پهنهبندی حساسیت زمین لغزش در محدودهی سایت حفاری چاه  Aبا
استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
نجمه سلیمانی ،علیرضا فرخ نیا* ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج حسین معتمدی ،دانشگاه شهید بهشتی

زمیـن لغـزش یکـی از پدیدههـای طبیعـی اسـت کـه هـر سـال سـبب ایجـاد خسـارات مالـی و جانـی
فراوانـی در سـطح کشـور میشـود .از ایـنرو تشـخیص مناطـق مسـتعد لغـزش ،بـرای بهکارگیـری
روشهـای پیشـگیری یـا مقابلـه بـا ناپایـداری دامنههـا جهـت کاهـش خطر و ریسـک حاصـل از آنها
بسـیار اهمیـت دارد .پهنهبنـدی حساسـیت زمیـن لغـزش یکـی از روشهـای غیرمسـتقیم و کارآمد در
شناسـایی ایـن مناطق اسـت .هـدف این مطالعه اسـتفاده از قضاوت کارشناسـی (تحلیل سلسـله مراتبی
 ) AHPبـرای تعییـن میـزان خطـر و تهیـهی نقشـهی پهنهبنـدی در محـدودهی جـادهی دسترسـی بـه
سـایت حفـاری چـاه A-در اسـتان لرسـتان اسـت .بدین منظـور ابتـدا از بیـن مهمترین عوامـل مؤثر بر
زمیـن لغـزش ،چهـار عامل شـیب توپوگرافـی ،لیتولوژی ،پوشـش گیاهی و فاصله از گسـل بر اسـاس
قضـاوت مهندسـی در محیـط  GIS Arcکالسبندی شـدند .در نهایت بر اسـاس قضاوت کارشناسـان
خبـره ،الیههـا ،وزندهـی و بـا اسـتفاده از نرمافـزار  Expert Choiceبـا یکدیگـر مقایسـه و رتبهبنـدی
شـدند و سـرانجام نقشـهی پهنهبنـدی حساسـیت زمیـن لغـزش در محـدودهی جـادهی دسترسـی بـه
سـایت حفـاری چـاه A-در محیـط  Arc GISتهیه شـد.
ایــران بهدلیــل مســاعد بــودن شــرایط جغرافیایــی ،فقــدان مدیریــت
جامــع محیطــی و عــدم رعایــت آســتانههای محیطــی یــک کشــور
پرخطــر بهشــمار میآیــد؛ بهطــوری کــه جــزء ده کشــور بالخیــز
جهــان قــرار گرفتــه و هــر ســاله پدیــدهی زمیــن لغــزش در مناطــق
کوهســتانی و مرتفــع کشــور خســارات و صدمــات قابلتوجهــی بــه
بــار م ـیآورد [ .]1شناســایی عوامــل مؤثــر در وقــوع زمیــن لغزشهــای
موجــود در یــک حوضــه و پهنهبنــدی حساســیت آن یکــی از ابزارهــای
اساســی جهــت دســتیابی بــه راهکارهــای کنتــرل ایــن پدیــده و
انتخــاب مناســبترین و کاربردیتریــن گزینــه ی مؤثــر اســت .از
ای ـنرو در تحقیــق حاضــر بــا هــدف شناســایی عوامــل مؤثــر در ایجــاد
پدیــدهی زمیــن لغــزش و مشــخص کــردن مناطــق دارای پتانســیل
جهــت پهنهبنــدی زمیــن لغــزش بــهروش تحلیــل سلســله مراتبــی
( )AHPدر چــاه A-انجــام میشــود .فرآینــد تحلیــل سلســله مراتبــی
یکــی از جامعتریــن سیســتمهای طراحــی شــده بــرای تصمیمگیــری
بــا معیارهــای چندگانــه اســت .زیــرا ایــن روش امــکان فرمولهکــردن
مســأله را بهصــورت سلســله مراتبــی فراهــم میکنــد و همچنیــن امــکان
درنظــر گرفتــن معیارهــای مختلــف ک ّمــی و کیفــی را در مســأله دارد.
ایــن فرآینــد گزینههــای مختلــف را در تصمیمگیــری دخالــت داده و
امــکان تحلیــل حساســیت روی معیارهــا را دارد .عــاوه بــر ایــن مبنــای
مقایســهی زوجــی قــرار گرفتــه کــه قضــاوت و محاســبه را تســهیل
*
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واژگان کلیدی:

پهنهبنـدی ،حساسـیت زمیـن لغـزش،
تحلیـل سلسـله مراتبـی ( ،)AHPاسـتان
لرسـتانGIS ،Expert Choice ،

مینمایــد .همچنیــن مقــدار ســازگاری و ناســازگاری تصمیــم را نشــان
میدهــد کــه از مزایــای ممتــاز ایــن روش در تصمیمگیــری چندمعیــاره
اســت [ .]2یکــی از پرهزینهتریــن مراحــل حفــاری چاههــای اکتشــافی
ســاخت جــاده و تعییــن موقعیــت چــاه اســت و ایــن احتمــال وجــود
دارد کــه چــاه احداثــی بــرای زمــان طوالنــی اســتفاده شــود .بههمیــن
دلیــل ارزیابــی حساســیت زمیــن لغــزش در محــدودهی ســایت حفــاری
چاههــا در طراحــی مســیر بهینــه و هزینههــای نگهداشــت و تعمیــر
راههــا میتوانــد مؤثــر و کارآمــد باشــد.
از دیگــر کارهــای انجــام شــده بــرای پهنهبنــدی حساســیت زمیــن
لغــزش (بــای و حاجــی میررحیمــی ،۱۳۸۷ ،حاتمــی فــرد و همــکاران
 ،)۱۳۹۱روش آمــار دو متغیــره (نصرآزادانــی و شــیرانی ،)۱۳۸۸
روش نیلســن (شــریفی و دریابــاری  ،)۱۳۸۴روش رگرســیون چنــد
متغیــره (جــوادی و همــکاران  ،)۱۳۹۱روش مــدل آنتروپــی (مقیمــی
و همــکاران  ،)۱۳۹۱روش فاکتــور اطمینــان (بهشــتیراد و همــکاران
 ،)۱۳۸۸روش ( GITفرخنیــا  ،)1390روش منطــق فــازی (فــرداد و
همــکاران  )۱۳۹۰اشــاره اســت.
هـدف از ایـن مطالعـه تعییـن نقشـهی پهنهبنـدی حساسـیت زمیـن لغزش
بـا اسـتفاده از فرآینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی در محـدودهی سـایت
حفـاری و جادهی دسترسـی چاه( A-لرسـتان-زاگرس) بـهروش فرآیند
تحلیل سلسـله مراتبی  )Analytical Hierarchy Process( AHPاسـت.
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پدیـدهی زمیـن لغـزش راه دسترسـی بـه چـاه A-اکتشـافی را تهدیـد
میکنـد .بنابرایـن جهـت ارزیابی اثـرات عوامل مختلـف در وقوع زمین
لغزشهـای محـدودهی مـورد مطالعـه و پهنهبنـدی مناطـق مختلـف آن
از لحـاظ پتانسـیل آنهـا بـرای وقـوع زمیـن لغـزش روش فرآینـد تحلیـل
سلسـله مراتبـی ( )AHPاسـتفاده شـد .در ایـن مقالـه دادههـای مربوط به
چهـار عامـل مؤثر در حساسـیت زمیـن لغزش شـامل شـیب توپوگرافی،
فاصلـه از گسـل ،لیتولـوژی و پوشـش گیاهـی بـرای منطقـهی مـورد
مطالعه جمعآوری شـده اسـت .سـپس با اسـتفاده از قضاوت کارشناسـی
در روش  ،AHPالیههـای اطالعاتـی وزندهـی و بـا هـم تلفیـق شـدند و
در نهایـت نقشـهی پهنهبنـدی 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.
 -1معرفی محدودهی مورد مطالعه

چــاه A-در موقعیــت " 45و  47°تــا " 25و  48°طــول شــرقی و " 45و 32°
تــا " 5و  33°عــرض شــمالی واقــع شــده اســت (شــکل .)1-شهرســتان
پلدختــر لرســتان در شــمالغرب آن و شــهر دزفــول در  35کیلومتــری
جنــوب آنهــا واقــع اســت .پهنــای آن  12-15کیلومتــر و طــول آن تقریباً
 70کیلومتــر اســت .رونــد ســاختاری آن شمالغرب-جنوبشــرق
اســت .جــادهی اندیمشــک بــه خرمآبــاد از کیلومتــر  35تــا تنگــه
فنــی لرســتان از دامن ـهی جنوبــی تاقدیسهــای مــراب و چنــاره عبــور
میکنــد و از تنگــه فنــی تــا شــمال پلدختــر تقریبــاً انتهــای دماغــهی
غربــی تاقدیسهــای چنــاره ،مالهکــوه جنوبشــرقی ،چــاه A-و ریــت
را دور میزنــد .راهآهــن جنــوب در حــد فاصــل ایســتگاههای شــهبازان
تــا گل مهــک تقریب ـاً در موقعیــت انتهــای شــرقی چــاه A-قــرار دارد.
ارتفــاع مطلــق منطقــه در بخــش جنوبــی کــم و حــدود  350متــر اســت.
منطقــه فاقــد آبادیهــای مهــم بــوده و بونــهی آقابــزرگ در یکــی از
درههــای خوشــاب تنهــا آبــادی منطقــه اســت .راه کوهســتانی حبیـبرو
و صعبالعبــوری امــامزاده احمــد را بــه جــادهی اندیمشــک متصــل
میکنــد .رود زال از ارتفاعــات کــوه ریــت سرچشــمه میگیــرد و بعــد
از عبــور از درهی غربــی چــاه( A-درهی لنگمــرده) و تاقدیــس چنــاره
و همچنیــن کــوه مــراب ،جــادهی اندیمشــک بــه تنگــه فنــی را در محــل
پــل زال قطــع میکنــد .اراضــی اطــراف رودخانــه در محــدودهی
چــاه A-محــل کشــت و زرع بــوده اســت .خــط لول ـهی انتقــال نفــت
پلدختــر بــه خرمآبــاد و جــادهی دسترســی مجــاور آن کــه جــادهی
شوســهی نســبتاً خوبــی اســت از شــمالغرب چــاه A-عبــور میکنــد
و تاقدیــس ریــت را در بخــش غربــی کــه بــه تاقدیــس ســلطان متصــل
میشــود قطــع میکنــد [.]3
 -2معرفی و آمادهسازی دادهها

فرآینـد پهنهبنـدی در محیط ( )Arc GISشـامل پیشعملیـات و عملیات

متعـددی اسـت .اولیـن گام اینسـت کـه معیارهـا و محدودیتهـای
موردنظـر بهصـورت الیههـای نقشـه انتخـاب و آمادهسـازی شـده و
سـپس در محیـط ( )Arc GISپـردازش می گردنـد .از ترکیـب سیسـتم
اطالعـات جغرافیایـی ( )GISو روش تحلیل سلسـله مراتبـی ( )AHPکه
یکـی از روشهـای تصمیمگیـری چندمعیـاره اسـت ،ابـزار قدرتمنـدی
بهدسـت میآیـد کـه در امـر پهنهبنـدی بسـیار کارآمـد عمـل میکنـد
[ .]3بـرای ایـن منظـور الیههـای لیتولـوژی ،پوشـش گیاهـی ،فاصلـه از
گسـل و شـیب توپوگرافـی تهیه شـده و سـپس با همپوشـانی ایـن الیهها
بـا نقشـهی زمیـن لغزشهـای موجـود سـهم هریـک از عوامـل در وقوع
زمینلغزشهـای چـاه A-مشـخص شـده اسـت (شـکل .)2-سـپس وزن
هریـک از عوامل با اسـتفاده از دانش کارشناسـی بـهروش فرآیند تحلیل
سلسـله مراتبـی ( )AHPتعییـن شـده و پـس از آن نقشـهی پهنهبنـدی بـا
همپوشـانی الیههـای مختلـف تهیـه شـده اسـت.
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نقشهی پراکنش زمین لغزشهای منطقه
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 -1-2شیب توپوگرافی

شــیب یکــی از مهمتریــن عوامــل مؤثــر در لغــزش مــواد از ســطح
زمیــن اســت .بــر اســاس ریختشناســی ،هــر منطقــهی مطالعاتــی
ممکــن اســت شــیبهای گوناگونــی داشــته باشــد .اســتان لرســتان
بخشــی از زاگــرس چینخــورده اســت کــه رونــد کلــی آن بــا ناحیـهی
راندگیهــا همراستاســت .جهــت بررســی تأثیرعامــل شــیب در
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3

نقشهی شیب توپوگرافی منطقهی مورد مطالعه (کالسبندی شده)

4

نقشهی لیتولوژی منطقهی مورد مطالعه (کالسبندی شده)

رخــداد زمیــن لغــزش ،ابتــدا نقش ـهی شــیب بــر اســاس مــدل ارتقاعــی
رقومــی ( )DEMمنطقـهی مــورد مطالعــه تهیــه میشــود کــه ایــن دادهی
ورودی محســوب میشــود و خروجــی نقش ـهی شــیب منطقــه (قبــل از
کالسبنــدی) اســت کــه  0-90درجــه اســت .تغییــرات شــیب طبــق نظــر
کارشناســان مدیریــت اکتشــاف شــرکت نفــت در پنــج کالس ،0 –9/09
 46/52–89/19 ،31/83–46/52 ،20/29–31/83 ،9/09–20/29درجــه

5

نقشهی گسلهای اصلی منطقهی مورد مطالعه

6

نقشهی فاصله از گسل منطقهی مورد مطالعه (کالسبندی شده)
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طبقهبنــدی گردیــد .بنابرایــن کالس یــک بــا بیشــترین مقــدار،
بیشــترین حساســیت را دارد (شــکل .)3-بدیــن ترتیــب شــیب روی
یــال تاقدیسهــا تنــد اســت و در ناودیسهــا و کــف درههــا شــیب
کاهــش مییابــد .بیشــترین زمیــن لغزشهــا در شــیبهای بیــش از 46
درجــه اتفــاق افتــاده کــه از لحــاظ خطرپذیــری بیشــترین خطــر را شــامل
میشــود.
 -2-2جنس زمینشناسی (لیتولوژی)

عامـــل سنگشناســـی (لیتولـــوژی) متغیـــری کلیـــدی در وقـــوع
زمیـــن لغـــزش اســـت .زیـــرا واحدهـــای مختلـــف لیتولـــوژی نســـبت
بـــه فرآیندهـــای ژئومورفولوژیکـــی حساســـیت متفاوتـــی را نشـــان
میدهنـــد [ .]5لیتولـــوژی نـــوع ســـنگ ،درجـــهی هوازدگـــی و
نـــوع و مقـــدار مـــادهی پرکننـــده را دربـــر میگیـــرد کـــه هـــر یـــک
از ایـــن عوامـــل نقـــش بهســـزایی در مکانیســـم پایـــداری شـــیبها
دارنـــد .بـــرای ردهبنـــدی جنـــس مـــواد زمینشناســـی مؤثـــر در
ناپایـــداری دامنههـــا ،روشهـــای مختلفـــی وجـــود دارد .در بســـیاری
از مطالعـــات پیشـــین ایـــن ردهبنـــدی بـــر اســـاس ســـازندهای اصلـــی
موج ــود در منطق ــه انج ــام ش ــده اس ــت [ .]6در ابت ــدا دادهه ــای جن ــس
زمینشناســـی از نقشـــههای زمینشناســـی خرمآبـــاد و بـــاالرود در
مقیــاس  ۱:۱۰۰۰۰۰اســتخراج شــده ،در محیــط  Arc GIS 10/1رقومــی
گردیدنــد و بــا هــم موزائیــک شــدند .در جــدول 1-نحــوهی کددهــی
بـــه ســـازندها کـــه بـــا نظـــر کارشناســـان انجـــام گردیـــده نشـــان داده
ش ــده اس ــت .در نهای ــت طب ــق نظ ــر کارشناس ــان مدیری ــت اکتش ــاف
شـــرکت نفـــت در پنـــج کالس ســـنگآهک ،مـــارن و ماسهســـنگ،
شـــیل و ســـیلت ســـنگ بـــا الیههایـــی از ماسهســـنگ ،کنگلومـــرا
و ماسهســـنگ و رســـوبات کواترنـــری تقســـیمبندی میشـــود .در
(شـــکل )4-کالس یـــک بیشـــترین زمیـــن لغزشهـــا رخ میدهـــد و
کالس پنـــج کمتریـــن مقـــدار حساســـیت زمیـــن لغـــزش را دارد.
 -3-2فاصله از گسل

گســلها در ایجــاد یــا فعالســازی دوبــارهی مناطــق حــاوی پتانســیل
لغــزش نقــش مؤثــری دارنــد .خردشــدگی و برشــی شــدن در مناطــق
گســلی ،نفــوذ آب از ایــن مناطــق بــه درون دامنهها ،پیدایش ناپیوســتگی
در پیرامــون گســل و اختــاف فرســایش در دامنههــا از جملــه اثراتــی
اســت کــه میتــوان بــه آنهــا اشــاره کــرد .حرکــت گســل نیــز بــه
نوعــی میتوانــد شــروع لغــزش در دامنــه باشــد [ .]6بنابرایــن فاصلــه از
گســل نقــش مهمــی در رخــداد لغــزش دارد .ابتــدا نقش ـهی گس ـلهای
اصلــی منطقـهی مــورد مطالعــه از روی نقشـهی زمینشناســی تهیــه شــد
(شــکل .)5-در ادام ـهی کار نقش ـهی گس ـلها بــا دســتور دیســتنس بــه
رســتر تبدیــل شــده اســت .طبــق فاصلــه از گســل طبــق نظــر کارشناســان
مدیریــت اکتشــاف شــرکت نفــت در پنــج کالس ،0–915/89

،3374/35–5157/93 ،2024/61–3374/35 ،915/89–2024/61
 5157/93–12292/26تقســیم شــده اســت .بنابرایــن هرچــه فاصلــه از
گســل کمتــر باشــد خطــر زمیــن لغــزش بیشــتر میشــود (کالس یــک)
و هــر چــه فاصلــه از گســل بیشــتر میشــود خطــر زمیــن لغــزش کمتــر
میشــود (شــکل.)6-
 -4-2پوشش گیاهی

در ایــن تحقیــق از تصاویــر مربــوط بــه ســنجندهی  +ETMمربــوط بــه
تاریــخ  ۷/8/۲۰۰۲بهشــمار گــذر و ردیــف  ۱۶۶و  ۳۷و همچنیــن از
بانــد( ۳-قرمــز) و ( ۴مــادون قرمــز)  +ETMاســتفاده شــد .در ابتــدا بــا
اســتفاده از نرمافــزار محاســبه ی شــاخص پوشــش گیاهــی ، ENVI 4/8
ترکیــب دوبانــدی از بانــد3-و 4بــرای اســتفاده در محاســبات ایجــاد
شــد و خروجــی آن نقشــهی پوشــش گیاهــی (بیــن  1و  )-1قبــل
از کالسبنــدی حاصــل شــد .ســپس نقشــهی پوشــش گیاهــی را
در نرمافــزار  Arc GIS 10/1فراخوانــده و طبــق نظــر کارشناســان
مدیریــت اکتشــاف شــرکت نفــت بــه پنــج کالس (،) -0/66(-)-0/17
(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
بیشــترین حساســیت زمیــن لغــزش را دارد و کالس پنــج بــا بیشــترین
پوشــش گیاهــی کمتریــن حساســیت زمیــن لغــزش در منطقــه را متحمــل
میشــود (شــکل.)7-
 -3روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ()AHP

فرآینــد تحلیــل سلســله مراتبــی ( ]7[ )AHPشناختهشــدهترین و
پراســتفادهترین روش نســبتدهی چندمعیــاری اســت .روش AHP
1

Code
5
4
3

1

جدول سازندهای منطقهی مورد مطالعه

Type

Description

Lithology

Alluvium and Alluvium and
Q
) Recent Deposits Recent Deposits (Q
Conglomerate ,
Kashkan Fm
Ek
sandstone
Shale and siltstone
with interbedded
Amiran Fm
KPa
of thin layers of
sandstone
Dolomitic
Asmari – Shah
Limestone and
OlMa- Esh
Bazan
Limestone

3

Mg

1

Et

2

MPla

Objectid
1
2
3

4

Gachsaran Fm

5

Taleh Zang Fm Limestone

6

Marl

Marl and sandstone

Agha Jari Fm

7

69

امــکان اهمیــت نســبی مجموعــهای از متغیرهــای موجــود در یــک
مســألهی تصمیمگیــری چندمعیــاری را فراهــم میکنــد .ایــن روش
موجــب ترکیــب قضــاوت در مــورد معیارهــای کیفــی غیرقابلمشــاهده
در کنــار معیارهــای ک ّمــی محســوب میشــود [ .]8بهطــور کلــی
فرآینــد تحلیــل سلســله مراتبــی بــر ســه اصــل زیــر اســتوار اســت [:]9
■ ایجاد یک سلسله مراتب
■ قضاوت مقایسه ای میان گزینه ها و معیارها
■ ترکیب اولویت ها و بررسی سازگاری سیستم
در مرحلـهی اول روش  ،AHPیـک مسـألهی چندمعیـاری در ابتـدا بـه
سلسـله مراتبی از عناصر تصمیمگیری وابسـته به هم (اهداف ،نسـبتها،

معیارهـا ،گزینههـا و  )...تقسـیم میشـود کـه بهترتیـب در یـک سـاختار
سلسـله مراتبی مشـابه با سـطوح شـجرهنامهی خانوادگی قـرار میگیرند.
در ایـن سـاختار ،هـدف کلـی مسـأله در بـاال ،معیارهـای چندگانـه کـه
گزینههـا را تعریـف میکننـد در وسـط و گزینههـای تصمیمگیـری در
پاییـن جـای میگیرند [( ]10شـکل .)8-تبدیل موضوع یا مسـألهی مورد
بررسـی بـه یک سـاختار سلسـله مراتبـی مهمترین قسـمت فرآیند تحلیل
سلسـله مراتبـی محسـوب میشـود .زیـرا در ایـن قسـمت بـا تجزیـهی
مسـائل مشـکل و پیچیده ،فرآیند تحلیل سلسـله مراتبی آنها را به شـکلی
سـاده کـه بـا ذهن و طبیعت انسـان مطابقت داشـته باشـد تبدیـل میکند.
بهعبـارت دیگـر فرآینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی مسـائل پیچیـده را از
طریـق تجزیـهی آن بـه عناصـر جزئی که بهصـورت سلسـله مراتبی بههم

9

70

7

نقشهی پوشش گیاهی منطقهی مورد مطالعه (کالسبندی شده)

8

ارتباط عناصر تصمیمگیری در یک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

الویتبندی عوامل مؤثر بر حساسیت زمین لغزش در منطقهی مورد
مطالعه (بر اساس قضاوت کارشناسی)

نقشهی نهایی حساسیت زمین لغزش بهروش تحلیل سلسله
10
مراتبی ()AHP

148

مرتبـط بـوده و ارتبـاط هـدف اصلـی مسـأله بـا پایینترین سـطح سلسـله
مراتبـی مشـخص اسـت ،بهشـکل سـادهتری در مـیآورد .در مرحلـهی
دوم پـس از ایجـاد سـاختار سلسـله مراتبـی ،چگونگـی اولویتبنـدی
جهـت تعییـن اهمیت نسـبی معیارهـا در هر سـطح آغاز میشـود .الویت
نسـبی داده شـده بـه هـر عنصـر در سلسـله مراتـب ،بـا توجـه به معیـار (یا
عناصـر) بـا مقایسـهی سـهم دو بـه دوی هـر عنصـر در سـطحی پاییـن بـا
رابطـهای علـت و معلولـی تعییـن میشـود [ .]11مقایسـههای زوجـی
چندگانـه بـر اسـاس مقیاسـی اسـتاندارد بـا ن ُه سـطح توسـط کارشناسـان
خبـره بهعنـوان تصمیمگیرنـدگان بهصـورت قضاوتهـای شـفاهی و بـا
مقداردهـی عـددی انجـام میشـود (جـدول .)2 -در مرحلـهی سـوم این
روش ،پـس از مقایسـهی زوجـی میـان عناصر هر سـطح نسـبت به عنصر
1

جدول سازندهای منطقهی مورد مطالعه

Code

Type

5

Q

4

Ek

3

KPa

1

OlMaEsh

3

Mg

1

Et

Limestone

2

MPla

Marl and
sandstone

2

Objectid Description

Lithology

Alluvium
and Recent
Deposits

Alluvium and
Recent Deposits
) (Q
Conglomerate ,
Kashkan Fm
sandstone
Shale and siltstone
with interbedded
Amiran Fm
of thin layers of
sandstone
Dolomitic
Asmari – Shah
Limestone and
Bazan
Limestone

1
2
3
4
5

Gachsaran Fm Marl
Taleh Zang
Fm

6

Agha Jari Fm

7

مقادیر ترجیحات برای مقایسههای زوجی

ترجیحات (قضاوت شفاهی)

مقدار عددی

ال مهمتر یا کام ً
ال مرجح یا کام ً
کام ً
ال مطلوبتر

9

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

7

مربـوط بـه خود در سـطح ،الویتها توسـط یـک ماتریس وزنهـا تعیین
و بهصـورت ریاضـی بـا هـم ترکیـب میشـود و وزن عناصـر بهدسـت
میآیـد [.]12
 -4کاربـرد روش تحلیـل سلسـله مراتبـی در تحلیـل حساسـیت
زمیـن لغزش

ابتـدا تمامـی الیههـای مؤثـر در حساسـیت زمیـن لغـزش منطقـهی مورد
مطالعـه را تهیـه کـرده ،بهصـورت رقومـی درآورده ،تبدیـل بـه الیههای
رسـتری کردیـم و در نهایـت در ایـن مرحلـه دوازده پرسـشنامه
طراحـی شـد کـه نمونـهی آن در پیوسـت قـرار داده شـده اسـت .سـپس
پرسـشنامهها 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 لغزشهـا وزندهـی شـود .افـراد خبـره شـامل جمعـی از
اسـاتید دانشـگاه شـهید بهشـتی ،امیرکبیـر ،دانشـگاه آزاد واحـد کـرج و
کارشناسـان خبرهی مدیریت اکتشـاف هسـتند .پرسـشنامهها بر اسـاس
سـامانهی نمرهدهـی (جـدول )2-و مقادیـر ترجیحـات برای مقایسـههای
زوجـی بـرای زمیـن لغزشهـای منطقـهی مـورد مطالعـه تکمیـل شـد.
بیشـترین وزن بـه الیههایـی تعلـق میگیـرد کـه نقـش بیشـتری در وقوع
زمیـن لغـزش داشـته باشـند .وزن الیههـا از یـک تـا  9متغیر اسـت؛ یعنی
بـه عامـل بسـیار ضعیـف ،وزن یـک و به عامل بسـیار مؤثـر ،وزن  9تعلق
میگیـرد و پـس از آن محاسـبهی وزنهـای عوامـل اصلـی طبـق روش
تحلیـل سلسـله مراتبـی ( )AHPانجـام شـد و وزنهـای پایانـی بـه روش
 AHPبا اسـتفاده از نرمافزار  Expert choiceبهدسـت آمد (جدول)3 -؛
بدیـن صـورت کـه تمامـی ماتریسهـای مقایسـهی زوجـی بـه نرمافـزار
 Expert choiceانتقـال داده شـد و ایـن نرمافـزار بـا انجـام مقایسـههای
زوجـی ،اقـدام بـه تعییـن وزن هریـک از معیارهـا کـرده ،همچنیـن
سـازگاری مقایسـهها و ماتریـس را محاسـبه و مقادیـر آنهـا را مشـخص
میکنـد (شـکل .)9-بهطـوری که هر پیکسـل از نقشـهی منطقـهی مورد
مطالعـه خطـر مقداردهـی شـده و در انتهـا بـرای تهیـهی نقشـهی نهایـی
حساسـیت زمیـن لغـزش چـاه A-در محیـط  ، Arc GIS 10/1اکستنشـن
 AHPمربـوط بـه آن کـه قب ً
ال دانلود شـده فراخوانده شـده و از آن برای
3

وزن عوامل اصلی زمین لغزش بهروش AHP

عوامل اصلی زمین لغزش

وزن ()%

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی

5

شیب توپوگرافی

کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر

0/53

3

فاصله از گسل

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

0/242

1

پوشش گیاهی

0/152

لیتولوژی

0/075

ترجیحات میان فواصل فوق

 8و  6و 4و 2
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ایجـاد نقشـهی پهنهبنـدی حساسـیت زمیـن لغـزش اسـتفاده شـده اسـت.
نقشـهی پهنهبنـدی 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 وزنهـا ،مهمترین عوامـل مؤثر در پهنهبندی حساسـیت
زمیـن لغـزش در منطقـه بـوده و عوامـل دیگـر بـا توجـه بـه وزنهـای
حاصـل بهترتیـب پوشـش گیاهـی و لیتولوژی هسـتند.
■ نتایج بررسی کالسهای شیب نشان میدهد بهدلیل وجود لغزشهای
سنگی زیاد ،بیشترین حساسیت نسبت به لغزشهای رخ داده در منطقه
در شیب  46/52-89/19درجه اتفاق افتاده است .این امر حاکی از
آنست که در شیب کمتر بهدلیل کاهش نیروی ثقل و در شیبهای بیشتر
بهدلیل تضعیف فرآیند خاکزایی و به تبع آن عدم وجود مواد مستعد
برای وقوع لغزش ،احتمال آن کاهش مییابد.
■ بررسـی نتایـج حاصـل از فاصلـه از گسـل نشـان میدهـد کـه فاصله از
گسـل نقـش مهمـی در رخـداد زمیـن لغـزش دارد و در جاییکـه فاصله

ـرم ،ع، 1380 ،.مدلسـازی ک ّمـی و پهنهبنـدی خطـر زمیـن لغزش
[َ ]1ک َ
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از گسـل کمترین مقـدار خود (یعنی  )0-915/89را دارد بیشـترین زمین
لغـزش در منطقـه رخ میدهـد کـه میتـوان دلیـل آنـرا بـه نواحـی خـرد
شـدهی اطراف گسـلها نسـبت داد.
■ نتایـج بررسـی از عامـل پوشـش گیاهـی در منطقـه نشـان میدهـد در
مناطقـی بـا کمتریـن پوشـش گیاهـی (( ))-0/66(-)-0/17نسـبت بـه
مناطقـی کـه پوشـش گیاهـی بیشـتری ( )0/21–0/65وجـود دارد زمیـن
لغـزش بیشـتر اسـت و ایـن نمایانگـر آنسـت کـه در مناطقـی بـا پوشـش
گیاهـی زیـاد بهدلیـل افزایـش پایـداری دامنههـا زمیـن لغـزش کمتر رخ
میدهـد.
■ نتایـج بررسـی جنـس زمینشناسـی (لیتولـوژی) منطقـه نشـان میدهـد
کـه سسـت بـودن سـنگ ،زمین لغـزش را افزایـش میدهـد .در منطقهی
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 گرفتهاند .ارزیابی دقت روش اسـتفاده شـده
بـرای پهنهبنـدی بـا اسـتفاده از فرآینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی ()AHP
نشـان داد کـه روش اسـتفاده شـده از دقـت زیـادی بـرای پهنهبنـدی
حساسـیت زمیـن لغـزش در منطقـهی مـورد مطالعـه برخـوردار اسـت.

.AHP ,European Journal of Operational Research ,153 ,307 – 317
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