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سيامک بهاروند؛ گروه زمین شناسی ،واحد خرم آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی،
خرم آباد ،ایران
سلمان سوري*؛ دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خرم آباد ،باشگاه پژوهشگران
جوان و نخبگان ،خرمآباد ،ایران
تاريخ :دريافت 30/9/02

پذيرش 39/6/02

چکيده
یکی از انواع فرآیندهاي دامنهاي که هرساله در برخی نقاط جهان و ایران رخ داده و باعث
خسارتهاي جانی و مالی فراوانی میشود ،پدیدۀ زمین لغزش است .بهمنظور بررسی پایداري
دامنهها در حوضۀ کاکاشرف ابتدا با استفاده از عکسهاي هوایی و بازدیدهاي میدانی نقاط
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لغزشی شناسایی شده و متعاقب آن نقشه پراکنش زمین لغزش حوضه تهیه شده است .با تلفیق
نقشۀ عوامل مؤثر بر لغزش با نقشه پراکنش زمینلغزشها ،تأثیر هر یک از این عوامل از جمله
نرمافزار  Arc GISسنجیده شده است .سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی این
عوامل اولویتبندي شدند .در این تحقیق از روش منطق فازي و تراکم سطح بهمنظور
پهنهبندي خطر زمینلغزش در حوضۀ کاکاشرف استفاده شده است .براي ارزیابی و طبقهبندي
نتایج خروجی مدلهاي استفاده شده در برآورد خطر لغزش منطقه از شاخص احتمال تجربی
استفاده شده است ،نتایج بهدست آمده نشان میدهد که مدل منطق فازي ،روش کارآمدتري
نسبت به مدل تراکم سطح استفاده شده براي تهیۀ نقشه خطر لغزشهاي حوضۀ کاکاشرف
است.
واژههای کليدی :زمین لغزش ،حوضۀ کاکاشرف ،منطق فازي ،فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،تراکم سطح

* نويسنده مسئول

soorisalman@yahoo.com
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شیب ،جهت شیب ،ارتفاع ،لیتولوژي ،کاربري اراضی ،فاصله از جاده و آبراهه در محیط
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مقدمه
بنا به تعریف انجمن جهانی زمینشناسی مهندسی ،زمین لغزش عبارت از جابهجایی بهسمت
پایین تودهاي از مواد روي یک شیب است .ایران با توپوگرافی عمدتاً کوهستانی ،فعالیت
زمینساختی و لرزهخیزي زیاد ،شرایط متنوع اقلیمی و زمینشناسی ،عمده شرایط طبیعی براي
ایجاد طیف وسیعی از لغزشها را دارد .بنا بر این به همان نسبت که از امتیاز کوهستانی بودن و
برآورد اولیه ،سالیانه  222میلیارد ریال خسارت مالی از طریق لغزشها بر کشور تحمیل
میشود و این در صورتی است که از بین رفتن منابع طبیعی غیرقابل بازگشت بهحساب آورده
نشوند [.]4
استان لرستان بهدلیل خصوصیات متنوع زمینشناسی نظیر لیتولوژي ،تکتونیک ،لرزهخیزي و
شرایط خاص آب و هوایی ،از جمله مناطق داراي پتانسیل لغزش است .قرار گرفتن روي
کمربند زلزله خیز آلپ -هیمالیا ،عبور گسل بزرگ زاگرس ،تناوب الیههاي سخت آهکی و
الیههاي سست مارنی شیلی در یال تاقدیسهاي بزرگ در سرتاسر این استان شرایط ناپایداري
بخشهاي بزرگی از دامنههاي طبیعی را ایجاد کرده است [ .]0در این تحقیق بهمنظور پهنهبندي
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تنوع آب و هوایی بهرمند هستیم در معرض خطرات ناشی از آن نیز قرار داریم .بر اساس

خطر زمینلغزش حوضۀ کاکاشرف واقع در استان لرستان از روشهاي تراکم سطح و منطق
فازي استفاده شده است.
عوامل محیطی مؤثر بر لغزش بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته میشوند بنا بر این مهمترین
مرحله براي ارزیابی و تعیین خطر زمینلغزش ،شناسایی و بررسی زمینلغزشهاي بهوقوع
پیوسته و بررسی عواملی است که زمین لغزشها را کنترل میکنند.
لطفیزاده استاد دانشگاه کالیفرنیا اولین بار مفهوم منطق فازي را در مقالهاي با عنوان
"مجموعههاي فازي" ،در سال  4362ارائه کرد [ .]9منطق فازي یک منطق چند مقداري است،
یعنی پارامترها و متغیرهاي آن ،عالوه بر اختیار اعداد  2یا  ،4میتوانند تمامی مقادیر بین این
دو عدد را نیز اختیار کنند .بهطورکلی هدف از تئوري فازي ،ایجاد روشی نوین در بیان عدم
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در روش آماري دو متغیر تراکم سطح وقوع زمین لغزش بهعنوان متغیر وابسته و هر یک از
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قطعیت ها و ابهامات روزمره است [.]4
در سالهاي اخیر این روشها مورد توجه پژوهشگران متعددي قرار گرفته که از جمله
میتوان بهبررسیهاي پورقاسمی و همکاران (" ]2[ )4911ارزیابی خطر زمین لغزش در بخشی
از حوضۀ آبخیز هراز با استفاده از روش تصمیمگیري چند معیارۀ فازي" ،بهنیافر و همکاران
(" ]6[ )4913بررسی کاربرد روشهاي منطق فازي و تحلیل سلسله مراتبی براي پهنهبندي
مدلهاي تراکم سطح و ارزش اطالعاتی در پهنهبندي خطر زمین لغزش در حوضۀ چرداول
ایالم" ،زمانی (" ]1[ )4932پهنهبندي مخاطرات زمین در حوضۀ یدک طویل با استفاده از
مدلهاي ارزش اطالعاتی ،تراکم سطح و سلسله مراتبی" ،سوري (" ]3[ )4932پهنهبندي خطر
زمینلغزش در حوضۀ کشوري (نوژیان)" و عبادينژاد و همکاران (" ]42[ )4932ارزیابی
کارایی عملگرهاي منطق فازي در پهنهبندي خطر لغزشهاي حوضۀ شیرود"؛ در ایران و به
پژوهشهاي فانیو" ]44[ )0227( 4پهنهبندي خطر زمینلغزش با استفاده از روش آماري
دومتغیره در منطقۀ النگنون چین" ،یالکین" ]40[ )0221( 0پهنهبندي خطر زمین لغزش با
استفاده از روش آماري دومتغیره در ترکیه" ،وي دونگ 9و همکاران (" ]49[ )0223ارزیابی
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خطر زمینلغزش در حوضۀ آبریز فریزي" ،کریمی و همکاران (" ]7[ )4932استفاده از

حساسیت رانش زمین در اطراف استان گوئیژو چین" ،بوي 4و همکاران (]44[ )0240
"پیشبینی خطر زمینلغزش در استان هوابین ویتنام با استفاده از تئوري فازي" اشاره کرد.

ويژگيهای حوضۀ بررسي شده
حوضۀ آبریز کاکاشرف با مساحتی حدود  423کیلومترمربع در  42کیلومتري جنوبشرقی
خرمآباد در استان لرستان قرار دارد (شکل  .)4بلندترین نقطۀ ارتفاعی آن  0706متر و پستترین
نقطه  4932متر از سطح آزاد دریا قرار دارد .و از دیدگاه زمینساختی گسترۀ بررسی شده در
پهنۀ زاگرس چینخورده قرار میگیرد.
4. Bui

3. Wei dong

2.Yalcin

1. Fanyu
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مواد و روشها
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بررسي عوامل مؤثر بر زمينلغزشهای حوضۀ کاکاشرف
اولین گام در تهیه نقشۀ پهنهبندي خطر زمینلغزش ،تهیه نقشۀ پراکنش زمینلغزشهاي
اتفاق افتاده است .در حوضۀ کاکاشرف  4931پیکسل لغزشی با ابعاد  92×92متر شناسایی شده
است .با توجه به سازوکار مشابه لغزشها در این تحقیق سه لغزش بزرگ حوضه به نمایندگی
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شکل  .1موقعيت جغرافيايي حوضۀ کاکاشرف

از سایر لغزشها بررسی شده است (شکل ( )0جدول .)4
در این تحقیق براي اولویتبندي عوامل مؤثر بر لغزشهاي حوضۀ کاکاشرف  7عامل
آبراهه بررسی شده است .براي بررسی ارتباط عوامل تأثیر گذار بر وقوع زمینلغزش در حوضۀ
کاکاشرف بعد از تهیۀ نقشه این عوامل ،با قطع دادن نقشه هر یک از آنها با نقشۀ نقاط لغزشی
منطقه ،پراکندگی نقاط لغزشی نسبت به عوامل مؤثر بر خطر زمینلغزش در محیط نرمافزار
 ArcGISبررسی شده است.
 .4میزان شیب دامنه :شیب یکی از عوامل اصلی ایجاد زمینلغزش در مناطق مختلف است و
اکثر روشها به این پارامتر تأکید دارند .بهمنظور تهیۀ نقشۀ شیب از مدل رقومی ارتفاعی که
از خطوط تراز نقشۀ توپوگرافی منطقه در محیط نرمافزار  ArcGISتهیه شد استفاده شده
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شیب ،جهتشیب ،طبقات ارتفاعی ،زمینشناسی (لیتولوژي) ،کاربري اراضی ،فاصله از جاده و
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است .نقشۀ شیب براي منطقۀ بررسی شده در  2کالس  92-42 ،42-92 ،2-42 ،2-2و
بیشتر از  42درجه تهیه شده است (شکل .)9
جدول  .1بررسي مهمترين زمين لغزشهای حوضۀ کاکاشرف
مهمترین عامل مؤثر بر

مساحت

زمینلغزش

(مترمربع)
46234

L1

لغزش

خاک

رودخانه

L2

لغزش

سنگ

زمینشناسی

444712

L3

ریزش

سنگ

ش یب

93747

 .0زمینشناسی منطقه :خصوصیات لیتولوژیک و زمینشناسی منطقه از مهمترین عاملهاي
مؤثر در وقوع زمینلغزش است .لیتولوژي نوع سنگ ،درجۀ هوازدگی و نوع و مقدار ماده
پرکننده را دربر میگیرد که هر کدام از این عوامل نقش بهسزایی در مکانیسم پایداري
شیبها دارند .در این تحقیق واحدهاي سنگشناسی حوضۀ کاکاشرف بر اساس جنس و
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شکل  .2نقشۀ پراکنش زمينلغزش در حوضۀ کاکاشرف
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نوع زمینلغزش

نوع مصالح درگیر
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سن مجزا شده است (جدول ( )0شکل  .)4مبناي این نقشه ،نقشۀ زمینشناسی استان
لرستان تهیه شده بهوسیلۀ سازمان زمینشناسی است که مرز واحدها بر اساس بررسیهاي
میدانی و بررسی تصاویر ماهوارهاي تصحیح شده است.
جدول  .2واحدهای سنگشناسي حوضۀ کاکاشرف
Qft2

ذخایر تراستی و مخروطه افکنههاي کوهپایهاي جدید کم ارتفاع

Plbk
EMas-sb
KPeam

کنگلومراي تودهاي سیمانی با دگرسانی شدید و ماسه سنگ کمی هوازده با چینهبندي متقاطع
(سازند بختیاري)
سنگهاي تفکیک نشده سازندهاي شهبازان و آسماري
سیلتستون کمی هوازده زیتونی تیره و ماسه سنگ با توسعه از کنگلومراهاي چرتی و آهک (سازند
امیران)

KEpd-g

سنگهاي تفکیک نشده سازندهاي پابده و گورپی

EKn

کنگلومراي قرمز ،ماسه سنگ و سیلتستون (سازند کشکان)

 .9جهت شیب :جهت شیب یکی از عوامل تأثیرگذار در تهیۀ نقشه حساسیت به خطر
زمینلغزش است .زیرا جهت شیب نشاندهندۀ تأثیر متفاوت نور آفتاب (تشعشعات
خورشید) ،بادهاي گرم و خشک و بارش در جهتهاي مختلف است .در این تحقیق
بهمنظور ارتباط بین جهت شیب و لغزشهاي رخداده نقشۀ جهت شیب به  3کالس
،020/2-047/2 ،427/2-020/2 ،440/2-427/2 ،67/2-440/2 ،00/2-67/2 ،2-00/2
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شکل  .3نقشۀ شيب حوضۀ کاکاشرف

شکل  .3نقشۀ زمينشناسي(ليتولوژی) حوضه کاکاشرف
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ویژگی
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 997/2-962 ،030/2-997/2 ،047/2-030/2درجه طبقهبندي شد (شکل .)2
 .4طبقات ارتفاعی :ارتفاع نیز بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر خطر زمینلغزش معرفی شده
است زیرا در کنترل درجه و نوع فرسایش نقش بهسزایی دارد [ .]42نقشۀ طبقات ارتفاعی
خود از کالسبندي نقشه  DEMمنطقه تهیه میشود .بهمنظور بیان ارتباط بین عامل ارتفاع
و زمینلغزشهاي رخداده در منطقه ،نقشۀ طبقات ارتفاعی در  2کالس ،4932-4722
 .2نقشۀ فاصله از آبراهه :بهمنظور تهیه نقشۀ حریم فاصله از آبراهه ،شبکه آبراههها از روي
نقشۀ توپوگرافی مشخص و در محیط نرمافزار  GISرقومی گردید .سپس نقشۀ مورد نظر
به  2کالس با فواصل  322-4022 ،622-322 ،922-622 ،2-922و بیشتر از  4022متر
تقسیم و بهمنظور بیان ارتباط بین خطر زمینلغزش و حریم فاصله از آبراههها بهکار گرفته
شد (شکل .)7
 .6فاصله از جاده :بررسیها نشان داده است که جادهسازي غیراصولی از عوامل مهم در ایجاد
لغزش بهشمار میآید .بهمنظور تهیۀ نقشۀ فاصله از جاده ،شبکۀ جاده از روي نقشه
توپوگرافی استخراج و در محیط نرمافزار  ArcGISرقومی گردید .سپس نقشۀ مورد نظر
با فواصل  322-4022 ،622-322 ،922-622 ،2-922و بیشتر از  4022متر تقسیم شد
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 0922-0622 ،0222-0922 ،4722-0222و بیشتر از  0622متر تهیه شد (شکل .)6

(شکل .)3
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شکل  .3نقشۀ جهت شيب حوضۀ کاکاشرف

شکل  .3نقشۀ طبقات ارتفاعي حوضۀ کاکاشرف
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 .7کاربري اراضی :نقشۀ کاربري اراضی نحوۀ توزیع پوشش گیاهی و غیرگیاهی و همچنین نوع
پوشش گیاهی در نقاط مختلف را نشان میدهد .در حوضۀ کاکاشرف کاربري اراضی با
استفاده از دادههاي ماهوارهاي  TMو عملیات میدانی تکمیل شده است .بر اساس بررسی
صورت گرفته کاربريهاي اراضی زراعی ( ،)Alاراضی جنگلی ( )Fو اراضی صخرهاي
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شکل  3زمين لغزش در حريم رودخانه واقع در منطقه کاکاشرف
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شکل  .3نقشۀ فاصله از آبراهه در حوضۀ کاکاشرف

( )Rدر منطقه شناسایی شد (شکل .)42
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اولويتبندی عوامل مؤثر بر لغزش در حوضۀ کاکاشرف
در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی ) )AHPکه از مدلهاي چندمعیاره
تصمیمگیري است ،براي اولویتبندي عوامل مؤثر بر وقوع لغزش استفاده شده استAHP .
روشی نیمهکیفی در بررسی زمینلغزش است که شامل ماتریس وزندهی بر مبناي مقایسههاي
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شکل  .0نقشۀ فاصله از جاده در حوضۀ کاکاشرف شکل  .19نقشۀ کاربری اراضي حوضۀ کاکاشرف

زوجی بین عوامل است و میزان مشارکت هر یک از عوامل را در وقوع زمینلغزش مشخص
میکند [ .]42از مزایاي این روش این است که اعمال نظر کارشناسی بهوسیلۀ افراد را تا حد
زیادي از عوامل را دخالت داد و با استفاده از نظر کارشناسی وزن هر عامل را بهدست آورد
[.]46
در تحلیل سلسله مراتبی روش کار بدین صورت است که ابتدا بهمنظور تعیین ارجحیت
عوامل مختلف و تبدیل آنها به مقادیر کمی از قضاوتهاي شفاهی (نظر کارشناسی) بر مبناي
مقایسههاي زوجی استفاده میشود ،بهطوريکه تصمیمگیرنده ارجحیت یک عامل را نسبت به
علل دیگر بهصورت جدول  9در نظر گرفته و این قضاوتها را به مقادیر کمی بین  4الی 3
تبدیل میکند [.]47

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.2.1

زیادي آسانتر کرده و احتمال خطا را کاهش میدهد .همچنین در این روش میتوان تعداد
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سپس نتایج این مقایسهها ،براي محاسبۀ شاخص ناسازگاري به نرمافزارExpert Choice
وارد میشود .اگر شاخص محاسبه شده کمتر از  2/4باشد نتایج قابل قبول است و در غیر این
صورت باید دوباره در وزندهی تجدید نظر شود.
جدول  .3طبقهبندی ارجحيت مقادير وزنها بر اساس قضاوت کارشناسي
کامالً مهم یا کامالً مطلوبتر

3

اهمیت خیلی قوي

7

اهمیت یا مطلوبیت قوي

2

کمی مطلوبتر یا کمی مهمتر

9

اهمیت یا مطلوبیت یکسان

4

اولویت بین فواصل

 6 ،4 ،0و 1

پهنهبندي خطر زمینلغزش با استفاده از روش تراکم سطح
در این تحقیق تحلیل خطر زمینلغزش بر مبناي  7عامل مؤثر در ناپایداري دامنهها شامل
شیب ،جهت شیب ،زمینشناسی (لیتولوژي) ،کاربري ارضی ،طبقات ارتفاعی ،فاصله از جاده و
آبراهه انجام شده است .در روش تراکم سطح میزان مربوط به هر کالس از عوامل مؤثر بر
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توصیف زبانی ارجحیت طبقات

مقدار عددي وزنها

لغزش از رابطۀ  4بهدست میآید:
() 4

بهمنظور تهیۀ نقشۀ پهنهبندي خطر زمینلغزش در حوضۀ کاکاشرف با استفاده از روش
تراکم سطح؛ ابتدا میزان مربوط به هر کالس با استفاده از رابطۀ  4محاسبه میشود .سپس نقشۀ
وزنی هر یک از عوامل مؤثر بر لغزش بر اساس نرخهاي بهدست آمده تهیه و با جمع جبري
نقشههاي این عوامل ،نقشه نهایی بهدست میآید.

پهنهبندی زمين لغزش با استفاده از منطق فازی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.2.1

 =Wareaوزن تراکم سطح
 =Bمساحت کالس متغیر

 =Aمساحت زمین لغزش در کالس متغیر
=Dمساحت کل حوضه
 =Cمساحت کل زمین لغزشها

در روش منطقفازي بعد از تهیۀ منابع و اطالعات الزم ،همۀ مراحل تحقیق شامل
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ساماندهی اطالعات ،اجراي مدل ها و ارزیابی نتایج در محیط نرمافزار  Arc GIS 10انجام
گرفته است .بهطورکلی پهنهبندي خطر زمینلغزش در حوضۀ کاکاشرف با استفاده از منطق
فازي شامل این مراحل است.:

 .4تعیین درجۀ عضویت فازي بر اساس تابع عضویت گوسی
 .2همپوشانی نقشهها بر اساس عملگر جمع فازي و در نهایت تهیه نقشۀ پهنهبندي منطقه
تابع عضویت :تئوري فازي شامل تمام تئوريهایی است که از مفاهیم اساسی مجموعههاي
فازي یا توابع عضویت استفاده میکند .به بیان لطفیزاده براي مشخص شدن اعضاء یک
مجموعه باید تابع عضویت تعریف شود [ .]9یکی از اساسیترین مباحث در تئوري فازي
بحث تابع عضویت و چگونگی تعریف آن است .اساس اختالف روشهاي فازي با روشهاي
دیگر ،در تعریف تابع عضویت است .در تعریف تابع عضویت میتوان گفت که درجه تعلق
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 .4ساختن پایگاه دادههاي فضایی و بهبیانی ورود و سازماندهی دادههاي فضایی مربوط به
الیههاي مختلف استفاده شده براي پهنهبندي و ساماندهی آنها در قالب مدلهاي
رستري و برداري.
 .0مرحلۀ پردازش دادهها که شامل طبقهبندي دادهها و استخراج نقشههاي مشتق شده از
الیههاي مختلف است.

عناصر مجموعه مرجع به زیر مجموعهها آن است و بهصورت ) µc(Xنمایش داده میشود.
براي بهدست آوردن تابع عضویت هیچ الگوریتم مشخصی وجود ندارد بلکه تجربه ،نوآوري و
تحقیق با استفاده از توابع عضویت خطی و گوسی نقشههاي هر یک از عوامل مؤثر بر لغزش
در حوضۀ کاکاشرف به نقشههاي فازي تبدیل شدهاند.
اپراتورهاي مدل منطق فازي :اپراتورهاي مدل منطق فازي مشتمل بر این مواردند:
4

الف) عملگر اجتماع فازي
0
ب)عملگر اشتراک فازي
9
ج)عملگر ضرب جبري فازي
4
د)عملگر جمع جبري فازي
ي) عملگر گاما فازي
4. Fuzzy Algebraic Sum

2

3. Fuzzy Algebraic Product

2. Fuzzy AND

1. Fuzzy OR
5. Fuzzy Gamma

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.2.1

حتی اعمال نظر شخصی در شکلگیري و تعریف تابع عضویت میتواند مؤثر باشد .در این
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عملگر جمع فازي :در این اپراتور تمامی الیههاي اطالعاتی با هم جمع میشوند .این
اپراتور مکمل حاصل ضرب جبري فازي است .بههمین دلیل در نقشۀ خروجی برخالف

اپراتور ضرب جبري فازي ارزش پیکسلها بهسمت یک میل میکند (رابطه  .)0پژوهشهاي
عبادينژاد و همکاران [ ،]42سوري [ ]3نشان میدهد با توجه به اینکه در عملگر جمع جبري
فازي ارزش پیکسلها بهسمت یک میل میکند از این رو ،نتایج بهدست آمده از این عملگر
صورت گرفته بهترتیب  32و  31/74درصد از مساحت منطقه در طبقات خطر زیاد و خیلی
زیاد قرار دارند .در این تحقیق با تأثیر دادن اوزان بهدست آمده از قضاوت کارشناسی در نقشۀ
وزن فازي هر یک از عوامل مؤثر بر لغزش؛ به نوعی به اصالح مدل جمع فازي پرداخته
میشود.
() 0

µ

= Combination

نتايج و بحث
براي بررسی ارتباط عوامل تأثیرگذار بر وقوع زمینلغزش در حوضۀ کاکاشرف بعد از تهیۀ
نقشۀ عوامل مؤثر بر لغزش ،با قطع دادن نقشه هر یک از آنها با نقشۀ نقاط لغزشی منطقه،
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اغراقآمیز است و دقت خیلی کمی در پهنهبندي خطر لغزش دارد بهطوريکه در دو بررسی

پراکندگی نقاط لغزشی نسبت به این عوامل در محیط نرمافزار  ArcGISبررسی شده است و
نتایج بدین شرح بهدست آمده است:
 92-42درجه است .که نشانگر این موضوع است که در شیبهاي کمتر از  42درجه بهدلیل
افزایش نیروي ثقل ضریب پایداري بیشتر است و در شیبهاي باالتر نیز بهعلت کندي
فرآیند خاکسازي ،احتمال وقوع حرکات تودهاي کاهش مییابد.
بررسی نتایج بهدست آمده از لیتولوژي منطقه نشان میدهد که سازند بختیاري بهدلیل
حساسیت جنس لیتولوژي این واحد (شستشوي سیمان واحد کنگلومرایی و هوازدگی در سطح
ماسه سنگهاي آن) به لغزش ،بیشترین درصد از مساحت لغزشهاي منطقه را دارد.
نتایج بهدست آمده از بررسی نقشۀ پراکندگی زمینلغزشها نسبت به آبراهه نشان داد که در

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.2.1

نتایج بررسی کالسهاي شیب نشان میدهد که بیشترین درصد لغزشها مربوط به شیب

اثر فرسایش کنار رودخانهاي و بر هم زدن تعادل شیب ،بیشترین حساسیت به لغزش در طبقه
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 2-922متري وجود دارد.
نتایج بهدست آمده از بررسی نقشۀ پراکندگی زمینلغزشها نسبت به جاده نشان داد که
بیشترین درصد لغزش در طبقه  2-922متري وجود دارد .در مناطق کوهستانی جاده وضعیت
طبیعی منطقه یا بهعبارت دیگر تعادل شیب منطقه را بههم زده و بریدگیهایی روي دامنه
بهوجود میآورد که این بریدگیها باعث وقوع زمین لغزش میشود که همین دلیل باعث
نتایج حاصل از قطع نقشه کاربري اراضی نشان داد که بیشترین حساسیت به لغزش در
واحد مناطق صخرهاي وجود دارد که این امر تا حدود زیادي میتواند ناشی از عدم عامل
پوشش گیاهی منطقه باشد.
با توجه به نتایج حاصل از قطع نقشۀ جهت شیب و زمینلغزشهاي منطقه جهتهاي
شمال و شمالشرق داراي تراکم لغزشی بیشتري نسبت به جهتهاي دیگرند .از آنجا که
دامنههاي رو به شمال تابش کمتري دریافت میکنند بنا بر این میزان تبخیر در آنها کم است و
رطوبت موجود در این شرایط میتواند عاملی براي وقوع حرکات تودهاي باشد.
بررسی کالسهاي مختلف طبقات ارتفاعی نشان میدهد که بیشترین مساحت لغزش در

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

افزایش زمینلغزش در اطراف جادهها میشود.

کالس  0222-0922قرار دارد و در ارتفاعات باالتر بهعلت کمبود شرایط مناسب براي پدیده
خاکسازي لغزشهاي کمتري رخ داده است.
که به نوعی با حوضۀ کاکاشرف آشنایی داشتند بهکار گرفته شد و بر اساس مقادیري که براي
مقایسه این عوامل در جدول  9آمده است ،همۀ عوامل دو بهدو با هم مقایسه شدهاند (شکل
 .)44نتایج این مقایسهها ،براي محاسبۀ ضریب ناسازگاري به نرمافزار  Expert choiceوارد
شد .مقدار این شاخص در اولویتبندي عوامل مؤثر بر لغزش در حوضۀ کاکاشرف 2/29
محاسبه شده است .نتایج بهدست آمده از محاسبه ضریب ناسازگاري نشان داد که مقایسه
عوامل بهدرستی صورت گرفته است و با محاسبه کردن وزن هر یک از عوامل با این نرمافزار،
عوامل اولویتبندي شدند (شکل  .)40نتایج بهدست آمده از اولویتبندي این عوامل نشان

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.2.1

بهمنظور اولویتبندي عوامل مؤثر بر لغزش با استفاده از روش AHP؛ نظرات کارشناسانی
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میدهد بهترتیب اولویت شیب ،زمینشناسی ،فاصله از آبراهه ،ارتفاع ،جهت شیب ،کاربري
اراضی و فاصله از جاده بیشترین تأثیر بر لغزشهاي حوضه را دارند.
بهمنظور پهنهبندي خطر زمینلغزش با استفاده از روش تراکم سطح از نقشۀ پراکنش
لغزشها و نقشۀ عوامل مؤثر بر لغزش در حوضۀ کاکاشرف استفاده شد .بدین منظور ابتدا با
استفاده از رابطۀ  0وزن تراکم سطح کالسهاي هریک از این عوامل محاسبه (جدول  )4و
زمینلغزش صورت گرفته است .نتایج بهدست آمده نشان میدهد بهترتیب ،93/17 ،97/09
 0/37 ،43/94و  2/64درصد از مساحت منطقه در کالسهاي خطر خیلی کم ،کم ،متوسط،
زیاد و خیلی زیاد قرار دارد (شکل .)49
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نقشههاي وزنی آنها تهیه شد .سپس با جمع جبري نقشههاي وزنی این عوامل پهنهبندي خطر

شکل  .11مقايسههای زوجي عوامل مؤثر بر خطر زمينلغزش در حوضۀ کاکاشرف بر اساس
قضاوت کارشناسي
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.2.1

شکل  .12اولويتبندی عوامل مؤثر بر خطر زمينلغزش در حوضۀ کاکاشرف

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3093

3193

پهنهبندي خطر زمینلغزش با استفاده از منطق فازي و مدل تراکم سطح...

جدول  .3نتايج اوزان بهدست آمده کالسهای عوامل مؤثر بر لغزش با استفاده از مدل تراکم سطح
عامل مؤثر بر
لغزش

رده کالس

سطح
-42/4

2-42

-7/43

4722-0222

-0/13

42-92

00/06

0222-0922

46/22

92-42

13/19

0922-0622

40/94

<42

-44/23

<0622

-44/23

Qft2

-9/29

2-922

-92/47

Plbk

42/74

922-622

-46/49

EMas-sb

99/42

622-322

-43/74

KPeam

-7/46

322-4022

-04/29

KEpd-g

44/47

<4022

-09/40

EKn

-42/32

2-922

-42/74

922-622

-1/30

622-322

-3/13
-44/29

جهت شیب

طبقات ارتفاعی

فاصله از آبراهه

00/2-67/2

44

67/2-440/2

9/46

322-4022

440/2-427/2

-42/19

<4022

4/23

427/2-020/2

2/02

AL

-0/10

020/2-047/2

-7/44

F

-42/64

047/2-030/2

-4/00

R

42/46

030/2-997/2

-6/19

-

-

-

997/2-962

-2/64

-

-

-

کاربري اراضی

در روش منطق فازي بعد از تعیین درجۀ عضویت هر یک از عوامل شیب ،جهت شیب،
زمینشناسی (لیتولوژي) ،کاربري ارضی ،طبقات ارتفاعی ،فاصله از جاده و آبراهه با استفاده از
توابع عضویت گوسی وخطی ،نقشۀ وزن فازي آنها را در وزنهاي بهدست آمده از قضاوت
کارشناسی ضرب شد .در این تحقیق از عملگر جمع فازي براي تلفیق الیههاي بهکار رفته در
پهنهبندي استفاده شده است .نتایج بهدست آمده از پهنهبندي منطقه نشان میدهد که بهترتیب
 00/97 ،97/03 ،06/90 ،9/42و  42/22درصد از مساحت منطقه در کالس خطر خیلی کم،
کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است (شکل .)44

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.2.1

2-00/2

4/06
فاصله از جاده
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زمینشناسی

لغزش

4932-4722

سطح
-7/36

2-2
ش یب

وزن مدل تراکم

عامل مؤثر بر

رده کالس

وزن مدل تراکم
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ارزيابي نتايج بهدست آمده
محققان روشهاي مختلفی براي ارزیابی مدلهاي پهنهبندي خطر زمین لغزش ارائه کردهاند.

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10
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در این تحقیق براي ارزیابی و طبقهبندي نتایج خروجی روشهاي استفاده شده در برآورد خطر
لغزش از شاخص احتمال تجربی (( )Pرابطۀ  )9استفاده شده است [ .]41بدین منظور با قطع
محاسبه و در مرحلۀ بعد با استفاده از رابطه  9میزان دقت مدل محاسبه شده است (جدول .)2
() 9
که در آن:
 :Pاحتمال تجربی :KS ،مساحت لغزش یافته در ردههاي خطر متوسط بهباال و  :Sمساحت
کل لغزشهاي منطقه.
هرچه احتمال تجربی مدل استفاده شده به یک نزدیکتر باشد براي پهنهبندي خطر
زمینلغزش در منطقه مناسبتر و داراي دقت بیشتري است .نتایج بهدست آمده نشان میدهد
که مدل جمع جبري فازي اصالح شده بر اساس اوزان بهدست آمده از قضاوت کارشناسی

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.2.1

نقشۀ نقاط لغزشی با نقشههاي خطر زمینلغزش مقدار لغزشها در طبقات مختلف خطر
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دقت بیشتري در پهنهبندي خطر زمین لغزش در حوضۀکاکاشرف دارد.

مدل استفاده شده

جمع فازي

()92*92

خیلی کم

70

کم

491

متوسط

191

زیاد

017

خیلی زیاد

69

خیلی کم

4

کم

424

متوسط

024

زیاد

444

خیلی زیاد

641

p

2/143

2/304
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تراکم سطح

کالس خطر

تعداد پیکسلهاي لغزشی با ابعاد
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شکل  .13نقشۀ پهنهبندی خطر زمينلغزش در حوضۀ کاکاشرف با استفاده از منطق فازی
(عملگر جمع فازی)
جدول  .3ارزيابي مدلهای استفاده شده در پهنهبندی خطر زمينلغزش در حوضۀ کاکاشرف
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نتيجهگيری
با توجه به موقعیت جغرافیایی حوضۀ کاکاشرف ،نوع سازندهاي زمینشناسی و وضعیت
توپوگرافی ،این حوضه پتانسیل لغزشی زیادي دارد بهطوريکه با تهیۀ نقشۀ پراکنش
زمینلغزشها در مجموع  4931پیکسل لغزشی با ابعاد  92×92متر در سطح منطقه شناسایی
شد .بهعلت متفاوت بودن درجۀ اهمیت عوامل مؤثر در ایجاد زمین لغزشها ،شناسایی و
پژوهش از قضاوتهاي شفاهی (نظر کارشناسی) و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
( )AHPبهعنوان مدلی چندمعیاره تصمیمگیري ،براي اولویتبندي عوامل مؤثر بر وقوع لغزش
استفاده شده است .بر اساس نتایج بهدست آمده عوامل مؤثر بر وقوع لغزش در حوضۀ
کاکاشرف بهترتیب اولویت شامل شیب ،زمینشناسی ،فاصله از آبراهه ،ارتفاع ،جهت شیب،
کاربري اراضی و فاصله از جاده است .شیب با تأثیر بیش از  92درصد بر وقوع لغزشهاي
حوضه مهمترین عامل بهشمار میرود ،از این رو ،پیشنهاد میشود براي احداث سازه در منطقه
پژوهشهاي پایداري شیب صورت گرفته و سازههاي متمرکز در مناطقی که با دامنههاي کم
شیبتري مواجه هستند احداث گردد .بررسیهاي میدانی و بررسی نقشه پراکنش

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-10

اولویتبندي درست عوامل براي جلوگیري از وقوع زمین لغزش امري الزامی است .در این

زمینلغزشها نشان میدهد که بیشترین ناپایداري دامنهاي از نوع ریزش و در قسمت جنوبی
منطقه است که علت آن را میتوان شرایطی از جمله شیب مساعد براي وقوع زمینلغزش و
در این تحقیق بهمنظور پهنهبندي خطر زمین لغزش در حوضۀ بررسی شده از عملگر جمع
فازي و مدل تراکم سطح استفاده شده است .ارزیابی صورت گرفته با استفاده از شاخص
احنمال تجربی نشان میدهد مدل جمع فازي با مقدار شاخص احنمال تجربی  2/304روش
کارآمدتري نسبت به تراکم سطح با مقدار شاخص احنمال تجربی  2/143در برآورد خطر
زمینلغزش در حوضۀ کاکاشرف است .بر اساس نتایج بهدست آمده از روش جمع جبري
فازي بهترتیب  00/97 ،97/03 ،06/90 ،9/42و  42/22درصد از مساحت منطقه در کالسهاي
خطر خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد قرار دارد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.2.1

همچنین وجود لیتولوژي حساس سازند بختیاري دانست.
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