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مقایسـه ی روش هم پوشـانی و AHP در بررسی زمین سـاخت جنبا با استفاده 
از شـاخص های ریخت زمین سـاختي )مطالعه ی مـوردی؛ تاقدیس اناران(

 میرمسعود خیرخواه1، دانشگاه علوم تحقیقات تهران   مصطفی جلیلوند*، لطف اهلل آقاجری، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 

بررسـي عوارض و شـواهد زمين ريخت شناسـي سـاختماني و شـاخص هاي ريخت سـنجي رودخانه ها 
و پيشـاني كوهسـتان ها از بهتريـن روش هـاي ارزيابـي زمين سـاخت جنباسـت. شـاخص هاي زميـن 
ابزارهـاي  از   ... و  پيشـاني كوهسـتان، شـاخص طول-شـيب رود  پيـچ و خـم  ماننـد  ريخت سـنجي 
پايـه و كارآمـد شـناخت ميـزان فعاليـت زمين  سـاختي هسـتند كـه در ايـن پژوهـش بررسـی شـده اند. 
بـا توجـه بـه ويژگی هـای مکانـی و اهميـت متفـاوت ايـن شـاخص ها در نقشـه ی پهنه بنـدی فعاليـت 
 )SMCE( و ارزيابـی چندمعيـاره ی مکانـی GIS زمين سـاختي، در ايـن مطالعـه از روش هـای نويـن
اسـتفاده شـد. بديـن منظـور از دو روش هم پوشـانی و AHP اسـتفاده گرديد و پهنه ی مـورد مطالعه به 
سـه دسـته ی كم جنبـا، نيمه جنبـا و جنبـا تقسـيم بندی شـد. بـراي سـنجش درسـتي يافته هـای پژوهـش 
از نقشـه ی درون يابـی شـده ی زمين لرزه هـای دسـتگاهی منطقـه ی مـورد مطالعـه و تطابـق پيکسـل بـه 
پيکسـل اسـتفاده شـد. مقايسـه ی نتايـج حاصـل بـا زلزله هـای ثبت شـده، نشـان از تطابـق 48 درصدی 
روش AHP در برابـر انطبـاق 23 درصـدی روش هم پوشـانی بـا ميـزان فعاليت زمين سـاختي حاصل از 

كانـون زلزله هـای ثبـت شـده ی آن محـدوده دارد.
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زمین ســاختي  فعــال  پهنــه ی  از  بخشــي  به عنــوان  ایــران  ســرزمین 
آلپ-هیمالیــا، طــرح پیچیــده اي از مجموعــه ي پوســته ها، قطعــات 
ــگاه  ــه از ن ــت ک ــاختي اس ــاوت زمین س ــاي متف ــاخت و پهنه ه زمین س
دارد  خاصــی  ویژگي هــاي  لرزه زمین ســاختي،  و  نوزمین ســاختي 
ــت  ــي اس ــته کوه های ــن رش ــزء جوان تری ــرس ج ــوه زاگ ــته ک ]1[. رش
ــه  ــرار گرفت ــا ق ــي آلپ-هیمالی ــد کوه زای ــي کمربن ــش میان ــه در بخ ک
و از شــمال باختر تــا جنوب خــاور ایــران امتــداد یافتــه اســت. ایــن 
کمربنــد چین خورده-رانــده شــده نتیجــه ي شــروع برخــورد قــاره 
ــران مرکــزي در اواخــر کرتاســه اســت  ــاره ی ورق عربســتان و ای ــه ق ب
فعال ســطحي  گســل هاي  بــا  لرزه خیــزي  کــه  ناحیه هایــی  در   .]1[
در ارتبــاط اســت )ماننــد ایــران مرکــزي و البــرز( در بررســي هاي 
ــي  ــاي هوای ــي روي عکس ه ــوان لرزه زای ــا ت ــل هایي ب ــي، گس صحرای
ــد  ــي مانن ــا در مناطق ــتند؛ ام ــخیص هس ــواره اي قابل تش ــر ماه و تصاوی
ــده اي دارد و  ــرح پراکن ــزي ط ــه لرزه خی ــي ک ــرس، جای ــه ی زاگ ناحی
)پیــدا  فانرزوئیــک  رســوبات  توســط  فعــال  پي ســنگي  گســل هاي 
زیســتي( پوشــیده شــده اند، تشــخیص گســل هاي لــرزه اي دشــوار 
ــي  ــد کوه زای ــي از کمربن ــناخت بخش های ــراي ش ــن ب ــت ]2[. بنابرای اس
ــدگاه زمین ســاختي  کــه در آنهــا گســل هاي فعــال وجــود دارد و از دی
بررســي  گرفــت.  دیگــري کمــک  از روش هــاي  بایــد  فعال ترنــد 
عــوارض و شــواهد زمیــن ریخت شناســي ســاختماني، شــاخص هاي 
بهتریــن  از  کوهســتان ها  پیشــاني  و  رودخانه هــا  ریخت ســنجي 
نوزمین ســاخت هســتند.  ارزیابــي زمین ســاخت جنبــا و  روش هــاي 

به طــور کلــي شــاخص هاي ریخت ســنجي به دلیــل آنکــه مي تواننــد 
بــراي ارزیابــي ســریع پهنه هــاي گســترده بــه کار گرفتــه شــوند و بیشــتر 
ــر  ــي و تصاوی ــه هاي رقوم ــرعت از نقش ــا به س ــروري آنه ــاي ض داده ه
مفیــد  زمین ســاختي  بررســي هاي  در  مي آیــد  به دســت  ماهــواره اي 

ــتند ]3[. هس
برخــي از کاربردي تریــن شــاخص هاي ریخت ســنجي در مطالعــات 
 Hypsometric( ارتفاع ســنجي  انتگــرال  ماننــد  جنبــا،  زمین ســاخت 
 ،)Asymmetry Factor( ــي ــه ی زه کش ــارن حوض ــدم تق integral(، ع

 ،)Stream Length-gradient index( رود  طول-گرادیــان  شــاخص 
 Ratio of valley floor( آن  ارتفــاع  بــه  دره  کــف  پهنــاي  نســبت 
 Mountain( پیــچ و خــم پیشــاني کوهســتان ،)width to valley heigh

front sinuosity( و ... از جملــه شــاخص هایی هســتند کــه به همــراه 

 )GIS-RS( ــی ــات مکان ــتم اطالع ــنجی و سیس ــن دورس ــاي نوی روش ه
)کــه بــرای آنالیــز پیشــرفته ی ایــن داده هــا اســتفاده می شــوند(، قابلیــت 
اســتفاده توســط کارشناســان جهــت تحلیــل و نمایــش نتایــج بررســی ها 

ــد ]3[. را دارن
ارزیابـی چندمعیـاره ی مکانـی )SMCE(، مدل تصمیم گیـری چندمعیاره 
مدل هـای  فضایـی  نـوع  روش،  ایـن  اسـت.  مکانـی  داده هـای  بـا 
تصمیم گیـری چندمعیـاره اسـت و سیسـتم اطالعـات مکانـی را قـادر بـه 
تجزیـه و تحلیـل داده هـا می سـازد ]4[. داده هاي ورودی بـرای این مدل، 
از منطقـه ای معیـن، جـداول اطالعـات  نقشـه های رسـتری  از  تعـدادی 
توصیفـی و درخـت معیارهاسـت کـه مـورد آخـر شـامل راه تجمیـع، 
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اسـتاندارد کـردن داده هـا و وزن دهـی معیارهاسـت.
از پژوهش هــاي پیشــین دربــاره ي اســتخراج شــاخص هاي ریخــت 
زمین ســاختي بــا اســتفاده از روش هــاي GIS\RS، می تــوان بــه مطالعــات 
ــاي  ــروت )2۰۰8(، مقاله ه ــکاران )2۰۰8(، گ ــتوک و هم ــیلوا )2۰۰3(، اس س
مــورد  منطقــه ی  تقســیم بندی  در   )1386( همــکاران  و  زرگــرزاده 
مطالعــه ی خــود بــه پنــج رده ی خیلــي فعــال، فعــال، نســبتأ فعال، متوســط 
و فعالیــت کــم و همچنیــن مطالعــه ی ده بزرگــی و همــکاران )1388( در 
منطقــه ی سروســتان و تقســیم ایــن منطقــه بــه چهــار پهنــه ی خیلــي فعــال، 
ــا اســتفاده از شــاخص های ریخــت  فعــال، نســبتأ فعــال و فعالیــت کــم ب

ــرد. ــاره ک ــاي GIS\ RS اش ــاختي و روش ه زمین س

1- ناحیه ی مورد مطالعه
جغرافیایـي  طول هـاي  بیـن  انـاران(  )تاقدیـس  مطالعـه  مـورد  ناحیـه ی 
تـا  جغرافیایـي'4۰°32  عرض هـاي  و  خـاوري   4۷°1۵' تـا   46°1۵'

˝1۵'3۰°33 شـمالي و در جنوب باختـر اسـتان ایـالم، بین شـهرهای ایالم 

و دهلـران جـاي دارد )شـکل-1(. از دیـدگاه تقسـیمات کشـوري ایـن 
قـرار می گیـرد. ایـالم  اسـتان  تاقدیـس در 

عمومـــي  راســـتاي  بـــا  اســـت  ســـاختماني  انـــاران  تاقدیـــس 
شـــمال باختر-جنوب خاور کـــه در جبهـــه ی کوهســـتان زاگـــرس 
ـــه  ـــه نقش ـــاران در آن ب ـــا گچس ـــروک ت ـــته هاي س ـــه و نهش ـــکل گرفت ش
ــمال باختر  ــع در شـ ــق واقـ ــن در دره ی عمیـ ــت. همچنیـ ــده اسـ در آمـ
تاقدیـــس نیـــز رخنمـــون نهشـــته هاي گـــروه خامـــي گـــزارش شـــده 
ــول  ــاختمان در طـ ــن سـ ــي ایـ ــت. ویژگـ ــه برداري نیسـ ــه قابل نقشـ کـ
ــکل  ــمال باختر به شـ ــه در شـ ــت کـ ــر اسـ ــوری متغیـ ــتاي آن به طـ راسـ
ســـاختماني گنبـــدي شـــکل دیـــده مي شـــود و بـــا حرکـــت بـــه 
ــته اي  ــر دسـ ــت تأثیـ ــدت تحـ ــاختمان به شـ ــاور، سـ ــوي جنوب خـ سـ
ــرد.  ــرار مي گیـ ــتاي شـــمالي-جنوبي قـ ــا راسـ ــال بـ از گســـل هاي نرمـ
ــوازات  ــز به مـ ــال نیـ ــل هاي نرمـ ــته اي از گسـ ــن، دسـ ــر ایـ ــزون بـ افـ

محـــور ســـاختمان عمـــل کرده انـــد )شـــکل-2( ]۵[.

2- تهیه مدل رقومي ارتفاع
در بخشي از منطقه ی مورد مطالعه، مدل رقومی ارتفاع تهیه شده توسط 
با دقت 1۰ متر در دسترس بود که از آن استفاده  سازمان نقشه برداری 
شد. اما برای بخش شمال باختر منطقه، مدل رقومی ارتفاع توسط سازمان 
نقشه برداری تهیه نشده بود که با استفاده از نقشه های توپوگرافی موجود 
مدل  یک   ،ArcGIS نرم افزار  توسط  یکدیگر  به  آنها  اتصال  و  منطقه 
تهیه  ارتفاعی  به مدل های  تهیه گردید و  با دقت مناسب  ارتفاع  رقومی 
شده توسط سازمان نقشه برداری موزاییک شد. در آخر، جهت استخراج 
شاخص ها، مدل رقومی منطقه به صورت یکپارچه به دست آمد. ارتفاع 

منطقه بین 3 تا 2۷83 متر متغیر است.
 ArcGIS ArcSWAT که روی  افزونه ی  حوضه های آبریز منطقه توسط 
قابل نصب است استخراج شد. از ویژگی های این افزونه محاسبه ی تمامی 
 ... متغیرهای مربوط به حوضه مثل ارتفاع میانگین، محیط و مساحت و 
است. بدین ترتیب نرم افزار تعداد دوازده زیر حوضه را برای محدوده ی 

مورد نظر استخراج کرد )شکل-3(.

ــواره ای 1 ــر ماه ــه روی تصوی ــورد مطالع ــه ی م ــت منطق موقعی
Landsat8

ــه ی 2 ــه )نقش ــورد مطالع ــدوده ی م ــی مح ــه ی زمین شناس نقش
ــران( ــی نفــت ای 1:1000000 شــرکت مل

حوضه های آب ریز استخراج شده از مدل رقومی ارتفاع3
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3- شاخص های ریخت سنجي
جدول-1 خالصه ی نحوه ی محاسبه ی شاخص های ریخت زمین ساختي 

مورد استفاده در این پژوهش را نشان می دهد ]6[.

3-1- انتگرال هیپسومتری )ارتفاع سنجي(
زمین ساختی  فعالیت هاي  غیرمستقیم  به صورت  هیپسومتري  انتگرال 
را   Hi شاخص  مقادیر  هیپسومتري،  منحنی هاي  می کند.  منعکس  را 

نحوه ی محاسبه ی شاخص های ریخت زمین ساختي1



۵2 

 Hi شاخص  زیاد  مقادیر  می دهند.  نشان  مطالعه  مورد  منطقه ی  در 
 چشم اندازهاي جوانی را نشان می دهد که ممکن است در اثر حرکات 
کنده شدن  بیانگر  می تواند  همچنین  باشند.  آمده  به وجود  زمین ساختي 

تازه ي یک سطح جوان نهشته گذاري باشد.
)ارتفاع  حوضه  ارتفاع  کل  نسبت  کردن  پیاده  از  ارتفاع سنجي  منحني 
به دست  نسبي(  )مساحت  حوضه  مساحت  کل  نسبت  برابر  در  نسبي( 

مي آید ]3[.

3-2- عدم تقارن حوضه ی زه کشی
طول آبراهه و زه کش هاي فرعي در دو سوي آبراهه ي اصلي، از دیگر 
زمین ساخت  ارزیابي  براي  که  است  زمین ساختي  ریخت  شاخص هاي 
کج شدگی  نمایش  براي  تقارن  عدم  شاخص  مي شود.  استفاده  جنبا 
ثابت،  با جریان  براي رودخانه اي  به کار می رود.  زمین ساختي حوضه ها 
یا  از ۵۰، کج شدگی  یا کمتر  بیشتر  برابر ۵۰ است و مقادیر   AF مقدار 

انحراف را نشان مي دهند. این شاخص از رابطه ي-1 محاسبه مي شود:
)1(

در  فرعي  زه کش هاي  دربرگیرنده ي  مساحت حوضه ي   Ar آن  در  که 
زه کشي  حوضه ي  کلِّ  مساحت   At و  اصلي  آبراهه ي  راست  سمت 

برحسب کیلومترمربع است ]۷[.

3-3- شکل حوضه ی زه کشی
شکل پالنیمتري حوضه ها توسط نسبت شکل حوضه توصیف می شود. 
حوضه هاي کشیده اي که با مقادیر زیاد Bs )بیشتر از 4( مشخص می شوند 
از دیدگاه زمین ساختي فعال هستند )رنگ قرمز در شکل-4(. مقادیر بین 
نیمه فعال داللت دارد )رنگ زرد در شکل-4( و  3 و 4 بر حوضه هاي 
مقادیر کم آن )کمتر از 2( حوضه هاي دایره اي شکل را نشان می دهند 

که از نظر زمین ساختی غیرفعال هستند )رنگ سبز در شکل-4( ]6[.

)Smf( 3-4- پیچ و خم پیشانی کوهستان
جبهـه ی کوهسـتان در حـال باالآمدگـي، نسـبتأ خطي اسـت و بـا مقادیر 
پیـچ و خـم پیشـاني کوهسـتاني کمتر مشـخص مي شـود. بـا کاهش نرخ 
باالآمدگـي و عمل فرسـایش، جبهه ی کوهسـتان خطي بـودن خود را از 
دسـت مي دهد و پیچ و خم پیشـاني کوهسـتان با مقادیر بیشـتر مشـخص 
مي گـردد ]۷[. ایـن شـاخص بـا اسـتفاده از تصاویـر ماهـواره ای و مـدل 

رقومـی ارتفـاع زمیـن و رابطـه ی-2 به دسـت مي آید:
                                                                     )2(

ــل  ــه و در مح ــداد کوهپای ــتان در امت ــه ی کوهس ــول جبه ــه Lmf  ط ک
شکســتگي واضحــي در شــیب و Ls  طــول خــط راســت رســم شــده بــه 

مــوازات جبهــه ی مــورد نظــر اســت.
با استفاده از تصویر ماهواره ای منطقه و مدل ارتفاعی، شاخص پیشانی 
کوهستان برای محدوده ی تاقدیس اناران برای تعداد 34 جبهه ی متفاوت 

اندازه گیری شد.

3-5- پهنای کف دره به ارتفاع آن
در 1996 کل و پینتـر شـاخص نسـبت پهنـای کـف دره به ارتفـاع آن را 

با رابطـه ی-3 بیـان کردند:
                                    )3(

 Erd ،پهنای کف دره Vfw ،نسبت پهنای دره به ارتفاع آن Vf که در آن
Esc ارتفاع کف  Eld ارتفاع دیواره های سمت راست و چپ دره و  و 

دره است ]8[.
روی حوضه های مختلف منطقه ی مطالعه شده، تعداد 26 برش عرضی 
جداگانه  به طور  شاخص  مقدار  برش ها  از  یک  هر  برای  و  شد  رسم 

برآورد گردید.

3-6- شاخص شیب طولی رودخانه
شاخص شیب طولي رودخانه )SL( از رابطه ي-4 محاسبه مي شود ]8[:

                                                                )4(

کــه در آن SL شــاخص شــیب طولــي رودخانــه، H/∆L∆ بیانگــر شــیب 
ــري  ــن دو نقطــه ي اندازه گی ــاع بی ــالف ارتف ــه، H∆ اخت محلّــي رودخان
ــا  ــیم آب ت ــط تقس ــال )از خ ــول کل کان ــازه و L ط ــول ب ــده، L∆ ط ش

مرکــز بخشــي کــه شــیب آن محاســبه شــده( اســت.
برای محاسبه ی این شاخص تعداد 26 قسمت از آبراهه های اصلی منطقه 
در حوضه های مختلف انتخاب شد و با استفاده از مدل ارتفاعی، مقدار 
به  تعمیم مقدار حاصل  به دست آمد.  از قطعات  برای هر یک  شاخص 
کل منطقه بدین ترتیب انجام شد که با توجه به اندازه گیری سه شاخص 
شیب  و  آن  ارتفاع  به  دره  کف  پهنای  کوهستان،  پیشانی  خم  و  )پیچ 
طولی رودخانه( در جبهه های مختلف و به صورت ناپیوسته، برای استفاده 
مقادیر  این  باید   ،GIS به  از شاخص های مذکور در تحلیل های مربوط 
این  برای  به سطح پیوسته ای تبدیل شوند که  به گونه اي گسسته شده و 
ترتیب  بدین  استفاده گردید؛  میانگین شاخص حوضه  از روش  منظور 
و  شد  محاسبه  به طور جداگانه  اصلی، شاخص،  هر حوضه ی  برای  که 
میانگین مقادیر حاصل از محاسبه ی شاخص در آن حوضه به تمامی آن 

حوضه اختصاص یافت.

4- تجزیه و تحلیل داده ها
بــرای هــر شــاخص، الیــه ای رســتری داریــم کــه ارقــام هــر پیکســل بــر 
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4 :Af ،شــاخص شــکل حوضــه :Bs ،شــاخص انتگــرال هیپســومتری :Hi( نقشــه ی پهنه بنــدی فعالیــت زمین ســاختی بــر حســب هــر شــاخص به صــورت مجــزا
شــاخص عــدم تقــارن حوضــه ی زه کشــی، Smf: شــاخص پیــچ و خــم پیشــانی کوهســتان، Vf: شــاخص نســبت پهنــای کــف دره بــه ارتفــاع آن و Sl: شــاخص 

شــیب طولــی رودخانــه(

حســب مقــدار فعالیــت شــاخص بــر اســاس آن، یــا 1 اســت )فعــال( یــا 
2 )نیمــه فعــال( یــا 3 )فعالیــت کــم(. بــا ایــن کار الیه هــا بــرای ورود بــه 

ــده اند. ــاس ش ــوان و هم مقی ــل، هم خ ــه ی تحلی مرحل

)روش  یکسان  وزن های  با  الیه های  روی هم گذاری  نتایج   -1-4
هم پوشانی(

آنالیـز هم پوشـانی از پرکاربردتریـن تحلیل هـای مـورد اسـتفاده در حـل 
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مسـائل مکانـی چندمعیـاره اسـت. خروجـی تابـع هم پوشـانی در واقـع 
میانگیـن مقـدار عـددی هـر پیکسـل در هـر یـک از شاخص هاسـت. در 
ایـن تابـع همچنیـن می تـوان بـر اسـاس اهمیـت هـر یـک از شـاخص ها، 
وزنـی بـه الیـه ی مـورد نظر اعمال کـرد تا نتیجـه ی بهتری در محاسـبات 

حاصل شـود ]9[.

سلسله مراتبی  تحلیل  روش  از  استفاده  با  داده ها  تحلیل   -2-4
)AHP(

بیـن  مقایسـه ی زوجـی  نیازمنـد یـک جـدول   AHP از روش  اسـتفاده 
از  قضاوت هـا،  از  یـک  هـر  آوردن  به دسـت  بـرای  شاخص هسـت. 
نظـر کارشناسـان زمین شناسـی اسـتفاده شـده اسـت. جـدول-2 حـاوی 
اطالعـات به دسـت آمـده از کارشناسـان بـرای مقایسـه ی شـاخص ها بـا 

یکدیگـر اسـت ]9[.
 AHP بـرای محاسـبه وزن نهایـی هـر یـک از شـاخص ها از افزونـه ی
در نرم افـزار ArcGIS اسـتفاده شـد. بدیـن ترتیـب کـه الیه هـای آمـاده 
شـده به صـورت رسـتر بـرای هـر شـاخص وارد نرم افزار شـد تـا نرم افزار 
جـدول مقایسـه زوجـی را به صـورت یـک ماتریـس نشـان دهـد. سـپس 
طبـق اعداد به دسـت آمـده از نظر کارشناسـان، جدول تکمیل می شـوند.
جـدول-3 وزن نهایـی هر شـاخص را نشـان می دهد که نشـانگر درجه ی 
اهمیـت هـر یـک از شـاخص های زمین ریختـي بـرای محاسـبه ی مقـدار 

فعالیت زمین سـاختي اسـت.
خروجی هـــای طیـــِف رنگـــی قرمـــز بیشـــترین فعالیـــت زمین ســـاختي 
و خروجی هـــای طیـــِف رنـــِگ ســـبز کمتریـــن فعالیـــت زمین ســـاختي 

ـــکل-۵(. ـــد )ش را دارن

5- سنجش درستي نتایج
برای مقایسه ی نتایج حاصل، از زلزله های رخ داده در منطقه استفاده شد. 
داده هاي مربوط به زلزله های منطقه که از سایت بین المللی زلزله شناسی 
بزرگ تر  زلزله های  شامل  گردید  استخراج   )earthquake.usgs.gov(
داده اند.  رخ   19۵6-2۰1۵ سال های  خالل  در  که  است  ریشتر   3/۵ از 
وقوع  شدت  پهنه بندی  نقشه ی   IDW درون یابی  روش  از  استفاده  با 
زلزله ها رسم و منطقه به سه پهنه ی کم فعال، نیمه فعال و فعال تقسیم شد 
و  هم پوشانی  از روش های  پهنه بندی حاصل  نقشه های  با  قابل مقایسه  تا 

AHP باشد.

ماتریس زوجی استفاده شده برای روش تحلیل سلسله مراتبی2
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پیچ و خم پیشانی کوهستان29۷3۵1

نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن1/2221/211/۵

انتگرال هیپسومتری1/332121/3

نسبت شکل حوزه1/3111/21/21/۷

عدم تقارن حوزه ی زه کشی1/۵111/21/21/9

شیب طولی رودخانه1۵3321/2

شاخص مورفوتکتونیک اهمیت نسبی

پیچ و خم پیشانی کوهستان۰/428۵

نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن۰/۰948

انتگرال هیپسومتری۰/1318

نسبت شکل حوزه۰/۰۵9

عدم تقارن حوزه ی زه کشی۰/۰48

شیب طولی رودخانه۰/23۷9

3AHP محاسبه ی وزن نهایی هر شاخص با استفاده از روش
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نقشه ی پهنه بندی نهایی با استفاده از روش هم پوشانی با وزن یکسان )شکل سمت چپ( و AHP )شکل سمت راست(5

پهنه بندی شدت زمین لرزه های دستگاهی منطقه6

نتیجه گیری و پیشنهادها
بـا اسـتفاده از تابـع Equal در نرم افـزار ArcGIS بـا نقشـه ی درون یابـی 
 ،SMCE شـده ی زلزله های منطقـه، خروجی های دو روش هم پوشـاني و

پیکسـل بـه پیکسـل بررسـی و نتایـج زیر حاصل شـد:
 نتایــج حاصــل از روی هم گــذاری الیه هــا بــه روش هم پوشــانی و 
روش SMCE بــا وزن یکســان نشــان داد کــه در روش هم پوشــانی 
از  درصــد   4۷/6  SMCE روش  در  و  پیکســل ها  از  درصــد   23/3۷
ــان از  ــه نش ــد ک ــاق دارن ــه انطب ــای منطق ــه ی زلزله ه ــا الی ــل ها ب پیکس

دقــت بیشــتر روش SMCE دارد.
 مقایســه ی زوجــی شــاخص ها نشــان داد کــه دو شــاخص پیــچ و 
خــم پیشــانی کوهســتان و شــیب طولــی رودخانــه در محاســبه ی مقــدار 

ــد. ــر را دارن ــترین وزن و تأثی ــاختی بیش ــت زمین س فعالی
  بــا توجــه بــه پوشــیده شــدن بخش هایــی از منطقــه بــا ســازند سســت 
و شــکل پذیر گچســاران، ایــن ســازند در برابــر نیروهــای زمین ســاختي، 
ســازندهای  حالی کــه  در  می کنــد.  پیــدا  جریان پذیــری  حالــت 
مقاوم تــر در برابــر ایــن نیروهــا ارتفــاع بیشــتری ایجــاد می کننــد. 
ــز  ــای فرسایشــی نی ــر نیروه ــاران در براب ــازند گچس ــن، س ــر ای ــزون ب اف
سســت اســت و فرســایش پذیری زیــادی دارد کــه تمامــی ایــن عوامــل 
ــه  ــی از منطق ــاخص ها در بخش های ــي ش ــا در ارزیاب ــروز خط ــبب ب س

می شــوند.
  از دیـــد زمین شناســـی پیش بینـــی می شـــد کـــه در بخش هـــای 
جنوبـــی تاقدیـــس انـــاران و در راســـتای گســـل پیشـــانی کوهســـتان، 
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4AHP مقایسه ی نتایج پهنه بندی با روش های هم پوشانی و

)Overlay( نتایج روش هم پوشانيSMCE نتایج روش

2۷98۵28134تعداد کل پیکسل ها

623۵13389تعداد پیکسل های منطبق

2142314۷4۵تعداد پیکسل های غیرمنطبق

23/3۷4۷/6درصد پیکسل های منطبق

۷6/63۵2/4درصد پیکسل های غیرمنطبق
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فعالیـــت زمین ســـاختي، بیشـــتر باشـــد. امـــا داده هـــاي حاصـــل بـــرای 
ایـــن بخش هـــا پهنـــه ی نســـبتاً فعـــال یـــا پهنـــه ی بـــا فعالیـــت کـــم را 
ـــت  ـــدن فعالی ـــدا ش ـــل آن ج ـــی از دالی ـــاید یک ـــه ش ـــد ک ـــان می ده نش

از پهنـــه ی گســـلي و انتقـــال آن بـــه بخش هـــای دیگـــر باشـــد.
ـــده،  ـــت ش ـــای ثب ـــا زلزله ه ـــل ب ـــج حاص ـــی نتای ـــیر کیف ـــه ی تفس   مقایس
ـــل  ـــاختي حاص ـــت زمین س ـــدار فعالی ـــوب مق ـــبتاً خ ـــق نس ـــان از تطاب نش
ـــده در آن  ـــت ش ـــای ثب ـــون زلزله ه ـــا کان ـــس ب ـــمال باختری تاقدی در ش

محـــدوده دارد.

ــتفاده از  ــا اسـ ــا بـ ــاخت جنبـ ــبه ی زمین سـ ــود محاسـ ــنهاد می شـ  پیشـ
ــق  ــرای مناطـ ــاختي و روش SMCE بـ ــت زمین سـ ــاخص های ریخـ شـ
ـــکان  ـــاختی ام ـــدگاه زمین س ـــه از دی ـــارس ک ـــه ی ف ـــد ناحی ـــری مانن دیگ
ــتفاده  ــبه ی شـــاخص  ها را دارد نیـــز اسـ دقـــت بهتـــر نتایـــج در محاسـ

ـــود. ش
 Fuzzy و OWA همچنیـــن پیشـــنهاد می شـــود از روش هایـــی ماننـــد 
نیـــز بـــرای محاســـبه ی نقشـــه ی پهنه بنـــدی نواحـــی جنبـــا اســـتفاده و 

نتایـــج آن بـــا روش هـــای SMCE و Overlay مقایســـه شـــود. 


