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مقایسـهی روش همپوشـانی و  AHPدر بررسی زمينسـاخت جنبا با استفاده
از شـاخصهای ريخت زمينسـاختي (مطالعهی مـوردی؛ تاقدیس اناران)
مصطفی جلیلوند* ،لطفاهلل آقاجری ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت میرمسعود خیرخواه ،1دانشگاه علوم تحقیقات تهران

بررسـي عوارض و شـواهد زمين ريختشناسـي سـاختماني و شـاخصهاي ريختسـنجي رودخانهها
و پيشـاني كوهسـتانها از بهتريـن روشهـاي ارزيابـي زمينسـاخت جنباسـت .شـاخصهاي زميـن
ريختسـنجي ماننـد پيـچ و خـم پيشـاني كوهسـتان ،شـاخص طول-شـيب رود و  ...از ابزارهـاي
پايـه و كارآمـد شـناخت ميـزان فعاليـت زمينسـاختي هسـتند کـه در ایـن پژوهـش بررسـی شـدهاند.
بـا توجـه بـه ویژگیهـای مکانـی و اهمیـت متفـاوت ایـن شـاخصها در نقشـهی پهنهبنـدی فعالیـت
زمينسـاختي ،در ایـن مطالعـه از روشهـای نویـن  GISو ارزیابـی چندمعیـارهی مکانـی ()SMCE
اسـتفاده شـد .بدیـن منظـور از دو روش همپوشـانی و  AHPاسـتفاده گردید و پهنهی مـورد مطالعه به
سـه دسـتهی کمجنبـا ،نیمهجنبـا و جنبـا تقسـیمبندی شـد .بـراي سـنجش درسـتي یافتههـای پژوهـش
از نقشـهی درونیابـی شـدهی زمینلرزههـای دسـتگاهی منطقـهی مـورد مطالعـه و تطابـق پیکسـل بـه
پیکسـل اسـتفاده شـد .مقایسـهی نتایـج حاصـل بـا زلزلههـای ثبت شـده ،نشـان از تطابـق  48درصدی
روش  AHPدر برابـر انطبـاق  23درصـدی روش همپوشـانی بـا میـزان فعالیت زمينسـاختي حاصل از
کانـون زلزلههـای ثبـت شـدهی آن محـدوده دارد.
ســرزمين ايــران بهعنــوان بخشــي از پهنــهی فعــال زمينســاختي
آلپ-هيماليــا ،طــرح پيچيــدهاي از مجموعــهي پوســتهها ،قطعــات
زمينســاخت و پهنههــاي متفــاوت زمينســاختي اســت كــه از نــگاه
نوزمينســاختي و لرزهزمينســاختي ،ويژگيهــاي خاصــی دارد
[ .]1رشــته كــوه زاگــرس جــزء جوانتريــن رشــته كوههايــي اســت
كــه در بخــش ميانــي كمربنــد كوهزايــي آلپ-هيماليــا قــرار گرفتــه
و از شــمالباختر تــا جنوبخــاور ايــران امتــداد يافتــه اســت .ايــن
كمربنــد چينخورده-رانــده شــده نتيجــهي شــروع برخــورد قــاره
بــه قــارهی ورق عربســتان و ايــران مركــزي در اواخــر كرتاســه اســت
[ .]1در ناحیههایــی كــه لرزهخيــزي بــا گســلهاي فعالســطحي
در ارتبــاط اســت (ماننــد ايــران مركــزي و البــرز) در بررســيهاي
صحرايــي ،گســلهايي بــا تــوان لرزهزايــي روي عكسهــاي هوايــي
و تصاويــر ماهــوارهاي قابلتشــخيص هســتند؛ امــا در مناطقــي ماننــد
ناحيــهی زاگــرس ،جایــي كــه لرزهخيــزي طــرح پراكنــدهاي دارد و
گســلهاي پيســنگي فعــال توســط رســوبات فانرزوئيــك (پيــدا
زيســتي) پوشــيده شــدهاند ،تشــخيص گســلهاي لــرزهاي دشــوار
اســت [ .]2بنابرايــن بــراي شــناخت بخشهايــي از كمربنــد كوهزايــي
كــه در آنهــا گس ـلهاي فعــال وجــود دارد و از ديــدگاه زمينســاختي
فعالترنــد بايــد از روشهــاي ديگــري كمــك گرفــت .بررســي
عــوارض و شــواهد زميــن ريختشناســي ســاختماني ،شــاخصهاي
ريختســنجي رودخانههــا و پيشــاني كوهســتانها از بهتريــن
روشهــاي ارزيابــي زمينســاخت جنبــا و نوزمينســاخت هســتند.
*
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واژگان کلیدی:

زمينساخت جنبا ،شاخصهای زمين
ريختشناسي ،سیستم اطالعات مکانی،
ارزیابی چندمعیارهی مکانی

بهطــور كلــي شــاخصهاي ريختســنجي بهدلیــل آنکــه ميتواننــد
بــراي ارزيابــي ســريع پهنههــاي گســترده بــهكار گرفتــه شــوند و بيشــتر
دادههــاي ضــروري آنهــا بهســرعت از نقشــههاي رقومــي و تصاويــر
ماهــوارهاي بهدســت ميآيــد در بررســيهاي زمينســاختي مفيــد
هســتند [.]3
برخــي از كاربرديتريــن شــاخصهاي ريختســنجي در مطالعــات
زمينســاخت جنبــا ،ماننــد انتگــرال ارتفاعســنجي (Hypsometric
 ،)integralعــدم تقــارن حوضــهی زهكشــي (،)Asymmetry Factor
شــاخص طول-گراديــان رود (،)Stream Length-gradient index
نســبت پهنــاي كــف دره بــه ارتفــاع آن (Ratio of valley floor
 ،)width to valley heighپيــچ و خــم پيشــاني كوهســتان (Mountain
 )front sinuosityو  ...از جملــه شــاخصهایی هســتند کــه بههمــراه
روشهــاي نویــن دورســنجی و سیســتم اطالعــات مکانــی ()GIS-RS
(کــه بــرای آنالیــز پیشــرفتهی ایــن دادههــا اســتفاده میشــوند) ،قابلیــت
اســتفاده توســط کارشناســان جهــت تحلیــل و نمایــش نتایــج بررسـیها
را دارنــد [.]3
ارزیابـی چندمعیـارهی مکانـی ( ،)SMCEمدل تصمیمگیـری چندمعیاره
بـا دادههـای مکانـی اسـت .ایـن روش ،نـوع فضایـی مدلهـای
تصمیمگیـری چندمعیـاره اسـت و سیسـتم اطالعـات مکانـی را قـادر بـه
تجزیـه و تحلیـل دادههـا میسـازد [ .]4دادههاي ورودی بـرای این مدل،
تعـدادی از نقشـههای رسـتری از منطقـهای معیـن ،جـداول اطالعـات
توصیفـی و درخـت معیارهاسـت کـه مـورد آخـر شـامل راه تجمیـع،
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اسـتاندارد کـردن دادههـا و وزندهـی معیارهاسـت.
از پژوهشهــاي پيشــين دربــارهي اســتخراج شــاخصهاي ريخــت
زمينســاختي بــا اســتفاده از روشهــاي  ،GIS\RSمیتــوان بــه مطالعــات
ســیلوا ) ،(2003اســتوک و همــکاران ) ،(2008گــروت ( ،(2008مقالههــاي
زرگــرزاده و همــکاران ( )1386در تقســیمبندی منطقــهی مــورد
مطالعـهی خــود بــه پنــج ردهی خيلــي فعــال ،فعــال ،نســبتأ فعال ،متوســط
و فعالیــت كــم و همچنیــن مطالعـهی دهبزرگــی و همــکاران ( )1388در
منطقـهی سروســتان و تقســیم ایــن منطقــه بــه چهــار پهنـهی خيلــي فعــال،
فعــال ،نســبتأ فعــال و فعالیــت كــم بــا اســتفاده از شــاخصهای ريخــت
زمينســاختي و روشهــاي  GIS\ RSاشــاره کــرد.
 -1ناحیهی مورد مطالعه
ناحيـهی مـورد مطالعـه (تاقدیـس انـاران) بيـن طولهـاي جغرافيايـي
' 46°15تـا ' 47°15خـاوري و عرضهـاي جغرافيايـي' 40°32تـا
˝ 33°30'15شـمالي و در جنوبباختـر اسـتان ايلام ،بین شـهرهای ایالم
و دهلـران جـاي دارد (شـكل .)1-از ديـدگاه تقسـيمات كشـوري ایـن
تاقدیـس در اسـتان ايلام قـرار میگیـرد.
تاقديـــس انـــاران ســـاختماني اســـت بـــا راســـتاي عمومـــي
شـــمالباختر-جنوبخاور كـــه در جبهـــهی كوهســـتان زاگـــرس
ش ــكل گرفت ــه و نهش ــتههاي س ــروك ت ــا گچس ــاران در آن ب ــه نقش ــه
در آمـــده اســـت .همچنيـــن در درهی عميـــق واقـــع در شـــمالباختر
تاقديـــس نيـــز رخنمـــون نهشـــتههاي گـــروه خامـــي گـــزارش شـــده
كـــه قابلنقشـــهبرداري نيســـت .ويژگـــي ايـــن ســـاختمان در طـــول
راســـتاي آن بهطـــوری متغيـــر اســـت كـــه در شـــمالباختر بهشـــكل
ســـاختماني گنبـــدي شـــكل ديـــده ميشـــود و بـــا حركـــت بـــه
ســـوي جنوبخـــاور ،ســـاختمان بهشـــدت تحـــت تأثيـــر دســـتهاي
از گســـلهاي نرمـــال بـــا راســـتاي شـــمالي-جنوبي قـــرار ميگيـــرد.
افـــزون بـــر ايـــن ،دســـتهاي از گســـلهاي نرمـــال نيـــز بهمـــوازات
محـــور ســـاختمان عمـــل كردهانـــد (شـــكل.]5[ )2-
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موقعیــت منطقــهی مــورد مطالعــه روی تصویــر ماهــوارهای
Landsat8

 -2تهيه مدل رقومي ارتفاع
در بخشي از منطقهی مورد مطالعه ،مدل رقومی ارتفاع تهیه شده توسط
سازمان نقشهبرداری با دقت  10متر در دسترس بود که از آن استفاده
شد .اما برای بخش شمالباختر منطقه ،مدل رقومی ارتفاع توسط سازمان
نقشهبرداری تهیه نشده بود که با استفاده از نقشههای توپوگرافی موجود
منطقه و اتصال آنها به یکدیگر توسط نرمافزار  ،ArcGISیک مدل
رقومی ارتفاع با دقت مناسب تهیه گردید و به مدلهای ارتفاعی تهیه
شده توسط سازمان نقشهبرداری موزاییک شد .در آخر ،جهت استخراج
شاخصها ،مدل رقومی منطقه بهصورت یکپارچه بهدست آمد .ارتفاع
منطقه بین  3تا  2783متر متغیر است.
حوضههای آبریز منطقه توسط افزونهی  ArcSWATکه روی ArcGIS
قابلنصب است استخراج شد .از ویژگیهای این افزونه محاسبهی تمامی
متغیرهای مربوط به حوضه مثل ارتفاع میانگین ،محیط و مساحت و ...
است .بدین ترتیب نرمافزار تعداد دوازده زیر حوضه را برای محدودهی
مورد نظر استخراج کرد (شكل.)3-

2

نقشــهی زمینشناســی محــدودهی مــورد مطالعــه (نقشــهی
 1:1000000شــرکت ملــی نفــت ایــران)

3

حوضههای آبریز استخراج شده از مدل رقومی ارتفاع
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 -3شاخصهای ریختسنجي
جدول 1-خالصهی نحوهی محاسبهی شاخصهای ريخت زمينساختي
مورد استفاده در این پژوهش را نشان میدهد [.]6

 -1-3انتگرال هیپسومتری (ارتفاعسنجي)

انتگرال هیپسومتري بهصورت غیرمستقیم فعالیتهاي زمينساختی
را منعکس میکند .منحنیهاي هیپسومتري ،مقادیر شاخص  Hiرا

 1نحوهی محاسبهی شاخصهای ريخت زمينساختي
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در منطقهی مورد مطالعه نشان میدهند .مقادیر زیاد شاخص
چشماندازهاي جوانی را نشان میدهد که ممکن است در اثر حرکات
زمینساختي بهوجود آمده باشند .همچنین میتواند بیانگر كنده شدن
تازهي یک سطح جوان نهشتهگذاري باشد.
منحني ارتفاعسنجي از پياده كردن نسبت كل ارتفاع حوضه (ارتفاع
نسبي) در برابر نسبت كل مساحت حوضه (مساحت نسبي) بهدست
ميآيد [.]3
Hi

 -2-3عدم تقارن حوضهی زهکشی

طول آبراهه و زهكشهاي فرعي در دو سوي آبراههي اصلي ،از ديگر
شاخصهاي ريخت زمينساختي است كه براي ارزيابي زمينساخت
جنبا استفاده ميشود .شاخص عدم تقارن براي نمایش کجشدگی
زمينساختي حوضهها بهکار میرود .براي رودخانهاي با جریان ثابت،
مقدار  AFبرابر  50است و مقادیر بیشتر یا کمتر از  ،50کجشدگی یا
انحراف را نشان ميدهند .اين شاخص از رابطهي 1-محاسبه ميشود:
()1
که در آن  Arمساحت حوضهي دربرگيرندهي زهكشهاي فرعي در
سمت راست آبراههي اصلي و  Atمساحت ِّ
كل حوضهي زهكشي
برحسب کیلومترمربع است [.]7
 -3-3شکل حوضهی زهکشی

شکل پالنیمتري حوضهها توسط نسبت شکل حوضه توصیف میشود.
حوضههاي کشیدهاي که با مقادیر زیاد ( Bsبیشتر از  )4مشخص میشوند
از ديدگاه زمينساختي فعال هستند (رنگ قرمز در شکل .)4-مقادیر بین
 3و  4بر حوضههاي نیمهفعال داللت دارد (رنگ زرد در شکل )4-و
مقادیر کم آن (کمتر از  )2حوضههاي دایرهايشکل را نشان میدهند
که از نظر زمینساختی غیرفعال هستند (رنگ سبز در شکل.]6[ )4-
 -4-3پیچ و خم پیشانی کوهستان ()Smf

جبهـهی كوهسـتان در حـال باالآمدگـي ،نسـبتأ خطي اسـت و بـا مقادير
پيـچ و خـم پيشـاني كوهسـتاني كمتر مشـخص ميشـود .بـا كاهش نرخ
باالآمدگـي و عمل فرسـايش ،جبههی كوهسـتان خطي بـودن خود را از
دسـت ميدهد و پيچ و خم پيشـاني كوهسـتان با مقادير بيشـتر مشـخص
ميگـردد [ .]7ايـن شـاخص بـا اسـتفاده از تصاویـر ماهـوارهای و مـدل
رقومـی ارتفـاع زمیـن و رابطـهی 2-بهدسـت ميآيد:
)(2
كــه  Lmfطــول جبهــهی كوهســتان در امتــداد كوهپايــه و در محــل
شكســتگي واضحــي در شــيب و  Lsطــول خــط راســت رســم شــده بــه
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مــوازات جبه ـهی مــورد نظــر اســت.
با استفاده از تصویر ماهوارهای منطقه و مدل ارتفاعی ،شاخص پیشانی
کوهستان برای محدودهی تاقدیس اناران برای تعداد  34جبههی متفاوت
اندازهگیری شد.
 -5-3پهنای کف دره به ارتفاع آن

در  1996کل و پینتـر شـاخص نسـبت پهنـای کـف دره به ارتفـاع آن را
با رابطـهی 3-بیـان کردند:
)(3
که در آن  Vfنسبت پهنای دره به ارتفاع آن Vfw ،پهنای کف درهErd ،

و  Eldارتفاع دیوارههای سمت راست و چپ دره و  Escارتفاع کف
دره است [.]8
روی حوضههای مختلف منطقهی مطالعه شده ،تعداد  26برش عرضی
رسم شد و برای هر یک از برشها مقدار شاخص بهطور جداگانه
برآورد گردید.
 -6-3شاخص شیب طولی رودخانه

شاخص شيب طولي رودخانه ( )SLاز رابطهي 4-محاسبه ميشود [:]8
)(4
کــه در آن  SLشــاخص شــيب طولــي رودخانــه ∆H/∆L ،بيانگــر شــيب
محلّــي رودخانــه ∆H ،اختــاف ارتفــاع بيــن دو نقط ـهي اندازهگيــري
شــده ∆L ،طــول بــازه و  Lطــول كل كانــال (از خــط تقســيم آب تــا
مركــز بخشــي كــه شــيب آن محاســبه شــده) اســت.
برای محاسبهی این شاخص تعداد  26قسمت از آبراهههای اصلی منطقه
در حوضههای مختلف انتخاب شد و با استفاده از مدل ارتفاعی ،مقدار
شاخص برای هر یک از قطعات بهدست آمد .تعمیم مقدار حاصل به
کل منطقه بدین ترتیب انجام شد که با توجه به اندازهگیری سه شاخص
(پیچ و خم پیشانی کوهستان ،پهنای کف دره به ارتفاع آن و شیب
طولی رودخانه) در جبهههای مختلف و بهصورت ناپیوسته ،برای استفاده
از شاخصهای مذکور در تحلیلهای مربوط به  ،GISباید این مقادیر
بهگونهاي گسسته شده و به سطح پیوستهای تبدیل شوند که برای این
منظور از روش میانگین شاخص حوضه استفاده گردید؛ بدین ترتیب
که برای هر حوضهی اصلی ،شاخص ،بهطور جداگانه محاسبه شد و
میانگین مقادیر حاصل از محاسبهی شاخص در آن حوضه به تمامی آن
حوضه اختصاص یافت.
 -4تجزیه و تحلیل دادهها

بــرای هــر شــاخص ،الیـهای رســتری داریــم کــه ارقــام هــر پیکســل بــر
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حســب مقــدار فعالیــت شــاخص بــر اســاس آن ،یــا  1اســت (فعــال) یــا
( 2نیمــه فعــال) یــا ( 3فعالیــت کــم) .بــا ایــن کار الیههــا بــرای ورود بــه
مرحلــهی تحلیــل ،همخــوان و هممقیــاس شــدهاند.

4

 -1-4نتایج رویهمگذاری الیههای با وزنهای یکسان (روش
همپوشانی)

آنالیـز همپوشـانی از پرکاربردتریـن تحلیلهـای مـورد اسـتفاده در حـل

نقش ـهی پهنهبنــدی فعالیــت زمینســاختی بــر حســب هــر شــاخص بهصــورت مجــزا ( :Hiشــاخص انتگــرال هیپســومتری :Bs ،شــاخص شــکل حوضــه:Af ،
شــاخص عــدم تقــارن حوض ـهی زهکشــی :Smf ،شــاخص پیــچ و خــم پیشــانی کوهســتان :Vf ،شــاخص نســبت پهنــای کــف دره بــه ارتفــاع آن و  :Slشــاخص
شــیب طولــی رودخانــه)
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 2ماتریس زوجی استفاده شده برای روش تحلیل سلسلهمراتبی

شیب طولی
رودخانه

عدم تقارن
حوزهی زهکشی

نسبت شکل حوزه

انتگرال
هیپسومتری

نسبت پهنای کف
دره به ارتفاع آن

پیچ و خم پیشانی
کوهستان

2

9

7

3

5

1

پیچ و خم پیشانی کوهستان

1/2

2

2

1/2

1

1/5

نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن

1/3

3

2

1

2

1/3

انتگرال هیپسومتری

1/3

1

1

1/2

1/2

1/7

نسبت شکل حوزه

1/5

1

1

1/2

1/2

1/9

عدم تقارن حوزهی زهکشی

1

5

3

3

2

1/2

شیب طولی رودخانه

مسـائل مکانـی چندمعیـاره اسـت .خروجـی تابـع همپوشـانی در واقـع
میانگیـن مقـدار عـددی هـر پیکسـل در هـر یـک از شاخصهاسـت .در
ایـن تابـع همچنیـن میتـوان بـر اسـاس اهمیـت هـر یـک از شـاخصها،
وزنـی بـه الیـهی مـورد نظر اعمال کـرد تا نتیجـهی بهتری در محاسـبات
حاصل شـود [.]9
 -2-4تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی
()AHP

اسـتفاده از روش  AHPنیازمنـد یـک جـدول مقایسـهی زوجـی بیـن
شاخصهسـت .بـرای بهدسـت آوردن هـر یـک از قضاوتهـا ،از
نظـر کارشناسـان زمینشناسـی اسـتفاده شـده اسـت .جـدول 2-حـاوی
اطالعـات بهدسـت آمـده از کارشناسـان بـرای مقایسـهی شـاخصها بـا
یکدیگـر اسـت [.]9
بـرای محاسـبه وزن نهایـی هـر یـک از شـاخصها از افزونـهی AHP
در نرمافـزار  ArcGISاسـتفاده شـد .بدیـن ترتیـب کـه الیههـای آمـاده
شـده بهصـورت رسـتر بـرای هـر شـاخص وارد نرمافزار شـد تـا نرمافزار
جـدول مقایسـه زوجـی را بهصـورت یـک ماتریـس نشـان دهـد .سـپس
طبـق اعداد بهدسـت آمـده از نظر کارشناسـان ،جدول تکمیل میشـوند.
جـدول 3-وزن نهایـی هر شـاخص را نشـان میدهد که نشـانگر درجهی
اهمیـت هـر یـک از شـاخصهای زمينريختـي بـرای محاسـبهی مقـدار
فعالیت زمينسـاختي اسـت.
ِ
طیـــف رنگـــی قرمـــز بیشـــترین فعالیـــت زمينســـاختي
خروجیهـــای
ِ
ِ
رنـــگ ســـبز کمتریـــن فعالیـــت زمينســـاختي
طیـــف
و خروجیهـــای
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شاخصها

را دارن ــد (ش ــكل.)5-
 -5سنجش درستي نتایج

برای مقایسهی نتایج حاصل ،از زلزلههای رخ داده در منطقه استفاده شد.
دادههاي مربوط به زلزلههای منطقه که از سایت بینالمللی زلزلهشناسی
( )earthquake.usgs.govاستخراج گردید شامل زلزلههای بزرگتر
از  3/5ریشتر است که در خالل سالهای  1956-2015رخ دادهاند.
با استفاده از روش درونیابی  IDWنقشهی پهنهبندی شدت وقوع
زلزلهها رسم و منطقه به سه پهنهی کمفعال ،نیمهفعال و فعال تقسیم شد
تا قابلمقایسه با نقشههای پهنهبندی حاصل از روشهای همپوشانی و
 AHPباشد.
 3محاسبهی وزن نهایی هر شاخص با استفاده از روش AHP
اهمیت نسبی

شاخص مورفوتکتونیک

0/4285

پیچ و خم پیشانی کوهستان

0/0948

نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن

0/1318

انتگرال هیپسومتری

0/059

نسبت شکل حوزه

0/048

عدم تقارن حوزهی زهکشی

0/2379

شیب طولی رودخانه
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5

نقشهی پهنهبندی نهایی با استفاده از روش همپوشانی با وزن یکسان (شکل سمت چپ) و ( AHPشکل سمت راست)

6

پهنهبندی شدت زمینلرزههای دستگاهی منطقه

نتیجهگیری و پیشنهادها

بـا اسـتفاده از تابـع  Equalدر نرمافـزار  ArcGISبـا نقشـهی درونیابـی
شـدهی زلزلههای منطقـه ،خروجیهای دو روش همپوشـاني و ،SMCE
پیکسـل بـه پیکسـل بررسـی و نتایـج زیر حاصل شـد:
نتایــج حاصــل از رویهمگــذاری الیههــا بــهروش همپوشــانی و
روش  SMCEبــا وزن یکســان نشــان داد کــه در روش همپوشــانی
 23/37درصــد از پیکســلها و در روش  47/6 SMCEدرصــد از
پیکســلها بــا الیــهی زلزلههــای منطقــه انطبــاق دارنــد کــه نشــان از
دقــت بیشــتر روش  SMCEدارد.
مقایســهی زوجــی شــاخصها نشــان داد کــه دو شــاخص پیــچ و
خــم پیشــانی کوهســتان و شــیب طولــی رودخانــه در محاســبهی مقــدار

فعالیــت زمينســاختی بیشــترین وزن و تأثیــر را دارنــد.
بــا توجــه بــه پوشــیده شــدن بخشهایــی از منطقــه بــا ســازند سســت
و شــكلپذير گچســاران ،ایــن ســازند در برابــر نیروهــای زمينســاختي،
حالــت جریانپذیــری پیــدا میکنــد .در حالیکــه ســازندهای
مقاومتــر در برابــر ایــن نیروهــا ارتفــاع بیشــتری ایجــاد میکننــد.
افــزون بــر ایــن ،ســازند گچســاران در برابــر نیروهــای فرسایشــی نيــز
سســت اســت و فرســایشپذیری زیــادی دارد کــه تمامــی ایــن عوامــل
ســبب بــروز خطــا در ارزيابــي شــاخصها در بخشهایــی از منطقــه
میشــوند.
از ديـــد زمینشناســـی پیشبینـــی میشـــد کـــه در بخشهـــای
جنوبـــی تاقدیـــس انـــاران و در راســـتای گســـل پیشـــانی کوهســـتان،
55

فعالیـــت زمينســـاختي ،بیشـــتر باشـــد .امـــا دادههـــاي حاصـــل بـــرای
ایـــن بخشهـــا پهنـــهی نســـبتاً فعـــال یـــا پهنـــهی بـــا فعالیـــت کـــم را
نش ــان میده ــد ک ــه ش ــاید یک ــی از دالی ــل آن ج ــدا ش ــدن فعالی ــت
از پهنـــهی گســـلي و انتقـــال آن بـــه بخشهـــای دیگـــر باشـــد.
مقایســهی تفس ــیر کیف ــی نتای ــج حاص ــل ب ــا زلزلهه ــای ثب ــت ش ــده،
نش ــان از تطاب ــق نس ــبتاً خ ــوب مق ــدار فعالی ــت زمينس ــاختي حاص ــل
در ش ــمالباختری تاقدی ــس ب ــا کان ــون زلزلهه ــای ثب ــت ش ــده در آن
مح ــدوده دارد.

پیشـــنهاد میشـــود محاســـبهی زمينســـاخت جنبـــا بـــا اســـتفاده از
شـــاخصهای ريخـــت زمينســـاختي و روش  SMCEبـــرای مناطـــق
دیگ ــری مانن ــد ناحيــهی ف ــارس ک ــه از دي ــدگاه زمينس ــاختی ام ــکان
دقـــت بهتـــر نتایـــج در محاســـبهی شـــاخصها را دارد نیـــز اســـتفاده
ش ــود.
همچنیـــن پیشـــنهاد میشـــود از روشهایـــی ماننـــد  OWAو Fuzzy
نیـــز بـــرای محاســـبهی نقشـــهی پهنهبنـــدی نواحـــی جنبـــا اســـتفاده و
نتایـــج آن بـــا روشهـــای  SMCEو  Overlayمقایســـه شـــود.

 4مقایسهی نتایج پهنهبندی با روشهای همپوشانی و AHP

نتایج روش همپوشاني ()Overlay

نتایج روش SMCE

تعداد کل پیکسلها

27985

28134

تعداد پیکسلهای منطبق

6235

13389

تعداد پیکسلهای غیرمنطبق

21423

14745

درصد پیکسلهای منطبق

23/37

47/6

درصد پیکسلهای غیرمنطبق

76/63

52/4
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