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مژگان انتظاري * ،طاهره جليليان
وصول مقاله 5931/60/22 :تأييد نهايي مقاله5931/62/51 :

چکيده
زمين لغزش يکي از مخاطرات ژئومورفولوژيکي از نوع حرکات دامنهاي با خسارتهاي اکولوژيکي و
اقتصادي باال ميباشد .اولويتبندي زيرحوضههاي يک حوضهي آبخيز براساس پتانـسيل وقوع زمين
لغزش ،با هدف تعيين اولويت در سياستگذاريها و اقدامات مديريتي ميتواند نقش مهمي در مديريت
بهينهي آبخيزها داشته باشد .در تحقيق حاضر از روش تصميمگيري چندمعياره (الکترا) به منظور
اولويتبندي زيرحوضههاي آبخيز استان کرمانشاه از نظر ريسک خطر وقوع زمينلغزش استفاده شده
است .معيارهاي در نظر گرفته شده ،شامل ده معيار مختلف شامل شيب ،جهت شيب ،ارتفاع ،تراکم
آبراهه ،تراکم گسل ،دما ،بارش ،زمينشناسي ،کاربري و تراکم گسل است که از معيارهاي مهم و تأثيرگذار
بر وقوع زمينلغزش هستند .وزن معيارها بر اساس مدل آنتروپي آنها به دست آمده و با استفاده از مدل
الکترا شش زيرحوضهي آبخيز در استان اولويتبندي ،بررسي و سپس نقشهي اولويتبندي اين شش
زيرحوضهي آبخيز تهيه شد .تهيهي نقشهي اولويتبندي اين امکان را فراهم مـيسازد که مناطق
آسيبپذير شناسايي و در برنامهريزي محيطي مد نظر قرار گيرند .نقشهي اولويتبندي منطقهي مورد
نظر نشان ميدهد که زيرحوضهي ريزهوند ماهيدشت در اولويت اول و زيرحوضهي کنگير در اولويت آخر
قرار دارند .بهگونهاي که براساس نتايج بهدست آمده حدود  92درصد لغزشهاي منطقه در زيرحوضهي
ريزه وند ماهيدشت رخ داده که علت اصلي آن تکتونيک و جنس سازندهاي سطحي است .در نتيجه اين
منطقه از لحاظ ضرورت انجام اقدامات مديريتي در اولويت است.
کلمات کليدي :زمين لغزش ،مخاطرات ،حوضهي آبخيز ،انتروپي ،تصميمگيري چندمعياره.

5ـ دانشيار ،گروه جغرافياي دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران (نويسندهي مسئول).
2ـ دانشجوي دکتراي ژئومورفولوژي دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران.

E-mail:m.entezari@geo.ui.ac.ir
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مقدمه

رشد جمعيت و پيشرفت علم اين امکان را به بشر داده تا منابع طبيعي را بيش از پيش
بهرهبرداري کند و نتيجهي اين بهرهبرداري بيش از حد ،افزايش بالياي طبيعي بوده
است (بشيري و همکاران .)511 :5931 ،بر طبق گزارشهاي جهاني مخاطرات طبيعي
در سال  ،2652لغزش در ميان هفت بالياي طبيعي خطرناک جهاني قرار گرفت (فتحي
و همکاران )150 :2651 ،زمينلغزش پديدهي پيچيدهاي است که بر زندگي انسان،
منابع طبيعي و اموال در سراسر جهان تأثير ميگذارد .ساالنه رانش زمين باعث مرگ
 5666نفر و از بين رفتن  2ميليارد دالر اموال در سراسر جهان ميشود (پورقاسمي و
همکاران .)29 :2651 ،اين پديده موجب بروز خسارتهاي زيادي از جمله خسارت به
انسانها ،مناطق مسکوني ،صنعتي و محيط زيست شده است (محمدي و پورقاسمي،
 .)505 :5930به علت اين آسيبها ،سياستمداران توجه زيادي به پژوهش در خصوص
زمينلغزش براي تهيهي نقشهي پهنهبندي براي شناسايي مناطق حساس و مناطق
باثبات براي توسعهي آينده دارند (يو و همکاران .)91 :2650 ،1زمينلغزش در ايران به
عنوان يک بالي طبيعي ،ساليانه خسارت جاني و مالي فراواني به کشور وارد ميسازد
(اميراحمدي و همکاران .)5930 ،به منظور کاهش و يا کنترل خسارت ناشي از زمين
لغزش ،تهيهي نقشههاي حساسيت ،خطر و ارزيابي ريسک زمين لغزش امري ضروري
است (ونگ و همکاران .)250 :2650 ،2تاکنون مطالعات فراواني دربارهي زمينلغزشها
در کشور و جهان صورت گرفته است .عرب عامري و شيرواني ( )5931در حوضهي ونک
سميرم استان اصفهان از تئوري احتماالتي دمپستر -شفر به منظور اولويتبندي عوامل
مؤثر بر وقوع زمينلغزش و پهنهبندي خطر در اين حوضه استفاده کردند .نتايج تحقيق
آنان نشان ميدهد که عامل نزديکي به جاده مهمترين تأثير را در شکست شيبهاي
حوضهي مورد مطالعه داشته است .قويمي پناه و همکاران ( )5930به ارزيابي و مقايسه
صحت دو روش سلسله مراتبي و رگرسيون چندمتغيره در پهنهبندي خطر زمينلغزش
1- Yu et al.,
2- Wang et al.,
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در حوضهي آبخيز ولي عصر در استان اردبيل پرداختند .بر پايه اين پژوهش روش
رگرسيون چندمتغيره نسبت به روش تحليل سلسله مراتبي در منطقهي مورد مطالعه
دقت بيشتري دارد .روستايي و همکاران ( )5931به بررسي ويژگيها و تأثيرات
ژئومورفولوزيکي لغزش سيمره و چگونگي تحول ژئومورفيک اين زمينلغزش و مقايسه با
زمين لغزشهاي بزرگ دنيا پرداختهاند .چن 1و همکاران ( )2650در استان شانکسي
چين به مقايسهي روشهاي دمپستر شيفر ،رگرسيون لجستيک و شبکهي عصبي
مصنوعي جهت پهنهبندي حساسيت زمينلغزش در پرداخته و به اين نتيجه رسيدند که
مدل شبکهي عصبي مصنوعي بيشترين دقت را دارد .پولکريتيس 2و همکاران ()2651
به ارزيابي عملکرد مدل استنتاج عصبي فازي تطبيقي (انفيس) با استفاده از  0تابع
عضويت و هفت عامل ورودي در منطقهي پلوپونز يونان پرداختند ،نتايج نشان از توانايي
اين مدل در منطقه دارد .پورقاسمي و همکاران ( )2651در منطقهي جوامون جين در
کره جنوبي اقدام به توليد نقشههاي حساسيت زمينلغزش کردند .در اين پژوهش از سه
الگوريتم يادگيري ماشين  LB ،LRو  NBاستفاده کردهاند و نتايج پژوهش آنها نشان
داد مدلهاي  LRو  LBدقت منطقي نسبت به مدل  NBدر ارزيابي حساسيت وقوع
لغزش دارند .در سالهاي اخير ،توجه به روشهاي رتبهبندي در مطالعات محيطي به
ويژه مديريت ريسک مخاطرات طبيعي و به کارگيري اين روشها ،گسترهي زيادي يافته
است .در پژوهشهاي مختلف از تکنيکهاي متفاوتي نظير مدل  ،AHPمدلهاي
آنتروپي ،منطق فازي و ...استفاده شده است .در پژوهش حاضر با در نظرگرفتن شرايط و
خصوصيات تأثيرگذار بر وقوع زمينلغزش در منطقهي مورد مطالعه از تکنيک ELECTER
به منظور اولويتبندي زيرحوضههاي آبخيز نسبت به خطر وقوع زمين لغزش استفاده
شده است .لذا با استفاده از تکنيکهاي تصميمگيري چندمعياره ،امکان در نظرگرفتن
معيارهاي متنوع کمي و کيفي و استفاده از برآيند نظرات کارشناسي در وزندهي معيارها

1- Chen et al.,
2- Polykretis et al.,

00

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،81سال  ،5بهار  ،8931صص 83-91
)Hydrogeomorphology, Vol.5, No.18, Spring 2019, pp (19-38

ميسر ميشود که در اين حالت تصميمگيري نهايي با شرايط واقعي موجود در طبيعت
همخواني بيشتري خواهد داشت.
محدوده و قلمرو پژوهش

استان کرمانشاه از شمال به استان کردستان ،از شرق به استان همدان ،از جنوب به
استان ايالم و از غرب به کشور عراق محدود شده است .اين استان در ميانهي ضلع غربي
کشور بين  99درجه و  26دقيقه تا  91درجه و  51دقيقه عرض شمالي و  21درجه و
 21دقيقه تا  21درجه و  0دقيقه طول شرقي نسبت به نصفالنهار گرينويچ قرار دارد.
استان کرمانشاه داراي آب و هواي معتدل کوهستاني است .متوسط ميزان بارندگي در
مناطق مختلف استان بين  966-166ميليمتر در نوسان است .با در نظر گرفتن
موقعيت زمين ساختي ايران ،استان کرمانشاه در برگيرندهي بخشي از زونهاي زمين
ساختي زاگرس ،سنندج-سيرجان و زون زاگرس خرد شده است که تمامي اين زونها
هم روند با کوههاي زاگرس ميباشند .در اين پژوهش 0 ،زيرحوضهي آبخيز در استان
کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفته است (شکل .)5

شکل ( )1نقشهي موقعيت جغرافيايي حوضههاي مورد مطالعه
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ـ روش تحقيق

شاخصهاي مختلفي براي ارزيابي عوامل مؤثر بر وقوع زمين لغزش در حوضهها وجود
دارد .با توجه بـه مطالعات صورت گرفـته بر وقوع زمينلغزش در منطقهي مورد بحث،
مهمترين معيارهاي تأثيرگذار که عبارتند از سنگشناسي ،ارتفاع ،شيب،جهت شيب،
تراکم گسل ،تراکم آبراهه،کاربري اراضي ،دما ،بارش و تراکم لغزش انتخاب شدهاند.
سنگشناسي :با توجه به نقشهي زمينشناسي حوضهها مشاهده ميشود که بيشترين
ميزان زمينلغزشها در سازندهاي مارني و کواترنري است .براي استخراج اين اليه ،از
نقشهي رقومي و طبقهبندي شده زمينشناسي  5:566666سازمان زمينشناسي کشور
استفاده شده است .امتيازدهي به سازندهاي منطقه براساس جدول مربوط به دستهبندي
حساسيت به لغزش سازندهاي زمينشناسي زون زاگرس صورت گرفته است.
ارتفاع :تغييرات ارتفاعي ميتواند تأثير بسزايي بر سه عامل دما ،بارش و رطوبت
بگذارد (ايلدرمي و روزبهاني .)51 :5939 ،براي ترسيم نقشه ارتفاعي از مدل رقومي
ارتفاعي محدودههاي مورد مطالعه ( 96متر) استفاده شد و در محيط نرمافزاري ArcGIS
استخراج شد.
شيب :حرکات دامنهاي زماني اتفاق ميافتد که زاويه شيب از زاويهي سکون مواد
دامنه بيشتر شود .در يک دامنهي يک شکل ،با خواص مواد برابر ،افزايش شيب دامنه،
بيشترين ضريب تأثير را در وقوع حرکات تودهاي دارد .با افزايش زاويه شيب ،سطح
لغزشي کاهش يافته و تنش بـرشي درخاکهاي آبرفتي افزايش مـييابد .بنابر اين
دامنههاي با شيب ماليمتر کمتر در معرض زمينلغزش هستند (عرب عامري و شيراني،
 .)31 :5931نقشه شيب در فرمت رستري تهيه شده و به عنوان مدل مورد استفاده قرار
گرفته است.

02

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،81سال  ،5بهار  ،8931صص 83-91
)Hydrogeomorphology, Vol.5, No.18, Spring 2019, pp (19-38

جهت شيب دامنه :جهت شيب نشاندهندهي تأثير متفاوت نور آفتاب ،بادهاي گرم و
خشک و بارش در جهات مختلف است .نقشه جهت شيب منطقه در  3گروه در محيط
 GISتهيه شده است.
تراکم شبکهي زهکشي :نسبت طول کل آبراههها به مساحت حوضهي آبخيز ،تراکم
زهکشي است .هرچه تراکم بيشتر باشد ،نفوذپذيري کاهش و سرعت جريانهاي سطحي
افزايش مييابد.
تراکم گسل :گسلها در خردشدگي سنگهاي پيرامون خود مؤثرند و اين خردشدگي
باعث لغزشهاي سنگي در مناطق با شيب متوسط ميشود .نفوذ آب در درون اين
مناطق خرد شده باعث باال رفتن سطح آب زيرزميني و فشار منفذي ميشود (حايري،
 .)92 :5911تراکم گسل و تراکم لغزش اين اليهها با استفاده از تابع  Densityبه صورت
رستر درآمده و تراکم را در واحد سطح نشان ميدهد.
کاربري اراضي :نقشهي کاربري اراضي نحوهي توزيع پوشش گياهي ،غيرگياهي و
همچنين ،نوع پوشش گياهي در نقاط مختلف را نشان ميدهد .نقشهي کاربري اراضي
حوضههاي منطقهي مورد مطالعه از نقشهي کاربري اراضي استان کرمانشاه استخراج
شده است.
دما و بارش :شدت تأثير عامل بارش در ناپايداري دامنهها به شرايط آب و هوايي،
توپوگرافي منطقه ،ساختار زمينشناسي دامنهها ،نفوذپذيري و ساير خواص تودههاي
سنگي و خاکي بستگي دارد (عرب عامري و شيراني .)31 :5932 ،اطالعات بارش و
دماي مورد استفاده در اين پژوهش از دادههاي ايستگاههاي هواشناسي استان کرمانشاه
استخراج و به دست آمده است.
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ـ روش ELECTRE-I

الکتره مخفف عبارت " "Elimination Et Choix Traduisant La REalitéبه معناي
"حذف و انتخاب مطابق با واقعيت" ميباشد (روي )19 :5335،5که يکي از بهترين
فنون  MADMاست .اساس اين مفهوم ،غيررتـبهاي است؛ يعني لزوماً به رتبهبندي
گزينهها نميانجامد و ممکن است گزينههايي را حذف کند .اين روش شامل چندين
نسخه ( )ELECTRE I, II , III ,TRI , IVاست که تمام آنها داراي مباني مفهومي پايه
يکسان هستند و تنها از نظر عملي قدري متفاوتند .در اين روش از شاخصهاي کمي و
کيفي استفاده ميشوند و با مقايسات زوجي ميان گزينهها ،رتبهبندي آنها به دست
ميآيد .روش الکتره ،هم مانند ديگر مدلهاي تصميمگيري براي انتخاب گزينهي برتر
بين چند گزينه کاربرد دارد .کارکرد اين روش مشابه با مدل تاپسيس است و به دنبال
اولويتبندي يا رتبهبندي گزينهها از طريق معيارهاي مختلف است .در روش الکتره هم
بايد وزن معيارها براي هر گزينه محاسبه شود .در اين مطالعه به منظور اولويتبندي
زيرحوضهها از روش الکتره استفاده شده که مراحل آن به شرح زير است:
گام اول :ايجاد ماتريس تصميمگيري .هرگاه دستهاي از اعداد ،متغيرها و يا عبارات با
آ رايش سطري و ستوني در جدول مستطيل شکل قرار داده شود ،آرايش به دست آمده
يک ماتريس ناميده ميشود .در اين روش ،ماتريسي متشکل از گزينهها و شاخصها
تشکيل ميشود که معموالً گزينهها در سطر و شاخصها در ستون آن قرار ميگيرند.
گام دوم :نرمالسـازي يا بيمقياسسـازي ماتـريس .شاخصهاي کمي ،مقياس
اندازهگيري مخصوص به خود را دارند که اين کار مقايسهي آنها با يکديگر را غيرممکن
ميسازد .بنابراين بايد به روشي آنها را مستقل از واحد اندازهگيري کرد تا بتوان عمل
مقايسه را انجام داد.

1- Roy
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رابطهي ()5

2
ij

ij

n

در رابطهي ( nij )5مقدار بيمقياس گزينه  iاز گزينه  jاست.
گام سوم :وزندهي به ماتريس نرمال شده با استفاده از انتروپي شانون .روش ياده
شده بر اين اصل استوار است که هرچه پراگندگي در مقادير يک شاخص بيشتر باشد،
آن شاخص اهميت بيشتري دارد .بنابراين ،براي محاسبه وزنهاي شاخص به صورت زير
عمل ميکنيم ( mتعداد گزينههاست).
رابطهي ()2

x
 x

رابطهي ()9
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ij
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رابطهي ()1
رابطهي ()0

d
 d
j

n

j

ij
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j

j

E

d

W

j 1

در رابطهي ( 2و  Ej )1مقدار آنتروپي شاخص  jام را نشان ميدهد.
در رابطهي ( 1و  dj )0مقدار اطمينان يا درجه انحراف را براي شاخص  jام بيان
ميکند.
گام چهارم :تشکيل ماتريس هماهنگي .در اين مرحله همهي گزينهها دو به دو با هم
مقايسه ميشوند و سپس شاخصهايي که گزينهي  iام در آنها با  jام برتري دارد ،در
مجموعه هماهنگي قرار ميگيرد و بقيه را در مجموعهي ناهماهنگي مينويسيم.
رابطهي ()1

j

C  w
ij

اولويتبندي حوضههاي آبخيز از نظر ريسک خطر وقوع زمين لغزش در استان کرمانشاه...
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گام پنجم :تشکـيل ماتريس ناهـماهنگي .اين ماتريس فاقد عـناصر قطراصلي است و
عناصر ديگر از مجموع وزنهاي اعضاي مجموعه هماهنگ تشکيل شده است.
رابطهي ()1

max v j  v j
max vi  v j



ij

d

گام ششم :تشکيل ماتريس بوليني هماهنگي .در اين ماتريس گزينههايي که
مطلوبيت آنها پايين تر از حد مشخص است را به صفر و باقي را به يک تبديل ميکنيم.
اين حد آستانه از رابطهي زير به دست ميآيد.
رابطهي ()3

B 1
B0

C C
C C

C
m m  1
*

C

گام هفتم  :تشکيل ماتريس بوليني ناهماهنگي ،همانطور که گفته شد گزينههايي
که مطلوبي ت آنها کمتر از حد مشخص است را به صفر و باقي را به يک تبديل ميکنيم.
اين حد آستانه از رابطه زير به دست ميآيد.
رابطهي ()56

h0

,

h 1

d d

,

d d

d

m m  1
*



,

d

گام هشتم :تشکيل ماتريس چيرگي نهايي .ماتريس نهايي از ضرب ماتريس بولين و
ماتريس بولين  Hبه دست ميآيد .ماتريس کلي  Zنشاندهندهي ترتيب نسبي از گزينهها
است.
(رابطهي )55

Z  H B
*

گام نهم :محاسبات چيرگي نهايي
بحث و نتايج

تشخيص نواحي حساس به زمين لغزشها ميتواند برنامهريزان را به پيشبيني نتايج
فعاليتهاي انساني و هدايت درست اين فعاليتها براساس آسيبرساني کمتر به منابع
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طبيعي ،سرمايههاي ملي و حتي خصوصي ياري رساند .لذا به منظور مديريت بهينه و
صرفهجويي در هزينه و زمان ،تعيين زيرحوضههاي پرخطر از لحاظ وقوع زمين لغزش
در طرحها و اقدامات آبخيزداري ضروري به نظر ميرسد .روش  ELECTREتوانايي به
کارگيري معيارهاي کيفي با مقياسهاي وصفي يا ترتيبي در همان ماهيت اوليه و بدون
تبديل مقياس را دارد (انوري رستمي و همکاران .)95 :5935 ،اين روش در بسياري از
زمينهها مانند انرژي ،محيط زيست يا مديريت آب ،انتخاب پروژه ،آناليز تصميمگيري و
حمل و نقل کاربرد داشته است .انتخاب روش الکتره به دليل نداشتن مقايسات زوجي
زياد و طاقتفرساي روشهايي مانند  AHPو همچنين کاربردهاي موفقيتآميز آن در
رتبهبندي مناطق از نظر وقوع مخاطرات نسبت به ساير روشها برتري دارد و تاکنون از
اين روش در رتبهبندي حوضههاي مورد مطالعه در استان کرمانشاه نسبت به وقوع
لغزش استفاده نشده است .با توجه به موقعيت منطقه ،بهمنظور شناسايي نواحي پرخطر،
از بين عوامل مؤثر در وقوع زمين لغزش ،پارامترهاي سنگشناسي ،ارتفاع ،شيب ،جهت
شيب ،تراکم گسل ،تراکم آبراهه ،کاربري اراضي ،دما ،بارش و تراکم لغزش انتخاب شدند
و در ادامه براي اولويتبندي شش زيرحوضه مورد نظر ،اين ده معيار ارزيابي شده و به
دليل پيچيدگي و حجم باالي محاسبات مورد نـياز ،الگوريتم تـکنيک مدل الکتره در
نرمافزار  EXCELبرنامه نويسي شده و مقادير هر مرحله به دست آمده است.
ـ ايجاد ماتريس کارايي (تصميمگيري)

در ماتريس کارايي معيارها در مقابل گزينهها به صورت ماتريسي مقايسه ميشوند .در
ستون ماتريس نام گزينهها (حوضه) و در سطرهاي آن نام معيار نوشته شده است .الزم
است ارزش کليه معيارها به صورت کمي وارد مدل پيشنهادي گردد .جدول ( )5ماتريس
تصميم گيري را نشان ميدهد.

اولويتبندي حوضههاي آبخيز از نظر ريسک خطر وقوع زمين لغزش در استان کرمانشاه...

03

مژگان انتظاري ،طاهره جليليان
جدول( )1ماتريس اوليه تصميمگيري
کاربري

تعداد

زمين

لغزش

شناسي

بارش

دما

تراکم

تراکم

گسل

آبراهه

ارتفاع

جهت
شيب

شيب گزينهها

25

552

23

1/05 95/12

1/12

5236/2 6/20

1

55/21

1

21

21

53

1/15 56/92 96/36

6/91

115/1

1

22/11

2

20

21

96

53/11 59/13 96/21

6/91

216/2

1

26/22

3

22

01

22

9/12 91/11

0/53

5911/1 6/21

1

51/02

4

59

59

1

0/92 52/10 26/90

6/10

120/3

2

29/66

5

50

13

52

1/01 55/25 91/15

5051/0 6/22

1

21/29

6

ـ تعيين مقادير وزن معيارها

ميزان اهميت و وزن هر کدام از معيارها ،يکي ديگر از دادههاي است که براي اجراي
مدل الزم ميباشد .براي اين کار از روش وزندهي به روش آنتروپي شانون استفاده شده
است .اين روش بر اين پايه استوار است که هرچه پراگندگي در مقادير يک شاخص
بيشتر باشد ،آن شاخص از اهميت بيشتري برخوردار است .براي محاسبهي اوزان
شاخصها به ترتيب زير عمل ميشود .جدول ( )2وزن معيارها را نشان ميدهد.
جدول ( )2وزن معيارها در مدل ELECTRE

کاربري

6/621

تعداد

زمين

لغزش

شناسي

6/631

6/526

تراکم

تراکم

گسل

آبراهه

6/511 6/510 6/620

6/615

بارش

دما

ارتفاع

جهت
شيب

شيب

6/606 6/693 6/511

ـ نرمالسازي يا بيمقياسسازي ماتريس

شاخصهاي کمي ،مقياس اندازهگيري مخصوص به خود را دارند که اين کار مقايسهي
آنها با يکديگر را غيرممکن ميسازد .بنابراين بايد به روشي آنها را ،مستقل از واحد،
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اندازهگيري کرد تا بتوان عمل مقايسه را انجام داد .ماتريس بيمقياس وزين در جدول
( )9آورده شده است.
جدول ( )3ماتريس بي مقياس وزين
کاربري

تعداد

زمين

لغزش

شناسي

بارش

دما

تراکم

تراکم

گسل

آبراهه

ارتفاع

جهت
شيب

شيب

گزينهها

6/65551692 6/651225 6/611311 6/621605 6/620160 6/621126 6/663565 6/602510 6/616120 6/651359

5

6/62223120 6/651225 6/626131 6/622111 6/622121 6/615523 6/661113 6/626190 6/651091 6/651322

2

6/62626511 6/655623 6/621591 6/622156 6/551100 6/601533 6/661012 6/60292 6/621921 6/653162

9

6/65122112 6/651225 6/612012 6/650021 6/690151 6/651311 6/656219 6/615210 6/622192 6/650015

2

6/62219010 6/661122 6/621051 6/692101 6/691061 6/619213 6/661191 6/651512 6/661511 6/663115

1

6/62152532 6/655623 6/612022 6/652103 6/615956 6/611295 6/656201 6/696650 6/691509 6/652522

0

ـ تشکيل ماتريس هماهنگي و ناهماهنگي

اين شاخص به صورت زوجي به ازاي هر شاخص محاسبه ميشود .به اين صورت که اگر
حوضه  5از نظر شاخص اول نسبت به حوضهي  2برتري داشته باشد ،عدد  ،5در غيراين
صورت عدد صفر ميگيرد .عدد  5نشاندهندهي برتري و عدد صفر نشاندهندهي عدم
برتري است که براي ممانعت از طوالني شدن مطالب از ارائه آنها خودداري شده است.
ـ تشکيل ماتريس هماهنگ مؤثر و ناهماهنگ مؤثر

در اين مرحله ،بايد درجهي اعتبار رابطهي غيررتبهاي براي مقايسه زوجي گزينهها از
طريق ترکيب شاخصهاي مقادير هماهنگي و ناهماهنگي محاسبه گردد .محاسبات مورد
نظر از طريق رابطه مذکور صورت گرفته شده است و در نتيجه ماتريس هماهنگ مؤثر و
ناهماهنگ مؤثر که بيانگر درجه اعتبار و برتري يک گزينه برگزينه ديگر براساس جميع
شاخصهاست ،مطابق جدول ( )2و ( )1به دست ميآيد.
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جدول ( )4ماتريس هماهنگ مؤثر
6

5

4

3

2

5
6
6
5
6

5
5
5
5

5
6
6

5
5

5

6
6

5

1

5
2
9
2
1
0

6
6
6
6
6

6
5
6
5

5
6
5

گزينهها

جدول ( )5ماتريس ناهماهنگ مؤثر
6

5

4

3

2

5
6
6
5
6

5
5
5
5

5
6
5

5
6

5

6
6

5

1

5
2
9
2
1
0

6
6
6
6
6

5
5
6
5

6
6
6

گزينهها

جدول ( )6ماتريس  Hو رتبه حوضه ها
رتبه

6

5

4

3

2

1
5
5
9
6
2

5
6
6
5
6

5
5
5
5

5
6
6

5
6

5

5

6
6

6
6
6

6
5
6
5

1

6
6
6

5
2
9
2
1
0

ـ تشکيل ماتريس چيرگي نهايي

در گام آخر بايد نسبت به رتبهبندي گزينهها و رتبهبندي نهايي آنها اقدام کرد .بدين
منظور ابتدا بايد ماتريس هماهنگ مؤثر را در ماتريس ناهماهنگ نامؤثر ضرب کرد و
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ماتريس کلي ( )Hرا تشکيل داد .ماتريس کلي ،نتيجه کليهي مراحل ذکر شده است .در
اين ماتريس ،با توجه به جمع هر سطر ،جايگاه هر حوضه نسبت به حوضههاي ديگر از
نظر اولويت وقوع لغزش رتبهبندي ميشود .جدول ( )0ماتريس نهايي را نشان ميدهد.
باتوجه به اولويتبندي فوق که نتيجه استفاده از تکنيک  ELECTREاست،
زيرحوضهي ريزهوند ماهيدشت با بيشترين مطلوبيت و سازگاري با عمده شاخصها،
اولويت اول را در اجرا بهخود اختصاص داده است .زيرحوضهي تجرک -بدرهگرد در رتبهي
دوم ،زيرحوضهي چـيکا در رتبهي سوم ،زيرحوضهي رودخانـهي ديره و زيرحوضهي
کنهکبود در رتبه چهارم و زيرحوضهي کنگير در رتبهي پنجم قرار گرفتهاند .همچنين
بررسي نقشهي پراکندگي زمينلغزشهاي موجود در منطقه نشان ميدهد که تراکم
زمينلغزشها در حوضهي ريزهوند ماهيدشت نسبت به ساير مناطق باالتر است که علت
اصلي آن ليتولوژي منطقه است .ليتولوژي اين زيرحوضه عبارت است از سازند اميران،
سازند تلهزنگ ،سازند شهبازان ،سازند آسماري ،سازند آقاجاري ،سازند کشگان و رسوبات و
آبرفتهاي دوران چهارم که بيشتر شامل پادگانههاي آبرفتي ،مواد منفصل جديد سطح
دشتها و نيز مواد کوه رفتي ميباشد .تجمع آب نفودي در نهشتههاي آبرفتي دوران
چهارم زمينشناسي و نفوذناپذير بودن سنگ زيربنا ميتواند شرايط را براي وقوع اين
گونه حرکات فراهم کند .از طرفي در حاشيهي اغلب اين نهشتههاي کواترنري گسلهاي
فعالي وجود دارد .گسلها و عوارض ناشي از آن ،نه تنها سبب گسيخته شدن مواد و
تضعيف پيوندهاي ليتولوژيـکي شـدهاند ،بلکه ،فـعاليت دوباره آنها روي وقوع مـجدد
ناپايداريها ،مؤثر شناخته شـده است .همچنين وجود پهنههاي لغزشي قديـمي نيز
شرايط را براي وقوع طيف وسيعي از لغزشها در منطقه فراهم کرده است (شکل .)2
همچنين بيشتر لغزشها در شيبهاي بين  6-56رخ دادهاند .در شيبهاي کمتر،
معموالً نيروهاي مقاوم مانند اصطکاک خاک و ديگر مواد دامنهاي ،بيشتر از نيروهاي
محرک مانند نيروي ثقل است و در شيبهاي بيشتر ،خاک در حدي تجمع نمييابد که
منجر به وقوع زمين لغزش گردد.

اولويتبندي حوضههاي آبخيز از نظر ريسک خطر وقوع زمين لغزش در استان کرمانشاه...
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شکل ( )2نقشهي رتبهبندي خطر زمين لغزش

بررسي ارتباط بين جهت شيب با وقوع زمين لغزشها در اين منطقه نشان ميدهد
که تراکم زمين لغزشها در دامنههاي شمالي که مدت کمتري از نور خورشيد بهرهمند
بودهاند و داراي ميزان رطوبت باالتري هستند ،بيشتر است.کاربري اراضي حوضه نيز
نقش تعيينکنندهاي در وقوع زمين لغزش داشته است به طوري که حدود  36درصد از
زمين لغزشهاي حوضه در اراضي ديم و آبي به وقوع پيوستهاند .آبياري اراضي زراعي و
ايجاد باغ و احداث شبکههاي آبياري بر روي سازندهاي حساس در اين رخداد تأثيرگذار
بوده است .بين فاصله از گسلها و زمين لغزشهاي حوضه نيز ارتباط معنيداري وجود
دارد ،با افزايش فاصله از گسلها ،از ميزان لغزش کاسته شده است.حدود  16/11درصد
زمين لغزشهاي حوضه تا فاصلهي  166متري از گسلها رخ دادهاند .وجود پهنههاي
لغزشي قديمي و فعاليت مجدد آنها در حوضه شرايط را براي وقوع طيف وسيعي از
لغزشها در منطقه فراهم کرده است .بررسيها حاکي از اين بوده است که رابطهي
مستقيمي بين ميزان بارش و وقوع زمينلغزشها در حوضه وجود دارد و با افزايش
ميزان بارش ،احتمال وقوع زمين لغزش ،به طرز چشمگيري افزايش يافته است.در
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اطراف آبراهههاي حوضه ميزان لغزشها زياد است .بيشتر زمينلغزش در فاصلهي 566
متري از آبراههها رخ دادهاند (شکل  .)2طبقهبندي زيرحوضهها در محيط  GISرا در 1
طبقه نشان ميدهد.
نتيجهگيري

بررسي نقشهي رتبهبندي نشان ميدهد که از بين  0حوضهي مورد مطالعه ،زيرحوضهي
ريزهوند ماهيدشت با بيشترين مطلوبيت و سازگاري با عمده شاخصها ،اولويت اول را در
اجرا بهخود اختصاص داده است .زيرحوضه تجرک -بدرهگرد در رتبهي دوم ،زيرحوضهي
چيکا در رتبهي سوم ،زيرحوضهي رودخانهي ديره و زيرحوضهي کنهکبود در رتبهي
چهارم و زيرحوضهي کنگير در رتبهي پنجم قرار گرفتهاند .بررسي نقشه پراکندگي
زمين لغزشهاي موجود در منطقه نيز نشان ميدهد که تراکم زمين لغزشها در حوضه
ريزهوند ماهيدشت نسبت به ساير مناطق باالتر است و بيش از  90درصد لغزشها در
محدوده خطر زياد قرار دارد که نشاندهندهي کارايي مناسب مدل الکتره براي شناسايي
و تعيين مناطق پرخطر و مستعد لغزش در محدودهي مطالعاتي است .علت پرخطر بودن
اين حوضه وضعيت زمينشناسي آن ميباشد که با نتايج ملکي و همکاران ( )5911در
منطقهي چرملهي شهر سنقر و عاليي طالقاني ( )5913در جوانرود که هر دو جنس
زمين را به عنوان عامل اصلي لغزش معرفي کردند و همچنين با نتايج محمدخان ()5939
در منطقهي شيرپناه در غرب کرمانشاه که فاصله از گسل و تکتونيک را به عنوان عامل
اصلي معرفي کردهاند ،مطابقت دارد .اما صفاري ( )5930در مطالعهاي که در کرمانشاه
انجام داده است جنس را بعد از شيب و ارتفاع به عنوان عامل اصلي زمين لغزش
مشخص نموده است .مطالعات زارعي ( )5932نيز نشان داد که ژئومتري و ويژگي
مکانيکي خاک دامنه ،عامل اصلي لغزش در منطقهي جوانرود بوده است .نتايج اين
پژوهش و مدل استفاده شده ،ميتواند در مطالعات بعدي راهگشا و مورد ارزيابي و
مقايسه با ساير روشهاي پهنهبندي زمينلغزش قرار گيرد .با در دست داشتن نقشهي
آسيبپذيري ميتوان اقدامات مديريتي را در مناطق بحراني متمرکز و از آسيبپذيري
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هرچه بيشتر زيرحوضهها و مناطق در معرض خطر جلوگيري کرد .در تحقيقات آتي
ميتوان آسيبپذيري از جنبههاي ديگر را نيز مورد بررسي قرار داد و معيارهاي بيشتري
را جهت بررسي مناطق بحراني در نظر گرفت.
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