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چکیده
شناسایی مناطق مستعد وقوع زمینلغزش از طریق پهنهبندی خطر ،یکی از اقدامات مؤثر و ضروری در کاهش خطرات احتمالی
و مدیریت خطر است .نقشۀ پهنهبندی زمینلغزش این امکان را فراهم میسازد کهه منهاطق آسهیبپهییر شناسهایی شهوند و در
برنامهریزیهای محیطی مد نظر قرار گیرند .هدف از پژوهش حاضر ،پهنهبندی خطر زمینلغزش در حوضۀ صهلواتآبهاد شههر
سنندج از طریق تهیۀ الیههای اطالعاتی و عوامل مؤثر بر خطر وقوع زمینلغزش ،بها اسهتااده از روش فهازی و فراینهد تحلیهل
شبکه ( )ANPاست .به منظور پهنهبندی خطر زمینلغزش در حوضۀ صلواتآباد از متغیرهای شیب ،جهت شیب ،زمینشناسی،
کاربری اراضی ،بارش ،فاصله از رودخانه ،فاصله از گسل ،فاصله از جاده بهرای پهنههبنهدی خطهر زمهینلغهزش اسهتااده شهد.
الیههای فازی استانداردشده در محیط  GISهمپوشانی و سازماندهی شد .سپس ،وزن عوامل مؤثر به وسیلۀ مدل  ANPمحاسبه
و بر الیههای اطالعاتی برای در محیط  GISاعمال و با همپوشانی آنها نقشۀ پهنهبندی وقوع زمینلغزش در  5طبقهه حساسهیت
خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم تهیه شد .نتایج این ارزیابی نشان داد از کل مساحت حوضهۀ صهلواتآبهاد منطقهه بها
خطر متوسط با مساحت  120/12هکتار ( 92/11درصد) را به خود اختصها

داد .از میهان  1عامهل بررسهیشهده روی وقهوع

زمینلغزش ،معیارهای شیب و زمینشناسی بهترتیب با وزنهای  2/209و  ،2/130بیشترین وزن و همچنین ،معیارهای فاصله از
گسل ،فاصله از رودخانه و بارش ،به ترتیب با وزنهای  2/251 ،2/290و  ،2/250کمتهرین وزن را در پهنههبنهدی خطهر وقهوع
زمینلغزش به خود اختصا

دادند .بیشترین خطر زمینلغزش در جهت شهیبههای جنهو ،،جنهو ،شهر و شهر اسهت.

همچنین ،شیبهای بیشتر از  12درصد بیشترین میزان وقوع خطر زمینلغزش را به خود اختصا

داد.

کلیدواژگان :حوضۀ صلواتآباد ،زمینلغزش ،فرایند تحلیل شبکه.Super Decision ،

نویسندۀ مسئول

Email: hosseinyousefi@ut.ac.ir
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مقدمه
زمینلغزش جزء پدیدههاي طبیعی در جهان است که با ایجاد
خسارتهاي متعدد ،منابع طبیعی و انسانی را تحت تأثیر قررار
میدهد [ .]1حرکات تودهاي و زمرینلغرزش یکری از حرواد
طبیعی است که ساالنه خسارت جانی و مالی فراوانی به کشور
وارد میکند .زمینلغزش موجب خسارت بره انروا سرازههراي
مهندسی ،مناطق مسکونی ،زمینهاي کشاورزي و در پری آن،
ایجاد رسوب و سیالبهراي گر آلرود و در نهایرت ،پرر شردن
مخررازن سرردها مرریشررود .افررزون بررر آن ،آثررار اجتمررا ی و
زیستمحیطی ناشی از وقرو ایرن پدیرده ،ماننرد مهراجرت و
بیکاري را نباید نادیده گرفت [ .]2وقو زمینلغزشها از جمله
مخربترین حواد طبیعی در منراطق شریبدار بره حسراب
میآید که مواد در امتداد یک سطح یرا یرک زون گسریختیی
مشرخ روي دامنرره مرریلغزنررد و بره سررمت پررایین حرکررت
میکنند [ .]3زمینلغزش خطري در زمینۀ ژئوفیزیک یرا آب و
هواست که به نوان یک جنبش تودهاي از مواد سطح زمرین،
معموالً شام جابهجایی برشی تودۀ خاك یا سرن در امترداد
یک یا چند سرطح لغزنرده مریشرود [ .]4ناپایرداري دامنرهاي
ماننررد بسرریاري از موضررو ات زمررینشناسرری محیطرری ،از
پیچیدهترین مسائلی است که به دلیر تنرو وامر مرثثر در
وقررو ناپایررداري دامنررههاسررت .ایررران بررا توجرره برره شرررای
توپرروگرافی نسرربتاً کوهسررتانی ،فعالیررت زمررینسرراختی و
لرزهخیزي زیاد و شرای متنو زمینشناسی و اقلیمری ،جرزء
کشورهایی است که وقو زمینلغزش در منراطق مختلر آن
سبب به وجرود آمردن خسرارت هراي انسرانی و مرالی زیرادي
مرریشررود [ .]5روشهرراي بسرریاري بررراي پهنررهبنرردي خطررر
زمینلغزش وجود دارد ،ولی به طور کلری ایرن روشهرا بره دو
دستۀ مسرتیی و غیرمسرتیی تیسری مریشروند .روشهراي
مستیی پهنهبندي برر پایرۀ قضراوتهراي متکری برر منراطق
لغزشیافته صورت میگیرد ،ولی روشهاي غیرر مسرتیی کره
پژوهش حاضر نیز از آن جمله است ،بر پایۀ شناسرایی وامر
کنترلکننده و تلفیق این وام به نوان معرفهاي پتانسری
زمینلغزش ،در پهنهبندي است .از این روشهرا مریتروان بره
روشهرررراي پیشررررنهادي ،Mora And Varson ،Nilsen
 Anbalaganو روش اصررال شرردۀ آن و روشهرراي دییررر کرره
متناسب با مناطق مختل به کار برده شده است ،اشراره کررد.
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 LRبراي پیشبینی پهنهبندي خطرر زمرینلغرزش اسرتفاده
میشود [ .]6ارزیابی و پهنهبندي مناطق مخاطرهآمیز با روشی
لمی و دقیق میتواند به منظور کاهش ریسک ،مناسربتررین
راه از نظر صرف هزینه و زمان باشرد .رالوه برر آن ،شناسرایی
مناطق مستعد خطر متأثر از ریزش و لغزش بره همرراه تولیرد
نیشههاي پهنهبندي از موضو ات مه براي مطالعات مردیریت
خطر اسرت .از آنجرا کره شناسرایی منراطق مسرتعد ،یکری از
مراح اصلی پردازش در تجزیه و تحلی است ،انتخراب روش
پیشبینی مناسب ،تأثیر زیرادي برر مطالعرۀ رونرد پهنرههراي
حساس دارد [ .]7محییران مختلر برراي پهنرهبنردي خطرر
زمینلغزش در مناطق گوناگون بسته به اهمیت و تأثیر وامر
مختل  ،پژوهشهایی را انجام دادهاند .در ایتجرا برخری از ایرن
تحیییات به طور مختصرر توضریح داده مریشروند [8رر .]12
مییمی و همکارانش طی پژوهشری بره ارزیرابی و پهنرهبنردي
خطر زمینلغزش در شهر رودبرار برا اسرتفاده از مردل فراینرد
تحلی شبکه پرداختند و نیشۀ پهنهبندي خطر وقو لغزش را
در شرهر رودبرار در سره طبیرۀ خطرر کر ( 4درصرد ،،خطررر
متوس ( 71درصد ،،و خطر زیاد ( 25درصرد ،،تهیره کردنرد.
نترای پرژوهش آنهرا درصررد زیراد منراطق داراي خطرر وقررو
زمینلغزش در محدودۀ شهري را نشان داد [ .]13صفایی پور و
همکارانش طی پژوهشی به پهنهبندي زمینلغزش برا اسرتفاده
از مرردل  AHPدر روسررتاي درهگررز قلنرردران شررهر دهرردز
پرداختند .نتای بهدستآمده از مدل وزندهی و تطبیق آن برا
لغزشهاي رويداده در حوضۀ مرد نظرر بیرانیر آن اسرت کره
پررارامتر حساسرریت سررازندها برره فرسررایش ،بیشررترین وزن
( ،0/212و کررراربري اراضررری ( ،0/173و کمتررررین ارتفرررا
( ،،0/052کمترین وزن را دارند و سایر شراخ هرا برهترتیرب
شام  ،بارش ،ارتفا می شود و کمتررین وزن متعلرق بره الیرۀ
آبراهههاست [ .]14نظ فر و بهشتی طی پژوهشری بره کراربرد
مدل ترکیبی فرایند تحلی شبکه و منطق فازي در پهنهبندي
حساسیت وقو زمینلغزش پرداختند .نتای ارزیابی آنها نشران
داد  70درصد زمینلغزههاي رخداده در منطیه در کالسهایی
با خطر زیاد و خیلی زیاد قرار گرفتهاند .ایرن منراطق اغلرب در
1. Landslide Hazard Index
2. Frequency Ratio
3. Analytical Hierarchy Process
4. Information Value
5. Artificial Neural Networks
6. Logistic Regressions
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نیمۀ شمالی و بخش مرکزي حوضه قرار گرفتهاند .با توجره بره
نتیجرۀ ارزیررابی ،مرردل قابلیررت مناسرربی را بررراي پرریشبینرری
حساسرریت زمررینلغررزش نشرران مرریدهررد [ .]15رجبرری و
همکررارانش طرری پژوهشرری برره ارزیررابی و پهنررهبنرردي خطررر
زمینلغزش با استفاده از فرایند تحلی شبکه و شربکۀ صربی
مصنو ی پرداختند .ارزیابی نتای بهدستآمده از فرایند تحلی
شبکهاي و شبکۀ صبی مصنو ی با استفاده از ضرریب آمراري
کاپا نشان میدهد شربکۀ صربی مصرنو ی برا ضرریب 0/74
نسرربت برره فراینررد تحلی ر شرربکهاي بررا ضررریب  0/72دقررت
بیشتري در پیشبینی زمینلغرزش در حوضرۀ آذرشرهر چراي
دارد [ Goetz .]16و همکرررارانش طررری پژوهشررری توانرررایی
مرردلهرراي الیرروریت  SVMو آمرراري را در مرردلسررازي
زمینلغزش ارزیابی کردند .نترای پرژوهش آنهرا نشران داد بره
طور کلی چارچوب این نرو ارزیرابی مردل را مریتروان برراي
کمررک برره انتخرراب یررک روش مرردلسررازي مناسررب بررراي
زمینلغرزش ا مرال کررد [ .]17روسرتایی طری تحیییری بره
ارزیابی روشهاي تحلی شبکه ( ،ANPو رگرسیون لجستیک
در بررسی پتانسی وقرو زمرینلغرزش در محردودۀ محرور و
مخزن سد پرداخرت .نترای پرژوهش ایشران نشران داد روش
تحلی شبکه نسبت بره روش رگرسریون لجسرتیک ،ملکررد
بهتري در بررسی پتانسری وقرو زمرینلغرزش داشرت [.]18
نیري و کرمی طی پژوهشی به پهنهبندي خطر زمینلغرزش از
طریق ارزیابی متغیرهاي محیطی برا اسرتفاده از مردل تحلیر
شبکه ( ،ANPدر شهرستان بیجار پرداختنرد .نترای پرژوهش
آنها نشان داد  41درصرد از محردودۀ شهرسرتان بیجرار جرزء
مناطق داراي قابلیت خطر محسوب میشرود .نترای دقیرقترر
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پژوهش آنها نشان داد از بین متغیرهاي محیطی مرثثر ،فاصرله
از گس و ارتفا  ،بیشترین و کاربري اراضی ،کمتررین ترأثیر را
در زمینلغزش در محدودۀ شهرستان بیجار دارند [ .]12هردف
از پژوهش حاضر ،بررسی حساسیت زمینلغزش به نوان یرک
مخاطره در منطیۀ مطالعه شرده و اهمیرت هرر یرک از وامر
تأثیرگذار با استفاده از مدل  ANP – Fuzzyبره نروان نرو ی
مدل جدید و سیستمی در پهنرهبنردي زمرینلغرزش در ایرن
منطیه انجام شد.
مواد و روش
منطقۀ مطالعهشده

کردستان با مسراحت  22هرزار کیلومترمربرع داراي حجر
بارشرری  13/2میلیررارد مترمکعررب در سررال و  17رودخانررۀ
دائمی و  24رودخانۀ فصلی با حج منابع آب سطحی 4/3
میلیارد مترمکعب است و سه حوضۀ آبخیز درجرۀ یرک در
کشور دارد .از ابتداي سال زرا ی تا کنرون  446میلریمترر
بارندگی در استان ثبت شده که این میردار در میایسره برا
 616میلیمتر سال گذشته 28 ،درصد کراهش پیردا کررده
است .میانیین ساالنۀ بارش باران در استان کردستان بیش
از  540میلیمتر بوده که این میدار  2برابر میانیین کشرور
اسررت .گردنررۀ صررلواتآبرراد واقررع در اسررتان کردسررتان
شهرستانهاي سنندج و قروه با ارتفرا  2/200مترر اسرت.
این گردنه سر راه سنندج به قرروه و  14کیلرومتري شرر
جنوبی سنندج قرار دارد و شهرستانهاي سنندج و قروه را
از هرر جرردا مرریکنررد .شررک  1نشرراندهنرردۀ منطیررۀ
پژوهششده است.

شکل  .8نقشۀ منطقۀ مطالعهشده
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فرایند تحلیل شبکه ()ANP

فرایند تحلی شبکهاي یکی از تکنیکهراي تصرمی گیرري
چندمعیاره اسرت و در مجمو رۀ مردلهراي جبرانری قررار
میگیرد .این مدل بر مبناي فرایند تحلیر سلسرلهمراتبری
طراحی شده و شبکه را جاییزین سلسلهمراتب کرده است.
روش  ANPشک توسعهیافتهاي از  AHPاست که می تواند
همبستییها و بازخوردهاي موجود بین ناصر مثثر در یک
تصمی گیري را مدلسازي کرده و تمرامی ترأثیرات درونری
اجزاي مثثر بر تصرمی گیرري را منظرور و وارد محاسربات
کند .بنابراین ،برترري و تمرایز  ANPنسربت بره  AHPآن
است که  ANPوابستییهاي متیاب بین ناصر را در نظرر
میگیرد و نیرش دقییی به مسائ پیچیده ارائه میکند ،در
حالی که  ،AHPوابستییهاي متیاب بین ناصرر تصرمی ،
یعنی وابستیی میان معیارها ،زیرمعیارها و گزینرههرا را در
نظر نمیگیرد و ارتباط بین ناصر تصمی را سلسلهمراتبی
و یکطرفه فرض میکند .در صورتی که بسیاري از مسرائ

تصمی گیري نمیتوانند به صورت سلسرلهمراتبری سراختار
یابند.
فرایند مدلسازي براي پهنهبندي زمینلغزش در مردل
 ANPبه صورت زیر است:
گام نخست :ساخت مدل و ایجاد یک ساختار شبکهاي.
گام دوم :میایسۀ دودویی و تعیین بردارهاي اولویت کره در
واقع مشابه آنچه در فرایند تحلی سلسلهمراتبی در میایسۀ
معیارها صورت میگیرد ،در فرایند تحلی شبکه نیز تکررار
میشود .گام سوم :تشکی سوپر ماتریس اولیره و نراموزون.
گام چهارم :تشکی سوپر ماتریس مروزون .گرام پرنج  :در
نهایت ،تشکی سوپر ماتریس حد .در این مرحلره از مردل،
تمامی ناصر سروپر مراتریس مروزون بره حردي بره تروان
میرسند تا همیرا شده و میادیر آن با ه برابرر شروند .برا
تشکی سوپر ماتریس حرد ،برردار وزن مرومی بره دسرت
میآید .شک  2نشاندهندۀ مراحر کرار توسر نررمافرزار
 Super Decisionاست.

شکل  .0روند انجام کار با استفاده از نرمافزار Super Decision
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مدل فازی

نظریۀ فازي در سال  1265توس پروفسور لطفری سریرزاده
ارائه شد .مدل فازي ،نظریهاي است براي اقدام در شرای ردم
اطمینان؛ این نظریه مفاهی و متغیرهراي مربه را بره شرک
ریاضی درمیآورد .این نظریه در برابر منطق کالسریک مطرر
شده است .منطق کالسیک هر چیزي را براساس یک سیسرت
دودویی نشان میدهد ،ولی منطق فازي هر چیزي را با رددي
که میدار آن بین صفر و یرک اسرت ،نشران مریدهرد .مرالك
امتیازدهی براي هر یک از وام و کالسهاي مرتب با آن ،از
تیسی نسبت مناطق لغزش (درصد پیکسر هرایی کره در آن
لغررزش رخ داده اسررت ،برره منرراطق فاقررد لغررزش (درصررد
پیکس هاي بدون لغزش ،به دسرت مریآیرد .در فرازيسرازي
معیارها ،براي ارزشگذاري میرادیر معمروالً از توابرع ضرویت
مختلفی همچون توابع  J-shape ،Linerو  Sigmoidalاستفاده
میشود [ .]20الوه بر این توابع ،کاربر میتوانرد برا توجره بره
نیاز خود ،تابع را تعری کنرد .یکری دییرر از وامر مرثثر برر
 User-definedاستانداردسازي نیشههراي فرازي ،تعیرین حرد
آستانه است که به آنها نیاط کنترل میگویند ،اما نکترهاي کره
باید در انتخاب تابع به آن توجه کرد ،نو کاهشی یرا افزایشری
بررودن معیررار مررد نظررر اسررت .در اینجررا منظررور از کرراهش،
حداق شونده یا نزولی بودن تابع است [.]21
بحث و نتایج
پژوهش حاضر براي شناخت وام مثثر خطر زمینلغرزش در
حوضۀ صلواتآباد استان کردستان با بهکارگیري مدل – ANP
 Fuzzyهمچون یک مدل کمی براي تجمیع الیهها انجام شده
اسررت .معیارهرراي بررسرریشررده در تحییررق حاضررر ،شررام
توپوگرافی ،زمینشناسی ،وام زیستی و اقلیمی می شرود .در
معیار توپوگرافی ،گزینههاي ارتفرا  ،شریب و جهرت شریب در
نظر گرفته شده اسرت .در معیرار زمرینشناسری ،گزینرههراي
فاصله از گس و زمرینشناسری لحراظ شرده اسرت .در معیرار
وام زیستی ،گزینههاي شاخ پوشرش گیراهی ،فاصرله از
جرراده و کرراربري اراضرری بررسرری شررده و در معیررار اقلیمرری،
گزینههاي بارش ،تراک زهکشی ،شاخ و فاصرله از رودخانره
در نظر گرفته شده است .در تهیۀ الیههاي اطال راتی از منرابع
و نیشههراي توپروگرافی  ،1:25000زمرینشناسری 1:100000
استفاده شرد .اطال رات موجرود برا پیمرایش و برداشرتهراي
صحرایی تکمی و اصال شد .بعرد از تهیرۀ منرابع و اطال رات
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الزم ،مراحر پررژوهش انجررام شررد کرره بررارتانررد از :مرحلرۀ
نخسررت؛ سرراماندهی اطال ررات ،کرره در آن دادههرراي فضررایی
مربوط به الیههاي هشتگانرۀ اسرتفاده شرده در مردل ،شرام
الیههاي شیب ،جهت شیب ،بارندگی ،فاصله از جاده ،فاصرله از
گس  ،فاصله از آبراهه ،کاربري اراضی منطیره ،زمرینشناسری
که در قالب فرمتهاي رستري و برداري در محری نررمافرزار
 Arc GISساماندهی شدند .مرحلۀ دوم؛ محاسربۀ وزن وامر
مثثر به وسیلۀ مدل  ANPو ا مال ایرن وزنهرا برر الیرههراي
اطال اتی وام مثثر ،همپوشانی آنها در محری  GISو تهیرۀ
نیشۀ پهنهبندي وقو زمینلغرزش .در پرژوهش حاضرر برراي
اینکه بتوان تأثیر کالسهاي مختل معیارها را در پهنرهبنردي
حساسیت زمینلغزش مشرخ کررد ،الیرههرا براسراس نرو
ملکردشان در رخداد زمینلغزش با استفاده از توابع ضرویت
فازي در بازۀ یک تا صفر فازيسازي شدند .براي انجام این کرار
از توابع موجود در نرمافزار  ARC GISاسرتفاده شرد .شرک 3
نشاندهندۀ الیههاي فازيشده است.
بعد از تهیۀ الیهها ،وزندهی بره زیرمعیرارهرا در درون
گروه و معیارها در بین گروههرا صرورت گرفرت .وزندهری
توس نرمافرزار  Super Decisionصرورت گرفرت .تشرکی
ماتریس و وزندهی پایانی با توجه به دادههراي ورودي بره
وسیلۀ نرمافزار صورت گرفرت ترا خطرا بره میرزان زیرادي
کاهش یابد .وزنهراي برهدسرتآمرده از نررمافرزار Super
 Decisionدر محی  GISبراي تجمیع الیهها به کار رفرت.
با توجه بره مسرئلۀ تحییرق یرک مردل شربکهاي دو الیره
متشک از الیۀ هدف و الیۀ معیارها طراحری و سرازماندهی
شد .سپس ،میایسۀ زوجی خوشههرا برا اسرتفاده از روابر
بهدستآمده از طریق پرسرشنامره و تکنیرک دیماتر کره
توس متخصصان و کارشناسان در این زمینره تهیره شرده
است ،در محی نرمافزاري سوپردسریژن انجرام شرد و سره
ابرماتریس مروزون ،نراموزون و حردي ،بره همرراه ضررایب
هریررک از ناصررر م رثثر در زمررینلغررزش برره دسررت آمررد.
جدول هاي 1ر  3نشاندهنردۀ سروپرماتریسهراي مروزون،
ناموزون و حدي هستند که با استفاده از نرمافزار به دسرت
آمده اند .شک  4نشاندهندۀ وزنهاي بهدسرتآمرده برراي
هریک از معیارهاست .سپس ،میرزان ناسرازگاري محاسربه
میشود .که در این فرایند میزان ناسازگاري توس نرمافزار
سوپردسیژن براي هر مراتریس میایسرۀ زوجری محاسربه و
ارائره مرریشررود .اگرر میررزان ناسررازگاري از  0/1فراتررر رود،
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قضاوت ناسازگار است و باید در چیرونیی قضراوت تجدیرد
نظر شود .در نهایت ،با توجه به ضرایب بهدستآمده ،نیشرۀ

پهنهبندي زمینلغرزش در محری
تهیه شد.

شکل  .9نقشۀ فاکتورهای فازیسازیشدۀ مؤثر بر حساسیت زمینلغزش

نررمافرزاري ARC GIS
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جدول  .8سوپرماتریس موزون با استفاده از نرمافزار Super Decision

جدول  .0سوپرماتریس ناموزون با استفاده از نرمافزار Super Decision

جدول  .9سوپرماتریس حد با استفاده از نرمافزار Super Decision
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شکل  .4وزن زیرمعیارهای خروجی نرمافزار Super Decision

براساس وام مرثثر برر وقرو زمرینلغرزش در قالرب
الیههاي اطال اتی ،حوضۀ صلواتآباد از نظر پتانسی وقرو
زمینلغزش به پن طبیه از خطر خیلی زیاد تا خیلری کر
تیسی شد .مساحت هریک از طبیرات پرن گانره و درصرد
اختصاص دادۀ لغزشهاي رخداده در هر یرک از پهنرههراي
خطرر در جردول  4ارائره شررده اسرت .بیشرترین مسرراحت
منطیۀ مطالعه شده از نظر خطر وقو زمینلغزش مربوط به

طبیۀ خطرر متوسر برا مسراحت  804/70هکترار اسرت.
همچنررین ،معیررارهرراي شرریب بررا وزن  0/243و معیررار
زمررینشناسرری بررا وزن  0/124بیشررترین ت رأثیر در وقررو
زمینلغزش منطیه را داشتهاند .و معیارهاي فاصله از گس
با وزن  ،0/036معیارهاي فاصله از رودخانه برا وزن 0/058
و بارش با وزن  0/056کمترین تأثیر را بر وقو زمینلغزش
منطیه داشتند.

جدول  .4مساحت گسترههای لغزشی در پهنۀ خطر
کالس حساسیت

مساحت بر حسب هکتار

مساحت برحسب درصد

حساسیت خیلی زیاد
حساسیت زیاد
حساسیت متوس
حساسیت ک
حساسیت خیلی ک

247/62
610/28
804/70
606/03
232/10

2/20
24/41
32/18
24/24
2/27
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شکل  .9نقشۀ پهنهبندی حساسیت زمینلغزش همراه با زمینلغزشهای اتفاقافتاده در منطقه

نتیجهگیری
ارزیررابی و شناسررایی وام ر م رثثر ب رر وقررو زمررینلغررزش و
پهنهبندي سطو منطیه از لحاظ حساسریت بره وقرو خطرر
زمینلغزش امري ضروري است .در پژوهش حاضر برا اسرتفاده
از مدل  ANP – Fuzzyپهنهبندي حساسیت زمینلغزش براي
حوضۀ صلواتآبراد شرهر سرنندج واقرع در اسرتان کردسرتان
صررورت گرفررت .در نهایررت ،نیش رۀ پهن رهبنرردي خطررر وقررو
زمینلغزش در حوضۀ صلواتآبراد بره پرن طبیره حساسریت
خیلی زیاد ،زیاد ،متوس  ،ک و خیلی ک تیسی شد .شک 5
نیشررۀ پهنررهبنرردي حساسرریت زمررینلغررزش همررراه بررا
زمینلغزشهاي اتفا افتاده در منطیرۀ مطالعره شرده را نشران
میدهد .بر این اسراس ،از کر مسراحت حوضرۀ صرلواتآبراد
حدود  247/62هکتار ( 2/20درصد ،مربوط به مناطق با خطر
خیلی زیاد 610/28 ،هکتار ( 24/41درصد ،مربوط به منطیره
با خطر زیاد 804/70 ،هکتار ( 32/18درصد ،مربوط به منطیه
با خطر متوس  606/03 ،هکترار ( 24/24درصرد ،مربروط بره
منطیه با خطر ک و  232/10هکتار ( 2/27درصد ،مربوط بره
منطیه با خطر خیلی ک را در بر مریگیررد .ایرن پهنرهبنردي
نشان میدهد حوضۀ صلواتآباد از نظر وقو زمینلغزش جرزء
مناطق با خطر متوس اسرت .از میران  8امر بررسری شرده
روي وقررو زمررینلغررزش ماننررد شرریب ،جهررت شرریب،
زمینشناسی ،کاربري اراضی ،فاصله از جاده ،برارش ،فاصرله از

رودخانه و فاصله از گسر  ،معیارهراي شریب و زمرینشناسری
بررهترتیررب بررا وزنهرراي  0/243و  ،0/124بیشررترین وزن و
معیارهاي فاصله از گس  ،فاصله از رودخانه و بارش برهترتیرب
بررا وزنهرراي  0/058 ،0/036و  ،0/056کمتررررین وزن را در
پهنهبندي خطر وقو زمینلغزش بره خرود اختصراص دادنرد.
بیشترین خطر زمینلغزش در جهت شیبهاي جنوب ،جنوب
شر و شر به دلی نو خاك تشرکی دهنرده و سرازندهراي
حساس به فرسایش است .همچنین ،شیبهراي زیرادتر از 10
درصد بیشترین میزان وقرو خطرر زمرینلغرزش را بره خرود
اختصاص دادند .بنابراین ،با توجه به نتای به دست آمده به نظرر
میرسد که باید در برنامهریرزيهراي محیطری تمهیردات الزم
براي میابله با این پدیده و کاهش خسارتهراي جرانی و مرالی
آن در منرراطق حسرراس دیررده شررود .نتررای بررهدسررتآمررده از
پژوهش حاضر نشان داد روش تحلی شربکه ( ،ANPملکررد
مناسبی در شناسایی مناطق خطر و پهنهبنردي آن در منطیرۀ
مطالعه شده دارد که با نترای پرژوهشهراي روسرتایی [ ]18و
ساالري و همکاران [ ]21مطابق است .پیشنهاد میشود برراي
جلوگیري از خطر وقو زمینلغرزش در منطیرۀ مطالعره شرده
اقدامات آبخیزداري مناسب مانند بانکتبندي دامنههرا ،ایجراد
شبکههاي زهکشی در الیرههراي زیررین تروده برا اسرتفاده از
لولههاي مشبک استاندارد ،کاشت درختران مناسرب برا اقلری
منطیه و سازندهاي مناطق در باالدست حوضه صورت گیرد.
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