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پهنهبندی خطر زمینلغزش با استفاده از روش ترکیب خطی وزندار
مطالعه موردی :حوضه ده سفید ،استان لرستان


سیامک بهاروند
استادیار گروه زمینشناسی ،واحد خرمآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرمآباد ،ایران
حمزه سارویی
استادیار گروه زمینشناسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران
سلمان سوری
کارشناس ارشد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد خرمآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرمآباد ،ایران
تاریخ دریافت9513/91/95:

تاریخ پذیرش9516/1/16:

چکیده
این پژوهش با هدف پهنهبندی خطر نسبی ناپایدایی دامنهای و وقوع زمینلغزش دی حوضه ده
سب ید با اسبف اده از یوش رریی

خط وزندای صویت گرففه است .حوضه موید مطالعه دی 51

ییلومفری شباا شبرش شبهر خر آباد دی اسبفان لرسبفان واقش شبده است و با روبه به نوع
سبازندهای زمینشبناس  ،اقلیم و وضعیت روپوگراف  ،بخشهای از این منطقه از نظر لغزش
ناپایدای است .بهمنظوی بریس پایدایی دامنهها دی این حوضه ابفدا لغزشهای حوضه با اسف اده
از رصاویر ماهوایهای و بازدیدهای میدان شناسای و ثیت شدند .با قطش نقشههای عوامل مؤثر
بر لغزش با نقشببه پراینش زمینلغزشها ،رأثیر هر یک از عوامل ش بی  ،بهت ش بی  ،یایبری
ایاضب  ،ایر اع ،لیفولویی ،فاصله از گسل ،باده ،چشاه و آبراهه به ناپایدایی شی ها دی محیط
نر افزای  ArcGISبرآوید گردید و نقشببه هر یک از عوامل به ررری

با اسببف اده از منطز فازی و

فرآیند رحلیل سبلسبله مراری  ،اسفاندایدسازی و وزن ده شده است .دی نهایت با رل یز یلیه
الیههای اسبفانداید شبده دی وزن آنها نقشه نهای پهنهبندی خطر زمینلغزشهای حوضه ده
سب ید با اسبف اده از یوش رریی

خط وزندای رهیه گردیده است .بر اساس نفایج پهنهبندی

خطر زمینلغزش با اسببف اده از این یوش به ررری

 81/61 ،82/64 ،15/51 ،55/15و 1/46

دیصد از مساحت منطقه دی یالسهای خطر خیل یم ،یم ،مفوسط ،زیاد و خیل زیاد قرای گرففه
است.

وایگان یلیدی:

زمینلغزش ،حوضبه ده سب ید ،اسبفان لرسفان ،یوش رریی

خط وزندای،

سیسفم اطالعات بغرافیای .

مقدمه
زمینلغزشها یکی از مهمترین پدیدههای مخرب طبیعی هستند که در مناطق کوهستانی مشکالت جدی به وجود میآورند
(صفایی پور و همکاران .)906 ،9513 ،این پدیدهها که بخشی از فرآیندهای فرسایش دامنهای هستند ،سبب انتقال حجم
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زیادی از مواد دامنهای ،مانند سنگریزهها ،واریزهها و  ...به ته درهها میشوند ( .)Larsen and Parks, 1977, 836حرکت
تودهای و زمینلغزشها تحت تأثیر عوامل طبیعی و انسانی متعددی رخ میدهند ( )Sarkar et al., 1995, 302که وقوع
آنها ،آثار زیستمحیطی و اقتصادی بسیار با اهمیتی را به دنبال دارد.
در سالهای اخیر ،مطالعات زیادی بر روی زمینلغزشها در کشور انجام شده است .این زمینلغزشها در مقیاسهای
متفاوتی به وقوع پیوستهاند .برخی از آنها فقط آسیبهای مالی به همراه داشته و برخی دیگر آسیبهای جانی را نیز در
پی داشتهاند .بر اساس یک برآورد اولیه ،سالیانه  300میلیارد ریال آسیبهای مالی از طریق زمینلغزشها بر کشور تحمیل
میشود (کمکپناه .)44 ،9555 ،با توجه به حجم بزرگ آسیب جانی ،مالی و اقتصادی زمینلغزشها ،بررسی علمی این
پدیده ضروری است .بررسی و تهیه نقشههای پهنهبندی خطر زمینلغزش از یکسو باهدف شناسایی مناطق دارای قابلیت
زمینلغزش در محدوده فعالیتهای بشری و از سوی دیگر در شناسایی مکانهای مناسب برای توسعه سکونتگاهها یا سایر
زیرساختها نظیر جادهسازی ،مسیرهای انتقال آب ،گاز ،برق و  ...مورد توجه برنامهریزان قرار میگیرد (یمانی و همکاران،
.)40 ،9519
این پژوهش با هدف تهیه نقشه حساسیت خطر زمینلغزش در حوضه ده سفید واقع در استان لرستان با استفاده از روش
ترکیب خطی وزندار صورت گرفته است .روشهای پهنهبندی خطر زمینلغزش بر اساس روشهای کیفی یا دانشبنیان
( ،)Carrara and Guzzetti, 1995; Kienholz, 1978; Regmi et al., 2010و روشهای کمی ( Ercanoglu and

)Candan, 2004; Ayalew and Yamagishi, 2005; Mathew, 2007; Tangestani, 2008; Yilmaz, 2009
طبقهبندی میشود .روش ترکیب خطی وزندار بر اساس تلفیق دو مدل سلسله مراتبی (نیمه کیفی) و فازی (کمی) طراحی
شده است ..تاکنون در زمینه مطالعه خطر زمینلغزش با استفاده از مدلهای مذکور پژوهشهایی در ایران و سایر نقاط
جهان صورت گرفته است که برخی از این مطالعات عبارتاند از :ویدونگ و همکاران ( )1001با استفاده از تئوری فازی
اقدام به ارزیابی حساسیت رانش زمین در اطراف استان گوئیژو چین کردند .نتایج بهدستآمده نشان داد که مدل فازی بر
اساس تابع ذوزنقهای روش کارآمدی برای پهنهبندی رانش زمین در این منطقه است؛ مرادی و همکاران ( )1091به تهیه
نقشه خطر لغزش در شهر دنا پرداختند نتایج بهدستآمده نشان داد که بیش از  21درصد از لغزشهای منطقه در کالس
خطر باال و خیلی باال قرار دارد؛ مزوقی و همکاران ( )1091به تهیه نقشه خطر لغزش در بخشی از شمال مالزی با استفاده
از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پرداختند .نتایج بهدستآمده نشان داد که دقت مدل استفاده شده بیش از  20درصد
است؛ سوری و همکاران ( )9511به اولویتبندی عوامل مؤثر بر لغزش و پهنهبندی خطر آن در حوضه کشوری پرداختند.
ارزیابی نتایج بهدستآمده نشان داد که بیش از  11درصد از لغزشهای منطقه در پهنههای خطر متوسط به باال قرار دارد
و مدل استفاده شده از دقت باالیی در پهنهبندی خطر لغزشهای حوضه برخوردار است؛ بهاروند و سوری ( )9514به
پهنهبندی خطر زمینلغزش در حوضه کاکا شرف با استفاده از منطق فازی و مدل تراکم سطح پرداختند ،بر اساس نتایج
بهدستآمده مدل منطق فازی از کارایی بیشتری نسبت به مدل تراکم سطح برخوردار بود.
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یوش یای
منطقه موید مطالعه
حوضه ده سفید بین طول جغرافیایی  42˚ 50تا  42˚ 53شرقی و عرض جغرافیایی  55˚ 12تا  55˚ 51شمالی در 93
کیلومتری شمال شرق شهر خرمآباد در استان لرستان واقع بوده و مهمترین راههای ارتباطی منطقه جاده خرم آباد-تهران
است (شکل  .)9این حوضه در تقسیمات زمینشناسی بخشی از زاگرس چینخورده میباشد.

شکل  :5موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

رهیه نقشه الیههای اطالعار
عوامل مختلف در نظر گرفته شده بهمنظور پهنهبندی خطر زمینلغزش با توجه به نکاتی از قبیل هدف ،مقیاس کار و دقت
قابل انتظار ،شرایط منطقه ،میزان تأثیرگذاری هر عامل و کافی و در دسترس بودن اطالعات ،تعیین میشود .بر این اساس
عالوه بر نقشه نقاط لغزشی 90 ،عامل دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است .این عوامل شامل شیب ،جهت شیب،
لیتولوژی ،بارش ،کاربری اراضی ،طبقهای ارتفاعی ،فاصله از الیههای چشمه ،گسل ،جاده و آبراهه میباشند .بر اساس
مطالعات صورت گرفته فاکتور بارندگی نقش چندانی در ایجاد لغزشهای منطقه نداشته لذا در پهنهبندی نهایی از آن
صرفنظر شده است.
 -9میزان شیب دامنه :بهمنظور تهیه نقشه شیب از مدل رقومی ارتفاعی که از خطوط تراز نقشه توپوگرافی  9:30000منطقه
مورد مطالعه در محیط نرمافزار  ArcGISتهیه گردید ،استفاده شده است .نقشه شیب برای منطقه مورد مطالعه در  6کالس
 53-43 ،13-53 ،93-13 ،3-93 ،0-3و بیشتر از  43درجه تهیه شد؛
 -1لیتولوژی منطقه :نقشه لیتولوژی محدوده مورد مطالعه بر مبنای نقشه زمینشناسی  9:130000خرمآباد و مطالعات
میدانی تهیه شده است و واحدهای رسوبهای آبرفتی و آهکهای سازند سروک را در بر میگیرد؛
 -5جهت شیب :بهمنظور ارتباط بین جهت شیب و لغزشهای رخداده ،نقشه جهت شیب بر اساس نقشه  DEMمنطقه به

پهنهبندی خطر زمینلغزش با استفاده از روش ترکیب خطی وزندار /بهاروند و ...

52

 2کالس شمال ( 0-11/3ºو  ،)555/3º-560شمالشرقی ( ،)11/3-65/3ºشرق ( ،)991/3º-65/3جنوبشرقی (-991/3
 ،)935/3ºجنوب ( ،)101/3º-935/3جنوبغربی ( ،)145/3º-101/3غرب ( )111/3º-145/3و شمالغربی (-111/3
 )555/3ºطبقهبندی شد؛
 -4کاربری اراضی :نقشه کاربری اراضی با استفاده از دادههای ماهوارهای  ،TMتصاویر گوگل ارث و با عملیات میدانی
تکمیل شده است .نقشه کاربری اراضی حوضه ،واحدهای اراضی باغی ،اراضی جنگلی ،اراضی زراعی ،اراضی صخرهای و
اراضی مسکونی را در بر میگیرد؛
 -3طبقههای ارتفاعی :نقشه طبقههای ارتفاعی از طبقهبندی نقشه  DEMمنطقه تهیه شده است .بهمنظور بیان ارتباط بین
عامل ارتفاع و زمینلغزشهای رخداده در منطقه ،نقشه طبقههای ارتفاعی در  3کالس ،9323-9599 ،9431-9323
 9255-9165 ،9599-9255و  9165-1021متر تهیه گردیده است؛
 -6نقشه فاصله از گسل :برای تهیه نقشه فاصله از گسلهای منطقه ابتدا با بررسی نقشههای زمینشناسی ،عکسهای
هوایی و کار میدانی گسلهای منطقه شناسایی و سپس در محیط نرمافزار  ArcGISنقشه مورد نظر به  3کالس با فواصل
 500-400 ،100-500 ،900-100 ،0-900و بیشتر از  400متر طبقه بندی شده است.
 -5نقشه همباران :با توجه به ایجاد رابطه همبستگی بین میزان بارندگی و ارتفاع در ایستگاههای خرمآباد و بروجرد ،نقشه
همباران منطقه در محیط نرمافزار  ArcGISتهیه و به  5کالس  496-414 ،402-496و بیشتر از  414میلیمتر طبقهبندی
شد.
 -2نقشه فاصله از آبراهه :بهمنظور تهیه نقشه حریم فاصله از آبراهه ،شبکه آبراهه از نقشه توپوگرافی مشخص و در محیط
نرمافزار  ArcGISرقومی گردید .سپس نقشه مورد نظر به  3کالس با فواصل 500-400 ،100-500 ،900-100 ،0-900
و بیشتر از  400متر تقسیم و بهمنظور بیان ارتباط بین خطر زمینلغزش و حریم فاصله از آبراههها به کار گرفته شد؛
 -1نقشه فاصله از جاده :بهمنظور تهیه نقشه فاصله از جاده ،شبکه جاده از نقشه توپوگرافی و تصاویر گوگل ارث استخراج
و در محیط نرمافزار  ArcGISرقومی گردید .سپس نقشه مورد نظر به  3کالس با فواصل ،100-500 ،900-100 ،0-900
 500-400و بیش از  400متر طبقهبندی شد؛
 -90نقشه فاصله از چشمه :در این پژوهش بهمنظور تهیه نقشه فاصله از چشمههای منطقه ،با بازدید صحرایی موقعیت
چشمهها استخراج و در محیط نرمافزار  ArcGISرقومی گردید .سپس نقشه مورد نظر به  3طبقه با فواصل -900 ،0-30
 930-100 ،900-930 ،30و بیشتر از  100متر طبقهبندی شد.

یوش رریی

خط

وزندای ()WLC

در این پژوهش بهمنظور پهنهبندی خطر زمینلغزش در حوضه ده سفید از روش ترکیب خطی وزندار ( )WLCاستفاده
شده است .در این روش ابتدا هر یک از الیههای اطالعاتی را با استفاده از روش فازی استاندارد سازی کرده سپس با
استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مقایسه دوبهدویی وزن هر الیه را تعیین و با تلفیق کلیه الیههای استاندارد
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شده در وزن آنها نقشه نهایی پهنهبندی خطر زمینلغزش تهیه میگردد.

اسفانداید سازی :با تعیین مجموعهای از معیارها برای ارزیابی گزینههای تصمیمگیری ،الزم است که هر معیار بهصورت
یک نقشه در پایگاه دادههای  GISذخیره شود .در اندازهگیری صفات ،دامنه متنوعی از مقیاسها مورد استفاده قرار میگیرد.
بر همین اساس ،الزم است ارزشهای موجود در الیههای مختلف نقشه به واحدهای قابل مقایسه و در تناسب باهم تبدیل
شوند .با انجام این کار نقشههای استاندارد و قابل مقایسه خواهیم داشت .یکی از روشهای استاندارد سازی ،روش فازی
است .عملیات فازیسازی ،ورودیها را گرفته و توسط توابع عضویت مربوطه ،یک درجه مناسب به هر یک نسبت میدهد.
تابع عضویت را میتوان بهصورت درجه تعلق عناصر مجموعه مرجع به زیر مجموعههای آن تعریف کرد که به شکل
) µc(Xنمایش داده میشود .برای به دست آوردن تابع عضویت هیچ الگوریتم مشخصی وجود ندارد بلکه تجربه ،نوآوری
و حتی اعمال نظر شخصی در شکلگیری و تعریف تابع عضویت میتواند مؤثر باشد .در این پژوهش با استفاده از توابع
عضویت خطی ،9گوسی 1و تابع تعریف شده توسط کاربر ،5نقشههای هر یک از عوامل مؤثر بر لغزش به نقشههای فازی
تبدیل شدهاند.

وزنده عوامل با اسف اده از فرآیند رحلیل سلسله مراری  AHP :یک روش نیمه کیفی در مطالعه زمینلغزش
است که شامل یک ماتریس وزن دهی بر مبنای مقایسههای زوجی بین عوامل بوده و میزان مشارکت هر یک از عوامل را
در وقوع زمینلغزش مشخص میکند ( .)Ayalew et al., 2005از مزایای این روش این است که اعمالنظر کارشناسی
توسط افراد را تا حد زیادی آسانتر کرده و احتمال خطا را کاهش میدهد .همچنین در این روش میتوان تعداد زیادی از
عوامل را دخالت داد و با استفاده از نظر کارشناسی وزن هر عامل را به دست آورد.
در تحلیل سلسله مراتبی روش کار بدینصورت است که ابتدا بهمنظور تعیین ارجحیت عوامل مختلف و تبدیل آنها به
مقادیر کمی از قضاوتهای شفاهی (نظر کارشناسی) بر مبنای مقایسات زوجی استفاده میشود ،بهطوری که تصمیمگیرنده
ارجحیت یک عامل را نسبت به علل دیگر بهصورت جدول ( )9در نظر گرفته و این قضاوتها را به مقادیر کمی بین  9الی
 1تبدیل مینماید .سپس نتایج این مقایسات ،برای محاسبه شاخص ناسازگاری 4به نرمافزار  Expert Choiceوارد میگردد.
اگر شاخص محاسبه شده کمتر از  0/9باشد نتایج قابل قبول بوده و در غیر این صورت باید دوباره در وزن دهی تجدید نظر
شود.

2

Linear
Gaussian
7 Userdefined
1Inconsistency
1

پهنهبندی خطر زمینلغزش با استفاده از روش ترکیب خطی وزندار /بهاروند و ...

20

بدو :5

طبقهبندی ارجحیت مقادیر وزنها بر اساس قضاوت کارشناسی ()Saaty and Vargas, 2001, 112

توصیف زبانی ارجحیت طبقههای
کامالً مهم یا کامالً مطلوبتر
اهمیت خیلی قوی
اهمیت یا مطلوبیت قوی
کمی مطلوبتر یا کمی مهمتر
اهمیت یا مطلوبیت یکسان
اولویت بین فواصل

مقدار عددی وزنها
1
5
3
5
9
 6 ،4 ،1و 2

ایزیاب یوش اسف اده شده
برای ارزیابی نقشه تهیه شده بر اساس روش ترکیب خطی وزندار ،پس از تهیه نقشه نقاط لغزشی ،با قطع نقشه این نقاط
با نقشه خطر زمینلغزش ،مقدار لغزشها در طبقات مختلف خطر محاسبه و در مرحله بعد با استفاده از رابطه  9میزان دقت
مدل برحسب درصد محاسبه میشود.
رابطه 9

KS
S

=P

در این رابطه :P ،احتمال تجربی :KS ،مساحت لغزش یافته در ردههای خطر متوسط به باال و  :Sمساحت کل لغزشهای
منطقه است .هرچه احتمال تجربی مدل مورد استفاده به  900درصد نزدیکتر باشد ،برای پهنهبندی خطر زمینلغزش در
منطقه مناسبتر است.

نفایج
اولین گام در تهیه نقشه پهنهبندی خطر زمینلغزش ،تهیه نقشه پراکنش زمینلغزشهای اتفاق افتاده در آن منطقه است.
این نقشه مبنای تصمیمگیریهای بعدی است ،بنابراین در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهوارهای منطقه و تصاویر
گوگل ارث لغزشهای اتفاق افتاده و مناطق مشکوک به لغزش در منطقه شناسایی شدند و لذا برای تکمیل اطالعات و
ثبت لغزشهای جدید ،بازدید صحرایی انجام شده و تمامی لغزشها مورد بازدید صحرایی قرار گرفت و نقشه پراکنش
لغزشها مطابق شکل  1تهیه گردیده است.
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شکل  :8نقشه نقاط لغزشی حوضه ده سفید
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منبع :نگارندگان

زمینلغزشهای مشاهده شده در منطقه بهطور عموم ناشی از فرآیندهای مختلف انسانساخت ،درونی (زمینساخت) و
بیرونی (اقلیمی) میباشند .از جمله عوامل مؤثر بر این پدیده در حوضه ده سفید میتوان به عوامل آبراهه ،تغییر کاربری
اراضی ،جادهسازی و زمینشناسی اشاره نمود .در برخی از قسمتهای منطقه و بهویژه در مجاورت جادهها و معابر منطقه
بهوفور شاهد تأثیر تشدیدی عوامل انسانی از قبیل تغییر کاربری اراضی ،راهها و ترانشهزنی ،بر وقوع زمینلغزشها هستیم.
در منطقه مورد مطالعه  56نقطه لغزشی با مساحت  41955متر مربع شناسایی شده است .لغزشهای اتفاق افتاده در این
منطقه دارای سه ساز و کار لغزش قاشقی ،خزشی (شکل  )5و ریزشی میباشند.

شکل  :1کج شدن تیر چراغبرق و ترک خوردن آسفالت در اثر خزش
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بهمنظور بررسی حساسیت طبقهای هر یک از این عوامل مؤثر بر لغزش از مدل نسبت فراوانی 9استفاده شده است.
بدین منظور ابتدا با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی درصد پیکسلهای لغزشی و فاقد لغزش منطقه مورد مطالعه تعیین
و سپس نسبت فراوانی برای هر یک از طبقههای عوامل از تقسیم نسبت درصد پیکسلهای لغزشی به درصد پیکسلهای
غیر لغزشی محاسبه گردیده است (جدول .)1

بدو  :8بررسی عوامل مؤثر بر لغزش با استفاده از مدل نسبت فراوانی
یالس دایای بیشفرین حساسیت
 53-43درجه
سازند سروک
شمال ،شمال شرق و شمال غرب
اراضی جنگلی
 9599-9255متر
 0-900متر
 0-900متر
 0-900متر
 0-900و 100-500

الیههای اطالعار
شیب
لیتولوژی
جهت شیب
کاربری اراضی
طبقههای ارتفاعی
گسل
جاده
چشمه
آبراهه

منبع :نگارندگان

بعد از آماده کردن الیههای مورد نظر ،استانداردسازی الیهها انجام میشود .جهت استاندارد سازی دادهها از روش فازی
استفاده شده است .نکتهای که بایستی در انتخاب تابع فازی برای استانداردسازی مورد توجه قرار داد ،نوع افزایشی (حداکثر
شونده یا صعودی) یا کاهشی (حداقل شونده یا نزولی) بودن توابع مورد نظر میباشد .در این پژوهش با توجه به نسبتهای
فراوانی بهدستآمده از توابع خطی کاهشی (گسل ،جاده ،چشمه و آبراهه) ،تابع گوسی (طبقات ارتفاعی و شیب) و تابع
عضویت تعریف شده توسط کاربر (لیتولوژی ،کاربری اراضی و جهت شیب) بهمنظور استانداردسازی الیهها استفاده شده
است.
پس از استانداردسازی دادهها ،با توجه به اینکه هر یک از الیهها تأثیر متفاوتی در پهنهبندی خطر زمینلغزش دارند،
وزن دهی به الیهها ضرورت می یابد .برای این کار از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است .بدین منظور ابتدا با
مقایسه زوجی (بر اساس جدول  )9الیهها دوبهدو باهم مقایسه و نتایج بهدستآمده بهمنظور محاسبه اوزان هر یک از
فاکتورهای استفاده شده به نرمافزار  Expert Choiceانتقال داده شد .نتایج بهدستآمده از محاسبه ضریب ناسازگاری
نشان داد که مقایسات بهدرستی انجام شده است (جدول .)5

Frequency Ratio

2

25
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بدو  :1مقایسههای زوجی عوامل مؤثر بر لغزش در حوضه ده سفید
عوامل مؤثر
بر لغزش
شی
باده
آبراهه
چشاه

شی
9

باده

آبراهه

چشاه

لیفولویی

یایبری
ایاض

گسل

ایر اع

بهت
شی

وزن

9

9

1

5

5

4

3

6

0/199

9

9

1

1

5

5

4

3

0/926

9

1

1

5

5

4

3

0/926

9

9

1

1

5

4

0/901

9

1

1

5

4

0/903

9

1

5

4

0/052

9

1

5

0/031

9

1

0/051

9

0/015

لیفولویی
یایبری ایاض
گسل
ایر اع
بهت شی

ضری
ناسازگایی

0/01

منبع :نگارندگان

بهمنظور تهیه نقشه پهنهبندی خطر زمینلغزش در حوضه ده سفید با استفاده از روش ترکیب خطی وزندار ()WLC؛
نقشههای فازی هر یک از عوامل در اوزان بهدستآمده بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ضرب و نقشه تمام عوامل
همپوشانی داده شدند .در نهایت نقشه پهنهبندی به  3کالس شامل مناطق با خطر خیلی زیاد ( 5/61درصد از مساحت)،
زیاد ( 13/45درصد) ،متوسط ( 12/46درصد) ،کم ( 59/90درصد) و خیلی کم ( 99/59درصد) طبقهبندی گردیده است
(شکل  .)5بر اساس نقشه تهیه شده در جنوب منطقه شرایط برای رخداد زمینلغزش مهیا بوده و این قسمت از حوضه از
حساسیت بیشتری در برابر لغزش برخوردار است.

شکل  :1نقشه حساسیت خطر زمینلغزش در حوضه ده سفید

منبع :نگارندگان
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ایزیاب نفایج
بهمنظور ارزیابی نتایج بهدستآمده با استفاده از مدل سلسله مراتبی پس از تهیه نقشه نقاط لغزشی ،با قطع دادن آن با نقشه
خطر لغزشهای منطقه؛ مساحت لغزش در هر کالس خطر تعیین و با استفاده از رابطه  9دقت مدل استفاده شده برآورد
گردید (جدول  .)4نتایج بهدستآمده نشان میدهد که مدل استفاده شده از دقت باالیی در پهنهبندی خطر زمینلغزش
برخوردار است.
بدو  :6نتایج بهدستآمده از ارزیابی مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
دقت مد اسف اده شده

رعداد پیکسلهای لغزش دی

رعداد پیکسل هر یالس خطر

(دیصد)

هر یالس (ابعاد  81*81مفر)
5
96
6
14
51

(ابعاد  81*81مفر)
2063
11965
10121
92919
1650

24/11

یالس خطر
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

منبع :نگارندگان

نفیجهگیری
استان لرستان به دلیل ویژگیهای متنوع زمینشناسی نظیر لیتولوژی ،زمینساخت ،لرزهخیزی و شرایط خاص آب و هوایی،
از جمله مناطق دارای پتانسیل لغزش است .با توجه به موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه تاکنون زمینلغزشهای
متعددی در این منطقه رخداده است که با شناسایی عوامل مؤثر بر لغزشهای منطقه میتوان از رخداد خطرهای آتی این
پدیده جلوگیری کرد .با توجه به متفاوت بودن درجه اهمیت عوامل مؤثر در ایجاد زمینلغزشها ،شناسایی و اولویتبندی
درست عوامل برای جلوگیری از وقوع عوامل امری الزامی است .در این پژوهش از قضاوتهای شفاهی (نظر کارشناسی) و
استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPیکی از مدلهای چند معیاره تصمیمگیری ،برای اولویتبندی و وزن دهی
عوامل مؤثر بر وقوع لغزشهای حوضه ده سفید استفاده شده است که به ترتیب وزن عوامل شیب ،جاده ،فاصله از آبراهه،
فاصله از چشمه ،لیتولوژی ،کاربری اراضی ،فاصله از گسل ،طبقههای ارتفاعی و جهت شیب مهمترین نقش را در ایجاد
لغزشهای منطقه دارا میباشند .نتایج بهدستآمده از بررسی هر یک از این عوامل به تنهایی نشان میدهد:
نتایج بررسی کالسهای شیب نشان میدهد به دلیل نوع سازوکار لغزشها بیشترین حساسیت نسبت به لغزشهای
رخداده در منطقه؛ ریزش در شیب  53-43درجه ،خزش در شیب  3-93و لغزشهای قاشقی در شیب  93تا  53درجه اتفاق
افتاده است.
بررسی جهتهای جغرافیایی نسبت به پراکندگی لغزشها نشان میدهد که بیشترین حساسیت به زمینلغزش در
جهتهای شمال شرق ،شمال غرب و شمال است؛ زیرا ،در جهتهای شمالی به دلیل آفتابگیری کمتر ،حرارت و تبخیر
کمتری داشته و عامل رطوبت خود به فرسایش بیشتر و افزایش فشار آب منفذی که زمینهساز لغزش هستند کمک مینماید.
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بررسی نتایج بهدستآمده از لیتولوژی منطقه نشان میدهد که سازند سروک به دلیل حساسیت لیتولوژی آهک در برابر
لغزش از بیشترین حساسیت برخوردار است.
نتایج بهدستآمده از کاربری اراضی نشان داد که بیشترین حساسیت به لغزش در واحد جنگلی وجود دارد که این امر
ناشی از نقش انسان در تغییر اکوسیستم است.
بررسی طبقههای ارتفاعی نشان میدهد که بیشترین حساسیت به کالس  9599-9255متر تعلق دارد و با افزایش
ارتفاع به دلیل تأثیر کمتر سایر عوامل این مقدار کاهش مییابد.
نتایج بهدستآمده از بررسی پراکندگی لغزشها نسبت به فاصله از چشمه نشان داد که بیشترین حساسیت نسبت به
لغزش ،در فاصله  0-30متری قرار دارد که علت آن کاهش تنش مؤثر و مقاومت برشی شیبها به دلیل نفوذ آب چشمهها
در رسوبهای اطراف است.
بر اساس نتایج بهدستآمده ،عامل فاصله از گسل با وقوع زمینلغزش در منطقه رابطه مستقیم دارد و بیشترین حساسیت
به وقوع زمینلغزش در طبقه  0تا  900متر وجود دارد که ناشی از خردشدگی سنگها توسط گسل میباشد.
نتایج بهدستآمده از بررسی نقشه پراکندگی زمینلغزشها نسبت به آبراهه نشان داد که در اثر فرسایش کنار رودخانهای
و بر هم زدن تعادل شیب ،بیشترین حساسیت به لغزش در طبقه  0-900متری و به دلیل نقش پررنگتر دیگر عوامل در
فاصله  100-500متری وجود دارد.
نتایج بهدستآمده از پراکندگی لغزشها نسبت به جاده نشان میدهد بیشترین حساسیت نسبت به لغزش در فاصله
 0-900متری وجود دارد که این امر به دلیل باال رفتن حساسیت دامنهها در برابر جادهسازی است.
در این پژوهش برای پهنهبندی خطر زمینلغزش در حوضه ده سفید از روش ترکیب خطی وزندار استفاده شده است.
نتایج بهدستآمده از این مدل نشان میدهد که به ترتیب  13/45 ،12/46 ،59/90 ،99/59و  5/61درصد از مساحت منطقه
در کالسهای خطر خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است .همچنین ارزیابی نتایج با استفاده از شاخص
احتمال تجربی نشاندهنده مطلوبیت عملکرد مدل بکار رفته شده با دقت بیش از  24درصد میباشد.
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