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 1دانشجوی دکتری ،دانشکده علوم انساني ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران و  2استادیار ،بخش تحقیقات آبخیزداری ،مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعي استان اصفهان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،اصفهان ،ایران
تاریخ پذیرش1930/00/10 :

تاریخ دریافت1939/10/23 :

چکیده
زمینلغزشها از مهمترین رخدادهای طبیعي هستند و اتخاذ استراتژی کاهش خسارات و حفظ منابع طبیعي و انساني
در این رابطه ضروری ميباشد .اهداف این پژوهش ،تشخیص عوامل موثر در زمینلغزش ،پهنهبندی و ارزیابي رخداد این
پدیده با استفاده از تئوری دمپستر شفر و تکنیک  GISميباشد .در این پژوهش ،بر اساس تلفیق نقشه لغزش با
نقشههای عوامل موثر مانند مقدار شیب ،فاصله از جاده ،تراکم آبراهه ،ارتفاع ،بارش ،کاربری اراضي ،فاصله از گسل،
جهت شیب و لیتولوژی تحلیل خطر انجام ميگیرد .در نهایت احتمال رخداد زمینلغزشها از خطر خیلي زیاد تا خطر
خیلي کم طبقهبندی شد .از کل مساحت  118101هکتاری منطقه 12/18 ،درصد در رده خیلي زیاد 12/18 ،درصد در
رده زیاد 21/20 ،درصد در رده متوسط 23/99 ،درصد در رده کم و  29/31درصد در رده خیلي کم قرار گرفتهاند .مدل
با استفاده از یک سوم نقاط لغزشي ،نسبت فراواني ( ،)FRشاخص  SCAIو منحني  ROCمورد ارزیابي و اعتبارسنجي
قرار گرفت .نتایج نشان داد ،نسبت فراواني پیکسلها ( )FRو شاخص سطح سلول هسته ( )SCAIمبین صحت مناسب
طبقهبندی در پنج طبقه خطر ميباشد .همچنین ،دقت نمودار ویژگي عملگر گیرنده ( )ROCمدل دمپستر شفر با سطح
زیر منحني ( 19 )AUCدرصد ،نماینده همبستگي باال بین نقشه خطر تهیه شده و نقشه پراکنش زمینلغزش و ارزیابي
خوب مدل ميباشد .نتایج این پژوهش بهعنوان اطالعات پایهای برای مدیریت و برنامهریزی محیطي ميتواند مورد
استفاده قرار گیرد.
واژههایکلیدی :احتمال ،ارزیابي ،پهنهبندی ،رخداد ،زمینلغزش

مقدمه
ناپایداری دامنههای طبیعي ،یکي از پدیدههای
زمینشناسي و ژئومورفولوژی است که در تغییر شکل
سطح زمین نقش بهسزایي دارد و زماني که
فعالیتهای انساني را تحت تأثیر قرار ميدهد ،ميتواند

___________________________
* مسئول مکاتباتk_sh424@yahoo.com :

به پدیدهای خطرناک تبدیل شود ( Fatemi Aghdaو
همکاران2001 ،؛  Gorsevskiو همکاران.(2001 ،
زمینلغزش از پایین افتادن و یا حرکت یکپارچه و
اغلب سریع حجمي از مواد رسوبي در امتداد دامنهها
رخ ميدهد .در ایاالت متحده آمریکا سالیانه بهطور
متوسط  1/1میلیارد دالر ،در ژاپن دو میلیارد دالر و
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کرد .بهطور کلي ،نتایج حاصله از پژوهشهای انجام
شده نشان ميدهد که استفاده از تئوری احتماالتي
بیزین ميتواند در پیشبیني وقوع حوادث طبیعي از
جمله زمینلغزشها بهعنوان یک روش کارآمد و دقیق
مورد استفاده قرار گیرد .یکي از مزایای استفاده از
تئوری بیزین ،امکان استفاده از دادههای کمي و کیفي
متغیر و نظرات کارشناسي در سامانههای پیچیده است
که این امر بهصورت بالقوه در مدیریت منابع طبیعي
با ارزش ميباشد ،خصوصا در شرایطي که دسترسي به
دادههای قابل اعتماد در منابع طبیعي محدود است
( Shahabiو  .)2003 ،Sadodinهدف از این پژوهش
بررسي عوامل موثر ،پهنهبندی و ارزیابي خطر
زمینلغزش با استفاده از روش دمپستر شفر (یکي از
زیر شاخههای روش بیزین) ميباشد.

در ایتالیا  2/1میلیارد دالر برای این پدیده هزینه
ميشود ( Blöchlو  .)2001 ،Braunپیشبیني ميشود
که بهعلت ادامه فزاینده دستاندازی انسان در طبیعت
و استفاده از نواحي کوهستاني و مستعد لغزش ،رخداد
زمینلغزشها و ضررهای حاصل از آنها ابعاد وسیعتر
و گستردهتری پیدا نماید ( .)2001 ،Izadiاستراتژی
مطالعه زمینلغزش شامل شناخت فرایند ،تحلیل خطر
و پیشبیني زمینلغزش با هدف کاهش خسارات ناشي
از آن است ) Lanو همکاران .)2000 ،تاکنون
روشهای مختلفي برای پهنهبندی خطر زمینلغزش و
برآورد شدت و ارزیابي این پدیده ارائه شده که بهطور
کلي در روشهای کیفي ،نیمه کمي و کمي
دستهبندی ميشوند (2002 ،Ownegh؛  Leeو ،Choi
 .)2000در خصوص سابقه روش دمپستر شفر که یکي
از روشهای بیزین ميباشد ،ميتوان به موارد زیر اشاره

جدول -1سوابق پهنهبندی خطر زمینلغزش با استفاده از مدل دمپستر شفر
عوامل ورودی مدل

ردیف
1

2
9
0

1

شیب
درجه
شیب
درجه
شیب
درجه
شیب
فاصله
از
گسل

جهت شیب

ارتفاع

زمینشناسي

کاربری
اراضي

شکل شیب

توپوگرافي

قطر درخت

لیتولوژی

جهت شیب

فاصله از
آبراهه

فاصله از
جاده

تراکم
جاده

جهت شیب

ارتفاع

لیتولوژی

زمینشناسي

ارتفاع

درجه شیب

موادوروشها

منطقه موردپژوهش :حوزه آبخیز ونک در محدوده
غربي شهرستان سمیرم از استان اصفهان واقع شده
است .وسعت حوضه  118101هکتار مي باشد و در
محدوده طولهای جغرافیایي ˝ 11˚ 10΄ 10تا ˝11
΄ 11˚ 08و عرضهای جغرافیایي ˝ 91˚ 21΄ 1تا ˝10
΄ 91˚ 12قرار دارد .این حوضه در زون ساختاری
سنندج سیرجان و زاگرس مرتفع قرار دارد (شکل .)1
با توجه به نقشه زمینشناسي سازندهای رخنمون
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یافته از قدیم به جدید شامل شیل ،آهک و ماسه
سنگ سازند سورمه در ژوراسیک ،سازندهای فهلیان،
گدون ،داریان ،تاربور و واحدهای آهکي کرتاسه ،تناوب
مارن ،آهک و دولومیت ،ماسه سنگ و کنگلومرا مربوط
به سازندهای کشکان ،شهبازان ،جهرم ،پابده مربوط به
دوران دوم و سازندهای آسماری ،رازک ،آغاجاری
مربوط به دوران سوم و کنگلومرای بختیاری همراه با
رسوبات آبرفتي قدیمي و جدید ،مخروط افکنهها،
پهنههای رسي و سیلتي و ماسهای و رسوبات بستر

اولویتبندی عوامل موثر بر وقوع زمینلغزش و پهنهبندی خطر آن با استفاده از تئوری احتماالتي دمپستر شفر

رودخانه متعلق به عهد حاضر ميباشد .گسلهای اصلي
منطقه تحت تأثیر راندگي زاگرس ميباشد .مهمترین
گسل موجود در حوضه که در جنوب آن قرار دارد،
گسل سمیرم مي باشد .بر اساس نقشه ژئومورفولوژی،
سیمای زمین ریختشناسي منطقه شامل واحدهای
کوهستان ،دشت سر پوشیده ،دشت سر انتهایي و

31/

دشت سر فرسایشي تقسیم شده است .بررسي گرادیان
بارندگي مبین این است که بیشترین میزان بارش
مربوط به جنوب غربي منطقه است که منحني 100
میليمتر از آن ميگذرد .شرقيترین مناطق حوضه
کمترین میزان بارش را به میزان  228میليمتر
دریافت ميکند.

شکل-1موقعیت منطقه نسبت به استانهای اصفهان و هم جوار

روش پژوهش :برای پهنهبندی خطر زمینلغزش در
منطقه سمیرم بهترتیب زیر اقدام شد.
 -1شناسایي مناطق لغزشي :برای تحلیل خطر
احتمالي زمینلغزش ،شناسایي صحیح مناطق لغزشي
امری ضروری به حساب ميآید .لذا با استفاده از
عکسهای هوایي موجود ،نقاط لغزشي شناسایي و

بهمنظور ارزیابي نتایج تفسیر عکسهای هوایي در
مقیاس  1:00000بازدیدهای میداني از منطقه مورد
نظر صورت پذیرفت.
 -2تهیه نقشههای پایه :نقشههای پایه مورد استفاده
در این پژوهش عبارتند از نقشه زمینشناسي در
مقیاس  ،1:100000عکسهای هوایي در مقیاس
 ،1:00000نقشه توپوگرافي با مقیاس  ،1:10000نقشه
کاربری اراضي با مقیاس  ،1:100000تصاویر
ماهوارهای ETM+
 -9شناسایي عوامل موثر در وقوع زمینلغزش :بر
اساس مقیاس ،موقعیت منطقه مطالعاتي و روش پهنه-

بندی استفاده شده ،عوامل موثر در وقوع زمینلغزش
در منطقه شناسایي و نقشههای مربوطه در محیط
نرمافزار  ArcGIS, ILWISرقومي شد .مجموعا نه

عامل شامل سنگشناسي ،فاصله از گسل ،ارتفاع،
شیب ،جهت شیب ،کاربری اراضي ،فاصله از جاده،
نقشه هم بارش و تراکم شبکه زهکشي مورد استفاده و
مطالعه قرار گرفته است.
 -0تهیه نقشههای عوامل موثر در وقوع زمینلغزش :با
استفاده از نقشه زمینشناسي  1:100000منطقه
وضعیت زمینشناسي منطقه بهخوبي بررسي ،سپس با
مطالعه و بررسي فتوژئولوژیکي عکسهای هوایي
 1:00000سازمان نقشهبرداری کشور و بررسيهای
میداني ،اقدام به تهیه نقشه زمینشناسي شد .پس از
تهیه نقشه واحدهای سنگشناسي و خطوارهها ،اقدام
به رقومينمودن آنها شد و نقشههای لیتولوژی ،تراکم
شبکه زهکشي ،فاصله از گسل و فاصله از آبراهه از
این طریق در محیط  ArcGISتهیه شد .بهمنظور تهیه
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نقشه مدل ارتفاعي رقومي ( ،)DEMنقشه شیب ،جهت
شیب و طبقات مربوط به آنها از نقشه توپوگرافي با
مقیاس  1:10000سازمان جغرافیایي نیروهای مسلح
استفاده شده است .تمامي نقاط ارتفاعي و منحنيهای
میزان  100متری حوضه مورد مطالعه رقومي و تمامي
اقدامات الزم برای استفاده از این اطالعات در محیط
نرمافزار  ILWIS1انجام گرفت .با استفاده از
منحنيهای میزان و نقاط ارتفاعي رقومي شده و روش
درونیابي ،اقدام به تهیه مدل ارتفاعي رقومي شد .پس
از ایجاد مدل رقومي ارتفاعي ،نقشه شیب و جهت
شیب با دقت  90×90مترمربع تهیه شد .با استفاده از
آمار 90ساله ایستگاههای واقع در محدوده مورد
بررسي و روش میانیابي  Krigingدر محیط Surfer
اقدام به تهیه منحنيهای همباران سالیانه در حوضه
مورد مطالعه شد .نقشه کاربری اراضي منطقه نیز از
طریق نقشه کاربری اراضي با مقیاس  1:100000و
تصاویر سنجنده  ETM+که در محیط نرمافزار ENVI
 4.5تصحیح و تهیه شد.
 -1نقشه پهنهبندی خطر زمینلغزش از طریق وزن-
دهي (روابط  )11-1به نقشههای عوامل موثر با
استفاده از روش دمپستر شفر تهیه ميشود.
 -1دقت حدود آستانه طبقات نقشه پهنهبندی خطر
زمینلغزش به کمک نسبت فراواني ( )FRو شاخص
سطح سلول هسته ( )SCAIبررسي ميشود.
 -1نقشه پهنهبندی خطر زمینلغزش با استفاده از
مساحت زیرمنحني ( )AUCویژگي نسبي یا گیرنده
( )ROCارزیابي ميشود.

موازی با امتداد زاگرس مرتفع ميباشد .وجود این
دسته گسلهای کمابیش موازی ،باعث خردشدگي و
درزهداری شدید سنگهای منطقه شده است .از جمله
مهمترین گسلهای منطقه گسل سمیرم است که در
سمت غرب منطقه مورد مطالعه قرار دارد و باعث بههم
ریختگي منطقه از نظر زمینشناسي شده است .در
بخشهای مرکزی و شرقي منطقه مورد مطالعه بهدلیل
پوشش رسوبات جوان کواترنری گسلهای منطقه
پنهان گشته و آثاری از گسل در سطح دیده نميشود.
گسلهای حاصل به کمک نرمافزار تخصصي ER
 Mapperشناسایي شدهاند .از جمله شواهد صحرایي
موجود برای شناسایي گسلهای مذکور ميتوان به
جابهجایي آبراهههای منطقه اشاره کرد .پس از رقومي-
سازی خطوط گسلها از روی نقشه زمینشناسي،
نقشه فاصله از گسل در محیط  ArcGisتهیه شد
(شکل .)2

پایگاه داده :شناسایي عوامل مؤثر در وقوع

ارتفاع :برخي از محققان از ارتفاع بهعنوان یک عامل

زمینلغزش ،مهمترین مرحله پهنهبندی رویداد این
خطر است .در ذیل به توضیح عوامل نه گانه موثر در
زمینلغزش پرداخته شده است.

کنترلي در وقوع زمینلغزشها استفاده ميکنند
( Yilmazو همکاران .)2010 ،تغییرات ارتفاعي هر
منطقه بهعنوان عامل مؤثر در ایجاد حرکات تودهای
محسوب ميشود .برای ترسیم نقشه ارتفاعي از مدل
رقومي ارتفاعي محدوده مورد مطالعه ( 90متر)
استفاده شد و در محیط نرمافزاری  ArcGISاستخراج
شد (شکل  .)2ارتفاعات باال بهدلیل اینکه تحت
دستکاری انسان قرار نميگیرد و از سازندهای سخت
تشکیل شده است و ارتفاعات پایین بهدلیل نبود شیب
کافي برای وقوع زمینلغزش امتیازات کمي دریافت

سنگشناسی :در منطقه مطالعاتي ،عوامل ساختاری

نقش مؤثری در تکوین ژئومورفولوژیکي منطقه دارد.
پدیده یخزدن و ذوب مجدد و همچنین ،پدیده
کارستي شدن باعث هوازدگي واحدهای سنگي منطقه
شده است .در حدود  10درصد از واحدهای سنگي
حوضه دارای نفوذپذیری کم تا متوسط ميباشد .واحد
Integrated Land and Water Information
System

1

 Qalدارای بیشینه ضریب نفوذپذیری و واحد
دارای کمترین ضریب نفوذپذیری ميباشد .لغزشهای
رخ داده در سازندهای مارني و کواترنری در شکلهای
 0و  1نشان داده شده است .برای استخراج این الیه ،از
نقشه زمینشناسي  1:100000سازمان زمینشناسي
کشور استفاده شده است .این الیه پس از رقومي و
طبقهبندی ،در مدل مورد استفاده قرار گرفته است
)شکل .)2
Ped

فاصله از گسل :همانطور که در شکل  1آمده است،
تعداد  91گسل در منطقه مطالعاتي شناسایي شده که
بیشتر دارای روند شمال غرب جنوب شرق هستند که
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کردند و ارتفاعات متوسط  100تا  2000متر بیشترین
امتیاز را دریافت کردهاند.
شیب :در یک دامنه یک شکل ،با خواص مواد برابر،
افزایش شیب دامنه ،بیشترین ضریب تأثیر را در وقوع
حرکات تودهای دارد ) Daiو  .)2002 ،Leeبا افزایش
زاویه شیب ،سطح لغزشي کاهش یافته ،تنش برشي در
خاکهای آبرفتي افزایش ميیابد .بنابراین دامنههای
با شیب مالیمتر کمتر در معرض زمینلغزش هستند
)Daiو  .)2001 ،Leeنقشه شیب منطقه مورد مطالعه
در فرمت رستری تهیه و در مدل مورد استفاده قرار
گرفته است (شکل .)2
جهت شیب دامنه :جهت شیب نشاندهنده تأثیر
متفاوت نور آفتاب ،بادهای گرم و خشک و بارش در
جهتهای مختلف است ) .)2001 ،Komacنقشه جهت
شیب منطقه در نه گروه در محیط  GISتهیه شده
است (شکل  .)2در منطقه مورد مطالعه جهتهای
شیب شمال و شمال غرب بهعلت بیشترین دریافت
رطوبت بیشترین تاثیر را در وقوع زمینلغزش
داشتهاند.
فاصله از جاده :نوع کاربری اراضي و فعالیتهای
انساني همیشه نقش تعیینکنندهای در تغییرات
محیطي ایفا ميکند .در بسیاری از موارد ،مکانگزیني
این کاربریها به اندازهای نامناسب بوده که باعث ایجاد
نابسامانيها و اختالل در بومسازگان طبیعي ميشود.
یکي از این مکانگزینيها ،کاربری مواصالتي است که
کوچکترین سهلانگاری در مطالعه و بررسي دورنمای
آن ،باعث به خطر افتادن جان انسانها ميشود
) Yilmazو همکاران .)2012 ،نقشه فاصله از جاده در
سه طبقه تهیه شده است (شکل .)2
نقشه کاربری اراضی :نقشه کاربری اراضي نحوه
توزیع پوشش گیاهي ،غیر گیاهي و همچنین ،نوع
پوشش گیاهي در نقاط مختلف را نشان مي-
دهد ) Chauhanو همکاران .)2010 ،نقشه کاربری
اراضي منطقه مورد مطالعه در هشت طبقه شامل
زراعت آبي ،باغات و دیم ،مراتع ،ارتفاعات بایر و دامنه
مراتع ،مرتع و دیمزار ،مرغزار و مرتع ،مرتع ،مرتع
دیمزار و باغات و زراعت آبي ،باغات ،دیمزار و مرتع
تهیه شده است (شکل .)2
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نقشههمبارش :شدت تأثیر عامل بارش در ناپایداری

دامنهها به شرایط آب و هوایي ،توپوگرافي منطقه،
ساختارهای زمینشناسي دامنهها ،نفوذپذیری و سایر
خواص تودههای سنگي و خاکي بستگي دارد ) Daiو
 .)2002 ،Leeنقشه همبارش منطقه مورد مطالعه در
پنج طبقه شامل ،910-000 ،280-910 ،290-280
 000-100و  100-110میليمتر تهیه شده است
(شکل .)2
تراکم شبکه زهکشی :تراکم زهکشي نسبت طول
کل آبراههها به مساحت حوزه آبخیز است .هر چه
تراکم زهکشها بیشتر باشد ،نفوذپذیری کاهش و
سرعت جریانهای سطحي افزایش ميیابد (،Yalcin
 .)2008نقشههای تراکم شبکه زهکشي و فاصله از
شبکه زهکشي در شکل  2نشان داده شده است.
نظریه دمپستر شفر :1نظریه شواهد در سال 1311
بهوسیله دمپستر شفر با نظریه حدود باال و پایین
احتمال ارائه شد .دمپستر در واقع نوعي عدم قطعیت
درباره اندازه احتمال پیشامدها را مدلسازی نمود
( .)1311 ،Dempsterپس از آن شفر در سال 1311
این نظریه را بهعنوان نظریه شواهد بهعنوان ساختاری
برای نمایش اطالعات ناکامل و استدالل تحت عدم
قطعیت ،بهصورت معادله ارائه نمود (.)1311 ،Shafer
پس از ارائه مدل دمپستر شفر بر اساس حدود باال و
پایین احتمال و بهدنبال آن نظریه شواهد ،مدلهای
مختلفي بر اساس توابع اعتماد ارائه شد ،از جمله مدل
 Kohlas( Hintsو  )1331 ،Monnesو Transferable
 Smets( Belief Modelو  ،)1330 ،Kennesکه
سطوح معنایي متفاوتي را برای استفاده از این نظریه
بهمنظور مدلسازی عدم قطعیت ارائه نمودند.
از جمله مطالعات صورت گرفته در خصوص روش
دمپستر شفر ميتوان به Schocken ،)1311( Shafer
و  Smets ،)1339( Hummelو  )1330( Kennesو
 )2001( Yagerاشاره کرد .فرض کنید ،متغیر تصادفي
مورد نظر مقادیر خود را از فضای )W2, W1,
 Ω ) ……Wnکه مجموعه مرجع خوانده ميشود،
اختیار ميکند.

Dempster-Shafer theory
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شکل-2نقشههای عوامل موثر در زمینلغزش ،الف -طبقات ارتفاعي ،ب -فاصله از گسل ،پ -زمینشناسي ،ث -همبارش ،ج -کاربری اراضي،
چ -شیب ،ح -تراکم آبراهه ،خ -جهت شیب و د-فاصله از جاده


هر ساختار یا تابع از زیر مجموعههای  Ωدارای بازه
[ ]0،1ميباشد که بهصورت زیر ميباشد (معادله .)1
]

[
∑

()1

که در آن 2Ω ،زیر مجموعه  Ωميباشد .دو تابع
اعتماد ( )Plsو ( )Belمهمترین توابع در استدالل عدم
قطعیت در  TBMميباشند و بهعنوان حد باال و پایین
میزان نزدیکي به متغیر تفسیر ميشوند .این توابع با
یکدیگر معادل بوده (معادالت  2و  )9و هر کدام را
ميتوان از روی دیگری بهدست آورد ).(1330 ،Smets
∑
()2
∑

() 9

–

زیر مجموعههای  Ωکه مقدار عددی بزرگتر از
صفر داشته باشند ،اعضای کانوني ساختار هستند .بازه
بین مقادیر اعتماد و مقبولیت برای یک پیشامد را بازه
اعتماد آن و اختالف این دو مقدار را عدم آگاهي برای
آن پیشامد مينامند .هنگامي که چندین منبع
اطالعاتي در اختیار هست ،برای تصمیمگیری باید این
منابع اطالعاتي با یکدیگر ترکیب شوند و تصمیم نهایي
اتخاذ شود .قواعد ترکیب فراواني برای ترکیب اطالعات
در قالب نظریه شواهد وجود دارد که هر یک برای
شرایط خاص خود بهکار ميروند ()2000 ،Smets
(معادله .)0
∑

() 0
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قاعده ترکیب دمپستر نرمالیزه کردن قاعده ترکیب
عطفي ميباشد .نرمالیزه کردن یعني مقدار دادن M
 ( ) =0که طبق رابطه زیر بهدست ميآید
)( )2000 ،Denoeuxمعادله .)1
()1
یک روش برای حل تضاد بین منابع اطالعاتي این
است که به هنگام ترکیب ،ساختارهایي که دارای
اطمینان کمتری هستند ،کمتر در ترکیب اطالعات
تاثیر داده شود ،این کار به کمک عملگر تخفیف روی
منبع اطالعاتي  Sاعمال ميشود (معادله .)1
()1

) – (

که در آن a ،ضریب قابلیت اطمینان ميباشد.
پهنهبندی خطر
ارزیابی و اعتبارسنجی  
زمینلغزش :بهمنظور ارزیابي صحت مدل آماری

دمپستر شفر با استفاده از منحني ویژگي عملگر نسبي
( )ROCصحت روش و با استفاده از نسبت فراواني 1و
شاخص سطح سلول هسته Suzen) 2و
 )2000،Doyuranدقت تفکیک بین طبقات در مدل
دمپستر شفر مورد بررسي و تایید قرار گرفت .با توجه
به اینکه برای ارزیابي مدل نميتوان از همان
لغزشهایي استفاده نمود که در پهنهبندی استفاده
شدهاند ( ،)2001 ،Komac18از بین نقاط لغزشي10 ،
درصد برای اجرای مدل و  90درصد برای ارزیابي مدل
مورد استفاده قرار گرفت ) Constantinو همکاران،
.(2010
نسبت فراواني ( )FRو شاخص  SCAIدو شاخصي
هستند که دقت طبقهبندی مدل را ميتوانند تعیین
کنند ( Kayasthaو همکاران .(2003 ،در حقیقت
نسبت فراواني ( )FRنسبت مساحت سطح لغزشي در
هر طبقه به مساحت سطح آن طبقه ميباشد و
شاخص  SCAIنسبت درصد مساحت هر یک از
طبقات پهنهبندی خطر وقوع زمینلغزش به درصد
لغزشهای اتفاق افتاده در هر طبقه استYilmaz) 35
و همکاران2012 ،؛  Suzenو .)2000 ،Doyuran

(Frequency Ratio )FR
)Seed Cell Area Index (SCAI
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هر دو شاخص که از نظر مقدار ،رابطه عکس با هم
دارند ،برای ارزیابي دقت تفکیک طبقات مدل استفاده
ميشود (جدول  .)1بهمنظور اعتبارسنجي یا صحت
مدل از منحني  ROCاستفاده شد ) Nefesliogluو
همکاران .)2008 ،منحني  ROCاز کارآمدترین
روشها در ارائه خصوصیت تعییني ،شناسایي احتمالي
و پیشبیني سامانهها است که میزان دقت مدل را به-
صورت کمي برآورد ميکند ( Swets36و همکاران،
 .)1388سطح زیر منحني  ROCکه  AUCیا Area
 Under Curveنامیده ميشود ،بیانگر مقدار پیشبیني
سامانه از طریق توصیف توانایي آن در تخمین درست
وقایع رخداده (وقوع زمینلغزش) و عدم وقوع رخداد
(عدم وقوع زمینلغزش) آن است.
نرخ پیشبیني (منحني  )ROCبیانگر ارزیابي مدل
و متغیرهای پیشبیني کننده که زمینلغزش را
پیشبیني ميکند ،ميباشد ) Buiو همکاران.(2012 ،
منحني  ROCنشان داد که حساسیت 9مدل از منحني
( ROCدرصد سلولها یا واحدهای ناپایدار که به-
درستي با استفاده از مدل پیشبیني شدهاند) در مقابل
( 1-specificityدرصد سلولهای ناپایدار پیشبیني
شده نسبت به کل) ترسیم ميشود .این مقادیر توانایي
مدل را نسبت به تمایز درست بین مشاهدات مثبت و
منفي در نمونه اعتبارسنجي بیان ميکند .حساسیت
باال بیانگر تعداد باالی پیشبینيهای درست
(مثبتهای حقیقي) ميباشد ،در حاليکه ویژگي باال
(اختالف  1-specificityپایین) مبین عدد کم
مثبتهای کاذب ميباشد .برای مثال یک مدل
محافظه کارانه که بیشتر سلولها بهصورت ناپایدار
پیشبیني ميشوند ،حساسیت باال و ویژگي پایین
(عدد باالی مثبت های منفي) خواهد داشت.
نتایج وبحث
اجرای مدل دمپستر شفر :در تحلیل حساسیت
به
زمینلغزش بر مبنای تئوری دمپستر شفر،
مفهوم گزاره هدف و مبین پیکسلها یا سلولهای
متاثر از زمینلغزشهای محتمل ميباشد ̅̅̅ .به مفهوم
متضاد گزاره هدف مبین پیکسلها یا سلولهایي است

1
2

Sensitivity
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که تحت تاثیر زمینلغزشهای محتمل نميباشند.
همانطور که در مقدمه اشاره شد ،بخش اصلي کاربرد
تئوری دمپستر شفر در تحلیل حساسیت زمینلغزش
تبیین توابع جرم 1است که در روابط کمي بین
رخدادهای لغزشي گذشته و الیههای ورودی متشکل
از دادههای مکاني موثر بهکار ميرود .در این پژوهش
توابع جرم از توابع نسبت احتمال مشتق شدهاند .
بهمنظور معرفي مفهوم اصلي توابع نسبت احتمال،
مثالي از تحلیل حساسیت زمینلغزش در نظر گرفته
ميشود .هدف اصلي تحلیل ،تفکیک نواحي ناپایدار
متاثر از لغزشهای آتي و نواحي پایدار بدون تاثیر از
لغزشهای آتي ميباشد .وقتي دو تابع توزیع فراوانيِ
مناطق پرخطر و بيخطر مقایسه ميشود ،نسبت دو
تابع مي تواند تمایز را برجسته نماید .فرض کنید،
الیههای دادههای مکاني چندگانه  Lدر یک منطقه که
حساسیت زمینلغزش آن مورد مطالعه ميباشد،
موجود است .هر الیه داده مکاني بهعنوان شاهد
) Ei(i=1,2,…,Lبرای گزاره هدف  Tpدر نظر گرفته
شده است .داده معلوم  ،Eijکه ویژگي رده jام شاهد Ei
و توابع توزیع فراواني گزارههای مثبت و مخالف
̅̅̅ گزاره هدف مثبت
ميباشند ،نسبت احتمال
را پشتیباني ميکند و در قالب رابطه ( )1تعریف
ميشود.
)

()1

)

(
(

)

(

( تعداد پیکسلهای لغزشي
که در آن) ،
تعداد کل پیکسلهای
واقع در هر رده  Eijاست،
لغزشي رخداده در منطقه مورد مطالعه است( ) ،
تعداد کل
تعداد پیکسلها در هر رده  Eijو
پیکسلها در منطقه مورد مطالعه ميباشند .صورت و
مخرج کسر رابطه ( )1بهترتیب نسبت لغزشهای
رخداده و نسبت مناطق غیرلغزشي در طبقه معین Eij
ميباشند .در مدل وزن شاهد ،وزن مثبت ،معموالً با
لگاریتم طبیعي نسبت احتمال در رابطه ( )1تعریف
ميشود .همچنین ،نسبت احتمال برای پشتیباني گزاره
هدف مخالف در قالب رابطه ( )8تعریف ميشود.

Mass Functions

1

)

()8

)

(

(
)

̅̅̅

(

صورت کسر مبین نسبت زمینلغزشهایي است که
در طبقه معین  Eijاتفاق نیفتاده است .مخرج کسر،
نماینده نسبت مناطق فاقد لغزش در خارج طبقات
دیگر  Eijميباشد .وزن منفي در مدل وزن شاهد به-
وسیله لگاریتم طبیعي نسبت احتمال در رابطه ()8
حاصل ميشود .بهطور کلي مقدار دامنه نسبت احتمال
از صفر تا بينهایت متغیر است .بنابراین گام
استانداردسازی به توابع جرم از دو تابع نسبت احتمال
نیازمند است .نسبتهای احتمال بر مجموع مقادیر
نسبت احتمال ویژگيهای تمام ردهها در شاهد معین
 Eiتقسیم ميشود ،که نه فقط شرایط استانداردسازی
در رابطه ( )1را برآورده ميسازد ،بلکه معیاری برای
اهمیت نسبي مقادیر ویژگي ردهها ميباشد.
()3

∑
̅

()10

̅

̅

∑

̅

()11
با توجه به چهارچوب تشخیص تحلیلهای
حساسیت زمین لغزش در روابط ( )2و ( ،)9تابع باور
برای پشتیباني گزاره هدف مثبت
بهطور مستقیم از تابع جرم بازیابي ميشود .تابع
̅ برای پشتیباني گزاره هدف مخالف
ناباوری
̅̅̅ از تابع جرم بازیابي ميشود .همچنین ،تابع
حاصل تفاضل توابع باور و ناباوری از
مقبولیت
مقدار یک ،بهوسیله رابطه ( )11محاسبه ميشود.
بهطور کلي برای تهیه نقشه خطر زمینلغزش با
استفاده از روش دمپستر شفر از روابط ()1-11
استفاده شد.
در محیط  GISبر اساس روابط فوق تمامي
ردههای هر عامل وزندهي و نقشه وزني هر عامل
بهدست ميآید .در مرحله بعد نقشههای وزني با هم
دیگر جمع جبری شده ،نقشه نهایي حاصل ميشود.
در این نقشه وزن هر پیکسل از مجموع وزنهای
بهدست آمده برای هر عامل محاسبه ميشود .طبقه-
هایي که وزن کمتری دارند ،در این مدل دارای
حساسیت بیشتری نسبت به لغزش ميباشند .نقشه
خطر حاصل از مدل بر اساس نقاط شکست منحني
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تجمعي به پنج طبقه بسیار کم خطر ،کم خطر ،خطر
متوسط ،خطر زیاد و خطر بسیار زیاد تقسیم شد
(شکل  .)9اطالعات مربوط به هر یک از طبقهها و زیر
طبقههای آنها در جدول  2نشان داده شده است.

شکل-۴زمینلغزشهای چرخشي در رسوبات کواترنری

شکل -۳نقشه نهایي پهنهبندی بر اساس تئوری دمپستر شفر

شکل -۵زمینلغزشهای سطحي در واحدهای مارني

جدول -2ویژگيهای هر یک از زیر طبقهها
عامل موثر
طبقات ارتفاعي
(متر)

جهت شیب

شیب (درصد)

فاصله از جاده
(متر)

تراکم زهکشي

فاصله از گسل
(متر)

طبقات

پیکسلهای هر
رده

پیکسلهای لغزشي
لغزشي

تابع باور

تابع
ناباوری

تابع
مطلوبیت

<2100
2800
9000
9900
>9900
شمال

101839
833820
912982
199190
13811
181213

20
10
13
19
9
11

0/031
0/101
0/103
0/298
0/910
0/189

̅
0/229
0/130
0/138
0/183
0/131
0/118

0/180
0/113
0/119
0/119
0/090
0/133

شمال شرق
شرق
جنوب شرق
جنوب
جنوب غرب
غرب
شمال غرب
0-1
1-11
11-90
90-01
>01
<100
100-2100
2100-1000
1000-1100
<2/1
0/2
1/1
1/2
>1/2
<9100
9100-1000
1000-10000
10000-11000
>11000

201011
220110
203101
211881
213012
118100
210111
081100
010009
913181
201933
911111
19018
111819
111820
031303
18108
918833
121301
103821
113121
111181
129831
089319
121011
018210

10
19
11
11
19
12
13
11
12
13
20
09
3
12
21
11
2
0
00
02
13
18
98
28
1
18

0/120
0/120
0/032
0/082
0/031
0/108
0/118
0/018
0/080
0/110
0/231
0/012
0/011
0/912
0/198
0/010
0/111
0/002
0/201
0/299
0/009
0/900
0/188
0/113
0/119
0/111

0/121
0/121
0/190
0/192
0/123
0/122
0/113
0/110
0/111
0/191
0/113
0/023
0/191
0/130
0/928
0/908
0/209
0/299
0/138
0/181
0/182
0/182
0/131
0/200
0/200
0/229

0/111
0/111
0/113
0/181
0/110
0/190
0/129
0/112
0/111
0/110
0/130
0/113
0/983
0/038
0/190
0/118
0/181
0/121
0/131
0/182
0/011
0/010
0/111
0/122
0/121
0/110
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ادامهجدول -2ویژگيهای هر یک از زیر طبقهها
عامل موثر

طبقات

لیتولوژی

کنگلومرا
کنگلومرا و سنگ آهک
کنگلومرا با سیمان آهکي
واریزههای آهکي
سنگ آهک
آبرفتي آهکي
آهکي و کنگلومرا
آهکي کمي متامرف شده
سنگ آهک ،کنگلومرا و شیل
سنگ آهک ،شیل و مارن
کنگلومرای متامرف
آهک آسماری و پابنده
آهک دگرگوني و شیل
آّبرفتهای منشا دامنهای
آبرفتهای رودخانهای
آبرفتهای منشا رودخانهای و
دامنهای

کاربری اراضي

زراعت آبي ،باغات و دیم
مراتع
ارتفاعات بایر ،دامنه مراتع
مرتع ،دیمزار
مرغزار ،مرتع
مرتع ،دیمزار
مرتع ،دیمزار و باغات
زراعت آبي ،باغات ،دیمزار و
مرتع

بارندگي ب
(میليمتر)

<900
900-910
910-000
000-100
>100

تابع

تابع

ناباوری

مطلوبیت

0/019
0/011
0/019
0/010
0/010
0/013
0/013
0/019
0/019
0/011
0/010
0/013
0/019
0/019
0/011

0/391
0/301
0/839
0/391
0/800
0/311
0/809
0/302
0/181
0/111
0/828
0/101
0/391
0/309
0/399
0/391

پیکسلهایهر


پیکسلهایلغزشی


رده

لغزشی

1139
111391
20101
00101
919001
211118
111000
90182
110002
29123
11021
00120
0
938019
129921

0
0
1
0
91
9
11
1
20
0
8
8
0
3
0

0/000
0/021
0/001
0/000
0/101
0/011
0/033
0/091
0/111
0/182
0/111
0/139
0/000
0/020
0/000

0

0

0/000

0/010

022188
901819
110110
001819
8180
29138
10130

3
11
19
11
0
0
1

0/019
0/121
0/281
0/089
0/000
0/018
0/001

0/103
0/190
0/011
0/102
0/121
0/129
0/128

0/133
0/103
0/100
0/111
0/810
0/013
0/821

0/10200

0

0/000

0/121

0/819

902090
031130
919903
281102
913183

10
13
11
20
01

0/191
0/190
0/033
0/291
0/938

0/219
0/220
0/220
0/132
0/101

0/110
0/101
0/111
0/112
0/011

تابعباور

̅



ارزیابی دقت و اعتبارسنجی مدل دمپستر شفر
در منطقه مورد مطالعه :نتایج ارزیابي دقت طبقه-
بندی بر مبنای مدل دمپستر شفر با استفاده از
شاخص  SCAIدر جدول  9و شکل  1نشان داده شده
است .همانطور که مالحظه ميشود ،با افزایش
حساسیت خطر از خیلي کم به خیلي زیاد مقادیر
نسبت فراواني ( )FRتقریباً روند صعودی داشته ،اما
شاخص  SCAIروند نزولي قابل توجه را نشان ميدهد
و نشاندهنده همبستگي باالی ردههای خطر لغزش با

مناطق لغزشي موجود و بازدیدهای میداني منطقه
مورد مطالعه است .بنابراین از این حیث ترتیب
تفکیکپذیری بین طبقات ،مناسب ارزیابي شد .در
جدول  ،0مساحت زیر منحني ( )ROCبه همراه
انحراف استاندارد و سطح اطمینان آن نشان داده شده
است .شکل  11نشاندهنده ارزیابي خیلي خوب مدل
دمپستر شفر برای پهنهبندی خطر زمینلغزش است.
نتایج پژوهش بیانگر این است که عامل نزدیکي
به جاده مهمترین نقش را در شکست شیبهای حوضه
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مورد مطالعه داشته است Ayalew .و Ymagishi
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 Grecoو همکاران ( )2001به نقش موثر جادهسازی
در وقوع زمینلغزشهای مناطق مورد مطالعه خود
تاکید کردهاند .باتوجه به جدول  ،1وزن طبقه شمالي
کمترین وزن در بین دیگر طبقات جهت شیب است.
لذا حساسترین طبقه در مقایسه با دیگر طبقات،
عامل جهت شیب نسبت به لغزش ميباشد.

( )2001نیز در منطقه پاهیکوی ژاپن نزدیکي به جاده
را بهعنوان اولین و مهمترین عامل وقوع زمینلغزش در
این منطقه معرفي کردند و عنوان کردند ،بیشتر
زمینلغزشها در فاصله  0-100متری از جاده متمرکز
شدهاند .همچنین Lee ،و  )2001( Sambathو

جدول -۳نسبت فراواني ( )FRو شاخص  SCAIپهنه بندی خطر وقوع زمینلغزش به روش آماری دمپستر شفر
شماره

ردههای
خطر لغزش

تعداد سلول
لغزشي

درصد تعداد
سلول
لغزشي

تعداد سلول
در هر رده
خطر

درصد تعداد
سلول در هر
رده خطر

1
2
9
0
1

خیلي کم
کم
متوسط
زیاد
خیلي زیاد

1
19
23
20
98

0/13
11/39
21/11
22/02
90/81

008201
108103
931911
293001
291213

29/31
23/99
21/20
12/18
12/18

درصد Seed

SCAI

0/001
0/002
0/001
0/010
0/011

9/09
1/09
13/81
21/21
09/08

1/31
0/11
1/01
0/01
0/23

10

0/0200

8

0/0150

4

SCAI

6

0/0100
0/0050

2

0/0000

0

خیلي زیاد

متوسط
زیاد
ردههای خطر لغزش

کم

خیلي کم

نسبت فراواني ()FR

SCAI

درصد نسبت
فراواني
()FR

خیلي
زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلي کم

ردههای خطر لغزش

شکل -۶نسبت فراواني (( )FRخط سبز) و شاخص ( SCAIخط قرمز)
جدول -۴مساحت زیر منحني ( )ROCبه همراه انحراف استاندارد و سطح اطمینان آن
Area

Std. Errora

Asymptotic Sig.b

0/199

0/091

0/000


شکل -۷منحني نرخ پیشبیني ( )ROCمدل دمپستر شفر

Asymptotic 95% Confidence Interval
Lower Bound

Upper Bound

0/110

0/809

جهت شیبهای شمالي بهعنوان دومین عامل موثر
در وقوع زمینلغزشهای این منطقه معرفي شدهاند که
بیانگر نقش موثر جهت شیبهای شمال غربي و
شمالي در ایجاد زمینلغزش بهعلت وجود بارندگي و
رطوبت بیشتر در این دامنهها و انتقال رطوبت بین
سازندها بهعنوان عامل دروني در کاهش فشار نرمال و
مقاومت برشي خاک است Can .و همکاران ()2001
ضمن تحلیل حساسیت خطر جریانهای خاکي کم
عمق در سه حوضه اگوستر ،اگرسي و کلمن جریان-
های شمال غربي را موثرترین جهت در وقوع
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جریانهای خاکي در این سه حوضه معرفي کردهاند.
سازندهای حساس آسماری و پابده با سنگشناسي
مارن و شیل حساسترین عامل در بروز زمین-
لغزشهای منطقه معرفي شدهاند .سازند معرفي شده
بهدلیل داشتن ذرات ریز دانه رس و مارن ،پس از
جذب رطوبت به دلیل قرار گرفتن در محدوده رواني،
در نتیجه ثقل مستعد لغزش شده و در روی دامنه به
حرکت در ميآیند Can .و همکاران ( Chau ،)2001و
 Greco ،)2001(Chanو همکاران ( )2001و
 Nefesliogluو همکاران ( )2008نیز به نقش موثر
واحدهای سنگشناسي بر روی حرکات تودهای در
پژوهشهای خود تاکید نمودهاند.
نزدیکي به شبکه زهکشي ،کاربری اراضي ،میزان
بارندگي ،طبقات ارتفاعي ،فاصله از گسل و نیز عامل
درجه شیب از دیگر عوامل موثر در وقوع زمینلغزش
در حوضه مورد مطالعه معرفي شدهاند ،مقادیر وزني
طبقات مربوط به عوامل نزدیکي به شبکه زهکشي و
فاصله از گسل در جدول  ،1بهوسیله مقادیر وزني کم
نشانگر حساسیت باالی فواصل مکاني نزدیک این
عوامل نسبت به لغزش ميباشد .همچنین ،مرتع تنک
و اراضي دیم ،بارندگي بیشتر از  100میليمتر ،ارتفاع
باالتر از  9900متر و نیز عامل شیبهای تند مطابق
جدول  ،1کمترین وزن در بین طبقات عوامل مربوطه
و نتیجتاً بیشترین حساسیت را دارا مي باشند Lee .و
 )2001( Sambathو  Ohlamcherو )2009( Davis
به نتایج مشابهي مبني به نقش این عوامل در وقوع
زمینلغزش اشاره کردهاند .با توجه به مقادیر وزني در
رابطه با نقش موثر هر یک از زیرطبقههای عوامل نه-
گانه و ترتیب الویت و اهمیت آنها در وقوع
زمینلغزش در مجموع باید بیان نمود که از تلفیق
نقشه لغزش با طبقات هر یک از عوامل بر اساس
اجرای روابط مربوط به مدل دمپستر شفر در محیط
 ،GISطبقه درصد شیب بیش از  ،01فاصله 100
متری از جاده ،تراکم آبراهه  1/2در هر  100متر،
مناطق با ارتفاع بیش از  9900متر ،بارندگي بیشتر از
 100میليمتر ،مراتع و دیمزارها ،فاصله کمتر از 9100
متر از گسل ،جهت شیب شمالي و واحدهای سنگي
مارني مربوط به سازندهای آسماری و پابده بهترتیب
کمترین وزنها (،0/090 ،0/011 ،0/983 ،0/113
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 0/133 ،0/010 ،0/013 ،0/011و  )0/101را به خود
اختصاص دادهاند و بنابراین بیشترین حساسیت را در
برابر زمینلغزش در منطقه مورد بررسي دارا ميباشند
(جدول  .)1نتایج بهدستآمده با نتایج  Shiraniو
همکاران ( )2019و  Pourghasemiو همکاران
( )2001در ارتباط با اولویت حساسیت این عوامل
مطابقت دارد .در نهایت منطقه مورد مطالعه از لحاظ
خطر وقوع زمینلغزش به پنج رده خیلي کم ،کم،
متوسط ،زیاد و خیلي زیاد تقسیم شد.
از کل مساحت منطقه ( 118101هکتار)12/18 ،
درصد از مساحت ( 21919/91هکتار) در رده خیلي
زیاد 12/18 ،درصد از مساحت ( 21110/01هکتار) در
رده زیاد 21/20 ،درصد از مساحت (91118/00
هکتار) در رده متوسط 23/99 ،درصد از مساحت
( 03918/01هکتار) در رده کم و  29/31درصد از
مساحت ( 00902/29هکتار) در رده خیلي کم قرار
گرفته اند .در مجموع نواحي کوهستاني جنوبي استان
اصفهان با توجه به بارندگي نسبتاً زیاد ،سازندهای
حساس ،تغییرات کاربری زیاد و دخالتهای انساني
زیاد مستعد وقوع لغزشهای زیادی ميباشد .توجه به
نقشه پهنهبندی تهیه شده ميتواند دست اندرکاران و
مدیران را در تصمیمگیری ،ساخت و سازهای آینده و
هرگونه دخالت در سامانه طبیعي کمک نماید.
همچنین ،بر اساس ارزیابي نتایج این پژوهش ،تئوری
دمپستر شفر بهعنوان مدلي مناسب و کارآمد برای
پهنهبندی خطر لغزش منطقه بوده و در مناطقي که
شرایط نسبتاً مشابهي دارند ،پیشنهاد ميشود.
تشکروقدردانی
اطالعات رقومي مکاني مورد نیاز این پژوهش
مربوط به "مطالعات مکانیابي و توسعه باغداری دقیق
و تفصیلي در واحدهای هیدرولوژیکي مهرگرد ،امام
قیس و ونک در شهرستان سمیرم" است که بهوسیله
بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و
منابع طبیعي اصفهان برای سازمان جهاد کشاورزی
استان اصفهان اجرا و تامین شده است .نویسندگان
مراتب سپاس و قدرداني خود را از ادارات و
سازمانهای ذیربط بهخاطر همکاری بيشائبه آنها
اعالم مينمایند.
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