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ارزيابي حساسيت و پهنهبندي خطر زمينلغزش در
قطعۀ  5راه آهن اردبيل – ميانه با استفاده از
روشهاي تحليل سلسله مراتبي فازي ،مثلت سلسله
مراتبي فولر و منطق فازي

تاریخ :دریافت 17/06/92

پذیرش 17/99/93

چکیده
هدف اصلی این تحقیق ،تولید نقشههاي حساسیت زمینلغزش براي محدودۀ قطعۀ 5
راهآهن اردبیل ـ میانه و تأثیر آن بر شریانهاي حیاتی و ثانیاً تجزیه و تحلیل مهمترین عوامل
تأثیرگذار در افزایش خطر زمینلغزش است .در این پژوهش از سه روش منطق فازي ،مثلث
سلسله مراتبی فولر و تحلیل سلسله مراتبی فازي ( )F-AHPاستفاده شده است .روشهاي
مذکور از روشهاي تحلیل تصمیمگیري چندمعیاره بهمنظور ارزیابی علمی نواحی مستعد
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بختیار فیضیزاده*؛
دانشگاه تبریز ،گروه سنجش از دور و GIS
میثم سطانی؛
دانشگاه آزاد اسالمی واحد ممقان ،گروه GIS

زمینلغزش در محدودۀ قطعۀ  5راهآهن اردبیل ـ میانه است .براي انجام تحقیق معیارهاي
اصلی در قالب الیههاي اطالعاتی شناسایی شده و براي تلفیق استفاده شدند .سپس براي
تعیین میزان استعداد محدودۀ بررسی شده نسبت به رخداد زمینلغزش براساس روش منطق
است .نهایتاً ،عملکرد روشهاي مختلف در تولید نقشههاي حساسیت زمینلغزش با استفاده
از شاخصهاي صحتسنجی "جمع مطلوبیت "" ،درصد منطقه بحرانی" و منحنی مشخصه
عملکرد سیستم با یکدیگر مقایسه شد تا روش مطلوب و کاربردي براي محدودۀ قطعۀ 5
راهآهن اردبیل ـ میانه بهمنظور مدیریت خطر زمین لغزش تعیین شود .در نهایت با تلفیق
دادهاي متناسب با وزنهاي استخراج شده ،نسبت به تهیه نقشه پهنهبندي زمینلغزش اقدام
شد .نتایج تحقیق حاضر در شناسایی نسبت محاطرات محیطی و آسیبپذیري این محور
*نویسنده مسئول

Feizizadeh@tabrizu.ac.ir
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فازي ،مثلث سلسله مراتبی فولر و سلسله مراتبی فازي ( )F-AHPاقدام به پهنهبندي شده
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تبادالتی نقش مهمی داشته و میتواند راهگشاي برنامه ریزان و تصمیمگیران براي کاهش
نسبت خسارات و مدیریت بحران استفاده شود.
واژههای کلیدی:پهنهبندي زمین لغزش ،منطق فازي ،تحلیل سلسله مراتبی فازي ،مثلث سلسله مراتبی فولر،

مقدمه
زمین لغزش از جمله پدیدههاي طبیعی است که عمدتاً در مناطق کوهستانی اتفاق افتاده و
خسارات متعددي را خصوصا بر شبکه هاي ارتباطی اعمال میکند .در این زمینه ایران با
زمینلغزش محسوب میشود .بهطورکلی بهدلیل مساعد بودن شرایط زمینشناسی ،جغرافیایی
و فقدان مدیریت جامع محیط و رعایت نشدن آستانههاي محیطی ،ایران بهعنوان کشوري پر
خطر بهشمار میآید و بهدلیل تعدد ،تنوع ،تکرار و شدت وقوع خطرات طبیعی و ناآرامی
محیط ،ایران در ردیف  90کشور حادثهخیز جهان قرار گرفته است [ .]9با توجه به خسارات
ناشی از بروز زمینلغزش ،نیاز به جلوگیري از این پدیده حس میشود .این امر لزوم
پهنهبندي حساسیت و شناخت هر چه بیشتر حرکتهاي تودهاي را ایجاب میکند ،تا با
شناسایی مناطق با پتاسیل باال ،اعمال مدیریت کرده و سبب کاهش خطرات آنها شود [.]2
پهنهبندي حساسیت زمینلغزش ،یک مفهوم کلی براي تقسیمبندي زمین به چند منطقه همگن
و هموژن و طبقهبندي این مناطق بر حسب درجه حساسیت واقعی یا بالقوه ناشی از لغزش
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داشتن محدودههاي وسیع کوهستانی از آسیبپذیرترین کشورها در سطح جهان از نظر

الیههاي زمین است .شناسایی و طبقهبندي نواحی مستعد لغزش و پهنهبندي حساسیت آن
گامی مهم در ارزیابی خطرات محیطی بهشمار رفته و نقش غیرقابل انکاري را در مدیریت
مناطق آسیبپذیر شناسایی و در برنامههاي محیطی مدنظر قرار گیرند .در بسیاري از
پروژههاي مهندسی براي انتخاب محل ساختگاه ،نیاز بهروشهاي ساده و کم هزینهاي براي
برآورد اولیه پایداري دامنهها است .در این موارد میتوان از روشهاي پهنهبندي حساسیت
زمینلغزش استفاده کرد [.]4
ارزیابی ناپایداريهاي دامنهاي مانند بسیاري از موضوعات زمینشناسی محیطـی یکـی از
پیچیدهترین مسائل بهدلیل تنوع عوامل مؤثر در وقوع این پدیده است .وجود عدم قطعیتهاي
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حوزههاي آبخیز ایفا میکند [ .]3تهیۀ نقشه پهنهبندي لغزش این امکان را فراهم میسازد که
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ناشی از گنگ بودن ،ناکامل بودن و مبهم بودن شرایط و مفاهیم مـرتبط بـا پارامترهـایی نظیـر
زمین شناسی ،هیدرولوژي ،تکتونیک ،پوشش گیـاهی ،بارنـدگی ،فرسـایش ،نوسـانات درجـه
حرارت ،تأثیر یخبندان و غیره ،در بروز ناپایداري دامنهاي ،لزوم استفاده از روشهاي دقیـق و
مناسب در بررسی ناپایداريهاي دامنهاي را منطقی میکند .این درحالی است کـه بسـیاري از
اطالعات باال بهصورت محاوره اي بوده است و از نوع اطالعـات غیردقیـق اسـت .ایـنگونـه
محدودیتها ایده اساسی تئوري فازي است [ .]5از جمله مهمترین پژوهش هاي انجـام شـده
در ارتباط با زمینلغزشها میتـوان بـه پـژوهشهـاي پـاچوري و مـانوپ پانـت (،]6[ )9112
( ،]90[ )2002آیالو و یاماگاشی ( ،]99[ )2005پرادهان و لی ( ،]92[ )2090بانشـتو و پراکـاش
( ،]93[ )2094هــی و همکــاران ( ،]94[ )2094دانشــور ( ،]95[ )2094احمــد (،]96[ )2095
لئوناردي و همکاران ( ،]97[ )2096هانگ و همکـاران ( ،]98[ )2097فیضـیزاده و همکـاران
( ،]91[ )2097قشالقی و فیضیزاده ( ،]20[ )2097مندال و ماندال ( ]29[ )2098و فاطمی عقدا
و همکاران ( ]22[ )2098اشاره کرد .ب بهرهگیري از نتایج تحقیقـات محقـیقن قبلـی ،هـدف
اساسی در این تحقیق استفاده تلفیقی از سیستمهاي تصمیمگیري مکـانی  GISبـراي بررسـی
نسبت آسیبپذیري محور راه آهن اردبیل  -میانه از مخاطره زمین لغزش است.

ويژگيهای عمومي و زمینشناسي منطقۀ بررسي شده
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نیگاراجان ( ،]7[ )2000لی و مین ( ،]8[ )2002کـین و همکـاران ( ،]1[ )2002ژو و همکـاران

موقعیت جغرافیايي و پتانسیل لغزش خیزی محدودۀ بررسي شده
راه آهن پارس آباد-اردبیل -میانه در استانهاي اردبیل و آذربایجان شرقی قـرار گرفتـه و
کیلومتر در جنوب شهرستان اردبیل قرار میگیرد .در شکل  9موقعیت محدودۀ بررسـی شـده
مشخص شده است .کیلومتر صفر مسیر از نزدیک آبادي میهمان دوست شروع میشـود .پـس
از عبور از نزدیک آباديهاي پوستجین  -تـاجی بیـوو و جعفرلـو بـه جـاده اردبیـل -خلخـال
میرسد و در کیلومتر  30واقع در شرق جاده اردبیل -خلخال به اتمـام مـیرسـد .طبـق آمـار
سازمان جنگلها و مراتع کشور ،استان اردبیل جزو مناطق پر خطر از لحاظ وقوع زمینلغزش
است .راهآهن پارسآباد -اردبیل -میانه در استانهاي اردبیل و آذربایجـان شـرقی قـرار گرفتـه
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قطعه  5آن در استان اردبیل واقع شده است .قطعه  5راه آهن اردبیل -میانه به طول حدود 30
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است و قطعه پنج از این مسیر به طول حدوداً  30کیلومتر در جنـوب شهرسـتان اردبیـل قـرار
دارد .شرایط زمینشناسی و مورفولوژیکی خاص مانند تغییرات زیاد در لیتولـوژي و پسـتی و
بلنديهاي محدوده ،همچنین شرایط اقلیمی حـاکم بـر منطقـه کـه از جملـه آن مـیتـوان بـه
بارندگی و تغییرات دمایی اشاره کرد و نهایتاً احداث خط آهن اردبیل -میانـه بـهعنـوان عامـل
تشدیدکننده زمین لغزش ،از ضروریات پرداختن به محدوده مذکور محسوب مـیشـوند [.]23
نمونههایی از زمینلغزشهاي رخ داده در قطعه  5راهآهن اردبیل  -میانه در شکل  2نشـان داده
شده است .شایان ذکر است که تعداد نقاط لغزشـی (نقطـهاي ،منفـرد و پهنـهاي) رخـداده در
رخداده در قطعه  5راهآهن میانه-اردبیل در شکل  3نشان داده شده است.
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شکل  .3موقعیت محدودۀ قطعۀ  5راه آهن اردبیل -میانه
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محدودۀ بررسی شده  329عدد است .نقشه پراکنش زمینلغزشهاي نقطهاي ،منفرد و پهنـهاي
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شکل  .2نمونههايي از زمینلغزشهای رخداده در قطعه  5راهآهن اردبیل -میانه
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الف) زمينلغزش چرخشي بزرگ
ب) لغزش گوهاي و لغزش انتقالي
ج) ترانشههاي با پتانسيل باالي ريزش
د) ريزش سنگي بههمراه آثار ترکهاي کششي در تاج تراشه
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شکل  .9نقشۀ پراکنش زمینلغزشهای نقطهای ،منفرد و پهنهای رخداده در قطعه  5راهآهن
اردبیل-میانه

در این تحقیق ،ابتدا با استفاده از نقشـههـاي موجـود ،تصـاویر مـاهوارهاي ،عکـسهـاي
هوایی ،گـزارشهـاي مربـوط بـه زمـینلغـزشهـاي رخ داده ،نقشـههـاي  9:25000سـازمان
نقشهبرداري و  9:900000 ،9:50000و  9:250000سازمان زمینشناسی و همچنین بازدیدهاي
صحرایی ،زمینلغزشهاي اتفاق افتاده شناسایی و در قالب نقشـه تهیـه شـد .براسـاس مـرور
ادبیات فنی و پژوهشهاي گذشته انجام شده در زمینۀ پهنهبندي خطر زمینلغزش ،مهمترین و
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روش تحقیق

مواد و روشها
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متداولترین پارامترهاي بهکارگرفته شده در این زمینه تعیین و سپس ،هرکدام از عوامـل مـؤثر
در افزایش احتمال وقوع زمینلغزش با تأکید بر شرایط منطقۀ بررسی شده مشخص شـدهانـد.
براي این منظور معیارهاي سنجش شامل رده مقاومتی زمین ،زاویـۀ شـیب ،رطوبـت ،پوشـش
گیاهی ،جهت شیب ،فاصله از گسل ،فاصله از رودخانه و نهایتاً فاصله از مسـیرهاي ارتبـاطی
(جاده و راهآهن) تعیین شدند .دادههاي مربوط به پارامترهـاي فاصـله از جـاده و رودخانـه از
نقشۀ توپوگرافی  9:25000سازمان نقشهبرداري گرفته شده است .دادههاي مربوط به پارامتر از
گسل از نقشۀ زمینشناسی ( 9:900000تدقیق شـده طـی عملیـات صـحرایی انجـام شـده در
پارامترهاي فاصله از جاده ،رودخانـه و گسـل بـا اسـتفاده از مـاژول  Euclidian Distanceدر
نرمافزار  ArcGISتهیه شده است .در بارۀ دادهاي توپوگرافی ،نسبت به استفاده از مدل رقومی
ارتفاعی تهیه شده از نقشـه اي توپـوگرافی اقـدام شـده و جهـت و زاویـه شـیب از آن مـدل
استخراج شدند .رده مقاومتی زمین در ارتباط با رتبهبندي واحدهاي سنگشناسی با توجـه بـه
حساسیتشان به رخداد زمینلغزش است .براي تهیه این الیه اطالعاتی از نقشۀ زمینشناسـی
محدودۀ قطعۀ  5راهآهن میانه-اردبیل استفاده شده است و سپس نقشۀ مـذکور بـا اسـتفاده از
عملیات صحرایی و عکـسهـاي هـوایی ،تـدقیق شـده اسـت .بـراي هـر یـک از واحـدهاي
سنگشناسی در محدودهۀ بررسی شده ،مقداري را بهعنوان ردۀ مقاومتی زمین در بازۀ  9تـا 5
با دقت  0.5تعیین شده است بهطوريکه مقادیر پـایینتـر نشـاندهنـدۀ شـرایط ضـعیفتـر و
حساستر زمین نسبت به رخداد زمینلغزش است [.]24
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محدودۀ بررسی شده) سازمان زمینشناسی و اکتشـافات معـدنی کشـور گرفتـه شـده اسـت.

رطوبت زمین نشاندهندۀ اطالعات موجود در مورد رخداد انواع مختلف زمین لغـزشهـا
با توجه به محتواي رطوبتی خاو یا عمق سطح ایستابی است .الیه داده مکانی معرف میـزان
شاخص تفاضل نرمالشده رطوبت 9تهیه شـده اسـت .ایـن شـاخص []26[ ،]25[ ،]24[ ، ]9
براي محدودۀ بررسی شده با استفاده از باند ( 4بانـد مـادون قرمـز نزدیـک )2و بانـد ( 5بانـد
مادون قرمز میانی )3و رابطۀ ( )9در محیط نرمافزار ژئومتیکا تهیه شده است.
1. Normalized Difference Moisture Index
)2near-infrared (NIR
)3short wave length infrared (SWIR
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رطوبت در منطقۀ بررسی شده برحسب درصد ،با استفاده از تصاویر مـاهوارهاي  Landsat 8و
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)NIR (4)  SWIR (5
)NIR (4)  SWIR (5

NDMI 

پارامتر پوشش گیاهی براي محدودۀ بررسی شده با استفاده از باند ( 3باند قرمز )9و باند 4
(باند مادون قرمز نزدیک )2و رابطۀ ( )2در محیط نرمافزار ژئومتیکا تهیه شده است [.]27
( )2
)NDVI  NIR(4)  RED(3
)NIR(4)  RED(3

در این پژوهش از سه روش منطق فازي ،مثلث سلسله مراتبی فولر و تحلیل سلسله
مراتبی فازي ( )F-AHPاستفاده شده است .روشهاي مذکور از روشهاي تحلیل تصمیمگیري
چند معیاره مبتنی بر  ArcGISبهمنظور ارزیابی علمی نواحی مستعد زمینلغزش در محدودۀ
 IDIRISIاستفاده شده است .همچنین روشهاي مثلث سلسله مراتبی فولر و سلسله مراتبی
فازي ( )F-AHPاز طریق کد /فرمول نویسی در محیط نرمافزار اکسل اجرا شده است .سپس،
براي تعیین میزان استعداد محدودۀ بررسی شده نسبت به رخداد زمینلغزش براساس روش
منطق فازي ،مثلث سلسله مراتبی فولر و تحلیل سلسله مراتبی فازي ( )F-AHPاقدام به پهنهبندي
شده است .نهایتاً ،عملکرد روشهاي مختلف در تولید نقشههاي حساسیت زمینلغزش با استفاده
از شاخصهاي صحت سنجی ضریب تراکم ،جمع مطلوبیت ،درصد منطقه بحرانی و منحنی
مشخصه عملکرد سیستم ( )ROCبا یکدیگر مقایسه میشود تا روش مطلوب و کاربردي براي
محدوده قطعۀ  5راهآهن اردبیل ـ میانه بهمنظور مدیریت خطر زمینلغزش تعیین شود .شایان
ذکر است از  %70زمینلغزشهاي رخداده در محدودۀ بررسی شده براي وزندهی و از %30
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قطعۀ  5راهآهن اردبیل  -میانه است و براي نیل به این هدف از نرمافزارهاي  ArcGISو

مابقی براي صحتسنجی استفاده شده است.
ارزيابي حساسیت و پهنهبندی خطر زمینلغزشهای قطعۀ  5راه آهن اردبیل -میانه با
روش تحلیل سلسله مراتبی ( 3)AHPیک شیوه تصمیمگیري چندمعیاره است که بهوسیلۀ

ساعتی و ورگاس در سال  9119براي تجزیه و تحلیل اطالعات مدیریتی و صنعتی پیشنهاد
شد [ .]28امروزه این روش کاربرد گستردهاي در همۀزمینهها از جمله مباحث زمینشناسی
)1. Red light (RED
)2. near-infrared (NIR
)3. Analytical Hierarchy Process (AHP

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.3.3

استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبي فازی
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پیدا کرده است .بهعنوان مثال ،شیرمرد و همکاران ( ]21[ )9314از آن براي تعیین نقاط بهینه
حفاري در کانسار مس پورفیري نیسیان استفاده کردند .مرادي و همکاران ( ]30[ )2092این
روش را براي تهیۀ نقشۀ خطر زمینلغزش در منطقه دنا بهکارگرفتند .موندال و مایتی ()2093
[ ]39روش تحلیل سلسه مراتبی را براي ارزیابی زمینلغزش خیزي حوضۀ آبریز شیکوال در
ارتفاعات هیمیاالیا استفاده کردند .براي استفاده از این روش تجزیه و تحلیل ،ابتدا ساختار
برنامه بر مبناي هدف تعیین شده ترسیم میشود .سپس معبارهاي ارزیابی شده معرفی میشود
و گزینهها انتخاب میشوند .یکی از اهداف این تحقیق ارزیابی حساسیت و پهنهبندي خطر
بوده است .الگوي ساختاري تعریف شده براي این روش بهصورت خالصه بدینشرح است
[:]32
 انتخاب معیارها و تعیین گزینههاي تأثیرگذاري در قالب وزن دهی (تعیین ضریباهمیت معیارها و زیرمعیارها و وزن دادن به جايگزینها براي ترسیم ساختار ،الزم
است هدف ،معیارها و گزینهها مشخص شوند).
 جمعآوري و آمادهسازي دادهها در ارتباط با معیارهاي تعریف شده. مقایسۀ زوجی معیارهاي و تعیین نسبت اهمیت هریک از با لحاظ نسبت سازگاري. تحلیل نتایج ،تعیین وزن نهایی هرکدام از گزینهها و تعیین اولویت هر یک از آنها. تهیۀ ماتریس وزندهی معیارها با ضریب سازگاري قابل قبول (جدول .)2 -استفاده از توابع تلفیق و تهیه نقشههاي خروجی.
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زمینلغزشهاي قطعۀ  5راه آهن اردبیل-میانه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازي
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جدول  .3ماتريس مقايسۀ زوجي عوامل تأثیرگذار برمبنای اعداد واقعي
گیاهی

شیب

رودخانه

جاده

گسل

پوشش گیاهی

9

0.5

0.33

0.25

0.2

0.97

جهت شیب

2

9

0.5

0.33

0.25

0.2

0.97

3

2

9

0.5

0.33

0.25

0.2

0.97

فاصله از جاده

4

3

2

9

0.5

0.33

0.25

0.2

فاصله از گسل

5

4

3

2

9

0.5

0.33

0.25

رطوبت

6

5

4

3

2

9

0.5

0.33

زاویه شیب

7

6

5

4

3

2

9

0.5

زمین شناسی

8

7

6

5

4

3

2

9

فاصله از
رودخانه

شیب
0.94

0.93
0.94

جدول  .2ضراب وزني عوامل تأثیرگذار برای تهیۀ نقشۀ پهنهبندی
ضریب

رتبه

پوشش گیاهی

0.00062

8

جهت شیب

0.07858

7

فاصله از رودخانه

0.90920

6

فاصله از جاده

0.92390

5

فاصله از گسل

0.94363

4

رطوبت

0.96253

3

زاویه شیب

0.91597

9

زمین شناسی

0.91597

9

مجموع
وزن کل

9.00

حال که ضریب هر پارامتر با توجه به میزان اهمیت بهدست آمد طبق جدول پهنهبندي
(جدول  )2عمل کرده و پارامترها را در ضرایب مربوطه ضرب شده و در نهایت الیهها باهم
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ضريب W

وزنی

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

پوشش

جهت

فاصله از

فاصله از

فاصله از

رطوبت

زاویه

زمین
شناسی
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تلفیق میشوند تا نقشۀ پهنهبندي خطر زمینلغزش در قطعۀ  5راهآهن میانه-اردبیل بهدست
آید (شکل  .)4همۀ قسمتهاي محدودۀ بررسی شده که مشرف به راههاي ارتباطی ،رودخانهها،
گسلها ،سازندهاي زمینشناختی با مقاومت کمتر است ،رخداد زمینلغزش درجۀ حساسیت
زیاد تا خیلیزیاد دارد و کمترین درجۀ حساسیت مربوط به مناطق با زاویۀ شیب کم ،مناطق
نسبتاً مسطح و مناطق متشکل از سازندهاي با مقاومت بیشتر است .همچنین همۀ مسیر قطعه
پنج راهآهن اردبیل -میانه داراي درجۀ حساسیت زیاد تا خیلیزیاد است .شایان ذکر است ،به
نظر میرسد نقشه خطر زمینلغزش حاصل از تحلیل سلسله مراتبی فازي ( )F-AHPمطابقت
زمینلغزشهاي رخداده در محدودۀ بررسی شده روي مناطق با بیشترین درجۀ حساسیت
منطبق شدهاند که این امر بیانگر دقت بیشتر و عملکرد خیلی مناسب این روش در
پهنهبندي خطر زمینلغزشهاي محدودۀ قطعۀ پنج راهآهن میانه-اردبیل است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.3.3

شکل  .3نقشه پهنهبندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل FAHP
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و همخوانی خیلیخوبی با پراکنش زمینلغزشهاي محدودۀ بررسی شده دارد .اکثر
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ارزيابي حساسیت و پهنهبندی خطر زمینلغزشهای قطعۀ  5راه آهن اردبیل -میانه با
استفاده از مثلث سلسله مراتبي فولر
مثلث فولر یکی از مدلهاي وزندهی به شاخصها است .این روش بر جدول فولر که
براي مقایسههاي دو بهدو بهکار میرود ،استوار است [.]38[ ،]37[ ،]36[ ،]35[ ،]34[ ،]33
بدینترتیب که ابتدا جدولی تهیه میشود که معیارها در سطرها و ستون هاي آن قرار
میگیرند .با توجه به مراحل باال فرآیند مثلث سلسله مراتبی فولر بدینشرح است:
-

اولويتبندی معیارها و زير معیارها :در این مرحله بعد از اینکه پژوهشگر معیارهاي
مربوط درمیان بگذارد ،که با توجه به اهمیت هر معیار آنها را رتبهبندي کنند .همچنین
اگر معیارهاي مربوط از زیرمعیار جداگانهاي تشکیل شده باشند نیز باید بهصورت باال
بر اساس اهمیت هر زیرمعیار در گروه خودش رتبهگذاري شود ..براي مثال اگر تعداد
معیارهاي اصلی  5مورد بود باید بر اساس اهمیت معیارها کارشناسان رتبه  9تا  5را
براي معیارها انتخاب کنند .درمورد زیر معیارها نیز باید چنین کاري را انجام داد.

-

مرحلۀ دوم يا مقايسههای زوجي :در این مرحلۀ پژوهشگر باید بین معیار ها مقایسههاي
زوجی انجام داده و سپس بهطور واضح مابین دو معیار یکی را با توجه به مرحلۀ قبل
که داراي اهمیت بیشتر است را انتخاب کند .در این مرحله هر جفت از معیارها تنها
باید یکبار با هم مقایسه شوند و نه بیشتر .این انتخاب را میتوان با کشیدن یک دایره
یا عالمت خاصی مشخص کرد.

-
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پژوهش خود را بهدست آورد ،باید آنها را از طریق پرسشنامه یا حضوري با کارشناسان

مرحلۀ سوم يا شمارش تکرار هر معیار :در این مرحله تعداد تکرار هر معیار را که در
مرحلۀ قبل با عالمت خاصی مشخص شده ،یاداشت میشود.
تکرار هر معیار به آن معیار نمرهاي خاص تعلق میگیرد به این صورت که به کمترین
تکرار عدد  9را می دهیم و بهترتیب ،نسبت به دفعات تکرار هر معیار ،عدد  2،3،4،5و
غیره ،را تا آخرین تکرار نمرهگذاري میشود .اگر در این مرحله تعداد تکرار بعضی از
معیارها برابر بود باید وزن یکسانی به این معیارها تعلق گیرد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.3.3

-

مرحلۀ چهارم يا رتبهبندی معیارها بر اساس تعداد تکرار :در این مرحله بر اساس تعداد
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مرحلۀ پنجم يا وزن دهي :در این مرحله جمع نمرات تمام معیارها را حساب کرده و
نمره هر معیار را به جمع کل تقسیم کرده تا وزن هر معیار بهدست آید .که این وزن
عددي بین صفر تا یک خواهد بود .براي وزن زیر معیارها نیز مراحل قبل تکرار
میشود تا وزن هر زیر معیار نیز مشخص شود.

-

مرحلۀ ششم يا وزن نهايي :در این مرحله وزن هر زیر معیار را باید با وزن معیار اصلی
در گروه خودش ضرب کرده تا وزن نهایی هر زیر معیار بهدست آید .حال که ضریب
هر معیار و زیرمعیارها با توجه به میزان اهمیتشان بهدست آمد طبق جدول پهنهبندي
را روي هم انداخته میشوند تا نقشه پهنهبندي خطر زمینلغزش در قطعه  5راهآهن
میانه-اردبیل بهدست آید (شکل .)5

ارزيابي حساسیت و پهنهبندی خطر زمینلغزشهای قطعه  5راه آهن اردبیل -میانه با
استفاده از منطق فازی
با توجه به کاربرد وسیع تابع عضویت سیگموئیدال نسبت به دیگر توابع در مجموعههـاي
تئوري فازي ،در این پژوهش نیز براي فازيسـازي عـواملی کـه داراي محـدودیت فاصـلهاي
هستند از تابع عضویت سیگموئیدال در محیط نرمافزار ایدریسی استفاده شده است .از بـین 8
عامل مؤثر در وقوع زمینلغزشهاي رخداده در محـدودۀ قطعـۀ  5راهآهـن میانـه-اردبیـل3 ،
عامل بر اساس میزان فاصله از آنها بررسی شد ،این  3مورد عبارتنـد از :فاصـله از رودخانـه،
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عمل کرده و معیارها و زیرمعیارها را در ضرایب مربوط ضرب شده و در نهایت الیهها

فاصله از جاده و فاصله از گسل .حدود آستانه تعریف شده براي هر کـدام از ایـن عوامـل در
جدول  3ذکر شده است .شایان ذکر است ،حـدود آسـتانه تعریـف شـده بـراي هـر کـدام از
میشود ،شکل تابع عضویت براي هر  3الیه اطالعاتی فاصلهاي ،کاهشی یکنواخـت اسـت و
بدینعلت است که در الیههاي اطالعاتی فاصلهاي با افزایش فاصـله از عارضـه خطـی مـورد
نظر ،میزان حساسیت رخداد زمینلغزش کاهش مییابد .در ایـن الیـه هـاي اطالعـاتی بـراي
فاصلههاي خطی کمتر از مقدار عددي نقطه کنترلی  ،Cارزش یک و براي فاصلههـاي خطـی
بیشتر از مقدار عددي نقطه کنترلی  ،Dارزش صفر و براي فواصل خطی مابین مقادیر عددي
نقطۀ کنترلی  Cو نقطه کنترلی  ،Dارزش بین یک تا صفر اختصاص یافته است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.3.3

پارامترهاي فاصلهاي براساس مایلز و کیفر ( ]31[ )2007است .چنانکه در جدول  3مشـاهده

932

نشریۀ زمینشناسی مهندسی ،جلد چهاردهم ،شمارۀ  2تابستان 9311

جدول  .9حدود آستانه پارامترهای فاصلهای
حد آستانه
پارامتر مؤثر

نوع تابع عضویت

نقطه کنترلی D

نقطه کنترلی C

شکل تابع عضویت

فاصله از جاده

m950

m50

سیگموئیدال

کاهشی یکنواخت

فاصله از گسل

m9500

m500

سیگموئیدال

کاهشی یکنواخت

همچنین براي الیههاي اطالعاتی که بـهصـورت پهنـهاي بررسـی مـیشـوند ،نحـوۀ کـار
بدینصورت است که ابتدا با استفاده از اپراتورهاي مربوط در محیط نرمافزارهـاي  ArcGISو
ژئومتیکا الیههاي اطالعاتی مورد نظر از روي نقشههاي اولیه تهیه میشـوند .در قـدم بعـدي،
براي فازي سازي الیه هاي اطالعاتی پهنهاي با توجه به منابع اطالعاتی مختلف از جمله مایلز
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فاصله از رودخانه

m500

m200

سیگموئیدال

کاهشی یکنواخت
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و کیفر ( ،]31[ )2007از تابع عضویت خطی در محیط نرمافزار  Idrisiاستفاده شده اسـت .از
بین  8عامل مؤثر در وقوع زمینلغزشهاي رخداده در محدودۀ قطعۀ  5راهآهن میانه-اردبیـل،
 5عامل بهصورت پهنهاي بررسی شده است ،ایـن  5مـورد عبارتنـد از :جهـت شـیب ،زاویـۀ
شیب ،رده مقاومتی زمین ،رطوبت ،و پوشش گیاهی .حدود آستانه تعریف شده براي هر کدام
از این عوامل در جدول  4ذکر شده است .چنانکه در جدول  4مشاهده میشود ،شـکل تـابع
عضویت براي همه الیههاي اطالعاتی پهنهاي بجز پوشش گیاهی افزایشی یکنواخت است و
بدینعلت است که در الیههاي اطالعاتی پهنهاي بـا افـزایش مقـادیر عـددي مربـوط ،میـزان
کمتر از نقطۀ کنترلی  ،Aارزش صفر و براي مقادیر عددي بیشتر از نقطۀ کنترلـی  ،Bارزش
یک و براي مقادیر عددي مابین نقطه کنترلی  Aو نقطه کنترلی  ،Bارزش بین صـفر تـا یـک
اختصاص یافته است .شایان ذکر است ،براي افزایش دقت کار همـه الیـههـاي اطالعـاتی بـا
پیکسل سایز  25m×25mتهیه شدهاند .پس از پهنهبندي منطقه به تفکیک هرکـدام از معیارهـا،
براي رويهم گذاري الیههاي اطالعاتی فازيسازي شده و بهدست آوردن خروجی ،مجموعه
عملگرهاي اشتراو فازي ( ،)ANDاجتماع فازي ( ،)ORجمع جبـري فـازي ( ،)SUMضـرب
جبري فازي ( )PRODUCTو مقادیر مختلـف گامـاي فـازي ( )0/3 ،0/5 ،0/7 ،0/15اسـتفاده
شدند که در نهایت با اعمال این عملگرها مقدار درجۀ عضویت بـراي هـر پیکسـل از نقشـه
نهایی آسیبپذیري خطر زمینلغزش بهدست آمده است.
جدول  .3حدود آستانه پارامترهای پهنهای
نوع تابع عضويت

حد آستانه
پارامتر مؤثر

نقطه کنترلي A

نقطه کنترلي B
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حساسیت رخداد زمینلغزش افزایش مییابد .در این الیههاي اطالعاتی بـراي مقـادیر عـددي

شکل تابع عضويت

جهت شیب

)-9( -0

0-45 ،395-360

خطی

افزایشی یکنواخت

رده مقاومتی زمین

9

5

خطی

افزایشی یکنواخت

رطوبت

95

75

خطی

افزایشی یکنواخت

پوشش گیاهی

80

20

خطی

کاهشی یکنواخت

اپراتور فازي  ،ANDعملگر اشتراو مجموعهها است .بدینصورت که حداقل درجه
عضویت اعضا را استخراج میکند ،یعنی در بین همۀ الیههاي اطالعاتی حداقل ارزش (وزن)
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زاویه شیب

5

45

خطی

افزایشی یکنواخت
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هر پیکسل را استخراج کرده و در نقشۀ نهایی منظور میکند .با تلفیق الیهها با استفاده از
عملگر اشتراو فازي ،براي کل بخشهاي محدودۀ بررسی شده کمترین درجۀ حساسیت
(مقدار صفر) اختصاص یافت .بنابرین نقشه حاصل از این عملگر در این پژوهش آورده نشده
است.
عملگر فازي  ،ORدر یک موقعیت مشخص موجود در فاکتورهاي مختلف ،حداکثر
درجۀ عضویت واحدهاي مکانی را استخراج کرده و در نقشۀ نهایی منظور میکند .بهعبارت
دیگر ،با استفاده از این اپراتور ،مقدار عضویت ترکیب شده در یک موقعیت بهوسیلۀ مناسبترین
است و وجود فاکتورهاي مثبت براي اظهار مطلوبیت کافی باشد ،این عملگر بهکار میرود .بر
اساس این اپراتور (شکل  ،)6اکثر قسمتهاي محدودۀ بررسی شده که مشرف به راههاي
ارتباطی ،رودخانهها ،گسلها ،سازندهاي زمینشناختی با مقاومت کمتر است ،داراي درجه
خطر رخداد زمینلغزش زیاد تا خیلی زیاد است و کمترین درجۀ خطر مربوط به مناطق با
زاویۀ شیب کم ،مناطق نسبتاً مسطح و مناطق متشکل از سازندهاي با مقاومت بیشتر است.
همچنین تمامی مسیر قطعۀ پنج از راهآهن اردبیل -میانه داراي آسیبپذیري بسیار زیادي
است .شایان ذکر است ،نقشۀ خطر زمینلغزش حاصل از این اپراتور مطابقت و همخوانی
خوبی با پراکنش زمینلغزشهاي محدودۀ بررسی شده دارد .اکثر زمینلغزشهاي رخداده در
محدودۀ بررسی شده روي مناطق با درجۀ حساسیت زیاد تا خیلی زیاد منطبق شدهاند که این
امر بیانگر دقت نسبتاً زیاد این اپراتور در پهنهبندي خطر زمینلغزشهاي محدودۀ قطعۀ 5
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نقشههاي فاکتور محدود میشود .در جاهایی که شاخصهاي رويهم گذاري کمیاب بوده

راهآهن میانه-اردبیل است.
مقادیر عضویت فازي ترکیب شده با اسـتفاده از عملگـر  ،PRODUCTبـهسـمت مقـادیر
یکدیگر است .برخالف عملگرهاي اشتراو و اجتمـاع فـازي ،در ایـن عملگـر همـۀ مقـادیر
عضویت نقشههاي ورودي در نقشه خروجی تأثیر میگذارند و فاکتورهاي مؤثر یـکدیگـر را
تضعیف میکنند .با تلفیق الیهها با استفاده از عملگر ضرب جبري فازي ،براي کل بخشهـاي
محدودۀ بررسی شده کمترین درجۀ حساسیت (مقدار صفر) اختصاص یافـت .بنـابرین نقشـه
حاصل از این عملگر در این پژوهش آورده نشده است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.3.3

بسیار کوچک میل میکند که این امر بهعلت ضرب کـردن چنـدین عـدد کوچـکتـر از  9در
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با استفاده از عملگر فازي  ،SUMنتیجه همیشه بزرگتـر یـا مسـاوي بـزرگتـرین مقـدار
عضویت مجموعه فازي است از اینرو ،بهدلیل اثر افزایشی ( )increaserجمـع جبـري فـازي،
حداکثر خطر زمینلغزش را در محدودۀ بررسی شده داریم (شکل  .)7نتیجـۀ حاصـل از ایـن
عملگر بسیار مشابه با عملگر اجتماع فازي است ولی با این تفاوت که نقشۀ خطر تولید شـده
با استفاده از این عملگر در بخشهایی از محدودۀ بررسی شده داراي درجه خطر بیش از حد
انتظار است و بهنوعی میزان خطر در این بخشهاي محدودۀ بررسی شده اغـراقآمیـز اسـت.
بنابراین همۀ محدوده آسیبپذیري بسیار زیـادي دارد .بـهعـالوه تمـام طـول مسـیر قطعـه 5
مختلف عملگر گاماي فازي ،نتایج متفاوتی را از میزان حساسیت رخـداد زمـینلغـزش نشـان
دادهاند .با استفاده از معادلۀ ( )3نقشههاي پهنهبندي خطر زمینلغزشهاي پیوسته لرزهاي براي
منطقۀ بررسی شده با استفاده از اپراتور فازي گاما بهازاي مقادیر( 5)0/3 ،0/5 ،0/7 ،0/15تهیـه
شدهاند.
)  ( Fuzzy A lgebraic SUM )  Fuzzy A lgebraic Pr oduct
( )9
1 

که در آن combination



combination

الیه اطالعاتی حاصل از گاماي فازي و  متغیري در محدودۀ صفر و

یک است .عملگر فازي گاما ،حالت کلی روابط عملگر ضرب و جمع فازي است و میتوان
با انتخاب صحیح مقدار گاما ،پارامترهاي کاهشی و افزایشی را همزمان تلفیق کرده ،به
مقادیري در خروجیها دست یافت که حاصل سازگاري قابل انعطاف میان گرایشهاي
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راهآهن اردبیل -میانه در محدودههاي با آسیبپذیري بسیار زیاد قرار دارد (شـکل  .)7مقـادیر

افزایشی و کاهشی دو عملگر جمع و ضرب فازي هستند [ .]40مقادیر پیکسلها بستگی به
انتخاب صحیح توان گاما (  ) دارند .در این پژوهش بهمنظور بررسی طیف گستردهاي از
مقادیر مختلف گاما ،از مقادیر گاماي ( ]49[ )0/3 ،0/5 ،0/7 ،0/15استفاده شده است .تلفیق
درجۀ حساسیت (مقدار صفر) اختصاص یافت .بنابرین نقشه حاصل از این عملگر در این
پژوهش آورده نشده است.

بحث و ارزيابي نتايج
براي ارزیابی و طبقهبندي نقشههاي پهنهبندي خطر زمینلغزشهاي قطعۀ  5راهآهن میانه-
اردبیل با استفاده از منطق فازي ،تحلیل سلسله مراتبی فازي ،و مثلث سلسله مراتبی فولر ،از
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الیهها با استفاده از عملگر گاماي فازي ،براي کل بخشهاي محدودۀ بررسی شده کمترین
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دو شاخص معرفیشده بهوسیلۀ گی ( ،]42[ )9112با عناوین ضریب تراکم ( )Drو جمع
مطلوبیت ( ،]43[ )Qsدرصد منطقه بحرانی ( ،]45[ ،]44[ )Pو همچنین منحنی مشخصه
عملکرد سیستم

()ROC

[ ]53[ ،]52[ ،]59[ ،]50[ ،]41[ ،]48[ ،]47[ ،]46استفاده شده
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شکل  .3نقشۀ پهنهبندی خطر زمینلغزشهای با استفاده از عملگر اجتماع فازی

است .شاخص بدون بعد ضریب تراکم ،براي مقایسۀ کالسهاي خطر در هر یک از نقشهها
و بهطور مستقل استفاده شده است (معادلۀ .)4

که در آن :Dr ،تراکم نسبی زمینلغزش در هر طبقه خطر :Ai ،مساحت  iمین طبقه خطر در
یک نقشۀ پهنهبندي :Si ،مجموع تعداد زمینلغزشهاي رخ داده در هر طبقه خطر:At ،
مساحت کل محدودۀ بررسی شده :St ،تعداد کل زمینلغزشها در ناحیۀ بررسی شده و :n
تعداد طبقات خطر است .هر چه تفکیک بین طبقات خطر بهوسیلۀ شاخص تراکم نسبی
زمینلغزشها بهتر انجام شده باشد ،نقشه مطلوبیت بیشتري دارد .در یک نقشۀ پهنهبندي
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خطر زمینلغزش ،هرگاه کالسی داراي تراکم نسبی ریزش برابر با یک باشد

()Dr=1

بیانگر احتمال خطر متوسط است .وجود مقادیر عددي کمتر از یک در هر کالس خطر
بیانگر احتمال خطر ریزش کم و همچنین وجود مقادیر عددي بیشتر از یک در هر کالس
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شکل  .3نقشه پهنهبندی خطر زمینلغزش با استفاده از عملگر جمع جبری فازی

خطر نیز بیانگر احتمال خطر ریزش بیشتر است [ .]43براي مقایسۀ نتایج خروجی مدلهاي
پهنهبندي خطر زمینلغزش از شاخص جمع مطلوبیت ( )Qsاستفاده میشود .مقدار  Qsبا
()5

در این رابطه  iشمارۀ کالس خطر در یک مدل پهنهبندي خطر زمینلغزش و  nتعداد
کالسهاي خطر است .مقادیر  Qsنشاندهندۀ مطلوبیت عملکرد مدل در پیشبینی خطر
زمینلغزش در منطقۀ بررسی شده است .معموالً مقدار این شاخص براي مدلهاي مختلف در
گسترۀ صفر تا هفت قرار میگیرد ،اگر چه از لحاظ تئوریک حدي براي آن وجود ندارد [.]43
به منظور کنترل نهایی نتایج ارزیابی حاصل از پارامتر جمع مطلوبیت ،پارامتر ساده دیگري نیز
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استفاده از معادلۀ ( )5براي هر نقشه محاسبه میشود.
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براي سنجش و کنترل روند منطقی ارائه خطر بهوسیلۀ مدل استفاده شده است .این پارامتر
درصد زمینلغزشهاي قرار گرفته در کالسهاي خطر متوسط به باال را ارائه میکند .هر چه
مقدار این پارامتر بیشتر باشد مدل کیفیت بیشتري دارد .این پارامتر بهصورت معادلۀ ()6
تعریف میشود [.]45[،]44
() 6
که در آن  mکالس خطر متوسط است و  nباالترین کالس خطر درنظر گرفته شده است .این
پارامتر بهعنوان پارامتر تکمیلی بهمنظور کنترل صحت پارامتر جمع مطلوبیت بهکار میرود.
پیشبینی سیستمها است که میزان دقت مدل را بهصورت کمی برآورد میکند [ .]46در
حقیقت منحنی  ROCیک نمایش گرافیکی از موازنه بین نرخ خطاي منفی و مثبت براي هر
مقدار احتمالی از برشها است .در منحنی  ROCنسبت مثبت واقعی ( )TPRدر مقابل نسبت
مثبت کاذب ( )FPRترسیم شده است .در ناحیۀ بررسی شده TPR ،با  Sensitivityبیانگر
درجۀ احتمال پیکسلهاي زمینلغزش است که بهطور صحیح بهوسیلۀ مدل تشخیص داده
شده است و  FPRیا  Specifityبیان گر درجۀ احتمال پیکسلهاي فاقد زمینلغزش است که
بهطور صحیح بهوسیلۀ مدل تشخیص داده شده است .خط مورب در منحنی  ROCمعرف
دادههاي تصادفی انتخابشده است که خط عدم تمایز نامیده میشود .سطح زیر منحنی
 ،ROCتحت عنوان  ،AUCنشاندهندۀ میزان دقت مدل براي پیشبینی خطر زمینلغزش
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منحنی  ROCاز مفیدترین و کارآمدترین روشها در ارائه خصوصیات ،شناسایی احتمالی و

است .ایدهآلترین مدل ،بیشترین سطح زیر منحنی را دارد و مقادیر  AUCاز  9-0/5متغیر
است .همبستگی کیفی-کمی سطح زیر منحنی و ارزیابی تخمین بدینصورت است:9-0/1 :
عالی :0/1-0/8 ،خیلی خوب :0/8-0/7 ،خوب :0/7-0/6 ،متوسط :0/6-0/5 ،ضعیف [.]46
با توجه به اینکه براساس مقایسه تجربی ،از میان نقشههاي پهنهبندي خطر زمین-
لغزشهاي قطعۀ  5راهآهن میانه-اردبیل با استفاده از مجموعه عملگرهاي اجتماع فازي

()OR

و جمع جبري فازي ( ،)SUMنقشۀ پهنهبندي حاصل از اپراتور اجتماع فازي ( ،)ORبهترین
مطابقت و همخوانی را با نقشه پراکنش زمینلغزشهاي رخداده در محدودۀ بررسی شده
دارد ،میزان صحت و درستی نقشۀ حاصل از این عملگر با استفاده از سه شاخص مذکور

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.3.3

طبق مرور منابع انجام شده این شاخص نماینده بهتري از دقت مدل است [.]50[ ،]47
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بررسی شده است .مقادیر عددي ضریب تراکم زمینلغزشهاي قطعۀ  5راهآهن میانه-اردبیل،
جمع مطلوبیت و درصد منطقۀ بحرانی براي نقشههاي احتمال رخداد زمینلغزشهاي قطعۀ 5
راهآهن میانه-اردبیل براساس منطق فازي ،تحلیل سلسله مراتبی فازي ،و مثلث سلسله مراتبی
محاسبه شد .همچنین براساس ضریب تراکم محاسبه شده در جدول  5براي هر یک از
پهنههاي خطر زمینلغزش براساس عملگر اجتماع فازي ،تحلیل سلسله مراتبی فازي
( )F-AHPو مثلث سلسله مراتبی فولر ،ضریب تراکم حاصل از تحلیل سلسله مراتبی فازي
نسبت به سایر روشها با افزایش خطر داراي روند صعودي معنادارتري است .منحنی

ROC

تحلیل سلسله مراتبی فازي ،مثلث سلسله مراتبی فولر و منطق فازي و همچنین مقادیر

AUC

حاصله براي هر یک از روشهاي مذکور در شکل  8ارائه شده است .براساس منحنی

ROC

و سطح زیر منحنی (( )AUCشکل  ،)8مقدار  AUCبراي تحلیل سلسله مراتبی فازي 0/149
(عالی) ،مثلث سلسله مراتبی فولر ( 0/194عالی) و منطق فازي ( 0/768خوب) محاسبه شده
است .با توجه به مقادیر سطح زیر منحنی حاصل براي روشهاي تحلیل سلسله مراتبی فازي،
مثلث سلسله مراتبی فولر و منطق فازي بهنظر میرسد ،تحلیل سلسله مراتبی فازي در مقایسه
با روشهاي مثلث سلسله مراتبی فولر و منطق فازي داراي دقت بیشتري در پهنهبندي خطر
زمینلغزشهاي قطعه  5راهآهن میانه-اردبیل است.
جدول  .5اطالعات نقشه پهنهبندی خطر حاصل از اپراتور اجتماع فازی ( ،)ORتحلیل سلسله
مراتبي فازی و مثلث سلسله مراتبي فولر با استفاده از درصد منطقه بحراني
مطلوبیت

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

نقشۀ پهنهبندي خطر زمینلغزشهاي قطعۀ  5راهآهن میانه-اردبیل با استفاده از روشهاي

درصد منطقه بحراني

روش مورد استفاده
تحلیل سلسله مراتبی فازي

0/875381408

مثلث سلسله مراتبی فولر

0/84423676

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.3.3

اجتماع فازي

0/738397757
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با استفاده از پارامترهاي صحتسنجی “ضریب تراکم”“ ،جمع مطلوبیت”“ ،درصد منطقه
بحرانی” و منحنی مشخصه عملکرد سیستم ،نقشه احتمال رخداد زمینلغزشهاي قطعۀ  5راه-

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

شکل  .3منحني  ROCو سطح زير منحني مربوط به نقشههای پهنهبندی خطر زمینلغزش

آهن میانه-اردبیل براساس تحلیل سلسله مراتبی فازي مطابقت و همخوانی خیلی خوبی را با
نقشۀ پراکنش زمینلغزشهاي رخداده در قطعۀ  5راهآهن میانه-اردبیل دارد و داراي دقت

نتیجهگیری
در این تحقیق ،احتمال پتانسیل رخداد زمین لغزش در قطعۀ  5راهآهن میانه-اردبیل با
استفاده از منطق فازي ،تحلیل سلسله مراتبی فازي ،و مثلث سلسله مراتبی فولر و با
بهکارگیري  8متغیر رده مقاومتی زمین ،زاویۀ شیب ،جهت شیب ،رطوبت زمین ،پوشش

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.3.3

بیشتري نسبت به منطق فازي و مثلث سلسله مراتبی فولر است.
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گیاهی ،فاصله از رودخانه ،فاصله از جاده ،فاصله از گسل و نقشه پراکنش زمینلغزشهاي
محدودۀ بررسی شده انجام شده است .در این پژوهش براي طبقهبندي سطوح خطر
زمینلغزشها به  5دسته "خطر خیلیکم"" ،خطر کم"" ،خطر متوسط"" ،خطر زیاد" و
"خطر خیلیزیاد" از روش شکست طبیعی منحنی در نرمافزار  ArcGISاستفاده شده است.
با تحلیلهایی که روي معیارهاي مؤثر در افزایش خطر زمینلغزش در منطقۀ بررسی شده با
استفاده از منطق فازي انجام شد ،مشخص شد که عملگرهاي مختلف منطق فازي نتایج
مختلفی را ارائه میدهند .اما نکته قابل توجه در مورد عملگر جمع جبري فازي این است که
است و بهنوعی میزان خطر در این بخشهاي محدودۀ بررسی شده اغراقآمیز است .نتایج
حاصل از عملگرهاي اشتراو فازي ( ،)ANDمقادیر مختلف گاماي فازي (،0/5 ،0/7 ،0/15
 )0/3و ضرب جبري فازي( )PRODUCTنشان داد که براي همۀ بخشهاي محدودۀ بررسی
شده کمترین درجۀ حساسیت (مقدار صفر) اختصاص یافته است .بنابرین نقشه حاصل از این
عملگرها در این پژوهش آورده نشده است .بر اساس اپراتور اجتماع فازي ،اکثر قسمتهاي
محدودۀ بررسی شده که مشرف به راههاي ارتباطی ،رودخانهها ،گسلها ،سازندهاي
زمینشناختی با مقاومت کمتر است ،داراي درجه خطر رخداد زمینلغزش زیاد تا خیلی زیاد
است و کمترین درجه خطر مربوط به مناطق با زاویۀ شیب کم ،مناطق نسبتاً مسطح و مناطق
متشکل از سازندهاي با مقاومت بیشتر است .همچنین تمامی مسیر قطعه پنج از راهآهن

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

میزان خطر رخداد زمینلغزش در امتداد بخشهایی از راههاي ارتباطی بیش از حد انتظار

اردبیل -میانه داراي آسیبپذیري بسیار زیادي است .شایان ذکر است ،نقشۀ خطر زمینلغزش
حاصل از اپراتور اجتماع فازي مطابقت و همخوانی متوسطی با پراکنش زمینلغزشهاي
میانه-اردبیل با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازي ،تمامی قسمتهاي محدودۀ بررسی شده
که مشرف به راههاي ارتباطی ،رودخانهها ،گسلها ،سازندهاي زمینشناختی با مقاومت کمتر
است ،داراي درجه خطر رخداد زمینلغزش زیاد تا خیلی زیاد است و کمترین درجه خطر
مربوط به مناطق با زاویۀ شیب کم ،مناطق نسبتاً مسطح و مناطق متشکل از سازندهاي با
مقاومت بیشتر است .همچنین تمامی مسیر قطعۀ  5از راهآهن اردبیل -میانه داراي درجه

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.3.3

محدودۀ بررسی شده دارد .براساس نقشه پهنهبندي خطر زمینلغزشهاي قطعۀ  5راهآهن
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حساسیت زیاد تا خیلی زیاد است .شایان ذکر است ،بهنظر میرسد نقشۀ خطر زمینلغزش
حاصل از تحلیل سلسله مراتبی فازي ( )F-AHPمطابقت و همخوانی خیلیخوبی با پراکنش
زمینلغزشهاي محدودۀ بررسی شده دارد .براساس نقشۀ پهنهبندي خطر زمینلغزشهاي
قطعۀ  5راهآهن میانه-اردبیل با استفاده از مثلث سلسله مراتبی فولر ،تمامی قسمتهاي محدودۀ
بررسی شده که مشرف به راههاي ارتباطی ،رودخانهها ،گسلها ،سازندهاي زمینشناختی با
مقاومت کمتر است ،داراي درجۀ خطر رخداد زمینلغزش متوسط تا خیلی زیاد است و
کمترین درجه خطر مربوط به مناطق با زاویۀ شیب کم ،مناطق نسبتاً مسطح و مناطق متشکل
داراي درجۀ حساسیت متوسط تا خیلی زیاد است .شایان ذکر است ،بهنظر میرسد نقشۀ
خطر زمینلغزش حاصل از مثلث سلسله مراتبی فولر مطابقت و همخوانی خوبی با پراکنش
زمینلغزشهاي محدودۀ بررسی شده دارد .بهمنظور ارزیابی آماري نتایج حاصل از منطق
فازي ،تحلیل سلسله مراتبی فازي و مثلث سلسله مراتبی فولر  ،از پارامترهاي صحتسنجی با
دقت بیشتري مانند ضریب تراکم ،جمع مطلوبیت ،درصد منطقه بحرانی و منحنی مشخصه
عملکرد سیستم استفاده شده است .با تحلیل نقشههاي پهنهبندي حاصل و با توجه به مقادیر
جمع مطلوبیت ،درصد منطقه بحرانی و مقدار  AUCحاصل از عملگر اجتماع فازي
(بهترتیب  0/738397757 ،0/321195245و  ،)0/768تحلیل سلسله مراتبی فازي (بهترتیب
 0/875381408 ،9/071920339و  )0/149و مثلث سلسله مراتبی فولر (بهترتیب

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

از سازندهاي با مقاومت بیشتر است .همچنین تمامی مسیر قطعۀ  5راهآهن اردبیل -میانه

 0/84423676 ،0/784693947و  )0/194براي نقشههاي پهنهبندي خطر زمینلغزشهاي
قطعۀ  5راهآهن میانه-اردبیل مشاهده میشود که جمع مطلوبیت ،درصد منطقه بحرانی و
پهنهبندي خطر حاصل از عملگر اجتماع فازي و مثلث سلسله مراتبی فولر محاسبه شده
است .بنابرین براساس صحت سنجی انجام شده بهصورت تجربی و همچنین با استفاده از
پارامترهاي صحتسنجی "ضریب تراکم"" ،جمع مطلوبیت"" ،درصد منطقه بحرانی" و
منحنی مشخصه عملکرد سیستم بهنظر میرسد ،نقشۀ احتمال رخداد زمینلغزشهاي قطعۀ 5
راهآهن میانه-اردبیل براساس تحلیل سلسله مراتبی فازي مطابقت و همخوانی خیلیخوبی را

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.2.3.3

مقدار  AUCحاصل از تحلیل سلسله مراتبی فازي ،بیشتر از مقداري است که براي نقشههاي
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اردبیل دارد و دقت- راهآهن میانه5 با نقشه پراکنش زمینلغزشهاي رخداده در قطعۀ
.بیشتري نسبت به منطق فازي و مثلث سلسله مراتبی فولر دارد
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