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چکیده
زمینلغزش ،از خطرات اصلی در مناطق کوهستانی میباشد حوضه آبخیز آق القان چای با داشتن چهرهی کوهستانی
و با توجه به وضعیت زمینشناسی ،لیتولوژی و اقلیمی ،عمده شرایط الزم جهت شکلگیری حرکات لغزشی را دارد .
این پدیده همه ساله موجب خسارات جانی و مالی به مناطق مسکونی ،تخریب راه ارتباطی ،رسوبزایی گسترده و پر
شدن مخزن سد یامچی و بستر رودخانه از رسوب میشود؛ بنابراین هدف تحقیق حاضر ،سطحبندی خطر زمین لغزش
در حوضه آق القان چای میباشد .در این مطالعه ابتدا با بررسی های میدانی و مطالعه منابع ،ده عامل به عنوان عوامل
مؤثر برای ایجاد زمین لغزش در منطقه شناسایی شدند .این عوا مل شامل شیب ،جهت شیب ،لیتولوژی ،فاصل ه از راه
ارتباطی ،فاصله از آبراهه ،فاصله از گسل ،فاصله از مناطق مسکونی ،بارش ،کاربری اراضی و خاک میباشد .سپس
الیه ها اطالعاتی توسط سامانه اطالعات جغرافیایی تهیه گردید .ارزش گذاری و استانداردسازی نقشه های معیار ،در
نرمافزار  IDRISIبهصورت توأم با استفاده از روش فازی انجام گرفت .در مرحله بعد عوامل مورد بررسی بهصورت
زوجی مقایسه و وزن هر یک از عوامل که مبین میزان تأثیر آنها است ،در نرمافزار  Expert Choiceارائه شد .تحلیل
و مدلسازی نهایی با استفاده از روش  ELECTEREبه عنوان یکی از روش های تحلیل تصمیمگیری چند معیاره ،انجام
شد .طبق نتایج بهدست آمده ،عوامل شیب ،بارش و لیتولوژی بیشتر ین تأثیر را بر ایجاد زمین لغزش در حوضهی آق
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سازندهایی با زیربنای سنگ سخت به همراه مواد رسوبی و سست سطحی ،به ترتیب از پتانسیل بیشتری جهت وقوع
زمینلغزش در سطح حوضه ی آق القان چای برخوردارند .بهطور کلی نتایج مطالعه نشان میدهد که حوضه آق القان
چای دارای توان بسیار باال از لحاظ رخداد زمین لغزش میباشد  ،لذا انجام اقدامات حفاظتی ،آبخیزداری و مدیریتی در
حوضهی مطالعات ضروری میباشد.
کلید واژهها :پهنهبندی ،زمین لغزش ،آق القان چای ،مدل .ELECTERE
مقدمه
عوامل طبیعی همواره در طول تاریخ و در نقاط مختلف جهان خطر هایی را به محیط های مصنوع و طبیعی تحمیل
می کنند و موجب خسارات جانی و مالی می گردد .لذا یکی از نگرانی های جوامع بشری در طول تاریخ ،وقوع بالیای
طبیعی بوده است .یکی از مخاطرات طبیعی که همواره محیط طبیعی را دستخوش تغییرات قرار داده ،حرکات دامنهای
میباشد که باعث ناپایداری دامنهها می گردد .خطر ناپایداری دامنه ها و حرکات تودهای مواد بر روی دامنهها ،از
فرآیندهای ژئومورفولوژیک سطحی کره زمین است .این فرآیندها تحت تاثیر عوامل متعدد طبیعی از قبیل دینامیک
درونی و بیرونی زمین و نیز فعالیت های انسانی از قبیل بارگذاری مواد بر روی دامنه ،معدن کاوی ،احداث سد ،مخازن
آب و عوارض خطی از قبیل جاده ها ،راه آهن ،خطوط لوله نفت و گاز و مواردی از این دست ایجاد میشوند و رویداد
این حرکات جزء فرآیندهای شکلزایی زمین محسوب میشود .وقتی ناپایداری دامنه ها و حرکات توده ای مواد بر روی
دامنهها در ارتباط با انسان و ساختوسازهای بشری و مراکز سکونتی و فعالیت های وی صورت می گیرد ،به عنوان بالیا
و سوانح طبیعی قلمداد میشوند و گاهی وقوع آنها موجب خسارات فراوانی اعم از جانی و مالی در گوشه و کنار
جهان می گردد ( .)Hodai, 2002: 454از میان انواع حرکات دامنهای زمین لغزشها ،با توجه به تکرار وقوع این پدیده
و خسارات زیان بار آن از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .به عنوان مثال؛ بررسیهای انجام شده نشان میدهد که
تا اوایل سال ( ،)1378وقوع حدود  2590زمین لغزه در ایران باعث مرگ  162نفر ،تخریب  176باب خانه ،ایجاد
خسارات مالی به میزان  1866میلیارد ریال ،تخریب  6763هکتار جنگل ،تخریب  170کیلومتر راه ارتباطی و ایجاد
رسوب ساالنهای به حجم  963807متر مکعب شده است ( .)Mirsanei & Kardan, 2008: 70زمین لغزش ،عبارت
است از پایین افتادن یا حرکت یکپارچه و اغلب سری ع حجمی از مواد رسوبی در امتداد دامنهها (Mahmodi, 2008:

 .)38وجود عواملی مانند مستعد بودن ناهمواریها از نظر منشأ ساختمانی و دینامیک ،قطع درختان و بهرهبرداریها ی
بیرویه از جنگلها ،رعایت نکردن اصول فنی و نگهداری جادههای جنگلی و روستایی ،عدم اعمال مدیریت صحیح
و بهرهبرداری غیر اصولی از منابع موجود سبب شده که هرساله خسارتهای زیادی بر سکونتگاههای روستایی،
فعالیتهای ساختمانی و زراعی تحمیل شود ( .)Shadfar et al, 2005: 68نکته ای که بایستی بدان توجه کرد این است
که زمینلغزشها از جمله بالیایی هستند که میتوان آنها را پیشبینی نمود و از خسارات و آسیبهای جانی و مال ی
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آنهاست .پهنهبندی خطر زمین لغزش ،ترسیم نقشه نواحی با احتمال یکسان وقوع در زمان معینی میباشد .از این
طریق سطح زمین به نواحی مجزایی از درجات بالفعل و بالقوه خطر (بسیار کم تا بسیار زیاد) تقسیم میشود (Bell

 .)& Glade, 2004: 236به طور مسلم پهنهبندی خطر حرکات دامنهای گامی مهم در ارزیابی خطرهای محیطی به شمار
میرود و نقش غیرقابل انکار را در مدیریت حوضههای رودخانهای و کوهستانی ایفا مینماید (.) Sakar, 1995: 301
مطالعه و بررسی نواحی مختلف از نظر پتانسیل وقوع زمین لغزش ،از یک سو به منظور شناسایی مناطق دارای قابلی ت
این پدیده ،در محدوده فعالیت های بشری حایز اهمیت بوده و از سوی دیگر جهت شناسایی مکان های امن برای توسعه
زیستگاهها و سکونتگاه های جدید و یا سایر کاربریها ی آتی انسان نظیر جادهها ،مسیر های انتقال نیرو و انرژی،
نیروگاهها در مقیاسهای مختلف مورد توجه برنامهریزان قرار دارد (.)Sefidgari et al, 2005: 58
حوضه آبخیز آق القان چای که در دامنهی جنوب شرقی رشته کوه سبالن قرار گرفته است ،به لحاظ وضیت خاص
منطقه ،مانند توپوگرافی (کوهستانی و مرتفع بودن حوضه) ،شیب زیاد ،وجود مواد سطحی سست و نامقاوم بر رو ی
سازندهای مقاوم و شرایط اقلیمی (بهویژه به علت بارش های بهاری و نیز ذوب برف ها در فصل بهار) ،از پتانسیل
باالیی برای وقوع زمینلغزش برخوردار میباشد .از آن جهت که وقوع لغزشها ،منجر به آسیبها و خسارات متعدد،
از جمله تخریب راههای ارتباطی ،پر شدن مخزن سد یامچی واقع در پایین دست حوضه و فرسایش و هدر رفتن منابع
با ارزش خاک در حوضه آق القان چای می گردد؛ بنابراین ،پهنهبندی حوضه ،از لحاظ حساسیت به وقوع زمین لغ زش
امری ضروری میباشد و هرگونه غفلت و اهمال در این مورد ،ممکن است تبعات سوء جبران ناپذیری را به دنبال
داشته باشد .انتظار میرود ،این مطالعه و نتایج حاصل از این تحقیق ،راه گشایی برای اعمال مدیریت بهتر و علمیت ر
مدیران و برنامهریزان ذی صالح در این زمینه گردد.
پژوهشهای ارزندهای ،بهویژه در سال های اخیر با روشهای مختلفی ،بهمنظور بررسی و مطالعه زمینلغزشها در
نواحی مختلف ایران و جهان ،صورت گرفته است .برای مثال در ایران Karimi sangchini et al (2011) ،در حوضه
چهل چای استان گلستان ،از روشهای  AHP ،WLCو رگرسیون لجستیک و روش آماری چند متغیره ،بهمنظور
پهنهبندی ریسکپذیری زمین لغزش استفاده کردهاند ،نتایج نشان داد که مدل ترکیب خطی وزنی بعد از روش آمار ی
از مطلوبیت باالیی برخوردار میباشد Piroozi et al (2012) .با استفاده از روش  ،AHPپهنهبندی زمینلغزش را در
حوضهی آبخیز آق القان چای انجام دادند .طبق نتایج بهدست آمده دو عامل شیب و کاربری اراضی به ترتیب مهمترین
عامل در وقوع زمینلغزش منطقه مورد مطالعه می باشند و نتایج بررسی کالس های شیب نشان میدهد که بیشتر
وسعت منطقه پرخطر در کالس شیب  35- 20قرار گرفته است و شیب  20- 5در درج ه دوم اهمیت قرار داردPiroozi .

) et al (2013در مطالعهای پهنه بندی خطر زمین لغزش را در حوضه ی آبخیز آق القان چای با استفاده از روش ترکیب
خطی وزنی به عنوان یکی از روش های تحلیل چند معیاری ،انجام دادند .با توجه به نتایج مطالعه ،طبقه با خطر زیاد و
بسیار زیاد به ترتیب  36و  8درصد از کل مساحت حوضه را شامل میشوند  .همچنین طبق نتایج حاصل از این مطالعه،
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های نواحی پرخطر زراعی ،مسکونی و مرتع میباشد Abedini & Fathi (2014) .با استفاده از مدل های فازی و AHP

پهنهبندی زمینلغزش را در حوضه آبخیز خلخال چای انجام دادهاند ،یافتههای این پژوهش نشان داد 21/82 ،درصد از
زمینلغزش ها با مساحتی در حدود  46/30در زمره مناطق با لرزهخیزی زیاد در مناطق شرق و شمالشرق حوضه واقع
شدهاند Seif & Rahedan Monfared (2015) .در مطالعه ای به بررسی پتانسیل زمینلغزش در استان چهارمحال
بختیاری با استفاده از فنون تصمیم گیری چند معیاره AHP ،و  Topsisپرداختند .طبق نتایج حاصل از این مطالعه ،عامل
زمینشناسی مهم ترین شاخص و تراکم آبراهه کم اهمیت ترین عامل در ایجاد لغزش در منطقهی مطالعاتی میباشد و
نیز نتایج مطالعه نشان داد که شهرستان های اردل ،کوهرنگ و فارسان به ترتیب از پتانسیل باالیی برای ایجاد زمینلغزش
برخوردارند Madadi et al (2015) .با استفاده از روش ویکور به عنوان یکی از روشهای تحلیل تصمیمگیری چند
معیاره ،به پهنهبندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز آق القان چای پرداختند .طبق نتایج بهدست آمده 8 ،درصد از
مساحت حوضه در طبقه بسیار پرخطر و  27درصد نیز در طبقه پرخطر قرار دارد .بهطور عمده مناطق بسیار پرخطر و
پرخطر در قسمت کوهستانی شمال و جنوب غربی حوضه مطالعاتی ،در سازندهایی با زیربنای سنگ سخت به همراه
مواد رسوبی و سست سطحی ،شیبهای  20-35درصد و مقدار بارش باال ( 350-550میلیمتر) قرار دارند .همچنی ن
در خارج از ایران Kouli et al (2011) ،در حوضه ریتمنو جزیره ای سلند ،پهنهبندی خطر زمینلغزش را با استفاده از
مدل  WLCانجام دادند و به این نتیجه رسیدند که روش ترکیب خطی وزنی روش مناسبی جهت مطالعه و پهنهبند ی
زمین لغزشها میباشد Yalcin et al (2011) .در ترابزون ترکیه از مدل آماری رگرسیون لجستیک و  AHPاستفاده
کردهاند ،نتایج حاصله نشان داد که عوامل زمینشناسی ،ارتفاع ،فاصله از جاده و تغییر کاربری به ترتیب بیشترین نقش
را در وقوع لغزش منطقه داشتهاند Chingkhei et al (2013) .در کشمیر ه یمالیا در هند ،با استفاده از روش  AHPو
معیار های زمین شناسی ،کاربری اراضی و پوشش زمین ،طبقات ارتفاعی ،خاک و خطوط گسلی ،پهنهبندی خطر زمین
لغزش را انجام دادهاند .در نتیجه ،نقشه پهنهبندی خطر زمین لغزش در شش کالس شدید ،بسیار باال ،باال ،مت وسط ،کم
و بسیار کم بهدست آمد و نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از روش  AHPدر منطقه مورد مطالعه از دقت نسبی خوبی
برخوردار است Arab Ameri et al (2018) .به پهنهبندی و ارزیابی خطر زمین لغزش در حوضه ونک با استفاده از
مدل عامل اطمینان پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که فاصله از جاده و شیب بیشتر ین تاثیر را در زمین لغزش
داشته است Asghari et al (2018) .به تحلیل فضایی شاخصهای تاثیرگذار زمینلغزشها بر بار رسوبی حوضه سد
ایالم پرداخته اند و به این نتیجه رسیدند که شیب بیشتر تاثیر را دارد.
با توجه به پیشینه تحقیق ،از آن نظر که الگوهای تصمیمگیری چند معیاره از جمله الگوهای تصمیمگیری است که در
دو دهه اخیر از استقبال باالیی برخوردار بوده است ،در این بررسی نیز در نهایت از روش  ،ELECTREکه براساس
رویکرد برنامهریزی مطلوب و بهینهسازی چندمعیاره پایهریزی گردیده است ،به عنوان قاعده تصمیم گیری چند معیاری ،
جهت پهنهبندی پتانسیل وقوع زمینلغزش حوضه آق القان چای استفاده خواهد شد.
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حوضه آبخیز آق القان چای با وسعت  166کیلومتر مربع در مختصات جغرافیایی  38درجه و  10دقیقه تا  38درجه و
 14دقیقه عرض شمالی و  47درجه و  46دقیقه تا  48درجه طول شرقی قرار گرفته است و از زیر حوضههای
بالیخلوچای اردبیل محسوب میشود .این حوضه در شمال غرب ایران و در دامنه جنوبشرقی کوه سبالن واقع شده
است (شکل .)1

شکل  :1نقشه موقعیت حوضه آق القان چای در ایران و اردبیل
Figure 1: Location map of Aghlaghan chay water shade in Iran and Ardabil

حوضه مورد مطالعه از شمال با قله سبالن ،از جنوب با حوضه امام چای ،از شرق با جوراب چای و سرعین و از غرب
با حوضه بیوک و گردنه صائین هم جوار میباشد .حداکثر ارتفاع حوضه  4380متر و حداقل ارتفاع آن  1620متر از
سطح دریا میباشد .شیب متوسط حوضه نیز  38درصد است .با توجه به دادههای ایستگاههای هواشناسی ،اقلیم منطقه
نیمه خشک سرد میباشد بر اساس تقسیمبندی )Darvishzadeh (1991), Eftekharnezhad (1975), Nabavi (1976

از نظر زمین ساختی منطقه مورد مطالعه در زون زمین ساختی البرز غربی-آذربایجان قرار دارد.
مواد و روشها
در این مطالعه ،ابتدا عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش حوضه مورد مطالعه (شامل :شیب ،جهت شیب ،لیتولوژی ،
کاربری اراضی ،خاک ،بارش ،فاصله از راه ارتباطی ،فاصله از آبراهه ،فاصله از آبادی و فاصله از گسل) ،با مطالعه ی
منابع از کانال هایی چون مطالعات اسنادی و کتابخانه ای ،بررسی ادبیات موضوع و پیمایش نظرات و عقاید افراد صاحب
نظر و نیز بررسیها و پیمایشهای میدانی و با توجه به شرایط طبیعی و انسانی منطقه شناسایی گردید .در مرحله بعد
الیههای اطالعاتی مربوط به هر یک از عوامل در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی تهیه گردید .الیههای اطالعات ی
خطوط منحنی میزان ،راههای ارتباطی ،شبکه آبراهه و مناطق مسکونی با رقومی سازی از روی نقشه توپوگرافی
شهرستان نیر با مقیاس  1:50000بهدست آمد .الیههای طبقات ارتفاعی ،شیب و جهت شیب با استفاده از خطوط
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رقومیسازی از روی نقشه زمینشناسی مشگین شهر با مقیاس  1:100000تهیه شد .بهمنظور تهیه الیه اطالعاتی کاربر ی
از نقشه کاربری شهرستان نیر با مقیاس 1:50000استفاده شد .جهت تهیه نقشه خاک حوضه از نقشه خاک استان اردبیل
با مقیاس  1:50000و نقشه خاکی که سبحانی با پیمایش میدانی از حوضه آق القان چای تهیه کردهاند ،استفاده کردیم
( .)Sobhani, 1997:113نقشه بارش منطقه مورد مطالعه را با استفاده از دادههای ای ستگاههای هواشناسی و بارانسن ج ی
در داخل حوضه و همچنین ایستگاههای مجاور (آمار های مربوط به سالهای ( 1990تا  ،)2010ایستگاه های اردبیل،
سرعین ،نیر و الی) و با بهدست آوردن معادله گرادیان بارش حوضه ) )P= 0.228 H-86.64و نیز استفاده از مدل
رقومی ارتفاعی بهدست آوردیم .در نهایت ،به علت این که روش تصمیم گیری چند معیاره چهارچوب تصمیمگیری
مناسب ،برای برنامهریزی محلی میباشد ( .)Anada, 2008:334در این مطالعه ،از مدل الکتر ،به عنوان قاعده
تصمیم گیری چندمعیاری ،جهت سطح بندی پتانسیل وقوع زمینلغزش در حوضه آق القان چای استفاده شد.
 تشریح مدل الکتر ELECTREیک مدل تصمیمگیری چند شاخصه است که برای اولین بار در اواخر دهه ( )1980به عنوان یکی از
بهترین فنون تصمیمگیری مطرح شد ( .)Momeni, 2008: 30این مدل ،با مشخص کردن مطلوبیت گزینهها و
ماتریس های هماهنگ و ناهماهنگ ،به الویتبندی گزینه ها با توجه به شاخص های مختلف میپردازد .در روش الکتر
از مفهوم تسلط بهصورت ضمنی استفاده میشود .در این روش گزینههای ضعیف و مغلوب حذف میشوند (Roy,

 .)1991: 49-73اگر در یک مسأله تصمیمگیری چند معیاره n ،معیار و  mگزینه وجود داشته باشد ،بهمنظور انتخاب
بهترین گزینه با استفاده از روش الکتر مراحل زیر باید انجام شود:
گام اول :تبدیل ماتریس تصمیم به ماتریس بی مقیاس :روش های مختلفی برای بی واحد کردن وجود دارد ،اما در
روش الکتر معموال از رابطه ( ،)1استفاده میشود (.)Tille & Dumont, 2003: 21-19
xij

رابطه ()1

2
√∑m
i xij

= rij

گام دوم :تشکیل ماتریس بی مقیاس وزین :که  Wماتریس قطری وزن شاخصهاست که تنها عناصر آن غیر صفر است
و  ، Vماتریس وزنی است (رابطه .)2
V = ND . WN

رابطه ()2

گام سوم :تشکیل مجموعه معیارهای موافق و مخالف :در این مرحله تمامی گزینهها نسبت به تمامی معیارها ،مورد
ارزیابی قرار می گیرد و مجموعههای موافق و مخالف تشکیل میشود ( ،)Roy, 1990: 156رابطه (.)3
رابطه ( ) 3اگر معیار مورد نظر دارای جنبه مثبت باشد:

} Ske = { j│vkj ≥ v ej
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} Ike = { j│vkj ≤ vej

گام چهارم :محاسبه ماتریس موافق و مخالف :ماتریس موافق یک ماتریس مربع  m*mبوده که قطر آن فاقد عنصر
می باشد .سایر عناصر این ماتریس نیز از جمع اوزان شاخص های متعلق به مجموعهی موافق حاصل میشود (رابطه
.)4

∑j=ske Wj

رابطه ()4

∑j−1 Wj

= Cke

ماتریس مخالف نیز ،یک ماتریس مربع  m*mبوده که قطر آن فاقد عنصر می باشد .سایر عناصر این ماتریس از ماتریس
بی مقیاس شدهی موزون بهدست میآید (رابطه .)5
max│V kj −Vej│j∈Dki

رابطه ()5

max│V kj −Vej│j∈∑ A

= dke

الزم به تذکر است که اطالعات موجود در ماتریس موافق تفاوت های عمده ای با اطالعات موجود در ماتریس مخالف
دارد و در واقع این اطالعات مکمل یکدیگرند .تفاوت میان وزنها بهوسیله ماتریس موافق حاصل میشود ،حال آنکه
تفاوت میان مقادیر مشخص شده بهوسیله ماتریس مخالف بهدست میآید.
گام پنجم :محاسبه ماتریس موافق مؤثر :از طریق رابطه ( )6بهدست میآید.
رابطه ()6

̅Cke ≥ C
̅Cke < C

o,
{ = )f ke = f (x
1,

cke
)m(m − 1

گام ششم :محاسبه ماتریس مخالف مؤثر :از طریق رابطه ( )7بهدست میآید.
رابطه ()7

̅Cke > C
̅Cke ≤ C

o,
1,

{ = )f ke = f (x

dke
)m(m − 1

m

m

C̅ = ∑ ∑.
k=1 e=1
k≠e e≠k
m

m

d̅ = ∑ ∑.
k=1 e=1
k≠e e≠k

گام هفتم :مشخص نمودن ماتریس مؤثر  :Hماتریس تسلط نهایی  Hاز ضرب تکتک سلولهای (سطر و ستون)،
ماتریس تسلط موافق  Fدر ماتریس تسلط مخالف  Gحاصل میشود و از طریق رابطه ( )8بهدست میآید.
رابطه ()8

hke = f ke . g ke

گام هشتم :حذف کردن گزینههای با رضایت کمتر و انتخاب بهترین گزینه :ماتریس تسلط نهایی  Hترجیحات جزی ی
گزینهها را بیان میکند .بهطور مثال ،اگر مقدار  hkeبرابر یک باشد بدین معناست که برتری گزینه  kبر گزینه  eدر هر
حالت موافق و مخالف قابل قبول است ( برتری آن از حد آستانه موافقت بیشتر بوده و مخالف و یا ضعف آن نیز از
حد آستانه مخالف نیز کمتر است) و لیکن هنوز گزینه  kشانس مسلط شدن توسط گزینههای دیگر را دارد .گزینهای
باید انتخاب شود که بیشتر از آن که مغلوب شود تسلط داشته باشد و از این نظر می توان گزینهها را رتبهبندی کرد
( .)Ataei, 2008: 55-63در واقع گزینهای ارجح گزینهای دیگر است که دارای کمترین عدد  1در ستون باشد
(.)Mirfakhredini, 2010
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 بررسی معیار های مطرح در سطحبندی خطر زمین لغزش حوضهی مطالعاتیقبل از سطحبندی منطقه مورد مطالعه از لحاظ پتانسیل زمینلغزش ،بررسی عوامل مؤثر بر آن اجتناب ناپذیر است؛ زیرا
درک مفاهیم و عوامل مؤثر ،بر دقت روش سطحبندی ،تأثیرگذار می باشد .لذا در ادامه عوامل مؤثر و دخیل در
شکل گیری زمین لغزش در حوضه آق القان چای مورد بررسی قرار می گیرد.
 بارش :بارش با تأثیر بر روی فشار آب منفذی و سطح آب زیر زمینی ،افزایش بار دامنه و زیرشویی و از بین بردنتکیهگاههای جانبی به عنوان یک عامل محرک در وقوع زمین لغزش ها ،عمل مینماید ( .)KorakiNejad, 2005: 28در
حوضه ی آق القان چای ،فصل بهار با  40درصد از بارش ساالنه حوضه ،پرباران ترین فصل سال میباشد (زیرا هنوز
باد های غربی از منطقه خارج نشده و از طرف دیگر بر اثر تابش عمودی آفتاب به دامنههای آفتابگیر ،سطح زمین
بسیار گرم تر از اتمسفر مجاور خود شده و همرفت دامنه ای و در نهایت ناپایداری و بارش شدید را سبب میشود ؛
بنابراین فصل بهار در ناحیه فصل طغیان رودهاست) .با توجه به نقش بارش بهویژه بارش های رگباری و بهاری در
افزایش تنش برشی و شکلگیری لغزش در حوضه آق القان چای ،مد نظر قرار دادن بارش از اهمیت فوقالعادهای
برخوردار میباشد .حداقل بارش حوضه 250-350 ،میلی متر و حداکثر آن بیش از  650میلیمتر میباشد (شکل .)2
 فاصله از شبکه آبراهه :در فواصل نزدیک به شبکه آبراهه ،جریان آب با زیربری و شستشوی پاشنه دامنه و از بینبردن تکیه گاه و همچنین ،با نفوذ دادن آب در سازندها (بهویژه ریزدانه و سست) و باال بردن فشار آب منفذی و کاهش
مقاومت برشی موجب افزایش زمین لغزش میگردد .در حوضه آق القان چای با توجه به تراکم زیاد شبکه آبراهه،
توپوگرافی کوهستانی ،شیب زیاد حاکم بر منطقه ،بارش زیاد و نیز دائمی بودن رود آق القان چای ،آبهای جاری و
پرآب در مسیر خود از میان سنگ های آتشفشانی سبالن عبور کرده و در بخش های نامقاوم و فرسایشپذیر رس وبات
آذرآواری را دچار آب بردگی کرده و با زیرشویی دامنه ها و نفوذ دادن آب به خاک و سنگ موجب تشدید لغزش
می گردد و این امر ضرورت توجه به عامل فاصله از آبراهه را بیشتر نمایان میکند .با توجه به (شکل  ،)3حداقل
فاصله از آبراهه  0-400متر و حداکثر فاصله بیش از  1600-3000متر میباشد.

شکل  : 2نقشه بارش

شکل  : 3نقشه فاصله از آبراهه

Figure 2: Precipitation map

Figure 3: Distance from stream map
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با توجه به این که مسیر گسل های بالقوه بر نقاط ناپایدار زمین می باشند و همچنین به دلیل گسیختگی در دامنهها و
ایجاد شکستگی در الیه ها و خردشدگی توده های سنگی عموماً در مسیر سیستمی از درزها و شکاف ها ایجاد میگردد
و در نتیجه نفوذ آب به داخل زمین موجب کاهش مقاومت برشی دامنه می گردد ( .)Roozbehani, 2010: 5گسلهای
موجود در حوضه که بهصورت گسل های فرعی میباشند ،در قسمت کوهستانی واقع در جنوب غربی حوضه (قصر
داغی) قرار دارند( .شکل  ،)4فاصله از گسل را ،در حد فاصل صفر تا  25000متر ،نشان میدهد.
 لیتولوژی (مقاومت سنگ) :به دلیل اینکه مقاومت سنگ ها بیش از جنس آن ها در ایجاد ناپایداری دامنهای دخالتدارد ،بررسی نوع لیتولوژی هر منطقه به عنوان بستر تشکیل حرکات دامنه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در
حوضهی آق القان چای واحدهای مختلف سنگشناسی ،بهصورت آتش فشانی و رسوبی گسترده شده است .از جمله
این واحدها می توان به گدازه های آندزیتی ،گدازه ها و گنبد های داسیتی ،تراکی آندزیتی ،بازالت و مواد آتشفشان ی
ایگنمبریت و توف قطعات انفجاری سبالن به همراه سنگ های رسوبی تراورتن ،پادگانه های آبرفتی جوان و قدیمی که
از تخریب و فرسایش سنگهای آتشفشانی حاصل شده اند اشاره کرد .لذا با توجه به تنوع ترکیب واحدهای
زمینشناسی در منطقه و حساسیت متفاوت واحد های سنگی به وقوع حرکات توده ای ،عامل لیتولوژی نقش بسیار
مهمی در وقوع حرکات دامنه ای در حوضه مورد مطالعه دارد .در (شکل  ،) 5نقشه لیتولوژی حوضه ،نمایش داده شده
است.

شکل  : 4نقشه فاصله از گسل
Figure 4: Distance from faults map

شکل  : 5نقشه لیتولوژی
Figure 5: Lithology map

 شیب :وجود شیب در دامنهها به عنوان اساس حرکات تودهای مطرح میباشد .شیب سبب افزایش نیروی ثقل ،انرژیجنبشی و قدرت فرسایندگی میشود .لذا افزایش مقدار شیب ،وضعیت تعادل مواد سازندهی دامنه بر هم میزند و
موجب باال رفتن تنش های برشی و گسیختگی مواد در دامنه میشود .در حوضه مورد مطالعه ،متوسط مقدار شیب 38
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 -فاصله از گسل :وجود گسل به عنوان عامل ثانویه و متغیر مستقل ،در ایجاد حرکات توده ای بسیار قابل توجه است.
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بر دره ها بین  45-60درصد و در برخی نقاط کوهستانی حتی میزان شیب باالی  60درصد نیز میباشد (شکل .)6
 جهت شیب :جهت شیب نقش غیرقابل انکاری را در میزان و نوع هوازدگی سنگ ها ،جذب و دریافت انرژیخورشیدی ،تراکم پوشش گیاهی و میزان رطوبت ایفا میکند .در حالت کلی دامنههای شمالی به دلیل برخورداری از
رطوبت بیشتر ،ماندگاری زیاد و طوالنی مدت برف ،تبخیر کمتر (به دلیل پشت به آفتاب بودن دامنه) ،برای لغزش
بسیار مستعد میباشد (( .)Piroozi et al, 2012: 3شکل  ،)7نقشه جهات شیب حوضه مورد مطالعه میباشد.

شکل  :6نقشه شیب
Figure 6: Slope map

شکل  :7نقشه جهت شیب
map

Figure 7: Aspect

 کاربری اراضی :منظور از کاربری نوع و نحوه ی استفاده از زمین در حال حاضر است .بهطور مسلم نوع کاربریاراضی ،همیشه نقش تعیین کننده ای در تغییرات محیطی ،بهویژه ایجاد و تشدید حرکات دامنهای ایفا میکند و انواع
مختلف کاربری ها عملکرد های متفاوتی در ناپایداری دامنه ها دارند .نوع کاربری اراضی در سطح حوضه به شش نوع
کاربری زراعی (به مساحت  7949/97هکتار) ،مرتع (به مساحت  6010/30هکتار) ،بوتهزار (به مساحت  42/53هکتار)،
مسکونی (به مساحت  103/73هکتار) ،باغ (به مساحت  279/34هکتار) و رخنمون های سنگی (به مساحت 2290 /28
هکتار) تقسیم می گردد (شکل  .)8کاربری زراعی با توجه به عدم رعایت تناوب زارعی ،کشت در اراضی شیبدار و
افزایش رطوبت خاک از طریق آبیاری و نفوذ دادن آب بیشتر به زمین ،از بیشتر ین اهمیت در پهنهبندی زمینلغزش
حوضه ،برخوردار می باشد و کاربری رخنمون سنگی با توجه به نبود خاک عمیق در منطقه کمتر ین اهمیت را دارد.
 فاصله از راه ارتباطی :عوارض خطی مانند راهها بهطور عمده ،با تضعیف نیروی مقاومتی دامنه ها باعث کاهش ضریباطمینان در شیب های طبیعی گردیده و در نتیجه پتانسیل خطر را افزایش میدهد .در حوضهی آق القان چای ،احداث
راهها ،بهویژه راه های عشایری و بین روستایی یکی از مهم ترین عواملی است که با زیربری دامنه و از بین بردن تکیه گاه
دامنه ها منجر به ایجاد زمین لغزش می گردد .طبق (شکل  ،)9حداقل فاصله  0-3000و حداکثر فاصله 12000 -15000
متر میباشد.
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Figure 8: Landuse map

 فاصله از مناطق مسکونی :منظور از معیار فاصله از آبادی در تحقیق حاضر ،در واقع ،فاصله از مناطق مسکونی مربوطبه شهر نیر و روستا های واقع در حوضه (شامل :روستا های ایرنجی ،الی ،ویرثق ،قرهتپه  ،برران ،گدگه ،سرخاب،
گوگرجین و صندوقلو) میباشد .اصوالً در مناطق سکونتگاهی اهالی با تغییر درشیب به منظور ساخت خانهها ،جادههای
بین سکونتگاهی و تغییر کاربری اراضی به شکلگیری حرکات دامنهای بهویژه از نوع لغزش کمک میکنند .در (شکل
 ،) 10فاصله از مناطق مسکونی ،در حد فاصل صفر تا  15000متر نمایش داده شده است.
 خاک :خاک هر منطقه از عوامل مؤثر در ایجاد حرکات دامنهای میباشد و انواع خاک ها منجر به شکل گیری انواعمختلفی از حرکات تودهای میشود .خاک های حوضه آق القان چای ،شامل چهار نوع خاک براوون -کالوویال ،کالوویال،
لیتوسول و لیتوسول –کالوویال میباشد ( .)Sobhani,1997: 113به منظور سطحبندی زمینلغزش در سطح حوضه آق
القان چای ،خاکهای ریزدانه (به ترتیب شامل :لیتوسول ،لیتوسول -کالوویال و کالوویال) که از درصد زیادی رس ،مارن
و سیلت تشکیل شدهاند و از عمق زیادی نیز برخوردارند  ،اهمیت زیادی دارند (شکل .)11

شکل  : 10نقشه فاصله از مناطق مسکونی
Figure 10: Distance from residential area map

شکل  : 11نقشه خاک
Figure 11: Soil map
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شکل  : 8نقشه کاربری اراضی

شکل  : 9نقشه فاصله از راه ارتباطی
Figure 9: Distance from roads
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چای را به پنج زیر حوضه تقسیم کردیم (شکل .)12

شکل  :12نقشه زیرحوضههای آقالقان چای
Figure 12: Sub basins map of Aghlaghan chay

جدول  -1اطالعات مورد نیاز تمامی معیارها در زیر حوضههای آقالقان چای
Table 1- Information required by all criteria in Sub basins of Aghlaghan chay

زیر حوضه 1

زیر حوضه 2

زیر حوضه 3

زیر حوضه 4

زیر حوضه 5

زیر حوضه

(نیر )

(ایرنجی )

( صندوقلو )

(الی )

(بوزداغی )

زراعی ،باغی مرتعی ،مسکونی

زراعی  ،مرتعی  ،باغی ،

مرتعی ،زراعی،

مرتعی ،رخنمون

رخنمون سنگ

مسکونی  ،بوتهزار

مسکونی ،بوتهزار

سنگ  ،بوتهزار

X2

 0-6500متر

50-5500

0-8000

2200-7000

3100-15000

X3

 0-6100متر

30-6000

0-8000

2000-7000

3200-15000

X4

 250-500میلیمتر

300-500

350-700

400-750

550-750

X5

 0-1400متر

0-1500

0-700

0-2000

0-800

X6

نامقاوم  ،نیمهمقاوم ،مقاوم

نامقاوم ،مقاوم ،بسیار

نیمهمقاوم ،مقاوم،

بسیار مقاوم

بسیار مقاوم

مقاوم

بسیار مقاوم

معیار
X1

X7

 0-10000متر

500-6500

4500-16000

9000-14500

11000-25000

X8

کالوویال ،براوون-کالوویال،

لیتوسول ،لیتوسول-

لیتوسول (کالس  Dو

لیتوسول (کالس

لیتوسول (کالس ، D

 ، Cسری  1/6و ) 1/7

 ، Dسری ) 1/7

سری ) 1/8

لیتوسول-کالوویال

(کالسD -CB-

کالوویال (کالس

 ، CDسری ) 8/1،3/2 ، 2/2
X9
X10

2 -60

 ، CDسری ) 1/6 ، 2/2

درصد*

به ترتیب :غرب ،شمال ،شمال

C-D-

5 -60

5 -80

15 -65

10 -90

شمال ،غرب ،شمال

جنوب غرب ،شمال،

جنوبشرق،

غرب ،جنوب غرب،

شرق  ،جنوب شرق ،جنوب،

شرق  ،شمال غرب ،

جنوبشرق ،جنوب،

جنوب ،جنوب -

جنوبشرق ،جنوب،

جنوب غرب

جنوبشرق ،جنوب

غرب ،شمال غرب

غرب ،غرب

شمال ،شمالشرق

* الزم به ذکر است که در مورد معیار شیب ،شیبهای  15 -30درصد حساسیت بیشتری نسبت به وقوع زمین لغزش دارند و عمدتاً در ش یبهای باال و کمتر از این
مقدار در منطقه  ،امکان شکل گیری حرکات لغزشی کم میباشد .لذا در ادامه ی تحقیق در مرحله تشکیل ماتریس تصمیم گیری کمی ،با توجه به وسعت شیبهای -30
 15درصد ،در هر یک از ز یر حوضهها  ،ارزش گذاری انجام گرفت.
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آنها ،ماتریس دادههای خام هر یک از معیارها در محدوده مورد مطالعه تعریف شده است .از آن جایی که در اندازهگیری
معیارها دامنه متنوعی از مقیاسها مورد استفاده قرار میگیرند ،لذا الزم است که معیارها قبل از ترکیب با یکدیگر
استاندارد گردد ( .)Salman Mahini, 2008: 190استاندارد نمودن دادهها به معنی همسان کردن دامنه تغییرات دادهها
بین صفر و یک و یا یک دامنه مشخص دیگر (مانند  0الی  )255است (.) Ashuri, 2011: 131

در این مطالعه ،مرحله مربوط به ارزشگذاری و استانداردسازی بهصورت توأم و بر مبنای ارزش عضویت
در مجموعه فازی در نظر گرفته شده است .ارزش عضویت یا درجه تعلق در یک مجموعه فازی را می توان با
شماره ای که دامنه آن بین مقادیری چون  0تا  1یا  0تا  255قرار دارد ،تعیین کرد .درجه باالی ارزش عضویت یک
عنصر به معنای نسبت باالی تعلق آن به مجموعه میباشد ( .)Afrouz, 2011: 108بدین منظور ،کلیه نقشه های پایه و
اولیه به محیط ادریسی وارد شد و رستری گردید .در مرحله بعد برای معیارهایی با استفاده از تابع  Distanceدر
محیط  IDRISIبر روی نقشه پراکنش شبکه آبراهه ،راه ارتباطی ،مناطق مسکونی و گسل حوضه ،نقشهی فاصله تهیه
گردید .در نهایت ،با استفاده از نقشه های فاصله از معیار های شبکه ی آبراهه ،گسل ،راه ارتباطی و مناطق مسکونی و
نقشه های دیگر معیار های مطرح در پهنهبندی زمینلغزش حوضه ی مطالعاتی (کاربری ،لیتولوژی ،خاک ،بارش ،شیب
و جهت شیب) ،نقشه استاندارد شدهی فازی معیار ها تهیه شد .مقدار استاندارد شدهی تمامی معیار ها در هر  5زیر
حوضه آق القان چای ،بهصورت ماتریس ارزیابی که بهصورت فازی میباشد ،در (جدول  )2نمایش داده شده است.
جدول  -2ماتریس ارزیابی و تصمی مگیری کمی
Table 2- Q uantitative evaluation and decision matrix

حوضه

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

نیر

255

255

255

91

116

255

255

255

194

191

ایرنجی

213

193

191

106

90

191

233

201

214

255

صندوقلو

170

218

226

170

255

128

209

150

255

128

الی

126

159

137

229

53

64

132

110

221

94

بوزداغی

43

91

88

255

197

54

98

54

156

110

معیارهای مورد بررسی پس از تکمیل بهصورت ماتریس  )Xij( 10×5از طریق رابطه استاندارد
شده و ماتریس  Rرا تشکیل میدهند (جدول .)3
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جدو ل  -3م اتریس  ،Rبی مقیاس سازی معیارها

حوضه

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

نیر

0 /643

0 /613

0 /603

0 /244

0 /324

0 /655

0 /585

0 /675

0 /413

0 /513

ایرنجی

0 /538

0 /494

0 /046

0 /258

0 /252

0 /49

0 /535

0 /532

0 /455

0 /685

صندوقلو

0 /43

0 /525

0 /534

0 /457

0 /713

0 /329

0 /48

0 /397

0 /542

0 /344

الی

0 /317

0 /383

0 /324

0 /615

0 /149

0 /242

0 /302

0 /291

0 /47

0 /253

بوزداغی

0 /108

0 /219

0 /208

0 /685

0 /551

0 /139

0 /225

0 /143

0 /332

0 /296

سپس برای بیان اهمیت نسبی معیارها الزم بود که وزن نسبی آنها تعیین شود .در تحقیق حاضر برای تعیین وزن
معیارها ،از روش مقایسهای دو به دو که در ذیر روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (  )AHPمی باشد ،در محیط برنامه
 Expert choiceاستفاده شده است (جدول .)4
جدول  -4وزن معیارهای بهدست آمده در Expert chice
Table 4- The weight of the criteria obtained in Expert chice

معیار

کاربری

فاصله از راه ارتباطی

فاصله از مناطق مسکونی

بارش

فاصله از آبراهه

وزن

0 /10

0 /04

0 /06

0 /15

0 /03

معیار

لیتولوژی

فاصله از گسل

خاک

شی ب

جهت شیب

وزن

0 /13

0 /08

0 /08

0 /18

0 /10

در مرحله بعد اقدام به تشکیل ماتریس ( )Vمیشود .در واقع ماتریس ( ) Vحاصل ضرب مقادیر استاندارد هر معیار در
اوزان مربوط به همان معیار است (جدول .)5
جدول  -5ماتریس ( :)Vحاصل ضرب مقادیر استاندارد هر معیار در اوزان مربوط
Table 5- The product is multiplied by the standard values of each criterion in the corresponding weights

حوضه

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X 10

نیر

0 /065

0 /058

0 /04

0 /039

0 /013

0 /088

0 /049

0 /057

0 /077

0 /054

ایرنجی

0 /054

0 /047

0 /003

0 /047

0 /009

0 /066

0 /044

0 /045

0 /085

0 /072

صندوقلو

0 /043

0 /049

0 /036

0 /073

0 /027

0 /044

0 /041

0 /033

0 /1

0 /036

الی

0 /032

0 /037

0 /022

0 /098

0 /006

0 /033

0 /026

0 /025

0 /087

0 /027

بوزداغی

0 /011

0 /02

0 /014

0 /109

0 /021

0 /019

0 /019

0 /012

0 /062

0 /03
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همدیگر مقایسه و مجموعه معیارهای موافق و مخالف بهدست میآید .با توجه به این که معیارهای  10 ،9 ،4 ،1از نوع
منفی (مقدار کمتر= ارزش بیشتر) میباشد ،مجموعه معیارهای موافق و مخالف در (جداول  6و  )7نمایش داده شده
است .در جدول های زیر به عنوان مثال ،C1,2 :معرف رابطهی زیر حوضهی شماره ( 1نیر) ،با زیر حوضهی شماره 2
(ایرنجی) ،از لحاظ معیارهای دهگانهی مطرح در پهنهبندی زمین لغزش حوضهی مطالعاتی میباشد.
جدول  -6مجموعه معیارهای موافق ( )Concordance
)Table 6- A set of agreed criteria (Concordance

8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2

C3,4

10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

C1,2

8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2

C3,5

9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 4 ،2

C1,3

10 ،3 ،1

C4,1

9 ، 8 ، 7 ، 6 ،5 ، 4 ،2

C1,4

10 ،3 ،1

C4,2

10 ، 8 ، 7 ، 6 ،4 ،2

C1,5

10 ،9 ،1

C4,3

1

C2,1

8 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2

C4,5

9 ،8 ، 7 ،6 ،4

C2,3

10 ،9 ،5 ،3 ،1

C5,1

9 ، 8 ، 7 ، 6 ،5 ،4 ،2

C2,4

10 ،9 ،5 ،3 ،1

C5,2

10 ،8 7 ،6 ،4 ، 2

C2,5

10 ،9 ،1

C5,3

10 ،5 ،3 ،1

C3,1

10 ،9 ،5 ،1

C5,4

10 ،5 ،3 ،2 ،1

C3,2

جدول  -7مجموعه معیارهای مخالف ( )Discordance
)Table 7- Set of opposite criteria (Discordance

10 ،9 ،1

D3,4

10 ، 9 ، 4 ،1

D1,2

10 ،9 ،1

D3,5

10 ، 5 ، 3 ،1

D1,3

9 ،8 ، 7 ، 6 ،5 ،4 ،2

D4,1

10 ، 3 ،1

D1,4

9 ،8 ، 7 ،6 ، 5 ، 4 ،2

D4,2

9 ، 5 ،3 ،1

D1,5

9 ،8 ،7 ، 6 ، 5 ، 4 ،3 ،2

D4,3

10 ،9 ،8 ، 7 ،6 ،5 ، 4 ، 3 ،2

D2,1

10 ،9 ،5 ،1

D4,5

10 ،5 ،3 ،2 ،1

D2,3

8 ،7 ،6 ،4 ،2

D5,1

10 ،3 ،1

D2,4

8 ،7 ،6 ،4 ،2

D5,2

9 ،5 ،3 ،1

D2,5

8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2

D5,3

9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،2

D3,1

8 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2

D5,4

9 ،8 ، 7 ،6 ،4

D3,2

تشکیل ماتریس توافق :مقدار این شاخص از جمع وزن معیارهایی که در مجموعه موافق وجود دارد ،بهدست میآید .
به عنوان مثال مجموعه موافق بین گزینههای  4 ،1عبارتند از .10 ،3 ،1 :وزن این  3معیار موافق که از مدل Expert
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 0/802است .سایر محاسبات ماتریس توافق در (جدول  )8آمده است.
جدول  -8ماتریس موافق در نواحی مورد مطالعه
Table 8- Appropriate matrix in the studied areas

زیرحوضه

نیر

نیر

ایرنجی

صندوقلو

الی

بوزداغی

0 /868

0 /764

0 /802

0 /5 5 2

0 /643

0 /775

0 /553

0 /656

0 /656

ایرنجی

0 /1

صندوقلو

0 /204

0 /038

الی

0 /166

0 /166

0 /285

بوزداغی

0/389

0/389

0/285

0 /618

0/323

تعیین ماتریس مخالف :ماتریس مخالف یا عدم توافق بهصورت زیر تعریف میشود.
max │Vkj −Vej │j ∈ Dki
max │Vkj −Vej │j ∈ ∑ A

= dke

به عنوان مثال مجموعه مخالف بین گزینههای  3 ،2عبارتند از  10 ،5 ،3 ،2 ،1طبق فرمول ماتریس مخالف برای سایر
محاسبات در (جدول  ،)9آورده شده است.
جدول  -9ماتریس مخالف در نواحی مورد مطالعه
Table 9- O pposite matrices in studied areas

زیرحوضه

نیر

نیر

ایرنجی

صندوقلو

الی

بوزداغی

0 /159

0 /536

0 /478

0 /782

0 /478

0 /318

0 /623

0 /188

0 /55

ایرنجی

0 /652

صندوقلو

0 /637

0 /376

الی

0 /855

0 /739

0 /362

بوزداغی

1

0 /898

0 /521

0 /362
0 /246

تشکیل ماتریس موافق موثر :در این مرحله یک مقدار معین برای شاخص موافق موثر مشخص میشود که آن را آستانه
موافقت مینامند و با ̅ cنشان داده میشود .اگر مقدار موجود در مقایسه گزینهها در ماتریس موافق بیشتر از آستانه
موافقت باشد ،مقدار  1و اگر کمتر از آستانه موافقت باشد مقدار صفر را بهخود اختصاص میدهد.
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C̅ = ∑ ∑.
k=1 e=1
k≠e e≠k

در واقع آستانه موافق با توجه به فرمول عبارتست از:

9.232
= 0.461
20

=C

 3/159جمع کل ماتریس موافق و  Mتعداد گزینهها میباشد .در نتیجه مقدار آستانه برابر با  0/53میباشد .مقادیری که
در ماتریس موافق بیشتر از این مقدار هستند  1و کمتر از آن صفر است (جدول .)10
جدول  -10ماتریس تسلط موافق در نواحی مورد مطالعه
Table 10- Accepted mastery matrix in the studied areas

نیر

زیرحوضه
نیر

ایرنجی

صندوقلو

الی

بوزداغی

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ایرنجی

1

صندوقلو

0

0

الی

0

0

0

بوزداغی

0

0

0

1
0

تشکیل ماتریس مخالف موثر :ماتریس مخالف موثر مانند ماتریس موافق موثر تشکیل میشود .ابتدا باید آستانه مخال ف
 dتعیین شود اگر مقدار موجود در مقایسه گزینهها در ماتریس مخالف ،کمتر از آستانه مخالف باشد ،مقدار  1و اگر
بیشتر از آستانه مخالف باشد ،مقدار صفر را بهخود اختصاص میدهد  .مقدار آستانه مخالف برای تشکیل ماتریس
تسلط مخالف عبارتست از:

10.769
= 0.538
20

=d

 10/769جمع کل ماتریس مخالف و  Mتعداد گزینهها میباشد .در نتیجه مقدار آستانه برابر با  0/538میباشد .مقادیری
که در ماتریس مخالف کمتر از این مقدار هستند  1و بزرگتر از آن صفر است (جدول .)11
جدول  -11ماتریس تسلط مخالف در نواحی مورد مطالعه
Table 11- Matrix of opposition in the studied areas

زیرحوضه

نیر

نیر

ایرنجی

صندوقلو

الی

بوزداغی

1

1

1

0

1

1

0

1

1

ایرنجی

0

صندوقلو

0

1

الی

0

0

1

بوزداغی

0

0

1

1
1
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حاصل میشود .در (جدول  )12این ماتریس نشان داده شده است.
جدول  -12ماتریس تسلط نهایی در نواحی مورد مطالعه
Table 12- Matrix of final mastery in the studied areas

نیر

زیرحوضه

ایرنجی

صندوقلو

الی

بوزداغی

1

1

1

0

1

1

0

1

1

نیر
ایرنجی

0

صندوقلو

0

0

الی

0

0

0

بوزداغی

0

0

0

1
0

حذف کردن گزینههای با رضایت کمتر و انتخاب بهترین گزینه :ماتریس تسلط نهایی ترجیهات جزئی گزینهها را بیان
میکند .گزینهای باید انتخاب شود که بیشتر از آنکه مغلوب شود  ،تسلط داشته باشد .از این نظر می توان گزینهها را
رتبهبندی کرد .براساس این ماتریس تعداد دفعاتی که هر گزینه تسلط و غلبه داشته ،محاسبه شده و در (جدول ) 13
نشان داده شده است.
جدول  -13تعداد مسلط و مغلوب شدن گزینهها و انتخاب بهترین گزینه
Table 13- Number of dominant and defeated options and choose the best option

زیرحوضه

برد

باخت

جواب نهایی

نیر

3

0

3

ایرنجی

2

1

1

صندوقلو

2

2

0

الی

1

3

-2

بوزداغی

0

2

-2

با توجه به این که زیر حوضههای الی و بوزداغی امتیاز منفی بهخود اختصاص دادهاند از میان گزینه های مطلوب مورد
بررسی کنار گذاشته میشوند و بهترتیب نیر و ایرنجی بهترین گزینه انتخابی میباشد؛ به عبارت دیگر ،نتایج حاصل از
کاربرد مدل الکتر ،در حوضه آبخیز آق القان چای نشان داد که زیر حوضه نیر با داشتن  40هکتار از مساحت حوضه
و ایرنجی با پوشش  30هکتار از مساحت حوضهی آق القان چای ،به ترتیب باالترین پتانسیل خطر زمین لغزش را در
حوضه دارند .با بررسی نقشههای مربوط به هر یک از معیار ها ،به این نتیجه رسیدیم که دو حوضه فوقالذکر از لحاظ
ویژگی های طبیعی و انسانی حاکم بر منطقه نیز ،از پتانسیل بیشتری جهت شکل گیری زمین لغزش برخوردارند .از
جمله این ویژگیها می توان به وجود رخنمونهای سنگ سخت در زیر و قرار گرفتن الیههای سست بر روی الیههای

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 9:55 IRDT on Thursday April 25th 2019

تشکیل ماتریس تسلط نهایی :ماتریس تسلط نهایی از ضرب تکتک درایههای ماتریس تسلط موافق در ماتریس تسلط

پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه ی آبخیز آق القان چای ،با استفاده از مدل ELECTRE

195

شمالی که از رطوبت بیشتری و تابش انرژی خورشیدی کمتری برخوردارند و بارندگی  250-500میلیمتر ،فاصله
نزدیک به مناطق مسکونی و نیز فواصل نزدیک از عوارض خطی شبکه آبراهه ،راه ارتباطی و گسل اشاره کرد .نتایج
همچنین نشان داد که زیر حوضهی بوزداغی با مساحت معادل  24هکتار ،از لحاظ پتانسیل زمینلغزش در سطح متوسط
قرار دارد و زیر حوضهی الی و صندوقلو ،به ترتیب با  11و  57هکتار از مساحت حوضه ،کمتر ین پتانسیل زمین لغزش
را در حوضه مطالعاتی دارند.
نتیجهگیری
ویژگیهای اقلیمی ،ساختار زمینشناسی ،توپوگرافی ،خاک و هیدرولوژی حوضه آق القان چای زمینهی مناسبی را
جهت پیدایش پدیدههای ژئومورفولوژی و بهویژه زمین لغزشها فراهم کرده است .در این پژوهش پهنهبندی خطر
زمین لغزش در حوضه آبخیز آق القان چای با استفاده از مدل اکتر ،به عنوان یکی از روشهای تحلیل تصمیمگیری
چند معیاره صورت گرفت .بعد از معرفی مدل الکتر به پردازش معیارهای مورد نظر در قالب همین مدل پرداخته شد.
در نتیجه بعد از طی مراحل عملیاتی مدل ،مناطق با پتانسیل بیشتر خطر زمینلغزش و مناطقی که احتمال خطر
زمینلغزش آنها کمتر است ،مشخص شد .زیر حوضه نیر و ایرنجی به عنوان مناطق با پتانسیل خطر زمینلغزش بیشتر
و بوزداغی ،الی و صندوقلو بهترتیب به عنوان مناطق با پتانسیل لغزش کمتر شناخته شدند.
همچنین ،بنابر نتایج حاصل از مطالعه ،از بین عوامل مؤثر در لغزشهای منطقه ،عامل شیب ،بارش و لیتولوژی به ترتیب
مهمترین عوامل ایجاد لغزش در منطقه میباشند .در مورد عامل شیب می توان گفت ،افزایش مقدار شیب ،وضعی ت
تعادل مواد دامنهای را بر هم میزند و موجب باال رفتن تنشهای برشی و گسیختگی مواد در دامنه میشود .در شیبها ی
 15-30درصد ،مواد سطحی و اصوالً ریزدانه که مستعد برای لغزشاند با جذب آب و افزایش رطوبت به حد سیالن ی
رسیده و در دامنهها شروع به حرکت میکنند .در بررسی عامل بارندگی ،با توجه به پراکندگی فصلی بارش در سطح
حوضه می توان گفت ،لغزشهای حوضه عموماً در پی بارشهای سنگین و یا به دنبال ذوب برفها در فصل بهار و
در سازندهای مستعد (ریزدانه و سست) شکل میگیرند ...مکانیسم فعالیت بدین گونه میباشد که آب در داخل
دامنههایی که از خاکهای ریزدانه با درصد زیادی از رس ،مارن و سیلت تشکیل شده اند و از عمق زیادی نیز
برخوردارند ،نفوذ می یابد و فشار آب منفذی خاک و تنشهای برشی افزایش مییابد .لذا ،با به هم خوردن حالت
کلوئیدی و چسبندگی خاک ،پایداری واحدهای مستعد کاهش یافته و موجب گسیختگی می گردد و به محض وجود
سایر شرایط مانند شیب زیاد ،از توده اصلی جدا شده و به سمت پایین دامنهها حرکت میکنند .از لحاظ معیار لیت ولوژی،
در حوضهی آق القان چای واحدهای مختلف سنگشناسی بهصورت آتشفشانی و رسوبی گسترده شده است .لذا با
توجه به تنوع ترکیب واحدهای زمینشناسی در منطقه و حساسیت متفاوت واحدهای سنگی به وقوع حرکات تودهای،
عامل لیتولوژی نقش بسیار مهمی در وقوع زمین لغزش در حوضه مورد مطالعه دارد .بررسی لیتولوژی نشانگر این
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حساسیت باالیی نسبت به وقوع لغزشاند .از لحاظ لیتولوژی ،در ارتفاعات واقع در بخش جنوب غربی حوضه مورد
مطالعه (واقع در زیر حوضهی نیر و ایرنجی) ،چون سنگ ها توسط مواد آبرفتی و دیگر سازند های سطحی که عموماً
ریزدانه و مستعد برای زمین لغزش هستند ،پوشیده شدهاند .لذا سنگ های موجود در این نواحی کم ارتفاع منطقه در
پهنهبندی ح وضه از نظر پتانسیل وقوع زمینلغزش بسیار مستعد هستند و به علت رخنمونهای سنگ سخت در زیر و
قرار گرفتن الیههای سست بر روی الیههای نفوذناپذیر ،آبهای حاصل از بارندگی و ذوب برفها در خاکها نفوذ
کرده و در مناطق با شیب مناسب الیههای فوقانی به سمت پایین دامنهها میلغزند.
از آن جهت که اراضی پرخطر که توسط مدل معرفی شده اند (زیر حوضه نیر و ایرنجی) ،در مناطق مسکونی و در
فاصله نزدیک از روستاها و شهرها قرار دارند ،این امر توجه به خطر زمین لغزش و خسارت های جانی و مالی ناشی
از این خطر را پیش از پیش یادآوری می کند .لذا بایستی اقدامات حفاظتی و مدیریتی در حوضه ،به منظور حفاظت از
محیطزیست و جلوگیری از هدررفت منابع طبیعی ،کاهش خسارات و آسیب های این پدیده مخرب و در نهایت در
راستای رسیدن به توسعه پایدار صورت گیرد .همچنین نباید تخریب و کارهای غیراصولی از قبیل تخریب پوشش
گیاهی در اثر تبدیل اراضی مرتعی به زراعی و کاهش کمی و کیفی پوشش گیاهی در اثر چرای بیرویه دامها،
بهرهبرداری غیر اصولی از مراتع ،کشت دیم در اراضی شیبدار (از جمله کشت غالت بهصورت دیم در اراضی
شیب دار و حتی بر روی واریزه ها) ،عبور دادن آبراهه از روی دامنه جهت آبیاری اراضی و باغات کشاورزی ،عدم
رعایت تناوب زراعی و احداث غیراصولی جاده انجام گیرد.
همان گونه که میدانیم ،هر یک از روشهای مطالعهی زمین لغزشها بهنوبه خود دارای مزایا و معایبی میباشند .این
امر که یک روش در یک منطقه تا چه حد از کارایی برخوردار است به شرایط بسیاری از جمله ،اقلیم و توپوگرافی و
دیگر عوامل بستگی دارد .با توجه به خروجی حاصل از مدل و مقایسهی آن با شرایط اقلیمی ،توپوگرافی ،زمینشناس ی ،
هیدرولوژی و انسانی حاکم بر منطقه می توان ،نتیجه گرفت که استفاده از روش الکتر به عنوان یکی از روشهای تحلیل
تصمیم گیری چند معیاره ،از دقت نسبی باالیی جهت مطالعهی زمینلغزش حوضه آق القان چای برخوردار است و
نتایج حاصل از این تحقیق ،با نتایج مطالعاتی که )Madadi et al (2015), Piroozi et al (2013), Piroozi et al (2012

با هدف پهنهبندی خطر زمینلغزش در حوضه ی آبخیز آق القان چای انجام دادهاند ،همخوانی بسیاری دارد.
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