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زمیـن لغـزش یکـی از پدیده هـای طبیعـی اسـت کـه هـر سـال سـبب ایجـاد خسـارات مالـی و جانـی 
فراوانـی در سـطح کشـور می شـود. از ایـن رو تشـخیص مناطـق مسـتعد لغـزش، بـرای به کارگیـری 
روش هـای پیشـگیری یـا مقابلـه بـا ناپایـداری دامنه هـا جهـت کاهـش خطر و ریسـک حاصـل از آنها 
بسـیار اهمیـت دارد. پهنه بنـدی حساسـیت زمیـن لغـزش یکـی از روش هـای غیرمسـتقیم و کارآمد در 
شناسـایی ایـن مناطق اسـت. هـدف این مطالعه اسـتفاده از قضاوت کارشناسـی )تحلیل سلسـله مراتبی 
AHP ( بـرای تعییـن میـزان خطـر و تهیـه ی نقشـه ی پهنه بنـدی در محـدوده ی جـاده ی دسترسـی بـه 
سـایت حفـاری چـاه-A در اسـتان لرسـتان اسـت. بدین منظـور ابتـدا از بیـن مهم ترین عوامـل مؤثر بر 
زمیـن لغـزش، چهـار عامل شـیب توپوگرافـی، لیتولوژی، پوشـش گیاهی و فاصله از گسـل بر اسـاس 
قضـاوت مهندسـی در محیـط GIS Arc کالس بندی شـدند. در نهایت بر اسـاس قضاوت کارشناسـان 
خبـره، الیه هـا، وزن دهـی و بـا اسـتفاده از نرم افـزار Expert Choice بـا یکدیگـر مقایسـه و رتبه بنـدی 
شـدند و سـرانجام نقشـه ی پهنه بنـدی حساسـیت زمیـن لغـزش در محـدوده ی جـاده ی دسترسـی بـه 

سـایت حفـاری چـاه-A در محیـط Arc GIS تهیه شـد.

ــت  ــدان مدیری ــی، فق ــرایط جغرافیای ــودن ش ــاعد ب ــل مس ــران به دلی ای
ــور  ــک کش ــی ی ــتانه های محیط ــت آس ــدم رعای ــی و ع ــع محیط جام
پرخطــر به شــمار می آیــد؛ به طــوری کــه جــزء ده کشــور بالخیــز 
ــق  ــزش در مناط ــن لغ ــده ی زمی ــاله پدی ــر س ــه و ه ــرار گرفت ــان ق جه
ــه  ــی ب ــات قابل توجه ــارات و صدم ــور خس ــع کش ــتانی و مرتف کوهس
بــار مــی آورد ]1[. شناســایی عوامــل مؤثــر در وقــوع زمیــن لغزش هــای 
موجــود در یــک حوضــه و پهنه بنــدی حساســیت آن یکــی از ابزارهــای 
اساســی جهــت دســت یابی بــه راهکارهــای کنتــرل ایــن پدیــده و 
از  اســت.  مؤثــر  مناســب ترین و کاربردی تریــن گزینــه ی  انتخــاب 
ایــن رو در تحقیــق حاضــر بــا هــدف شناســایی عوامــل مؤثــر در ایجــاد 
پدیــده ی زمیــن لغــزش و مشــخص کــردن مناطــق دارای پتانســیل 
جهــت پهنه بنــدی زمیــن لغــزش بــه روش تحلیــل سلســله مراتبــی 
ــی  ــله مراتب ــل سلس ــد تحلی ــود. فرآین ــام می ش ــاه-A انج )AHP( در چ
ــری  ــرای تصمیم گی ــده ب ــی ش ــتم های طراح ــن سیس ــی از جامع تری یک
ــردن  ــکان فرموله ک ــن روش ام ــرا ای ــت. زی ــه اس ــای چندگان ــا معیاره ب
مســأله را به صــورت سلســله مراتبــی فراهــم می کنــد و همچنیــن امــکان 
درنظــر گرفتــن معیارهــای مختلــف کّمــی و کیفــی را در مســأله دارد. 
ــت داده و  ــری دخال ــف را در تصمیم گی ــای مختل ــد گزینه ه ــن فرآین ای
امــکان تحلیــل حساســیت روی معیارهــا را دارد. عــالوه بــر ایــن مبنــای 
ــهیل  ــبه را تس ــاوت و محاس ــه قض ــه ک ــرار گرفت ــی ق ــه ی زوج مقایس

می نمایــد. همچنیــن مقــدار ســازگاری و ناســازگاری تصمیــم را نشــان 
می دهــد کــه از مزایــای ممتــاز ایــن روش در تصمیم گیــری چندمعیــاره 
اســت ]2[. یکــی از پرهزینه تریــن مراحــل حفــاری چاه هــای اکتشــافی 
ــود  ــال وج ــن احتم ــت و ای ــاه اس ــت چ ــن موقعی ــاده و تعیی ــاخت ج س
ــن  ــی اســتفاده شــود. به همی ــان طوالن ــرای زم ــی ب دارد کــه چــاه احداث
دلیــل ارزیابــی حساســیت زمیــن لغــزش در محــدوده ی ســایت حفــاری 
چاه هــا در طراحــی مســیر بهینــه و هزینه هــای نگهداشــت و تعمیــر 

ــد. ــد باش ــر و کارآم ــد مؤث ــا می توان راه ه
از دیگــر کارهــای انجــام شــده بــرای پهنه بنــدی حساســیت زمیــن 
ــرد و همــکاران  ــای و حاجــی میررحیمــی، 1387، حاتمــی ف لغــزش )ب
 ،)1388 شــیرانی  و  )نصرآزادانــی  متغیــره  دو  آمــار  روش   ،)1391
روش نیلســن )شــریفی و دریابــاری 1384(، روش رگرســیون چنــد 
ــی  ــی )مقیم ــدل آنتروپ ــکاران 1391(، روش م ــوادی و هم ــره )ج متغی
ــکاران  ــتی راد و هم ــان )بهش ــور اطمین ــکاران 1391(، روش فاکت و هم
1388(، روش GIT )فرخ نیــا 1390(، روش منطــق فــازی )فــرداد و 

ــت. ــاره اس ــکاران 1390( اش هم
هـدف از ایـن مطالعـه تعییـن نقشـه ی پهنه بنـدی حساسـیت زمیـن لغزش 
سـایت  محـدوده ی  در  مراتبـی  سلسـله  تحلیـل  فرآینـد  از  اسـتفاده  بـا 
حفـاری و جاده ی دسترسـی چاه-A )لرسـتان-زاگرس( بـه روش فرآیند 
تحلیل سلسـله مراتبی Analytical Hierarchy Process( AHP( اسـت. 
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تهدیـد  را  اکتشـافی   A-بـه چـاه راه دسترسـی  لغـزش  پدیـده ی زمیـن 
می کنـد. بنابرایـن جهـت ارزیابی اثـرات عوامل مختلـف در وقوع زمین 
لغزش هـای محـدوده ی مـورد مطالعـه و پهنه بنـدی مناطـق مختلـف آن 
از لحـاظ پتانسـیل آنهـا بـرای وقـوع زمیـن لغـزش روش فرآینـد تحلیـل 
سلسـله مراتبـی )AHP( اسـتفاده شـد. در ایـن مقالـه داده هـای مربوط به 
چهـار عامـل مؤثر در حساسـیت زمیـن لغزش شـامل شـیب توپوگرافی، 
مـورد  منطقـه ی  بـرای  پوشـش گیاهـی  و  لیتولـوژی  از گسـل،  فاصلـه 
مطالعه جمع آوری شـده اسـت. سـپس با اسـتفاده از قضاوت کارشناسـی 
در روش AHP، الیه هـای اطالعاتـی وزن دهـی و بـا هـم تلفیـق شـدند و 
در نهایـت نقشـه ی پهنه بنـدی حساسـیت زمیـن لغـزش بـا پنـج پهنـه و بـا 
پتانسـیل خطـر خیلـی زیاد، خطـر زیاد، خطر متوسـط، خطر کـم و خطر 

خیلـی کـم تهیه شـده اسـت.

1-معرفیمحدودهیموردمطالعه
چــاه-A در موقعیــت "45 و °47 تــا "25 و °48 طــول شــرقی و "45 و 32° 
ــع شــده اســت )شــکل-1(. شهرســتان  ــا "5 و °33 عــرض شــمالی واق ت
پل دختــر لرســتان در شــمال غرب آن و شــهر دزفــول در 35 کیلومتــری 
جنــوب آنهــا واقــع اســت. پهنــای آن 15-12 کیلومتــر و طــول آن تقریباً 
70 کیلومتــر اســت. رونــد ســاختاری آن شمال غرب-جنوب شــرق 
اســت. جــاده ی اندیمشــک بــه خرم آبــاد از کیلومتــر 35 تــا تنگــه 
ــور  ــاره عب ــراب و چن ــی تاقدیس هــای م ــه ی جنوب ــی لرســتان از دامن فن
ــه ی  ــای دماغ ــاً انته ــر تقریب ــمال پل دخت ــا ش ــی ت ــه فن ــد و از تنگ می کن
ــاره، ماله کــوه جنوب شــرقی، چــاه-A و ریــت  ــی تاقدیس هــای چن غرب
را دور می زنــد. راه آهــن جنــوب در حــد فاصــل ایســتگاه های شــهبازان 
ــرار دارد.  ــت انتهــای شــرقی چــاه-A ق ــاً در موقعی ــا گل مهــک تقریب ت
ارتفــاع مطلــق منطقــه در بخــش جنوبــی کــم و حــدود 350 متــر اســت. 
ــی از  ــزرگ در یک ــه ی آقاب ــوده و بون ــم ب ــای مه ــد آبادی ه ــه فاق منطق
دره هــای خوشــاب تنهــا آبــادی منطقــه اســت. راه کوهســتانی حبیــب رو 
ــل  ــک متص ــاده ی اندیمش ــه ج ــد را ب ــام زاده احم ــوری ام و صعب العب
می کنــد. رود زال از ارتفاعــات کــوه ریــت سرچشــمه می گیــرد و بعــد 
از عبــور از دره ی غربــی چــاه-A ) دره ی لنگ مــرده ( و تاقدیــس چنــاره 
و همچنیــن کــوه مــراب، جــاده ی اندیمشــک بــه تنگــه فنــی را در محــل 
پــل زال قطــع می کنــد. اراضــی اطــراف رودخانــه در محــدوده ی 
ــال نفــت  ــه ی انتق ــوده اســت. خــط لول چــاه-A محــل کشــت و زرع ب
ــاده ی  ــه ج ــاور آن ک ــی مج ــاده ی دسترس ــاد و ج ــه خرم آب ــر ب پل دخت
ــد  ــور می کن ــاه-A عب ــمال غرب چ ــت از ش ــی اس ــبتاً خوب ــه ی نس شوس
و تاقدیــس ریــت را در بخــش غربــی کــه بــه تاقدیــس ســلطان متصــل 

می شــود قطــع می کنــد ]3[.

2-معرفیوآمادهسازیدادهها
فرآینـد پهنه بنـدی در محیط )Arc GIS( شـامل پیش عملیـات و عملیات 

محدودیت هـای  و  معیارهـا  کـه  اینسـت  گام  اولیـن  اسـت.  متعـددی 
و  شـده  آماده سـازی  و  انتخـاب  نقشـه  الیه هـای  به صـورت  موردنظـر 
سـپس در محیـط )Arc GIS( پـردازش می گردنـد. از ترکیـب سیسـتم 
اطالعـات جغرافیایـی )GIS( و روش تحلیل سلسـله مراتبـی )AHP( که 
یکـی از روش هـای تصمیم گیـری چندمعیـاره اسـت، ابـزار قدرتمنـدی 
به دسـت می آیـد کـه در امـر پهنه بنـدی بسـیار کارآمـد عمـل می کنـد 
]3[. بـرای ایـن منظـور الیه هـای لیتولـوژی، پوشـش گیاهـی، فاصلـه از 
گسـل و شـیب توپوگرافـی تهیه شـده و سـپس با هم پوشـانی ایـن الیه ها 
بـا نقشـه ی زمیـن لغزش هـای موجـود سـهم هریـک از عوامـل در وقوع 
زمین لغزش هـای چـاه-A مشـخص شـده اسـت )شـکل-2(. سـپس وزن 
هریـک از عوامل با اسـتفاده از دانش کارشناسـی بـه روش فرآیند تحلیل 
سلسـله مراتبـی )AHP( تعییـن شـده و پـس از آن نقشـه ی پهنه بنـدی بـا 

هم پوشـانی الیه هـای مختلـف تهیـه شـده اسـت.

1)www.citypedia.ir( موقعیت جغرافیایی استان لرستان در ایران

نقشه ی پراكنش زمین لغزش های منطقه2
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2-1-شیبتوپوگرافی
شــیب یکــی از مهم تریــن عوامــل مؤثــر در لغــزش مــواد از ســطح 
زمیــن اســت. بــر اســاس ریخت شناســی، هــر منطقــه ی مطالعاتــی 
ممکــن اســت شــیب های گوناگونــی داشــته باشــد. اســتان لرســتان 
بخشــی از زاگــرس چین خــورده اســت کــه رونــد کلــی آن بــا ناحیــه ی 
در  شــیب  تأثیرعامــل  بررســی  جهــت  هم راستاســت.  راندگی هــا 

ــر اســاس مــدل ارتقاعــی  رخــداد زمیــن لغــزش، ابتــدا نقشــه ی شــیب ب
رقومــی )DEM( منطقــه ی مــورد مطالعــه تهیــه می شــود کــه ایــن داده ی 
ورودی محســوب می شــود و خروجــی نقشــه ی شــیب منطقــه )قبــل از 
کالس بنــدی( اســت کــه 90-0 درجــه اســت. تغییــرات شــیب طبــق نظــر 
کارشناســان مدیریــت اکتشــاف شــرکت نفــت در پنــج کالس 9/09– 0، 
20/29–9/09، 31/83–20/29، 46/52–31/83، 89/19–46/52 درجــه 

نقشه ی شیب توپوگرافی منطقه ی مورد مطالعه )كالس بندی شده(3

نقشه ی لیتولوژی منطقه ی مورد مطالعه )كالس بندی شده(4

نقشه ی گسل های اصلی منطقه ی مورد مطالعه5

نقشه ی فاصله از گسل منطقه ی مورد مطالعه )كالس بندی شده(6
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مقــدار،  بیشــترین  بــا  یــک  کالس  بنابرایــن  گردیــد.  طبقه بنــدی 
بیشــترین حساســیت را دارد )شــکل-3(. بدیــن ترتیــب شــیب روی 
ــیب  ــا ش ــف دره ه ــا و ک ــت و در ناودیس ه ــد اس ــا تن ــال تاقدیس ه ی
ــش از 46  ــا در شــیب های بی ــن لغزش ه ــد. بیشــترین زمی کاهــش می یاب
درجــه اتفــاق افتــاده کــه از لحــاظ خطرپذیــری بیشــترین خطــر را شــامل 

می شــود.

2-2-جنسزمینشناسی)لیتولوژی(
عامـــل سنگ شناســـی )لیتولـــوژی( متغیـــری کلیـــدی در وقـــوع 
زمیـــن لغـــزش اســـت. زیـــرا واحدهـــای مختلـــف لیتولـــوژی نســـبت 
ــان  ــی را نشـ ــیت متفاوتـ ــی حساسـ ــای ژئومورفولوژیکـ ــه فرآیندهـ بـ
می دهنـــد ]5[. لیتولـــوژی نـــوع ســـنگ، درجـــه ی هوازدگـــی و 
نـــوع و مقـــدار مـــاده ی پرکننـــده را دربـــر می گیـــرد کـــه هـــر یـــک 
ــیب ها  ــداری شـ ــم پایـ ــزایی در مکانیسـ ــش به سـ ــل نقـ ــن عوامـ از ایـ
دارنـــد. بـــرای رده بنـــدی جنـــس مـــواد زمین شناســـی مؤثـــر در 
ناپایـــداری دامنه هـــا، روش هـــای مختلفـــی وجـــود دارد. در بســـیاری 
از مطالعـــات پیشـــین ایـــن رده بنـــدی بـــر اســـاس ســـازندهای اصلـــی 
ـــس  ـــای جن ـــدا داده ه ـــت ]6[. در ابت ـــده اس ـــام ش ـــه انج ـــود در منطق موج
زمین شناســـی از نقشـــه های زمین شناســـی خرم آبـــاد و بـــاالرود در 
مقیـــاس 100000: 1 اســـتخراج شـــده، در محیـــط Arc GIS 10/1   رقومـــی 
گردیدنـــد و بـــا هـــم موزائیـــک شـــدند. در جـــدول-1 نحـــوه ی کددهـــی 
بـــه ســـازندها کـــه بـــا نظـــر کارشناســـان انجـــام گردیـــده نشـــان داده 
ـــاف  ـــت اکتش ـــان مدیری ـــر کارشناس ـــق نظ ـــت طب ـــت. در نهای ـــده اس ش
شـــرکت نفـــت در پنـــج کالس ســـنگ آهک، مـــارن و ماسه ســـنگ، 
ــرا  ــنگ، کنگلومـ ــی از ماسه سـ ــا الیه هایـ ــنگ بـ ــیلت سـ ــیل و سـ شـ
و ماسه ســـنگ و رســـوبات کواترنـــری تقســـیم بندی می شـــود. در 
ــا رخ می دهـــد و  ــترین زمیـــن لغزش هـ )شـــکل-4( کالس یـــک بیشـ

کالس پنـــج کمتریـــن مقـــدار حساســـیت زمیـــن لغـــزش را دارد.

2-3-فاصلهازگسل
ــیل  ــاوی پتانس ــق ح ــاره ی مناط ــازی دوب ــا فعال س ــاد ی ــل ها در ایج گس
ــد. خردشــدگی و برشــی شــدن در مناطــق  ــری دارن ــزش نقــش مؤث لغ
گســلی، نفــوذ آب از ایــن مناطــق بــه درون دامنه ها، پیدایش ناپیوســتگی 
ــی  ــه اثرات ــا از جمل ــالف فرســایش در دامنه ه ــون گســل و اخت در پیرام
ــه  ــز ب ــل نی ــت گس ــرد. حرک ــاره ک ــا اش ــه آنه ــوان ب ــه می ت ــت ک اس
نوعــی می توانــد شــروع لغــزش در دامنــه باشــد ]6[. بنابرایــن فاصلــه از 
گســل نقــش مهمــی در رخــداد لغــزش دارد. ابتــدا نقشــه ی گســل های 
اصلــی منطقــه ی مــورد مطالعــه از روی نقشــه ی زمین شناســی تهیــه شــد 
ــه  ــا دســتور دیســتنس ب )شــکل-5(. در ادامــه ی کار نقشــه ی گســل ها ب
رســتر تبدیــل شــده اســت. طبــق فاصلــه از گســل طبــق نظــر کارشناســان 
 ،0– 915/89 کالس  پنــج  در  نفــت  شــرکت  اکتشــاف  مدیریــت 

 ،3374/35–5157/93  ،2024/61–3374/35  ،915/89–2024/61
ــه از  ــه فاصل ــن هرچ ــت. بنابرای ــده اس ــیم ش 12292/26–5157/93 تقس
گســل کمتــر باشــد خطــر زمیــن لغــزش بیشــتر می شــود )کالس یــک( 
و هــر چــه فاصلــه از گســل بیشــتر می شــود خطــر زمیــن لغــزش کمتــر 

می شــود )شــکل-6(.

2-4-پوششگیاهی
ــه  ــوط ب ــه ســنجنده ی ETM+ مرب ــوط ب ــر مرب ــق از تصاوی ــن تحقی در ای
تاریــخ 7/8/2002 به شــمار گــذر و ردیــف 166 و 37 و همچنیــن از 
ــا  ــدا ب ــد-3 )قرمــز( و 4 )مــادون قرمــز( ETM+ اســتفاده شــد. در ابت بان
 ،  ENVI 4/8 اســتفاده از نرم افــزار محاســبه ی شــاخص پوشــش گیاهــی
ــاد  ــبات ایج ــتفاده در محاس ــرای اس ــد-3و4 ب ــدی از بان ــب دوبان ترکی
شــد و خروجــی آن نقشــه ی پوشــش گیاهــی )بیــن 1 و 1-( قبــل 
از کالس بنــدی حاصــل شــد. ســپس نقشــه ی پوشــش گیاهــی را 
کارشناســان  نظــر  طبــق  و  فراخوانــده    Arc GIS 10/1 نرم افــزار  در 
مدیریــت اکتشــاف شــرکت نفــت بــه پنــج کالس )0/17-(-)0/66- (، 
 0/21–0/65  ،0/04–0/21  ،)-0/05( – )0/04(  ،)-0/17(-) -0/05(
تقســیم شــد. بنابرایــن کالس یــک بــا کمتریــن پوشــش گیاهــی 
ــترین  ــا بیش ــج ب ــزش را دارد و کالس پن ــن لغ ــیت زمی ــترین حساس بیش
پوشــش گیاهــی کمتریــن حساســیت زمیــن لغــزش در منطقــه را متحمــل 

)شــکل-7(. می شــود 

)AHP(3-روشفرآیندتحلیلسلسلهمراتبی
و  شناخته شــده ترین   ]7[  )AHP( مراتبــی  سلســله  تحلیــل  فرآینــد 
 AHP اســت. روش  نســبت دهی چندمعیــاری  پراســتفاده ترین روش 

CodeTypeLithologyDescriptionObjectid

5Q Alluvium and
Recent Deposits )Q (

 Alluvium and
 Recent Deposits

1

4Ek Conglomerate ,
sandstoneKashkan Fm2

3KPa

 Shale and siltstone
 with interbedded
 of thin layers of
sandstone

Amiran Fm3

1OlMa- Esh
 Dolomitic
 Limestone and
Limestone

 Asmari – Shah
 Bazan

4

3MgMarlGachsaran Fm5

1EtLimestoneTaleh Zang Fm6

2MPlaMarl and sandstoneAgha Jari Fm7

جدول سازندهای منطقه ی مورد مطالعه1
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امــکان اهمیــت نســبی مجموعــه ای از متغیرهــای موجــود در یــک 
مســأله ی تصمیم گیــری چندمعیــاری را فراهــم می کنــد. ایــن روش 
موجــب ترکیــب قضــاوت در مــورد معیارهــای کیفــی غیرقابل مشــاهده 
به طــور کلــی  در کنــار معیارهــای کّمــی محســوب می شــود ]8[. 
ــر اســتوار اســت ]9[: ــر ســه اصــل زی ــی ب ــل سلســله مراتب ــد تحلی فرآین

■ ایجاد یک سلسله مراتب
■ قضاوت مقایسه ای میان گزینه ها و معیارها

■ ترکیب اولویت ها و بررسی سازگاری سیستم

در مرحلـه ی اول روش AHP، یـک مسـأله ی چندمعیـاری در ابتـدا بـه 
سلسـله مراتبی از عناصر تصمیم گیری وابسـته به هم )اهداف، نسـبت ها، 

معیارهـا، گزینه هـا و ...( تقسـیم می شـود کـه به ترتیـب در یـک سـاختار 
سلسـله مراتبی مشـابه با سـطوح شـجره نامه ی خانوادگی قـرار می گیرند. 
در ایـن سـاختار، هـدف کلـی مسـأله در بـاال، معیارهـای چندگانـه کـه 
گزینه هـا را تعریـف می کننـد در وسـط و گزینه هـای تصمیم گیـری در 
پاییـن جـای می گیرند ]10[ )شـکل-8(. تبدیل موضوع یا مسـأله ی مورد 
بررسـی بـه یک سـاختار سلسـله مراتبـی مهم ترین قسـمت فرآیند تحلیل 
سلسـله مراتبـی محسـوب می شـود. زیـرا در ایـن قسـمت بـا تجزیـه ی 
مسـائل مشـکل و پیچیده، فرآیند تحلیل سلسـله مراتبی آنها را به شـکلی 
سـاده کـه بـا ذهن و طبیعت انسـان مطابقت داشـته باشـد تبدیـل می کند. 
از  را  پیچیـده  به عبـارت دیگـر فرآینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی مسـائل 
طریـق تجزیـه ی آن بـه عناصـر جزئی که به صـورت سلسـله مراتبی به هم 

الویت بندی عوامل مؤثر بر حساسیت زمین لغزش در منطقه ی مورد 9
مطالعه )بر اساس قضاوت كارشناسی(

10
سلسله  تحلیل  به روش  لغزش  زمین  حساسیت  نهایی  نقشه ی 

)AHP( مراتبی

نقشه ی پوشش گیاهی منطقه ی مورد مطالعه )كالس بندی شده(7

ارتباط عناصر تصمیم گیری در یک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی8
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مرتبـط بـوده و ارتبـاط هـدف اصلـی مسـأله بـا پایین ترین سـطح سلسـله 
مراتبـی مشـخص اسـت، به شـکل سـاده تری در مـی آورد. در مرحلـه ی 
از ایجـاد سـاختار سلسـله مراتبـی، چگونگـی اولویت بنـدی  دوم پـس 
جهـت تعییـن اهمیت نسـبی معیارهـا در هر سـطح آغاز می شـود. الویت 
نسـبی داده شـده بـه هـر عنصـر در سلسـله مراتـب، بـا توجـه به معیـار )یا 
عناصـر( بـا مقایسـه ی سـهم دو بـه دوی هـر عنصـر در سـطحی پاییـن بـا 
زوجـی  مقایسـه های   .]11[ می شـود  تعییـن  معلولـی  و  علـت  رابطـه ای 
چندگانـه بـر اسـاس مقیاسـی اسـتاندارد بـا نُه سـطح توسـط کارشناسـان 
خبـره به عنـوان تصمیم گیرنـدگان به صـورت قضاوت هـای شـفاهی و بـا 
مقداردهـی عـددی انجـام می شـود )جـدول- 2(. در مرحلـه ی سـوم این 
روش، پـس از مقایسـه ی زوجـی میـان عناصر هر سـطح نسـبت به عنصر 

مربـوط بـه خود در سـطح، الویت ها توسـط یـک ماتریس وزن هـا تعیین 
و به صـورت ریاضـی بـا هـم ترکیـب می شـود و وزن عناصـر به دسـت 

.]12[ می آیـد 

4-كاربـردروشتحلیـلسلسـلهمراتبـیدرتحلیـلحساسـیت
لغزش زمیـن

ابتـدا تمامـی الیه هـای مؤثـر در حساسـیت زمیـن لغـزش منطقـه ی مورد 
مطالعـه را تهیـه کـرده، به صـورت رقومـی درآورده، تبدیـل بـه الیه های 
پرسـش نامه  دوازده  مرحلـه  ایـن  در  نهایـت  در  و  کردیـم  رسـتری 
طراحـی شـد کـه نمونـه ی آن در پیوسـت قـرار داده شـده اسـت. سـپس 
پرسـش نامه ها در اختیـار افـراد خبـره قـرار گرفـت تـا بـر اسـاس تجربـه 
و علـم ایـن افـراد در مسـأله ی زمیـن لغـزش، بـه چهـار عامـل مؤثـر در 
ایجـاد زمیـن لغزش هـا وزن دهـی شـود. افـراد خبـره شـامل جمعـی از 
اسـاتید دانشـگاه شـهید بهشـتی، امیرکبیـر، دانشـگاه آزاد واحـد کـرج و 
کارشناسـان خبره ی مدیریت اکتشـاف هسـتند. پرسـش نامه ها بر اسـاس 
سـامانه ی نمره دهـی )جـدول-2( و مقادیـر ترجیحـات برای مقایسـه های 
زوجـی بـرای زمیـن لغزش هـای منطقـه ی مـورد مطالعـه تکمیـل شـد. 
بیشـترین وزن بـه الیه هایـی تعلـق می گیـرد کـه نقـش بیشـتری در وقوع 
زمیـن لغـزش داشـته باشـند. وزن الیه هـا از یـک تـا 9 متغیر اسـت؛ یعنی 
بـه عامـل بسـیار ضعیـف، وزن یـک و به عامل بسـیار مؤثـر، وزن 9 تعلق 
می گیـرد و پـس از آن محاسـبه ی وزن هـای عوامـل اصلـی طبـق روش 
تحلیـل سلسـله مراتبـی )AHP( انجـام شـد و وزن هـای پایانـی بـه روش 
AHP با اسـتفاده از نرم افزار Expert choice  به دسـت آمد )جدول- 3(؛ 

بدیـن صـورت کـه تمامـی ماتریس هـای مقایسـه ی زوجـی بـه نرم افـزار 
Expert choice انتقـال داده شـد و ایـن نرم افـزار بـا انجـام مقایسـه های 

همچنیـن  کـرده،  معیارهـا  از  هریـک  وزن  تعییـن  بـه  اقـدام  زوجـی، 
سـازگاری مقایسـه ها و ماتریـس را محاسـبه و مقادیـر آنهـا را مشـخص 
می کنـد )شـکل-9(. به طـوری که هر پیکسـل از نقشـه ی منطقـه ی مورد 
مطالعـه خطـر مقداردهـی شـده و در انتهـا بـرای تهیـه ی نقشـه ی نهایـی 
حساسـیت زمیـن لغـزش چـاه-A در محیـط Arc  GIS 10/1 ، اکستنشـن 
AHP مربـوط بـه آن کـه قباًل دانلود شـده فراخوانده شـده و از آن برای 

CodeTypeLithologyDescriptionObjectid

5Q
 Alluvium and
 Recent Deposits
)Q (

 Alluvium
 and Recent

 Deposits
1

4Ek Conglomerate ,
sandstoneKashkan Fm2

3KPa

 Shale and siltstone
 with interbedded
 of thin layers of
sandstone

Amiran Fm3

1 OlMa-
Esh

 Dolomitic
 Limestone and
Limestone

 Asmari – Shah
 Bazan

4

3MgMarlGachsaran Fm5

1EtLimestone Taleh Zang
Fm

6

2MPla Marl and
sandstoneAgha Jari Fm7

جدول سازندهای منطقه ی مورد مطالعه1

مقدارعددیترجیحات)قضاوتشفاهی(

9کاماًل مرجح یا کاماًل مهم تر یا کاماًل مطلوب تر

7ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

5ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی

3کمی مرجح یا کمی مهم تر یا کمی مطلوب تر

1ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

8 و 6 و 4و 2ترجیحات میان فواصل فوق

 مقادیر ترجیحات برای مقایسه های زوجی2

وزن)%(عواملاصلیزمینلغزش

0/53شیب توپوگرافی

0/242فاصله از گسل

0/152پوشش گیاهی

0/075لیتولوژی

3AHP وزن عوامل اصلی زمین لغزش به روش 
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ایجـاد نقشـه ی پهنه بنـدی حساسـیت زمیـن لغـزش اسـتفاده شـده اسـت. 
نقشـه ی پهنه بنـدی بـا خطر خیلـی زیاد، خطر زیـاد، خطر متوسـط، خطر 

کـم و خطـر خیلـی کـم تهیه شـد )  شـکل-10 (.

نتیجهگیری
■ نتایـج تحقیـق بیانگر آنسـت که شـیب توپوگرافی و فاصله از گسـل با 
کسـب بیشـترین وزن هـا، مهم ترین عوامـل مؤثر در پهنه بندی حساسـیت 
زمیـن لغـزش در منطقـه بـوده و عوامـل دیگـر بـا توجـه بـه وزن هـای 

حاصـل به ترتیـب پوشـش گیاهـی و لیتولوژی هسـتند.
■ نتایج بررسی کالس های شیب نشان می دهد به دلیل وجود لغزش های 
سنگی زیاد، بیشترین حساسیت نسبت به لغزش های رخ داده در منطقه 
از  حاکی  امر  این  است.  افتاده  اتفاق  درجه   46/52-89/19 شیب  در 
آنست که در شیب کمتر به دلیل کاهش نیروی ثقل و در شیب های بیشتر 
به دلیل تضعیف فرآیند خاک زایی و به تبع آن عدم وجود مواد مستعد 

برای وقوع لغزش، احتمال آن کاهش می یابد.
■ بررسـی نتایـج حاصـل از فاصلـه از گسـل نشـان می دهـد کـه فاصله از 
گسـل نقـش مهمـی در رخـداد زمیـن لغـزش دارد و در جایی کـه فاصله 

از گسـل کمترین مقـدار خود )یعنی 915/89-0( را دارد بیشـترین زمین 
لغـزش در منطقـه رخ می دهـد کـه می تـوان دلیـل آنـرا بـه نواحـی خـرد 

شـده ی اطراف گسـل ها نسـبت داد.
■ نتایـج بررسـی از عامـل پوشـش گیاهـی در منطقـه نشـان می دهـد در 
بـه  نسـبت   ))-0/66(-)-0/17(( پوشـش گیاهـی  بـا کمتریـن  مناطقـی 
مناطقـی کـه پوشـش گیاهـی بیشـتری )0/65–0/21( وجـود دارد زمیـن 
لغـزش بیشـتر اسـت و ایـن نمایانگـر آنسـت کـه در مناطقـی بـا پوشـش 
گیاهـی زیـاد به دلیـل افزایـش پایـداری دامنه هـا زمیـن لغـزش کمتر رخ 

می دهـد.
■ نتایـج بررسـی جنـس زمین شناسـی )لیتولـوژی( منطقـه نشـان می دهـد 
کـه سسـت بـودن سـنگ، زمین لغـزش را افزایـش می دهـد. در منطقه ی 
مـورد مطالعـه، سـازند آسماری–شـهبازان در کالس یـک و بیشـترین 
حساسـیت زمین لغزش و رسـوبات کواترنـری در کالس پنج و کمترین 
احتمـال زمیـن لغـزش قـرار گرفته اند. ارزیابی دقت روش اسـتفاده شـده 
 )AHP( بـرای پهنه بنـدی بـا اسـتفاده از فرآینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی
پهنه بنـدی  بـرای  زیـادی  دقـت  از  اسـتفاده شـده  داد کـه روش  نشـان 

حساسـیت زمیـن لغـزش در منطقـه ی مـورد مطالعـه برخـوردار اسـت.
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