
بهترتیب ،با توجه به الگـوریتمهـای  ،VIKOR ،OWA ،WLCو  ،41/15 ،07/66 ،23/55 ،MABACو
 31/56درصد از مساحت حوضـه ،در طبقـۀ بسـیار پُرخطـر و  ،21/73 ،36/95 ،33/01و  30/36درصـد در طبقـۀ
پُرخطر قرار دارند .با توجه به نتـایج صـحتسـنجی ،مسـاحت زیـر منحنـی  ،ROCبـرای روشهـای ،WLC
 ،VIKOR ،OWAو  MABACبــهترتیــب  ،0/85 ،0/73 ،0/72و  0/76محاســبه شــد .بنــابراین ،دقــت
روشهای  ،WLC ،OWAو  MABACخیلی خوب و دقت روش  VIKORعالی است .نتایج حاصـل از
پژوهش حاضر ،با معرفی مناطق دارای احتمال وقوع باالی زمینلغزش ،میتواند راهگشایی برای اعمـال مـدیریت
بهتر و علمیتر مدیران و برنامهریزان ذیصالح در این زمینه شود.
واژگان کلیدی :حرکت دامنهای ،مخاطرات.GIS ،AUC ،
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مقدمه
مطابق برآوردهای دفتر هماهنگکنندة امدادرسانی سازمان ملل متحد ،بالیا و سوانح طبیعی همـهسـاله در حـدود 50-30
میلیارد دالر امریکا ضرر و زیان اقتصادی در کل دنیـا تحمیـل مـیکننـد (سـاندرس و کـالرك .)130 :2011 ،بنـابراین،
میتوان بیان کرد که بالیا و سوانح طبیعی یکی از دغدغههای مهم در سطح جهان محسوب میشوند و تعـداد زیـادی از
آنها اصوالً ژئومورفولوژیکی بهشمار میروند .پدیدة زمینلغزش جزو فرایندهای ژئومورفولوژیکی مهمی بـهشـمار مـیرود
که تحول چشماندازها در نواحی کوهستانی را تحت تأثیر قرار میدهد و در برخی موارد حـوادث فاجعـهبـاری را نیـز رقـم
میزند (هاتانجی و موریواسکی .)448 :2009 ،زمینلغزشها در بین بزرگترین بالیا و سوانح طبیعی ردة هفـتم را از نظـر
تلفات جانی به خود اختصاص دادهاند و بالغ بر  17درصـد تلفـات جـانی حاصـل از بالیـای طبیعـی را شـامل مـیشـوند
(علیمحمدلو .)220 :2013 ،زمینلغزش شامل حرکت تند یا کُند مواد سنگی ،خاکی ،یـا مجمـوع هـر دو روی دامنـه بـه
سمت پایین تحت تأثر نیروی جاذبه است (کروستا .)2 :2009 ،تلفات عظیم زمینلغزش ناشی از عوامل طبیعـی و عوامـل
فعال خارجی است .از عوامل طبیعی دخیل در وقوع زمینلغزش میتوان به زمینشناسـی (سـنگشناسـی یـا نـوع خـاك،
ویژگی انسجام ساختاری ،مقاومت برشی مواد ،شرای آبهای زیرزمینی و اثر آن) ،هندسۀ شیب (شیب ،جهـت ،ارتفـاع ،و
انحنای) و زمین یا پوشش زمین اشاره کـرد .بارنـدگی ،لـرزهخیـزی ،و فعالیـتهـای انسـانی (فعالیـتهـای سـاختمانی و
آمادهسازی خاك برای کشاورزی در مناطق کوهستانی) از عوامل خارجی مؤثر در ایجاد لغزش زمیناند (سربی و فـرخنیـا،
 .)230 :2018در دهههای اخیر با توجه به روند افزایشی خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی ،باالخص زمینلغزش ،مقولـۀ
پیشبینی و جلوگیری از خسارتهای وارده بهطور جدی مطـرح شـده اسـت (ایـزدی و انتظـاری .)33 :1392 ،شناسـایی
مناطق مستعد زمینلغزش و تولید نقشههای دقیق منطقهبندی حساسیت به زمینلغزش از موضوعات مهم برای مطالعـات
مدیریت خطر است و بهمنظور کاهش بالیای زمینلغزش حیاتی است (کلکسن و همکاران54 :2016 ،؛ رابی و همکاران،
 .)1 :2022نقشههای پهنهبندی خطر وقوع زمینلغزش میتوانند ابزار مؤثر و کارآمدی برای برنامهریزان و تصـمیمگیـران
در راستای شناسایی پهنههای مناسب جهت توسعۀ آتی در اختیار قرار دهند.
امروزه ،از یک سو ،سیستم اطالعات جغرافیایی ابزاری مؤثر برای سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری تعاملی برای عملیات
مدیریت ریسک هستند (بوخیر و همکاران )348 :2006 ،و در سالهای اخیر برای مطالعۀ زمینلغزش مورد استفادة فراوان
قرار میگیرند .از سوی دیگر ،برای کشش طیش وسیعی از گزینهها از نظر درگیریهـای عینـی و معیـارهـای چندگانـه ،از
روش  MCDM1استفاده میشود (آهر و همکاران .)13 :2013 ،در این روشهای تصمیمگیری برای بهینهسازی مـدل از
معیارهای مختلفی برای افزایش صحت تصمیمات استفاده میشـود (جورجیـو و همکـاران461 :2015 ،؛ عـربعـامری و
همکاران .)2018:1390 ،بنابراین ،میتوان گفت استفاده از سیستمهای اطالعات جغرافیـایی و روشهـای تصـمیمگیـری
چندمعیاره ،با یک رویکرد تلفیقی ،میتواند باع تسریع در روند برنامهریزی در تشخیص موارد بحرانی و اضطراری شود و
منجر به صدور نتایج مناسبی گـردد .مطالعـات متعـددی در نقـاط مختلـش جهـان انجـام شـده و توانـایی تحلیـلهـای
تصمیمگیری چندمعیاره برای ارزیابی و پهنهبندی خطر زمینلغزش نشـان داده شـده اسـت .بـهعنـوان مثـال ،بهارونـد و
همکاران ( ،)1396با استفاده از روش ،WLC2به پهنهبندی خطر زمینلغزش در حوضۀ دهسفید لرستان پرداختند و نتـایج
مطالعه نشان داد بهترتیب  3/69و  29/43درصد از محدوده در کالس خطر خیلی زیاد و زیاد قرار دارند .همچنین در ایـن
مطالعه با استفاده از شاخص احتمال تجربی مطلوبیت عملکرد مدل  WLCتأیید شده است .حجازی و همکـاران ()1398
پهنهبندی خطر وقوع زمینلغزش در حوضۀ آبریز حاجیلرچای را با استفاده از مدل  VIKORمطالعه کردند .نتایج مطالعـه
1. Multi-criteria decision making
2. Weighted Linear Combination
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نشان داد بهترتیب  20/22و  25/38درصد از مساحت حوضه دارای احتمال وقوع زمینلغزش خیلـی زیـاد و زیـاد اسـت و
همچنن نتایج مطالعه نشان از همخوانی نقشۀ پهنهبندی تهیهشده و لغزشهای موجود بوده که این موضوع بیانگر صحت
نقشۀ حاصله و دقت روش ویکور است .مددی و همکاران ( )1399به ارزیـابی مقایسـهای الگـوریتمهـای تصـمیمگیـری
چندمعیارة MABAC1و  CODAS2در پهنهبندی خطر زمینلغزش شهرستان کوثر (استان اردبیل) پرداختنـد .بـا توجـه
به نتایج مطالعه ،بهترتیب عوامل شیب ،کاربری اراضی ،خاك ،و لیتولوژی بیشترین ضـریب وزنـی را بـه خـود اختصـاص
دادند .با توجه به خروجی روش  MABACبهترتیب 17/89و  25/22درصد و طبـق نتـایج حاصـل از مـدل CODAS

بهترتیب  9/07و  22/18درصد از مساحت محدوده در طبقات بسیار پُرخطر و پُرخطر میباشند .نتایج اعتبارسـنجی نشـان
داد دقت روش ماباك در طبقۀ خوب و دقت روش کوداس در طبقۀ خیلی خوب قرار دارد .اصغری سراسکانرود و همکاران
( )1400در مطالعهای خطر وقوع زمینلغزش شهرستان پاوه را با استفاده از روشهای OWA3و ANN4ارزیـابی کردنـد.
نتایج نشان داد ،با توجه به خروجی مدل  ،OWAبهترتیب  15/53و  26/64درصد از منطقه در دو طبقۀ بسیار پُرخطـر و
پُرخطر قرار دارند و طبق خروجی شبکۀ عصبی  19/88و  29/82درصد از منطقه در طبقۀ بسـیار پُرخطـر و پُرخطـر واقـع
شده است و درنهایت ،با مقایسۀ دو روش ،مشخص شد که مدل  OWAدارای دقت بـاالتری نسـبت بـه روش ANN

بوده است .نادری و همکاران ( )1400به بررسی خطر زمینلغزش در حوضۀ آبخیز سد گالل اسـتان ایـالم بـا اسـتفاده از
مدل  VIKORپرداختند .طبق نتایج بهدستآمده ،معیارهای زمینشناسی ،شـیب ،و بـارش بیشـترین ضـریب اهمیـت را
کسب کردند و زیرحوضههای بان سوهان ،پلکانه ،و حاجیبختیار بیشترین حساسیتپذیری را دارند .به عـالوه ،از انطبـاق
نقشههای پهنهبندی و زمینلغزشهای منطقه ،صحت نقشۀ حاصله و کارایی مدل ویکور تأیید شده است .میشیل و سمنتا
( ،)2016بهمنظور ارزیابی آسیبپذیری رانش زمین در استان سیمبو ،پاپوآ گینۀ نو از روش  WLCاستفاده کردند .با توجه
به نتایج حاصله ،بهترتیب  26/88و  14/41درصد از پوشش منطقه در کالس پُرخطر و بسیار پُرخطر قرار دارد و ،با توجـه
به نقاط لغزشی موجود ،کالسهای خطر بهدستآمده از مدل  WLCدقیـق اسـت .جیگـووایس و همکـاران ( ،)2019بـا
استفاده از روشهای  WLCو  ،OWAدر قسمت غربی جمهوری صربستان خطر زمینلغزش را بررسی کردند .با توجـه
به نتایج مطالعه ،تجزیه و تحلیل چندمعیاره دارای دقت بسیار باالیی است و بهترتیب  776/3کیلومتر مربع ( 15درصـد) و
 1126کیلومتر مربع ( 21/8درصد) از محدوده در طبقۀ بسیار پُرخطر و پُرخطـر قـرار دارد .دیکشـیت و همکـاران ()2020
ارزیابی خطر زمینلغزش در  Phuentsholingبوتان را با بهرهگیری از روش  WLCبررسی کردند .نتایج مطالعه نشـان
داده که  11/7درصد از منطقه در ردة خطر باال قرار دارد و عوامل زمینشناسی ،شیب ،و بارندگی بیشـترین اهمیـت را در
زمینلغزشهای منطقه دارند .به عالوه ،طبق نتایج حاصله ،کارایی روش  ،WLCبا توجه به رخدادهـای زمـینلغـزش در
سالهای  2004تا  ،2014تأیید شد .صالحپور جم و همکاران ( ،)2021با هدف ارزیابی عملکرد مدلهـای تصـمیمگیـری
چندمعیارة TOPSIS6،LIM5و  ،VIKORحساسیت زمینلغزش در حوضۀ آبخیـز المـوت ایـران را مطالعـه کردنـد .بـا
توجه به نتایج مطالعه ،مساحت زیرمنحنی  ROCبرای  ،LIM ،TOPSISو  VIKORبهترتیب  ،0/85 ،0/78و 0/84
محاسبه شد .بنابراین ،دقت مدلهای  MCDMبرای مـدل  TOPSISقابـل قبـول و بـرای  IIMو  VIKORعـالی
است .همچنین ،طبق نتایج حاصل از این مطالعه بیان شده است که ،با توجه به وجود مناطق با پتانسیل باال و بسیار بـاال،
مدیریت ریسک زمینلغزش در این حوضه بسیار مهم است و بهطور کلی نتـایج ارزیـابی عملکـرد مـدلهـای MCDM
1. Multi-Attributive Border Approximation area Comparison
2. COmbinative Distance-based Assessment
3. Ordered Weighted Averaging
4. Artificial Neural Networks
5. Landslide index method
6. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
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عملکرد خوب مدلها را برای تولید خطر زمینلغزش نشان میدهد .عالوه بر مطالعـاتی کـه در منـاطق مختلـش ایـران و
جهان با استفاه از روش های چندمعیاره انجام پذیرفته است ،اشاره به مطالعات هرچند محدودی که در رابطـه بـا موضـوع
زمینلغزش در حوضۀ گیویچای انجام شده است الزم و ضروری بهنظر میرسد .در این رابطه میتوان اشاره کرد مـددی
و همکاران ( )1392در مطالعهای خطر زمینلغزش در بخشی از حوضۀ گیویچـای را بـا اسـتفاده از روش  LIMبررسـی
کردند .نتایج نشان داد بهترتیب  57/8و  30/2درصد از مساحت محدوده در کالس بسـیار پُرخطـر و پُرخطـر قـرار دارد و
نقاط پُرخطر بیشتر در مناطقی با بارش  405-375میلیمتر ،شیب  33-17درصد ،طبقات ارتفاعی بین  1927-1512متر و
کاربریهای زراعی ،مرتع ،و باغات قرار دارند .رجبی و فیضاهللپور ( ،)1393با اسـتفاده از مـدل پرسـپترون چندالیـه ،بـه
بررسی خطر زمینلغزش در قسمتی از حوضۀ گیویچای پرداختند .طبق نتایج بهدستآمده بهترتیب طبقات بسیار پُرخطـر
و پُرخطر  11و  70درصد از مساحت محدوده را تشکیل میدهند و بیشتر مناطق با خطر خیلی زیـاد در منـاطق شـرقی و
جنوب شرق منطقه قرار میگیرد .همچنین ،وجود سازندهای زمینشناسی مستعد ،غالببودن کاربری زراعـی و مراتـع بـه
رخداد زمینلغزش در محدوده منجر شده است.
حوضۀ گیویچای از حوضههای شمال غرب ایران است .بخش اعظمی از مساحت حوضه کوهستانی و پُرشیب است و نیز
اغلب کاربری اراضی به صورت زمینهای کشاورزی ،مراتع ،و باغات است که به دلیل اسـتفادة غیراصـولی و بـیرویـه از
اراضی (بهویژه زراعی) پتانسیل وقوع زمینلغزش حوضه زیاد است و این فرایند در کنار وقوع طغیانهای رودخانـه باعـ
کاهش عمر مفید سد گیوی و کانالهای واقع بر روی این رودخانه میشود .با توجه به این امر که تـاکنون بـا اسـتفاده از
روشهای تحلیل چندمعیاره خطر زمینلغزش در این حوضه مطالعه و بررسـی نشـده اسـت ،در مطالعـۀ حاضـر پتانسـیل
زمینلغزش حوضۀ گیویچای با استفاده از الگوریتمهای تحلیل چندمعیاره و با استفاده از سیستمهای اطالعات جغرافیایی
مد نظر قرار گرفته است تا با شناسایی مناطق اولویتدار از نظر خطر زمینلغزش اقدامات الزم جهت کنترل زمـینلغـزش
حوضه و برنامهریزی بهرهبرداری بهینه از منابع و استراتژیهای مدیریت پایدار زمین بهعمل آید .به عالوه ،نتایج حاصـل
از این پژوهش ،با معرفی بهترین روش تحلیل چندمعیاره ،میتواند در زمینۀ انتخاب روش مناسـب بررسـی و پهنـهبنـدی
خطر زمینلغزش در حوضههایی با شرای طبیعی و انسانی مشابه با محدودة حوضۀ گیویچای بسیار مفیـد بـوده و مـورد
توجه قرار گیرد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی بـوده و روش تحقیـق آن تحلیلـی مبتنـی بـر تلفیـق آنـالیز دادههـا ،سیسـتم اطالعـات
جغرافیایی ،و استفاده از فنون تحلیل چندمعیاره است .برای پردازش تصاویر و تجزیه و تحلیل دادهها نیز از نرمافزارهـای
 Idrisi ،ENVI ،Ecognition ،Arc GISو  Excelبهرهگیری شده است .برای بررسی خطر زمینلغزش ،در مرحلۀ
جمعآوری دادهها ،نخست باید مؤلفههای تأثیرگذار مشخص شود و بر مبنای آنها دادهها و اطالعات مورد نیاز گـردآوری
و طبقهبندی شود .بدین منظور ،در این مطالعه ،نخست عوامل مؤثر (شامل شیب ،جهت شیب ،ارتفاع ،لیتولوژی ،کـاربری
اراضی ،بارش ،فاصله از راه ارتباطی ،فاصله از آبراهه ،و فاصله از گسل) ،بـا توجـه بـه شـرای طبیعـی و انسـانی منطقـه
شناسایی شد .در مرحلۀ بعد الیه های اطالعاتی مربوط به هر یک از عوامل در محی سیستم اطالعـات جغرافیـایی تهیـه
شد .الیههای اطالعاتی راههای ارتباطی و شبکۀ آبراهه با استفاده از نقشۀ خطوط ارتباطی و رودخانههای اسـتان اردبیـل
تهیه شد .الیههای شـیب و جهـت شـیب نیـز بـا اسـتفاده از مـدل رقـومی ارتفـاعی  12/5متـر دانلـود شـده از سـایت
 vertex.daac.asf.alaska.eduبـهترتیـب بـا اسـتفاده از دسـتورهای  slopeو  aspectدر  Arc mapتهیـه شـد.
الیههای اطالعاتی مربوط به لیتولوژی (مقاومت سنگها) و گسلها با رقومیسازی از روی نقشـۀ زمـینشناسـی گیـوی،

اصغری سراسکانرود و پیروزی  /ارزیابی مقایسهای الگوریتمهای تصمیمگیری چند معیاره ...

75

خلخال-رضوانشهر ،و ماسوله با مقیاس  1:100000تهیه شد .برای استخراج کاربری اراضـی محـدودة مـورد مطالعـه ،از
تصاویر سنجندة لندست هشت ،سنجندة  OLIبه شماره گذر  167و ردیـش  ،33تـاری  ،2020/06/20اخذشـده از سـایت
 earthexplorer.usgs.govاستفاده شده است .در این راستا ،نخست تصحیحات هندسی و اتمسفری بر روی تصـاویر
با استفاده از روش  ،Flaashدر نرمافزار  ،Enviانجام شد .سپس ،طبقهبندی با روش شیءگرا و الگـوریتم نزدیـکتـرین
همسایگی در نرمافزار  Ecognition Developerصورت گرفت و نتایج حاصله از طبقهبنـدی کـاربریهـا در مطالعـۀ
حاضر ،چه از نظر تکتک کاربریها چه از نظر مجموع صحت و آمار کاپا ،از صحت قابل قبولی (بزرگتر از  85درصد) در
ارتباط با اطالعات تولیدشده برخوردار است .نقشۀ بارش حوضه نیز بـا اسـتفاده از دادههـای ایسـتگاههـای هواشناسـی و
بارانسنجی و با استفاده از روش معادلۀ گرادیان بارش ( )P:0.11104H+193.24ترسیم شد .بدین صورت در محـی
 ،Arc mapدر  ،Raster Calculatorدر اجرای معادلۀ گرادیان بارش ،به جای  ،Hنقشۀ طبقات ارتفاعی جایگـذاری
شد و درنهایت نقشۀ بارش بهدست آمد .بهمنظور تهیۀ نقشۀ پراکنش زمینلغزش حوضـه ،کـه نشـاندهنـدة مجموعـهای
لغزشهای رخداده در یک ناحیه بوده و به آگاهی در مورد مکانهای لغزشها منجر میشود ،از اطالعات مربوط به بانـک
زمینلغزش استان اردبیل ( ) 1392استفاده شد و برای بررسی صحت اطالعات مربوط به نقاط لغزشی ،نسـبت بـه بررسـی
موقعیت همۀ لغزشهای رخداده در حوضه ،با توجه به پیمایشهای میدانی و با استفاده از تصاویر  Google Earthاقدام
شد و در کل  37نقطۀ لغزشی در سطح حوضه شناسایی شد و نقشۀ نهایی نقاط لغزشی حوضه ترسیم گردید (شکل .)3

شکل شماره  .1نقشۀ موقعیت زمینلغزشها به همراه نمایش واضحتر تعدادی از نقاط لغزشی بر روی تصاویر Google Earth

مراحل روش ( WLCترکیب خطی وزنی)

یکی از روشهای متداول در ارزیابی چندمعیاری که کاربرد وسیعی پیدا کـرده اسـت روش تلفیقـی خطـی وزندار اسـت.
ارزیابیها توس عملگر  WLCبهطور کلی شامل مراحل زیر است .1 :تعیین معیارها و گزینههـای پـژوهش؛  .2تشـکیل
ماتریس تصمیم؛  .3هر الیه نقشۀ معیار را به صورت استاندارد درمیآوریـم؛  .4وزنهـای معیـار را تعیـین مـینمـاییم؛ .5
الیههای نقشۀ استانداردشده وزنی را ایجاد میکنیم (ضرب الیههای نقشۀ استانداردشده در وزنهای متناظر)؛  .6با اعمال
عملیات همپوشی جمعی بر روی الیههای نقشۀ استانداردشدة وزنی ،نمره یا امتیاز کل را در رابطه با هر گزینـه بـهدسـت
میآوریم؛ گزینهای که دارای باالترین امتیاز (رتبه) باشد بهتـرین گزینـه شـناخته مـیشـود .بـهطـور رسـمی ،در قاعـدة
تصمیمگیری برای ارزیابی هر گزینه یا

 ،از رابطۀ  1استفاده میشود:
رابطۀ 1

=
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معرف نمرة گزینۀ  iام در ارتباط با صفت  jام و  wjمشتمل بر یک وزن استانداردشده است؛ بهگونهای که

وزنها اهمیت نسبی هر صفت را بهنمایش میگذارد .با تعیین ارزش حداکثر
انتخاب میشود (گنجهییان و همکاران.)45 :2020 ،

= ،iاولویتدارترین گزینـه

مراحل روش ) OWAمیانگینگیری وزندار ترتیبی(

روش  OWAتلفیق یک جمع وزنی با الویتبندی معیارهای ارزیابی بوده و عالوه بر وزن معیارها الویتبندی آنها را نیز
لحاا میکند و الویتبندی وزنها امکان کنترل مستقیم معیارها را فراهم مینماید (رهنما و همکاران .)92 :1391 ،جاذبـۀ
روش  OWAاین است که محقق میتواند بهواسطۀ دوبارهمرتبسازی و تغییر پارامترهای معیار ،دامنۀ وسیعی از نقشها
و پیشنهادهـای گونـاگون و پـیشبینـی را تولیـد کنـد (میرآبـادی و همکـاران .)47 :1396 ،ترکیـب ارزیـابیهـا توسـ
عملگر  OWAبهطور کلی شامل سه مرحلۀ زیر است .1 :تعیین معیارهـا و گزینـههـای پـژوهش؛  .2تشـکیل مـاتریس
تصمیم؛  .3مرتبسازی متغیرهای ورودی (استانداردسازی)؛  .4تعیین وزنهای مرتب با عملگر  ،OWAبا استفاده از یک
روش مناسب؛  .5بهکارگیری عملگر  ،OWAبرای ترکیب گزینههای مرتبشده :بعد از بهکـارگیری وزنهـای معیـار ،آن
معیاری که باالترین ارزش را دارد ،اولین وزن ترتیبی را بهدست میآورد ،معیاری که باالترین ارزش بعدی را داشته باشـد
در دومین وزن ترتیبی قرار میگیرد و الی آخر (رابطۀ .)2
)w=(w1, w2,… wn
رابطۀ 2
رابطۀ  2نشان میدهد که  w1به معیاری تخصیص مییابد که با باالترین ارزش معیـار در رابطـه بـا گزینـۀ مـورد نظـر
مشخص شده است .در حالی که  w2در مالزمت با باالترین ارزش معیار بعدی در رابطه با همان گزینه مطرح میشـود و
 wnنیز به پایینترین ارزش معیار اختصاص مییابد (فیضیزاده و بالشکه.)3 :2012 ،
مراحل مدل ( Vikorراهکار توافقی و بهینهسازی چندمعیاره)

مدل  Vikorمبتنی بر برنامهریزی توافقی مسائل تصمیمگیری چندمعیاره است .تأکید این روش بر رتبهبندی و انتخاب از
مجموعهای از گزینه و تعیین راهحل توافقی برای مسئله با معیارهای متضـاد اسـت (چـن و انـگ .)235 :2009 ،مراحـل
الگوریتم پیادهسازی ویکور دارای گامهای زیر است :1 :تشکیل ماتریس تصمیم با توجه به تعداد معیارها ،تعداد گزینهها ،و
ارزیابی همۀ گزینهها برای معیارهای مختلش ماتریس تصمیم؛  .2بیمقیاسکردن یا استانداردسازی مـاتریس تصـمیم؛ .3
تعیین بردار وزن معیار ،به عبارت دیگر ،در این مرحله وزنهای اختصاصیافته به هر صفت را تعیین مـیکنـیم؛  .4تعیـین
برای معیارها؛  .5محاسبۀ مقدار سودمندی یـا حـداکثر مطلوبیـت ( )Sو مقـدار
و بدترین مقدار
بهترین مقدار
تأسش ( .)Rدر این مرحله مقدار  Sبا توجه به رابطۀ  3و  Rبا توجه به رابطۀ  4محاسبه میشود که  wjمقـدار وزن مـواد
برای معیار  jو

هر نقشۀ معیار است.

رابطۀ 3
رابطۀ 4
 .6محاسبۀ شاخص ( VIKORمقدار  )Ǫاست .مقدار Ǫبا توجه به رابطۀ  5محاسبه میشود:
رابطۀ 5
در فرمول فوق

،

،

،

است .در ایـن روابـ
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 ،با توجه به میزان توافق گروه  ،vبهعنـوان بیـانکننـدة نـرخ
بیانکنندة نرخ فاصله از حد ایدهآل است.
فاصله از حد ضد ایدهآل و پارامتر تصمیمگیرنده انتخاب میشود .در صورت توافق باال مقدار آن بـیش از  ،0/5در صـورت
توافق با اکثریت آرا مقدار آن مساوی  0/5و در صورت توافق پایین مقدار آن کمتر از  0/5خواهد بود .مقدار Ǫتابعی از Si
و  Riاست .در این مطالعه این مقدار  0/5درنظر گرفته شد؛  .7مرتبکردن گزینهها بر اساس مقادیر  ،S ،Rو  Ǫاست .در
این مرحله با توجه به مقادیر  ،S ،Rو  Ǫگزینهها در سه گروه از کوچکتـر بـه بـزرگتـر مرتـب مـیشـوند و درنهایـت
گزینهای بهعنوان گزینۀ برتر انتخاب میشود که در هر سه گروه بهعنوان گزینۀ برتر شناخته شـود (علـینـژاد و خلیلـی،
23 :2019؛ کیم و اهن.)2 :2020 ،
مراحل روش ( MABACمقایسۀ چندشاخصۀ محدودۀ تقریبی مرزها)

 .1تعیین معیارها و گزینههای پژوهش؛  .2ماتریس تصمیم در این روش به صورت معیار -گزینه است .یعنی یک ماتریس
که ستونهای آن را معیارهای مسئله و سطرها را گزینهها تشکیل میدهند و هر سلول نیز درواقع امتیاز هر گزینه نسـبت
به هر معیار است؛  .3نرمالسازی ماتریس تصمیم :در ایـن گـام بایـد مـاتریس تصـمیم مرحلـۀ دوم را نرمـال کـرد؛ .4
وزندارکردن ماتریس نرمال؛  .5تعیین مرز ناحیۀ شباهت ماتریس ) :(gدر رابطۀ  vij ،6عناصر ماتریس وزنـی ) (Vو m
تعداد کل گزینههای جایگزین را نشان میدهد .پس از محاسبۀ مقدار  giماتریس محدودههای تقریبی مرزی با توجه به
معیارهای  Gبا فرمت  N*1شکل میگیرد و  nتعداد کل معیارهایی را که گزینـههـای ارائـهشـده بـرای آنهـا انتخـاب
میشود نشان میدهد .بنابراین ،اگر  nمعیار داشته باشید ،یک ماتریس  G1×nبه صورت زیر خواهیم داشت (رابطۀ :)7
رابطۀ 6
رابطۀ 7
 .6محاسبۀ فاصلۀ گزینهها تا مرز ناحیۀ شباهت :در این بخش با استفاده از رابطۀ  ،8فاصلۀ گزینهها تا ناحیـۀ  gبـهدسـت
میآید .درواقع ،باید ماتریس وزندار را از ماتریس  gکم کرد.
رابطۀ 8
پس از مشخصشدن ماتریس  ،Qمیتوان با استفاده از حد باالیی مساحت ( )G+و حد پایین مساحت ( )G-وضعیت هـر
گزینه را مشخص کرد .بر این اساس گزینۀ  Aiمتعلق به اجتمـاع مجموعـۀ یادشـده اسـت .حـد بـاالی مسـاحت ()G+
ناحیهای است که گزینۀ ایدهآل مثبت در آن قرار دارد و حد پایین مساحت ( )G-ناحیهای است که گزینۀ ضـد ایـدهآل در
آن قرار دارد .میزان تعلق گزینۀ  Aiبه اجتماع باال بر اساس رابطۀ  9بهدست میآید .برای انتخاب گزینـۀ  ،Aiبـهعنـوان
بهترین فرم از مجموعه ،الزم است که حداکثر معیارهای ممکن به منطقۀ تقریبی فوقانی ( )G+تعلق داشته باشـد .مقـدار
باالتر  qi∈G+نشان میدهد که گزینۀ جایگزین به گزینۀ جایگزین ایدهآل نزدیکتر است ،در حالی که مقدار پایینتـر
– qi∈Gنشان میدهد که گزینۀ جایگزین به گزینۀ جایگزین ضد ایدهآل نزدیکتر است.

رابطۀ 9
 .7انتخاب گزینۀ بهینه :در روش ماباك ) ،)MABACبا استفاده از رابطۀ  ،10امتیاز نهـایی هـر گزینـه مشـخص و بـر
اساس آن گزینهها رتبهبندی میشوند.
رابطۀ 10
محاسبۀ مقادیر توابع معیار توس گزینهها بهعنوان مجموع فاصلههای جایگزین از مناطق تقریبـی مـرزی  qiبـهدسـت
میآید .با جمعکردن عناصر ماتریس  Qدر هر سطر ،مقادیر نهایی تابع معیار گزینهها بهدست مـیآیـد .در ایـن رابطـه n
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تعداد معیارها را نشان میدهد و  mتعداد گزینه است (علینژاد و خلیلی193 :2019 ،؛ وانگ و همکاران.)211 :2020 ،
وزندهی ( CRITICاهمیت معیارها از طریق همبستگی بین معیارها)

در این روش دادهها بر اساس میزان تداخل و تضاد موجود بین عوامل یا معیارها تجزیه و تحلیل میشـود .در ایـن روش،
پس از محاسبۀ انحراف معیار معیارهای مورد بررسی ،ماتریس متقارنی به ابعاد  m×mایجاد میشود کـه شـامل ضـرایب
همبستگی بین بردارهای تشکیلشده است .با تعیین پارامترهای باال ،تضاد موجود بین معیار  jبا معیارهـای دیگـر از روی
رابطۀ  11محاسبه میشود.
= Cjk

رابطۀ 11
که در آن  Cjkمعرّف مجموع تضاد معیار  jبا معیارهای  kاست که از  k = 1شروع شده و تـا  k = mادامـه دارد و rjk
همبستگی بین دو معیار  kو  jرا نشان میدهد .میزان اطالعات عامل  jرا میتوان با استفاده از رابطۀ  12محاسبه کرد.
Cj = δj

رابطۀ 12
که در آن  Cjمعرّف میزان اطالعات معیار  jو انحراف معیار در مقادیر مربوط به عامل یا معیار  jرا نشان میدهد .با توجه
به رواب یادشده ،معیارهایی که دارای  Cjبیشتری باشند وزن زیادی به خود اختصاص خواهند داد .وزن هر عامل ماننـد j
از رابطۀ  13تعیین میشود.
= Wj

رابطۀ 13
که در آن  Wjمعرّف وزن معیار  jو  Ckبیانگر میزان اطالعات مجموع معیارهای  kاست که از  k = 1شروع میشـود و
تا  k = mادامه دارد .لذا ،وزن نهایی هر معیار از تقسیم میزان اطالعات هر معیار بر مجموع میزان کـل اطالعـات همـۀ
معیارها بهدست میآید (علینژاد و خلیلی199 :2019 ،؛ تاش و آیتک آده .)530 :2019 ،در راستای انجام مراحل وزندهی
کرتیک ،نخست در محی ادریسی انحراف معیار و همبستگی میان الیههای اطالعاتی مربوطه به هر یـک از عوامـل بـا
استفاده از تابع  REGRESSبهدست آمد و در مرحلۀ بعد ،با توجه به رواب مربوطه نسبت به محاسـبۀ مـاتریس تضـاد،
میزان اطالعات و وزن نهایی در اکسل اقدام گردید.
در اجرای همۀ الگوریتمهای مورد استفاده در پژوهش حاضر و برای دستیابی به الگوی پهنهبندی مکانی خطر زمینلغزش
در حوضۀ گیویچای ،مرحلۀ استانداردسازی ،با توجه به تابع عضویت فازی انجام شده اسـت (جـدول  .)1اسـتانداردکردن
دادهها به معنی همسانکردن دامنۀ تغییرات دادهها بین صفر و یک و یا یک دامنۀ مشخص دیگر است .در مجموعههـای
فازی ،بیشترین ارزش یعنی مقدار یک به حداکثر عضویت و کمترین ارزش یعنی صفر به حـداقل عضـویت در مجموعـه
تعلق میگیرد (بایومگرتل و همکاران5 :2019 ،؛ حسینی.)13 :2019 ،
جدول شماره  .1نوع توابع فازیساز الیههای موضوعی تأثیرگذار بر خطر زمینلغزش حوضۀ گیویچای
متغیر
شیب
جهت شیب
طبقات ارتفاعی
کاربری اراضی
فاصله از راه ارتباطی
لیتولوژی
فاصله از گسل
فاصله از رودخانه
بارش

توضیحات
کالسهبندی مجدد و اختصاص کدها بر اساس اهمیت آن در وقوع خطر زمینلغزش و سپس فازیکردن.
کالسهبندی مجدد و اختصاص کدها بر اساس اهمیت آن در وقوع خطر زمینلغزش و سپس فازیکردن
با افزایش ارتفاع خطر زمینلغزش افزایش مییابد.
اختصاص کدها بر اساس اهمیت آن در وقوع خطر زمینلغزش و سپس فازیکردن.
در مناطق مجاور راه ارتباطی ،پتانسیل وقوع مخاطرة زمینلغزش افزایش مییابد.
اختصاص کدها بر اساس اهمیت آن در وقوع خطر زمینلغزش و سپس فازیکردن.
در مناطق مجاور گسل ،پتانسیل وقوع مخاطرة زمینلغزش افزایش مییابد.
در مناطق مجاور رودخانه ،پتانسیل وقوع مخاطرة زمینلغزش افزایش مییابد.
با افزایش مقدار بارش ،خطر زمینلغزش افزایش مییابد.

نوع تابع فازی
تابع بزرگ فازی
تابع بزرگ فازی
تابع خطی افزایشی
تابع بزرگ فازی
تابع نزدیک فازی
تابع بزرگ فازی
تابع نزدیک فازی
تابع نزدیک فازی
تابع خطی افزایشی

ارزشگذاری معیارها با توجه به شرایط طبیعی و انسانی محدوده و با توجه به مطالعات پیشین شامل ال جازولی و همکاران ( ،)2019کرکس
( ،)2018مددی و همکاران ( ،)1399کدوی و همکاران ( ،)2018خان و همکاران ( ،)2019آلسوواین و پرادهن ( ،)2016چن و همکاران
( ،)2017خامهچیان و همکاران ( ،)1386دای و لی ( ،)2002بوی و همکاران ( ،)2011شریفی پیچون و همکاران ( )1400انجام شده است.
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محدوده موردمطالعه
حوضۀ گیویچای با مساحت  1815کیلومترمربع یکی از زیرحوضههای آبریز سفیدرود است که در مختصات  48درجـه و
 4دقیقه و  20ثانیه تا  48درجه و  40دقیقه و  12ثانیه طول شرقی و  37درجه و  26دقیقه و  3ثانیـه تـا  37درجـه و 55
دقیقه و  55ثانیه عرض شمالی در جنوب استان اردبیل و در محدودة شهرستانهـای خلخـال و گیـوی واقـع شـده اسـت
(شکل  .)2این حوضه از شمال به حوضۀ آبریز قرهسو و ارتفاعات ترکا ،پیله ،چالهمرز ،و گنداب ،از غرب به حوضـۀ آبریـز
رودخانۀ قرنقو ،و از شرق به حوضۀ آبریز رودخانههای آقاولر ،ناورود ،و رشتهکوههای تالش ،و از جنوب بـه حوضـۀ آبریـز
پایاب رودخانۀ قزلاوزن محدود میشود (فیضالهپور .)52 :1391 ،حداقل و حداکثر ارتفاع حوضۀ گیویچای بهترتیب 870
و  3005متر است .از نظر زمینساختی ،منطقۀ مورد مطالعه در زون زمینساختی البرز غربی -آذربایجان قرار دارد .حوضـۀ
گیویچای ،با توجه به شرای اقلیمی ،فیزیـوگرافی ،زمـینشناسـی ،و انسـانی حـاکم بـر محـدوده ،بسـیار مسـتعد وقـوع
زمینلغزش است و نمونههایی از زمینلغزشهای رخداده در سطح حوضه در شکل  3نمایش داده شده است.

شکل شماره  .2نقشۀ موقعیت حوضۀ گیویچای در کشور ایران و استان اردبیل

شکل شماره  .3نمونههایی از زمینلغزشها رخداده در سطح حوضه :الف) زمینلغزش در اطراف روستای فیروزآباد ،ب)
زمینلغزش در اطراف شهر گیوی و کجشدن درختان در اثر رانش ،ج) زمینلغزش در جادۀ کوثر– خلخال ،د) زمینلغزش در شرق
روستای سکرآباد در مارنهای قرمز ژیپسدار
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بحث و یافتهها
ارزیابی نقشههای پهنهبندی زمینلغزش

پس از تهیۀ نقشۀ حساسیت به زمینلغزش ،الزم است تا صحت مدل حساسیت بـه زمـینلغـزش مـورد اسـتفاده و مـورد
بررسی قرار گیرد .منحنی تشخیص عملکرد نسبی ( )ROCاز مفیدترین و کارآمدترین روشها در پیشبینی و تعیین دقت
مدلسازی است (محمدنیا و فالح قالهری .)119 :1397 ،در منحنی  ،ROCدر محور افقی ،پیکسلهایی که وقوع یا عدم
وقوع زمینلغزش به وسیلۀ مدل را بهدرستی پیشبینی کرده (مثبت درست) و در محور عمودی نسبت پیکسـلهـایی کـه
نادرست پیشبینی شدهاند (مثبت غل ) ترسیم میشود (جورسفسکی .)398 :2006 ،طبقهبندی ارائهشده برای سـطح زیـر
منحنی ( )AUCبه صوررت  :0/9-1عالی :0/8-0/9 ،خیلیخوب :0/7-0/8 ،خوب :0/6-0/7 ،متوس  :0/0-5/6 ،ضعیش
است (ناندی و شاکور .)394 :2010 ،مدلی که بیشترین مقدار  AUCرا دارا باشد دارای عملکرد نسبی باالتری است.
معیارهای مطرح در پهنهبندی زمینلغزش حوضۀ گیویچای

شیب :شیب از شاخصهای توپوگرافیک مهم است و عامل اصلی دخیل در وقوع زمینلغزش درنظر گرفته مـیشـود (ال
جازولی و همکاران .)4 :2019 ،وجود شیب تشدیدکنندة دیگر عوامل مطرح در زمینلغزش است .اگر در یک دامنهای کلیۀ
شرای یکسان باشد ،افزایشیافتن شیب به افزایش حساسیت در برابر رانش زمین منجر میشـود (کـرکس.)135 :2018 ،
در حوضۀ گیویچای مقدار شیب بین  0تا  75درصد است .درمجموع 1035/12 ،کیلومترمربـع از مسـاحت حوضـه دارای
شیب  0-15و  669/05کیلومترمربع دارای شیب  35-15است .بهترتیب شیبهای  55-35و  75-55درصد نیز  82/16و
 28/69کیلومترمربع از مساحت حوضه را پوشش میدهند .حوضۀ گیویچای با داشتن متوسـ شـیب  38درصـد مسـتعد
برای لغزش است (شکل  -4الش).
جهت شیب :جهت شیب در مقدار درجۀ حرارت ،میزان رطوبـت ،نـوع و تـراکم پوشـشگیـاهی ،و در نهایـت در نـوع و
همچنین مقدار هوازدگی نقش بسیار باالیی دارد (مددی و همکاران 246/78 .)10 :1399 ،کیلومترمربع از مساحت حوضه
دارای جهت شیب شمالی 215/14 ،کیلومترمربع شمال شرق 225/13 ،کیلومترمربع شمال غربی 208/81 ،کیلـومترمربـع
غرب 213/58 ،کیلومترمربع شرق میباشند .همچنین ،بهترتیـب  ،218/07 ،219/26و  268/19کیلـومترمربـع در جهـات
جنوب شرق ،جنوب غرب ،و جنوب قرار دارند (شکل  -4ب).
ارتفاع :متغیر ارتفاع بسیاری از ویژگیهای محیطی تأثیرگذار بر رخداد زمینلغزش را تحت تأثیر قرار میدهد که از جملـه
میتوان به کنترلهای ارتفاع بر عناصر اقلیمی ،پوشش گیاهی ،و فرایندهای هـوازدگی اشـاره کـرد (کـدوی و همکـاران،
 .)5 :2018بر اساس تصویر  ،DEMمنطقه (شکل  -4ج) ،طبقات ارتفاع حوضه ،به  9طبقه از  1110-870متر تا 2790-
 3005متر کالسهبندی شد .متوس ارتفاع حوضۀ آبریز گیویچای 1938متر از سطح آزاد دریاهاست .حداقل ارتفاع منطقه
در حدود  870متر است که در محل تقریبی تالقی رودخانۀ گیویچای به رودخانۀ قـزل اوزن واقـع شـده اسـت .حـداکثر
ارتفاع در سطح این حوضه نیز  3005متر از سطح دریاست .حوضه دارای اختالف ارتفاع زیادی است .این اختالف ارتفـاع
بالغ بر  2135متر است و این مقدار اختالف ارتفاع باع تنوع محیطی و همچنین انرژی دینامیکی باال در سـطح حوضـۀ
مطالعاتی شده است.
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شکل شماره  .4نقشۀ معیارهای مطرح در پهنهبندی زمینلغزش حوضۀ گیویچای :الف) نقشۀ شیب ،ب) نقشۀ جهت شیب ،ج)
نقشۀ طبقات ارتفاعی

کاربری اراضی :تغییر کاربری اراضی تحت تأثیر عوامل مربوط به نیازهای جمعیت ،مانند تبدیل زمینهـای کشـاورزی و
جنگلی به مناطق شهری ،تبدیل جنگل به زمینهای کشاورزی ،و کاهش شـیب بـرای توسـعۀ زیرسـاختهـا قـرار دارد.
کاربری زمین عامل اصلی در تهیۀ نقشۀ خطر زمینلغزش است (ال جازولی و همکـاران .)4 :2019 ،انـواع کـاربریهـا در
حوضه به صورت کشاورزی با مساحت  754/93کیلومترمربع ،مراتع با مساحت 812/30کیلومترمربع ،باغـات بـا مسـاحت
 5/30کیلومترمربع ،اراضی بایر با مساحت  229/84کیلومترمربع ،مناطق مسکونی با مساحت  8/87کیلومترمربع ،و اراضی
پوشیده از آب با مساحت  3/78کیلومترمربع است (شکل  -5الش).
فاصله از جاده :فاصله تا جادهها یکی از عوامل اصلی انسانی است که بر وقوع زمینلغزش تأثیر میگذارد (جمالآبادی و
همکاران .)52 :1400 ،در هنگام کارهای عمرانی ،برخی از رانشهای زمین به دلیل زیربری و از بین بردن پاشنۀ دامنـه و
تغییر در شیب دامنهها ایجاد میشود (ال جازولی و همکاران .)4 :2019 ،در محدودة مطالعاتی فاصله از جاده در حد فاصل
صفر تا  7000متر است (شکل  -5ب) .راههای ارتباطی اردبیل -خلخال و گیوی -خلخـال از لحـاا خطـر زمـینلغـزش
بسیار پُرخطر محسوب میشوند و بهطور مکرر در این محورهای ارتباطی شاهد وقوع لغزشهای کوچک و بزرگ هستیم.
لیتولوژی :ویژگیهای لیتولوژیک بهصورت گستردهای بر خصوصـیات فیزیکـی همچـون اسـتحکام و نفوذپـذیری مـواد
سطحی و زیرسطحی و احتمال وقوع زمینلغزش تأثیر میگذارد و به همراه شیب ،ماهیت ،و شدت زمینلغـزش را تعیـین
میکند (خان و همکاران .)12 :2019 ،بهطور کلی ،سنگشناسـی یـک عامـل مکـرر در تجزیـه و تحلیـل حساسـیت بـه
زمینلغزش است (آلسوواین و پرادهن .)709 :2016 ،نقشۀ سنگشناسی استخراجشده نشان داد که منطقۀ مورد مطالعه با
انواع واحدهای سنگشناسی پوشانده شده است .از جملۀ این واحدها میتوان به گـدازههـای آنـدزیتی و داسـیتی ،تراکـی
آندزیت ،بازالت و توف ،به همراه سنگهای رسوبی تراورتن ،پادگانههای آبرفتی جوان و قدیمی و مستعد فرسـایش اشـاره
کرد که هر یک از این سازندها از مقاومت متفاوتی برخوردارند .از لحاا مقاومت ،سازندهای محدوده بـه پـنج طبقـهــ از
مقاومت بسیار کم تا مقاومت بسیار زیادـ تقسیم شده است .بهترتیب  254/98و  64/08کیلومترمربـع از مسـاحت حوضـه
دارای مقاومت بسیار کم و کم است 438/42 .کیلومترمربع از سطح حوضه را سازندهایی با مقاومت متوس پوشانده اسـت
و بهترتیب سازندهایی با لیتولوژی مقاوم و بسیار مقاوم  622/14و  435/40کیلومترمربع از مساحت حوضه را تشکیل داده
است (شکل  -5ج).
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شکل شماره  .5نقشۀ معیارهای مطرح در پهنهبندی زمینلغزش حوضۀ گیویچای :الف) نقشۀ کاربری اراضی ،ب) نقشۀ فاصله از
راه ارتباطی ،ج) نقشۀ لیتولوژی

فاصله از گسل :مناطق نزدیک به گسل بهطور کلی بسیار مستعد رانش زمیناند ،زیرا قدرت سنگهای اطـراف گسـل بـه
دلیل شکست زمینساختی کاهش مییابد (چن و همکاران .)314 :2017 ،حرکت گسل نیز میتواند به نوعی شروع لغزش
در دامنه باشد .بنابراین ،بهمنظور بررسی نقش گسل در ایجاد زمینلغزشها ،نقشۀ فاصله از گسل تهیه میشود (خامهچیان
و همکاران .)59 :1386 ،فاصله از گسل در حوضه مطالعاتی بین صفر تا  8500است (شکل  -6الش) .گسـلهـای اصـلی
منطقه همسو با راستای گسترش ساختمانهای چینخورده ،یعنی شمال غرب -جنوب شرق توسعه و پراکنـدگی دارنـد .از
جمله اصلیترین گسلهای موجود در محدودة منطقه میتوان اشاره کرد به :گسلهای فیروزآباد -مجدر (با طولی بیش از
 50کیلومتر ،دارای راستای شمال -شمال خاوری و جنوب -جنوب باختری که با عبور از محدودة آلتراسیونهای حاصل از
فرسایش شیمیایی آندزیتهای پورفیری و ایجاد شیب زیاد باع فرسایش و وقوع زمینلغزشهایی در غرب حوضه شـده
است .طبقات مارنی و ماسهسنگی نئوژن در مجاورت این گسل در محدودة گیوی پایین تا  85درصد شیب پیدا کردهانـد و
ادامۀ این گسل وارد رودخانۀ گیویچای شده و این خ گسلی در این بخش توس رسوبات جوان پوشیده شده است)؛ در
بین روستای گرمخانه و رودخانۀ گیویچای گسل معکوس دیگری دیده میشود که به روراندگی آهکهـای کرتاسـه بـر
روی واحدهای ولکانو ائوسن منجر شده است .گسل گیوی (دارای راسـتای شـمالی -جنـوبی و طـولی نزدیـک بـه 140
کیلومتر است و مرز رسوبات مزوزوئیک و سنگهای آتشفشـانی در شـرق و رسـوبات نئـوژن را در غـرب خـود تشـکیل
میدهد)؛ گسل مجره (با طولی قریب به  15کیلومتر در جنوب شرق حوضه رخسارههای مختلش کرتاسـه را تحـت تـأثیر
قرار داده است) (رجبی و فیضالهپور .)169 :1393 ،
فاصله از شبکۀ آبراهه :رودخانهها نقش عمدهای در توسعۀ زمینلغزش ایفا میکنند و میتوانند به زیرشویی دامنـههـا و از
بین بردن تکیهگاه دامنهها منجر شوند؛ در نتیجه ،فرسایش و اشباع دامنهها ممکن است بر شروع زمینلغزش تأثیر بگذارد
(دای و لی219 :2002 ،؛ بوی و همکاران .)1421 :2011 ،حوضۀ آبریز گیویچـای متشـکل از رودخانـههـای اصـلی بـه
نامهای هروچای ،آرپاچای ،و گیویچای است .هروچای از ارتفاعات جنوب شهر خلخال سرچشمه گرفته و بهسوی شـمال
جریان دارد .آرپاچای تقریباً در همان امتداد ولی در جهت مخالش از شمال به جنوب جاری است .هر دو رود در پاییندست
به هم پیوسته و جریان به سمت غرب منحرف شده و ارتفاعات ما بین خلخال و گیوی را با درة تنگ و عمیقی بریده و به
شهر گیوی میرسد .در این منطقه این رود به نام گیویچای معروف است .رودخانههای اصـلی ،پـس از دریافـت جریـان
رودخانههای فرعی سنگورچای ،نیلقچای ،و گزاز ،به رودخانـۀ قـزلاوزن تخلیـه مـیشـود .فاصـله از آبراهـه در حوضـۀ
مطالعاتی بین صفر تا  6000متر است (شکل  -6ب).
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بارندگی :بارندگی یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد یا تسریع زمینلغزشهاست .نقش آب در گسیختگی شیبها و وقوع
آنها و همچنین بهصورت عامل کاهشدهندة مقاومت برشی سطوح اسـت (شـریفی پیچـون و همکـاران.)148 :1400 ،
مقدار بارش سالیانه در حوضۀ مطالعاتی  530-290میلیمتر و میانگین بارندگی ساالنه حدود  400میلیمتر اسـت (شـکل
 -6ج) .چهار ماه خرداد ،تیر ،مرداد ،و شهریور کمبارشترین ماههای سال در سطح منطقـهانـد و بیشـترین مقـدار بـارش
حوضه مربوط به ماههای فروردین و اردیبهشت است .به عالوه ،مناطقی با بارش زیاد عمدتاً در نواحی کوهستانی و مرتفع
حوضه گسترده شدهاند و مناطقی با بارش کم در واحد دشت و کمارتفاع حوضه قرار دارند.

شکل  .6نقشۀ معیارهای مطرح در پهنهبندی زمینلغزش حوضۀ گیویچای :الف) نقشۀ فاصله از گسل ،ب) نقشۀ فاصله از
رودخانه ،ج) نقشۀ بارش سالیانه

پس از استخراج نقشههای هر یک از معیارها و اعمالکردن وزنهای مربوطۀ حاصل از روش کرتیک (جدول  )2و با
اعمال مراحل مختلش تکنیکهای مورد بررسی ،نقشههای پهنهبندی خطر زمینلغزش در پنج طبقۀ بسیار پُرخطر تا بسیار
کمخطر بهدست آمد (شکل  .)7با توجه به خروجی حاصل از بهکارگیری روش  427/352 ،WLCکیلومترمربع از مساحت
حوضه در کالس بسیار پُرخطر و  599/237کیلومترمربع در کالس پُرخطر قرار دارد .طبق نقشۀ پهنهبندی خطر
زمینلغزش بهدستآمده از روش  ،OWAبهترتیب  284/262و  670/628کیلومترمربع از مساحت حوضه را طبقات بسیار
پُرخطر و پُرخطر تشکیل میدهند .با توجه به نقشۀ خطر بهدستآمده از روش  ،VIKORبهترتیب طبقات بسیار پُرخطر و
پُرخطر  745/457و  394/471کیلومترمربع از مساحت حوضه را به خود اختصاص دادهاند .همچنین ،بر اساس نتایج حاصل
از بهکارگیری روش  572/900 ،MABACکیلومترمربع از مساحت حوضه در طبقۀ بسیار پُرخطر و  551/030کیلومترمربع
در طبقۀ پُرخطر قرار دارد (جدول  .)3بهطور کلی ،با توجه به خروجی حاصل از همۀ الگوریتمهای مورد مطالعه ،پهنههایی
با خطر کم و خیلی کم دارای کمترین مساحت در سطح حوضهاند .از طرف دیگر ،پهنههایی با خطر متوس  ،زیاد ،و خیلی
زیاد بیشترین مساحت حوضه را به خود اختصاص دادهاند.
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جدول شماره  .2ماتریس همبستگی ،ماتریس تضاد و محاسبۀ وزن نهایی معیارها با استفاده از روش کرتیک
شیب
1
0/077
0/305
-0/070
-0/208
-0/307
-0/113
-0/039
0/305

جهت شیب
0/077
1
-0/064
0/020
0/080
0/034
0/065
0/062
-0/646

ارتفاع
0/305
-0/064
1
0/004
-0/470
-0/316
0/050
-0/122
1

معیار

شیب
جهت شیب
ارتفاع
کاربری
راه ارتباطی
لیتولوژی
گسل
رودخانه
بارش

شیب
0
0/922
0/694
1/070
1/208
1/307
1/886
1/039
0//694

جهت شیب
0/922
0
1/064
0/979
0/919
0/965
0/935
0/937
1/646

ارتفاع
0/694
1/064
0
0/995
1/470
1/316
0/949
1/122
0

معیار
مجموع تضاد
انحراف معیار
میزان اطالعات
وزن نهایی

شیب
7/824
0/327
2/560
0/161

جهت شیب
8/369
0/227
1/903
0/119

ارتفاع
7/613
0/166
1/268
0/079

شیب
جهت شیب
ارتفاع
کاربری
راه ارتباطی
لیتولوژی
گسل
رودخانه
بارش
معیار

ماتریس همبستگی
راه ارتباطی
کاربری
-0/208
-0/070
0/080
0/020
-0/470
0/004
0/047
1
1
0/047
0/237
0/123
0/015
0/035
0/138
-0/037
-0/470
0/004
ماتریس تضاد
راه ارتباطی
کاربری
1/208
1/070
0/919
0/979
1/470
0/995
0/952
0
0
0/952
0/762
0/876
0/984
0/964
0/861
1/037
1/470
0/995
محاسبۀ وزن نهایی
راه ارتباطی
کاربری
8/631
7/872
0/174
0/265
1/504
2/092
0/094
0/131

لیتولوژی
-0/307
0/034
-0/316
0/123
0/237
1
0/126
0/112
-0/316

گسل
-0/113
0/065
0/050
0/035
0/015
0/126
1
-0/073
0/050

رودخانه
-0/039
0/062
-0/122
-0/037
0/138
0/112
-0/073
1
-0/122

بارش
0/305
-0/646
1
0/004
-0/470
-0/316
0/050
-0/122
1

لیتولوژی
1/307
0/965
1/316
0/876
0/762
0
0/873
0/887
1/316

گسل
1/886
0/935
0/949
0/964
0/984
0/873
0
1/073
0/949

رودخانه
1/039
0/937
1/122
1/037
0/861
0/887
1/073
0
1/122

بارش
0//694
1/646
0
0/995
1/470
1/316
0/949
1/122
0

لیتولوژی
8/305
0/305
2/534
0/159

گسل
7/616
0/182
1/389
0/087

رودخانه
8/082
0/153
1/242
0/078

بارش
8/194
0/166
1/365
0/086
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شکل شماره  .7نقشۀ پهنهبندی خطر زمینلغزش حوضۀ گیویچای :الف) خروجی حاصل از روش  ،WLCب) خروجی حاصل از
روش  ،OWAج) خروجی حاصل از روش  ،VIKORد) خروجی حاصل از روش MABAC
جدول شماره  . 3مساحت کالسهای طبقهبندی خطر زمینلغزش با استفاده از الگوریتمهای تصمیمگیری چندمعیاره ،WLC

WLC

OWA

VIKOR

MABAC

میزان خطر
مساحت()KM2
درصد%
میزان خطر
مساحت()KM2
درصد%
میزان خطر
)(KM2مساحت
درصد%
میزان خطر
)(KM2مساحت
%درصد

 ،VIKOR ،OWAو MABAC
متوس
کمخطر
بسیار کمخطر
492/560
250/814
45/064
27/14
13/82
2/48
متوس
کمخطر
بسیار کمخطر
531/995
259/964
68/178
29/31
14/32
3/76
متوس
کمخطر
بسیار کمخطر
448/172
176/523
50/404
24/69
9/73
2/78
متوس
کمخطر
بسیار کمخطر
406/267
236/104
48/726
22/39
13
2/69

پُرخطر
599/237
33/01
پُرخطر
670/628
36/95
پُرخطر
394/471
21/73
پُرخطر
551/030
30/36

بسیار پُرخطر
427/352
23/55
بسیار پُرخطر
284/262
15/66
بسیار پُرخطر
745/457
41/07
بسیار پُرخطر
572/900
31/56

بررسی نقاط بسیار پُرخطر و پُرخطر معرفیشده توس الگوریتمهای مورد بررسی نشان میدهد از لحاا معیار شیب ،طبق
خروجی الگوریتم  ،WLCمناطق دارای احتمال خطر زیاد و بسیار زیاد بین شیبهای  8 -55درصد قرار دارند و با توجه
به خروجی  ،OWAمقدار شیب نقاط پُرخطر و بسیار پُرخطر بین  9-45است .بررسی خروجی  VIKORو مقایسه با
نقشۀ شیب نشان میدهد که مقدار شیب نقاط پُرخطر و بسیار پُرخطر بین  10-50درصد قرار دارد .نتیجۀ حاصل از
 ،MABACنشاندهندة این امر است که نقاط بسیار پُرخطر و پُرخطر بین شیبهای  10-50درصد هستند .مقایسۀ بین
نقاط لغزشی موجود در حوضه با نقشۀ شیب حوضه نیز نشان میدهد تعداد  24نقطه از لغزشها در شیب  25-15درصد،
 9مورد در شیبهای 35-25درصد 3 ،مورد در شیبهای  45-35درصد و یک نمونه نیز در شیب  55-45درصد رخ داده
است .در طبقات شیب پایینتر از  15درصد و باالتر از  55درصد ،نقطۀ لغزشی مشاهده نمیشود .معموالً بر روی
دامنههایی با شیب بیش از  55درصد ضخامت خاك و احتمال خطر زمینلغزش کاهش مییابد .شیبهای کمتر از 15
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درصد ،از نظر توزیع فضایی ،در قسمتهای پاییندست حوضه پراکنده شدهاند که در آن از شدت ناهمواری تا حد زیادی
کاسته شده است .همچنین ،عرض درة گیویچای در این محدوده افزایش پیدا کرده که نقش زیادی در تعدیل
ناهمواری های منطقه داشته است .بنابراین ،از نظر متغیر شیب احتمال وقوع زمینلغزش در این پهنهها کاهش پیدا
میکند .بنابراین ،میتوان اذعان داشت که از لحاا معیار شیب خروجی همۀ الگوریتمها پذیرفتنی است ،ولی نتیجۀ حاصل
از دو الگوریتم  VIKORو  MABACپذیرفتنیتر است.
در رابطه با عامل جهت شیب ،نقاط بسیار پُرخطر و پُرخطر ارائهشده توس همۀ الگوریتمها در دامنههای شمالی و غربی و
سپس دامنههایی با جهات شمال شرقی و شرقی قرار دارند .بررسی نسبت بین نقاط لغزشی و معیار جهت شیب نشان داده
است که بخش اعظمی از لغزشهای موجود در حوضه بهترتیب در دامنههایی با جهات شمالی ( 48/65درصد از نقاط
لغزشی) و غرب ( 32/43درصد از نقاط زمینلغزش) رخ داده است .دامنههای شمالی ،غربی ،و شمال غربی به دلیل
دریافت بارش زیاد ،ماندگاری بلندمدت برف ،و داشتن رطوبت بیشتر ،برای لغزش بسیار مستعد است .به عالوه2/70 ،
درصد از لغزشها در هر یک از جهات شمال شرقی ،شرقی ،جنوب ،و جنوب غربی و  8/11درصد از لغزشها در جهات
جنوب شرقی مشاهده میشود .بنابراین ،نتایج حاصل از الگوریتمهای مورد استفاده از نظر معیار جهت شیب پذیرفتنی
است.
بررسی مقایسهای بین معیار ارتفاع و خروجی الگوریتمها نشان میدهد ،با توجه به نتیجۀ  ،WLCمناطق بسیار پُرخطر و
پُرخطر در سطوح ارتفاعی  900-300متر قرار دارند .با توجه به خروجی  ،OWAنقاط دارای احتمال خطر زیاد و بسیار
زیاد بین ارتفاع  3000-1036است .نتیجۀ حاصل از  VIKORنشاندهندة این امر است که نقاط بسیار پُرخطر و پُرخطر
بین ارتفاع  3000-1000هستند .بررسی خروجی  MABACو مقایسه با نقشۀ طبقات ارتفاعی نشان میدهد که نقاط
پُرخطر و بسیار پُرخطر در سطوح ارتفاعی  3000-950متر قرار دارند .با مقایسۀ بین نقاط لغزشی موجود در حوضه با نقشۀ
طبقات ارتفاعی حوضه ،بهطور کلی در ارتفاعات پایینتر از  1110متر و باالتر از  2550متر حوضه پراکنش نقاط لغزشی
دیده نمیشود .ارتفاع پایین و وجود اراضی کمشیب در قسمتهای پاییندست حوضه تا حدودی بهعنوان یک عامل
محدودکنندة زمینلغزش مطرح است ،زیرا نقش چندانی در افزایش بارش ،تراکم پوششگیاهی ،و سایر متغیرهای
تأثیرگذار بر رخداد زمنلغزش ایفا نمیکند .در ترازهای ارتفاعی بسیار مرتفع حوضه نیز خشونت عناصر اقلیمی و غلبۀ
مورفولوژی تند و پرتگاهی باع تبدیل فرایندهای لغزشی به سایر فرایندهای ناپایدار دامنهای از قبیل سقوط سنگها و
واژگونیها میشود .بدین ترتیب ،میتوان گفت که رخداد زمینلغزش در ترازهای میانی حوضه از احتمال وقوع باالتری
برخوردار است 24/32 .درصد از نقاط لغزشی در ارتفاعات  1590-110متر 40/55 ،درصد در ارتفاعات ،1830-1590
 29/73درصد در سطوح ارتفاعی ،2070-1830و  5/41درصد نیز در مناطقی با ارتفاع  2550-2070قرار دارند .بنابراین ،از
لحاا معیار ارتفاع نیز نتایج الگوریتمهای مورد بررسی مطلوب است.
بررسی خروجی حاصل از همۀ روشها نشان میدهد که از لحاا معیار کاربری اراضی کاربری زراعی و مراتع بیشترین
درصد از مساحت مناطق دارای احتمال خطر بسیار زیاد و زیاد را به خود اختصاص داده است .در رابطه با نسبت بین
پراکنش نقاط لغزشی و معیار کاربری قابل ذکر است که بیشترین پراکنش لغزشها در کاربری زراعی ( 51/35درصد از
نقاط لغزشی) و مراتع ( 43/24درصد از نقاط لغزشی) است و  5/41درصد از نقاط لغزشی موجود در کاربری باغات قرار
گرفته است .میتوان گفت رعایتنکردن تناوب زراعی ،کشت در اراضی شیبدار ،چرای بیش از حد دامها در مراتع ،و
نابودی پوششگیاهی به رخداد زمینلغزش در کاربریهای کشاورزی و مراتع سرعت بخشیده است .لذا ،نتایج حاصل از
الگوریتمهای مورد استفاده از نظر معیار کاربری نیز پذیرفتنی است.
در رابطه با نقشۀ لیتولوژی میتوان گفت که با توجه به نقشۀ پهنهبندی حاصل از بهکارگیری روش  WLCو ،OWA
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طبقات بسیار پُرخطر و پُرخطر در سازندهایی با مقاومت بسیار کم ،کم ،و متوس قرار دارند .طبق نتایج الگوریتمهای
 VIKORو  ،MABACمناطق دارای خطر زیاد و بسیار زیاد ،عالوه بر سازندهایی با مقاومت بسیار کم ،کم ،و متوس ،
در مناطقی با لیتولوژی مقاوم نیز دیده میشوند .نسبت پراکنش لغزشها با معیار لیتولوژی نشان میدهد بهترتیب 21/62
و  24/32درصد از لغزشهای رخداده در حوضه در سازندهایی با مقاومت بسیار کم و کم ( :Qt2پادگانۀ آبرفتی جدید،
 :Qalرسوبات رودخانهای جدید :Ngm.s ،تناوب مارن خاکستری و قرمز ژیپسدار با ماسهسنگ و کنگلومرا:Oms ،
میکرو کنگلومرا ،ماسهسنگ و مارن) رخ داده است و حتی بزرگترین لغزشهای منطقه بر روی مارنهایی که بر روی
کنگلومراها قرار گرفتهاند رخ داده است .با توجه به وجود خمیرة رسی باال و سختشدگی نسبتاً کم ،اجزای کنگلومراهای
واقع در سازند قرمز پایینی نیز استعداد رانش و لغزش زیادی در دامنههای شیبدار دارند 32/44 .درصد نقاط لغزشی نیز در
سازندهایی با لیتولوژی متوس ( :Ngcکنگلومرای قرمز :Oms ،میکرو کنگلومرا ،ماسهسنگ ،و مارن) قرار دارند .به
عالوه ،زمینلغزشهای بزرگ و کوچکی بر روی دامنههای شیبدار متشکل از سنگهای آندزیت پرفیری و مگاپورفیری
ائوسن ایجاد شده است (فلدسپاتهای موجود در این سنگها و تشکیل کانیهای رسی زمینۀ وقوع بهوجود آورده است).
بنابراین ،نتایج روشها از لحاا عامل لیتولوژی پذیرفتنی است .بهویژه ،نتایج الگوریتمهای  VIKORو  ،MABACبا
توجه به درنظرداشتن مناطقی با سازندهای آندزیت پرفیری و مگاپورفیری ائوسن دقیقتر است.
با درنظرداشتن عامل بارش ،به این نتیجه میتوان رسید که طبق نقشۀ پهنهبندی حاصل از روش  ،WLCمناطق با
پتاسیل خطر زیاد و بسیار زیاد در مناطقی با بارش  470-320میلیمتر قرار دارند .نتایج بهدستآمده از روش  OWAنیز
بیانگر این امر است که مقادیر بارشی در مناطق دارای پتانسیل خطر مابین  480-310میلیمتر قرار گرفته است .مقدار
بارش ،طبق نتیجۀ نهایی مدل  ،MABACبین  310تا  470میلیمتر است .با توجه به خروجی حاصل از روش VIKOR

نیز مقادیر بارشی نقاط بسیار پُرخطر و پُرخطر بین  310تا  460میلیمتر است .بررسی نسبت نقاط لغزشی و مقادیر بارش
نیز نشان میدهد بیشترین فراوانی پراکنش نقاط لغزشی موجود در حوضه در مقدار بارشی  410-380میلیمتر (48/65
درصد از زمینلغزشهای موجود) قرار دارد و سطوحی با مقدار بارش  380-350میلیمتر نیز  21/62درصد از نقاط لغزش
را شامل میشوند .بهعالوه 16/22 ،و  13/51درصد از زمینلغزشهای رخداده در حوضه در سطوح بارشی  350-300و
 400-440میلیمتر قرار دارند .میتوان نتیجه گرفت که از لحاا معیار بارش نیز نتایج روشهای مورد استفاده تقریباً
پذیرفتنی است .ولی با توجه به این امر که نقاط لغزشی موجود در حوضه در مناطقی با مقدار بارش  450-300میلیمتر
قرار دارند و با نظر به اینکه طبق خروجی حاصل از روش  MABACنقاط دارای احتمال خطر زیاد و بسیار زیاد بیشتر
در همین محدودة بارشی قرار دارند (با توجه به حداقل و حداکثر مقادیر بارش معرفیشده بهعنوان مناطق دارای احتمال
خطر بسیار زیاد و زیاد) ،میتوان اذعان کرد که خروجی حاصل از روش  MABACپذیرفتنیتر از دیگر روشها بهنظر
میرسد.
از لحاا معیار فاصله از راه ارتباطی ،باید اشاره کرد که بهترتیب طبق خروجیهای حاصل از روشهای ،OWA ،WLC
 ،VIKORو  ،MABACمناطق بسیار پُرخطر و پُرخطر از فاصلۀ صفر تا 350متری از راه ارتباطی قرار دارند .مقایسۀ
نقاط لغزشی و نقش موضوعی راه ارتباطی حاکی از این امر است که در بین نقاط لغزشی موجود  18/92درصد در فاصلۀ
0-50متری 5/41 ،درصد در فاصلۀ 100-50متری 2/71 ،درصد در فاصلۀ 200-100متری ،و  24/32نیز در فاصلۀ -200
400متری از جاده قرار دارند و  48/64نقاط لغزشی در فاصلۀ بیش از 1000متری واقع شدهاند .بنابراین ،میتوان گفت
اراضی بسیار پُرخطر و پُرخطر ،بهطور نسبی ،در فواصل نزدیک از جاده قرار دارند .از زمره لغزشهای جادهای در منطقه در
در طی سالهای اخیر میتوان اشاره کرد به لغزشهای مکرر در جادة خلخال -گیوی (کوثر) و لغزشهای مربوط به جادة
اردبیل -خلخال (در مسیر جادة اردبیل به خلخال ،بخش اعظم منطقه از مارنهای خاکستری و قرمز ژیپسدار مستعد به
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زمینلغزش پوشیده شده است).
بر اساس نتایج بررسی معیار فاصله از گسل ،طبق نقشۀ پهنهبندی خطر زمینلغزش حاصل از همۀ الگوریتمهای مورد
استفاده در پژوهش حاضر ،نقاط بسیار پُرخطر و پُرخطر تا فواصل 300متری از گسل واقع شدهاند .مقایسۀ نقشۀ فاصله از
گسل با نقشۀ پراکنش نقاط لغزشی نشان میدهد  21/62درصد از زمینلغزشهای حوضه در فاصلۀ 50-0متری از گسل
ایجاد شده است .بهترتیب  8/11و  5/40درصد از نقاط لغزشی موجود نیز در فواصل  200-50و  200-500قرار دارد و
مابقی نقاط لغزشی در فواصل زیاد از گسل رخ دادهاند .لذا ،گسلها (بهویژه گسلهای اصلی فیروزآباد -مجدر و گیوی) به
گسیختگی در دامنهها و ایجاد شکستگی در الیهها و خردشدگی تودههای سنگی و درنتیجه نفوذ آب به داخل زمین و
کاهش مقاومت برشی دامنه منجر میشوند .بهعنوان مثال ،گسلۀ فیروزآباد -مجدر با عبور از محدودة آلتراسیونهای
حاصل از فرسایش شیمیایی آندزیتهای پورفیری و ایجاد شیب زیاد باع وقوع زمینلغزشهایی در روستای عینالآباد
شده است.
از لحاا معیار فاصله از رودخانه ،میتوان نتیجه گرفت بهترتیب طبق خروجیهای حاصل از روشهای ،OWA ،WLC
 ،VIKORو  ،MABACمناطق بسیار پُرخطر و پُرخطر تا فاصلۀ  ،300 ،250 ،300و 400متری از رودخانه قرار دارند.
نسبت پراکنش لغزشها با این معیار مورد بررسی نشان میدهد که بهطور کلی  35/14درصد از زمینلغزشهای رخداده
در حوضه در فاصلۀ 10-0متری از رودخانهها اتفاق افتاده است .در فواصل  10تا 200متری از رودخانهها ،نقاط لغزشی
دیده نمیشود و  24/32درصد نقاط لغزشی درست در فاصلۀ 20متری از رودخانهها شکل گرفته است و مابقی نقاط
لغزشی در فواصل نسبی دورتر از شبکۀ رودخانههای حوضه قرار دارند .بنابراین ،میتوان بیان کرد که اغلب نقاط لغزشی
موجود در حوضه در فواصل نزدیک از رودخانه رخ داده است و رودخانهها (بهویژه رودخانههای دائمی و پُرآب هیروچای،
آرپاچای ،و گیویچای) ،با زیرشویی دامنهها و از بین بردن تکیهگاه در رخداد لغزشهای محدوده ،دارای اهمیتاند و
مناطق پُرخطر بیشتر بستر طغیانی رود را شامل میشود و این بخش از حوضه در معرض مستقیم فرسایش توس جریان
رود است .مخصوصاً در محل پیچ مقعر مئاندرها به دلیل افزایش سرعت جریان رود و عمل زیربری عمل تخریب
شدیدتر است و وجود سازندهای آبرفتی حساس از عوامل مهم هستند که رودخانههای اصلی بیشتر تحت تأثیر بوده
است .بنابراین ،میتوان اذعان کرد که از نظر معیارهای فاصله از راه ارتباطی فاصله از گسل و رودخانه نیز نتایج حاصل از
الگوریتمهای چندمعیاره ،قابل قبول ،و نزدیک به واقعیت موجود در محدوده است.
نتایج حاصل از همپوشانی خروجی حاصل از مدلهای مورد بررسی با پراکنش نقاط لغزشی (جدول  )4نشان داد که
بهترتیب با توجه به الگوریتمهای تصمیمگیری چندمعیاره  ،VIKOR ،OWA ،WLCو ،29/73 ،37/84 ،MABAC
 ،59/46و  48/65درصد از نقاط لغزشی در طبقۀ بسیار پُرخطر و  ،24/33 ،51/35 ،37/84و  35/14درصد از نقاط لغزشی در
طبقۀ پُرخطر قرار دارند .بنابراین ،با توجه به جدول  ،4میتوان بیان کرد تطبیق سطوح لغزشیافته و پهنههای مواجهه با
خطر نشان میدهد که در خروجی حاصل از همۀ الگوریتمهای مورد بررسی ،مناطقی که در ردة بسیار پُرخطر و پُرخطر
قرار دارند دارای بیشترین تعداد و درصد از سطوح لغزشیاند .به عالوه ،در طبقات کمخطر معرفیشده توس الگوریتمهای
چندمعیاره مورد بررسی ،تعداد محدودی از نقاط لغزش مشاهده میشود و در طبقات کمخطر معرفیشده نیز هیچ پراکنشی
از نقاط لغزشی رخداده در حوضه دیده نمیشود .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که با توجه به پراکنش زمینلغزشهای
موجود در هر یک از طبقات خطر ،همۀ الگوریتمهای مورد بررسی و بهخصوص روش ویکور با پوشش  22نقطۀ لغزشی
در طبقۀ بسیار پُرخطر از دقت نسبی باالیی در ارزیابی خطر زمینلغزش برخوردارند.
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تعداد
درصد
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جدول شماره  .4تعداد و درصد نقاط پراکنش لغزشی در هر طبقۀ خطر
مدل WLC
بسیار کمخطر
کمخطر
خطر متوس
پُرخطر
بسیار پُرخطر
3
6
14
14
8/11
16/21
37/84
37/84
مدل OWA
بسیار کمخطر
کمخطر
خطر متوس
پُرخطر
بسیار پُرخطر
1
6
19
11
2/70
16/22
51/35
29/73
مدل VIKOR
بسیار کمخطر
کمخطر
خطر متوس
پُرخطر
بسیار پُرخطر
1
5
9
22
2//70
13/51
24/33
59/46
مدل MABAC
بسیار کمخطر
کمخطر
خطر متوس
پُرخطر
بسیار پُرخطر
1
5
13
18
2/70
13//51
35/14
48/65

جهت مستندسازی بیشتر اعتبار نقشههای پهنهبندی ،دقت هر یک از تکنیکهای مورد استفاده با منحنی  ROCارزیابی
شده است .طبق نتیجۀ بهدستآمده ،بهترتیب مقدار سطح زیر منحنی در مدل VIKOR ،0/73 OWA ،0/72 WLC

 0/85و در مدل  0/76 MABACاست .با توجه به طبقهبندی ارائهشده برای سطح زیر منحنی ،دقت روشهای ،OWA
 ،WLCو  MABACخیلیخوب و دقت روش  VIKORدر طبقۀ عالی قرار دارد (شکل .)8

شکل شماره  .8منحنی تشخیص عملکرد نسبی و سطح زیر منحنی مربوط به نقشههای پهنهبندی زمینلغزش حوضۀ گیویچای

نتیجهگیری
پدیدة زمینلغزش در زمرة یکی از انواع ناپایداری دامنهای بهشمار میرود که هرساله تلفات و خسارات مالی و جانی
بسیاری بر زندگی انسانها تحمیل میکند .در این رابطه ،شناسایی مناطق مستعد رخداد زمینلغزش از ملزومات مدیریت
منابع طبیعی و برنامهریزی توسعهای و عمرانی محسوب میشود و اقدام به پهنهبندی با کاربست مدلهای مختلش یکی
از رویکردهایی بهشمار میرود که از طریق آن میتوان پهنههای حساس و مستعد برای لغزشهای آینده را شناسایی کرد.
در پژوهش حاضر شیب ،جهت شیب ،ارتفاع ،لیتولوژی ،کاربری اراضی ،بارش ،فاصله از راه ارتباطی ،فاصله از آبراهه ،و
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فصلنامه پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،دورۀ  ،54شمارۀ  ،1بهار 1401

فاصله از گسل بهعنوان عوامل مؤثر در وقوع خطر زمینلغزش در منطقه شناسایی شد و سپس با استفاده از الگوریتمهای
تصمیمگیری چندمعیاره به ارزیابی و پهنهبندی خطر وقوع زمینلغزش در حوضۀ گیویچای پرداخته شد .در این مطالعه
مرحلۀ مربوط به وزندهی عوامل با استفاده از روش  CRITICانجام شده است و با توجه به نتایج بهدستآمده بهترتیب
عوامل شیب با وزن  ،0/16لیتولوژی با وزن  ،0/15و کاربری اراضی با وزن  0/13بیشترین نقش را در وقوع زمینلغزش
حوضه به خود اختصاص دادند .مددی و همکاران ( )1392و رجبی و فیضاهللپور ( )1393نیز در مطالعات خود به بررسی
خطر زمینلغزش در حوضۀ گیویچای پرداختهاند و هرچند با بررسی نقاط معرفیشده بهعنوان مناطق بسیار پُرخطر و
پُرخطر به نقش عوامل شیب (بهخصوص شیب  33-17درصد) ،کاربری (بهویژه ،کاربریهای زراعی ،مرتع ،و باغات)،
وجود سازندهای زمینشناسی مستعد در وقوع زمینلغزشهای حوضۀ گیویچای تأکید داشتهاند ،باید اذعان کرد که در
این مطالعات صرفاً به معرفی مناطق پُرخطر پرداخته شده است و وزندهی معیارها و تعیین اولویت و نقش معیارها ارزیابی
نشده است .به بیان دیگر ،روشهای مورد استفاده در این پژوهشها ،که بهترتیب عبارت از مدل  LIMو مدل پرسپترون
چندالیه از نوع پیشخور پسانتشار است ،فاقد توانایی تعیین وزن معیارها در وقوع خطر زمینلغزشاند .اما در مطالعۀ
حاضر ،وزن و اهمیت معیارها ،بهعنوان یکی از مراحل عملیاتی مربوط به اجرای مدلهای تصمیم،گیری چندمعیاره ،با
استفاده از روش وزندهی  ،CRITICارزیابی شده است .با توجه به اینکه در وزندهی  ،CRITICوزن معیارها ،با توجه
به نقشههای معیار و میزان همبستگی ،تضاد و انحراف معیار بین الیههای اطالعاتی مورد استفاده تعیین میشود و
کارشناسان در تعیین اهمیت معیارها دخالت و نقشی ندارند ،استفاده از این روش در وزندهی معیارها در پژوهش حاضر
میتواند گامی در جهت حلّ معضل استقالل صفات از یکدیگر باشد که به هنگام مقایسۀ زوجی در چارچوب روش فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPو فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPو در شرای عدم تحقق همبستگی بین صفات عینیت
مییابد.
با توجه به خروجی حاصل از الگوریتمهای مورد مطالعه ،پهنههای با خطر کم و خیلی کم دارای کمترین مساحت در
سطح حوضهاند .از طرف دیگر ،پهنههایی با خطر متوس  ،زیاد ،و خیلی زیاد بیشترین مساحت حوضه را به خود اختصاص
دادهاند .میتوان گفت نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از ریسک باالی حوضۀ گیویچای از لحاا رخداد حرکات لغزشی
است .مددی و همکاران ( )1392و رجبی و فیضاهللپور ( )1393در مطالعاتی که در زمینۀ بررسی خطر زمینلغزش در
بخشی از حوضۀ گیویچای داشتهاند به این نتیجه دست یافتند که طبقات بسیار پُرخطر و پُرخطر بخش اعظمی از
مساحت محدوده را تشکیل میدهند و پتانسیل خطر زمینلغزش در این حوضه بسیار زیاد است .با توجه به پراکنش
زمینلغزشهای موجود در هر یک از طبقات خطر همۀ الگوریتمهای مورد بررسی از دقت نسبی باالیی در ارزیابی خطر
زمینلغزش برخوردارند .مقایسۀ مدلها نسبت به یکدیگر ،با توجه به نتایج حاصل از منحنی  ،ROCنشان داد دقت
روشهای  ،WLC ،OWAو  MABACخیلی خوب است و روش  VIKORاز نظر دقت در طبقۀ عالی قرار دارد.
بنابراین ،نتایج ارزیابی عملکرد مدلهای  MCDMدر مطالعۀ حاضر همانند نتایج حاصل از مطالعات بهاروند و همکاران
( ،)1396حجازی و همکاران ( ،)1398مددی و همکاران ( ،)1399اصغری سراسکانرود و همکاران ( ،)1400نادری و
همکاران ( ،)1400میشیل و همکاران ( ،)2016گیگووایس و همکاران ( ،)2019دیکشیت و همکاران ( ،)2020و صالحپور
جم و همکاران ( )2021عملکرد خوب مدلهای تحلیل چندمعیاره را برای تولید خطر زمینلغزش نشان میدهد .اما
نکتهای که باید درنظر داشت این امر است که روش  VIKORبا سطح زیر منحنی  0/85از دقت نسبی باالتری نسبت به
دیگر الگوریتمها جهت مطالعۀ خطر زمینلغزش برخوردار است و از امتیازهای مهم این روش آن است که بهطور همزمان
میتوان از شاخصها و معیارهای عینی و ذهنی استفاده کرد و رتبهبندی و اطالعات قابل توجهی را درمورد فاصلۀ نسبی
هر گزینه نسبت به نقطۀ ایدهآل در اختیار کاربر قرار میدهد .انتظار میرود این مطالعه و نتایج حاصل از این تحقیق ،با
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معرفی مناطق دارای احتمال وقوع باالی زمینلغزش ،راهگشایی برای اعمال مدیریت بهتر و علمیتر مدیران و
برنامهریزان ذیصالح در این زمینه گردد و در نواحیای با پتانسیل خطر باال با انجام اقدامات حفاظتی و آبخیزداری
مناسب و البته کارشناسیشده توس متخصصان از وقوع زمینلغزشهای احتمالی در سطح حوضۀ گیویچای جلوگیری
شود .به عالوه ،نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،با معرفی بهترین روش تحلیل چندمعیاره ،بهمنظور مطالعۀ خطر
زمینلغزش در امر انتخاب روش مناسب بررسی و پهنهبندی خطر زمینلغزش در حوضههایی با شرای طبیعی و انسانی
مشابه با محدودة حوضۀ گیویچای میتواند بسیار مفید باشد و مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد.
تقدیر و تشکر

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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