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 ایهای تودههای تهیه نقشه خطر حرکتمقایسه کارایی مدل
 

 مسعود بهشتی راد
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت استادیار

 علی سالجقه

 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

 سادات فیض نیا

 دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعیاستاد 

 حسن احمدی

 انشگاه تهرانددانشکده منابع طبیعی استاد 
 

 11/5/1101 پذیرش نهایی:         02/11/02 :تاریخ دریافت
 

 چكيده

يكي از اقدامات اوليه در مديريت منابع طبيعي و  ایهای تودهحرکتشناسايي نواحي مستعد وقوع 

د. در اين راستا با توجه به هدف و شرايط شوها محسوب ميناشي از اين پديده هایآسبکاهش 

امرروزه در کورورهای درريرر برا مسر له      ده است. شه يهای پهنه بندی مختلفي ارا، مدليمحيط

هرا  ای جهت ارزيابي و تهيه نقوه خطر و خسرارت ايرن پديرده   ای تمايل فزايندههای تودهحرکت

عنروان  ه ها بر موجود شناسايي و نقوه پراکنش آن ایهای تودهحرکت پژوهشدر اين وجود دارد. 

زمين شناسي، شيب، کاربری زمين، جهت شيب، رسل، فاصرله از   عواملهای اليه تهيه شد. شاهد

هرای  های پهنره بنردی خطرر حرکرت    نقوه .شدند تهيه ، بارندري و ارتفاعراه و فاصله از رودخانه

-Arcدر محيط برنامه رررسيون چند متغيره و ارزش اطالعاتي  ،فاکتور اطمينانهای ای با مدلتوده

GIS هرای  ها بر اساس درجه همبستگي بين اعداد خطر با مساحت حرکتي مدلند. کارايتهيه شد

 مسراحت  برا  هانوان داد که بين اعداد خطر مدل پژوهشنتايج  .ای مورد بررسي قرار ررفتتوده

امرا براالترين    داری در سطح يك درصد بر قرار استهای موجود همبستگي و ارتباط معني لغزش

 ايرن  در رررسيون چند متغيرهمدل  بنابراين چند متغيره است. همبستگي مربوط به مدل رررسيون

 باشد.مي برتر آبخيز مدل

 

 .پراکنش ،پهنه بندی ،، مدلایهای تودهحرکت نقشه، فاکتور اطمینان، کليدی: نارواژ

 

 مقدمه

ت طبیعيی ماننيد   اجتماعی ناشی از خطرا -امروزه بحث، شناسایی، مهار و پیشگیری از تلفات و خسارات جانی و اقتصادی
اسيت. ناپایيداری   ا ریيزی در کشيوره  و مسئولین اجرایی و برنامه پژوهشی -ها مورد توجه خاص مراکز علمیزمین لغزش

ها در کشوری با شرایط متنوع زمین شناسی، توپوگرافی، آب و هوایی و کاربری اراضی زمین چون ایيران از اهمیيت   شیب
ها، خطوط انتقال نیرو و انرژی )برق، گاز، نفيت( از بيین   ها، بزرگراهخریب جاده. ت(1135، )سعدالدینخاصی برخوردار است

زایيی گسيترده و سيریع،    های کشاورزی، باغات و ...( رسيوب ها، زمینرفتن و تخریب گسترده منابع طبیعی )مراتع، جنگل
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نياط  مسيکونی و ... از جمليه    ها از رسوب، تخریب ابنیه فنی، منيازل و م کمک به پر شدن مخزن سدها و بستر رودخانه
 (.1130، رادها هستند)بهشتیخسارات مستقیم ناشی از بروز زمین لغزش
ها می توان مناط  حساس و دارای پتانسیل خطر بيايی لغيزش را شناسيایی    با پهنه بندی پتانسیل خطر این حرکت

ای جلوگیری نميود و یيا از   های تودهوع حرکتهای کنترل و مدیریت مناسب تا حدی از وقها، شیوهد و با ارائه راه حلکر
(. از طرفی در آميایش سيرزمین و اسيتراتژی توسيعه     1135 شریعت جعفری،ها کاست )خسارات ناشی از وقوع این حرکت

طيور گسيترده و بيا    ه های ميدیریت محيیط، بي   ها و شیوههای کاربری زمین، طراحی پروژهپایدار، انتخاب و آرایش گزینه
ای هيای تيوده  حرکيت های ارزیابی توان و پهنه بندی شدت و تیپ خطرات محیطی ماننيد  نی و فنی بر نقشهالزامات قانو

 .(1131، بهشتی راد)زمین لغزش و ناپایداری زمین استوار است
ه های محیطی بدلیل شرایط مساعد جغرافیایی و فقدان مدیریت جامع محیطی و عدم رعایت آستانهه کشور ایران ب

         ای جيزو قابيل   تيوده  هيای  در سياختار و رفتيار حرکيت   رود. بيا وجيود پیدیيدگی    شور پر خطر به شمار ميی عنوان یک ک
های متعددی جهيت  روند و مدیریت پذیری بايیی دارند. تا کنون مدلترین خطرات زمین شناختی به شمار می پیش بینی

توجيه بيه هيدم، مقیياس، ت يارب محقي  و        ای در نقاط مختلف ارایه شده است که با های تودهتهیه نقشه خطر حرکت
ها در نقاط مختلف مورد بررسيی  و صحت متفاوتی برخوردار هستند که بهتر کارایی این مدلتکنیک مورد استفاده از دقت 

 قرار گیرد.
( با تلفی  نقشه های نرخ شیب، نرخ سطح و سطح زمین لغزش نقشه پهنه بندی خطر زميین  0222کوير و همکاران)

های موجود مطابقت اند که نقشه تهیه شده با زمین لغزشکردهیه میزوران در شمال شرقی هند را تهیه و اظهار لغزش ناح
انيد.  کيرده ( اقدام به تهیه نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین لغزش در آبخیز ژیا وجینگ چيین  0221لن و همکاران) دارد.
شناسی، زاویه شیب، جهت شیب، ارتفاع و فاصله از گسل و تيايیر   ها بر اساس ارزیابی عوامل لیتولوژی، ساختمان زمینآن

ای در های ميواد دامنيه  اند. میزان خسارات ناشی از وقوع حرکتنموده ها روشی را طراحی این عوامل در نا پایداری شیب
( حوزه 1131رایی )گ (.113 ،1132ده است)محمودی و کرم،شر آورد میلیارد ریال ب 1311حدود  1133ایران تا اوایل سال 

عامل زمین شناسی، شیب، کاربری اراضی، ارتفاع و فاصله از جاده در قاليب روش   5آبخیز يجیم رود را با در نظر گرفتن 
ده است و به این نتی ه رسیده است که این روش قابلیت خوبی برای مناط  مشابه دارد. کرآماری چند متغیره پهنه بندی 

های آماری دو متغیره )تيراکم سيطح و ارزش اطالعياتی(، آمياری چنيد متغیيره       ستفاده از روش( با ا1132اشقلی فراهانی)
های گسسته و پیوسته و منط  فيازی، پهنيه فيازی خطير     دار، تحلیل ممیزی ل ستیک با دادهخطی، حداقل مربعات وزن

ون ل ستیک دقت بیشيتری را در  ان ام داد و نتی ه گرفت که روش رگرسیا در منطقه رودبار استان گیالن زمین لغزش ر
ها، های فازی نیز به دلیل کیفی بودن برخی متغیرها و عدم قطعیت در دادههای آماری چند متغیره دارد و روشبین تحلیل

 ده است.کره ینتایج قابل قبولی را ارا
و رگرسيیون   طمینيان ، فياکتور ا ارزش اطالعاتیهای با مدلای های تودهحرکت خطرپهنه بندی نقشه  پژوهشدر این 
 تهیه و کارایی آن مورد بررسی قرار گرفت.  1:52222مقیاس  در چند متغیره

 

 هاروش
 ان يام گرفتيه اسيت.   هکتار در استان قيزوین   1/51120با وسعتی در حدود آبخیز باغدشت باره مطالعه درپژوهش این در 

 1متوسط دمای ساينه  متر ومیلی 102توسط بارندگی باشد. ممیمتر از سطح دریای آزاد  0152 این آبخیز ارتفاع متوسط
 توان شمشک، تیزکوه، کرج و هزار دره نام برد.. از سازندهای زمین شناسی حوضه میاست گراددرجه سانتی

 قطعيه  51 بيا تفسيیر استریوسيکوپی    باغدشيت ها در حوزه آبخیيز  جهت مطالعه، شناسایی و ارزیابی خطر زمین لغزش
د. سيسس طيی عملیيات    شي ای موجود مشخص های توده محدوده تمامی حرکت 1:12222مقیاس  هوایی در هایعکس
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و  ها برداشت گردیدصات جغرافیایی آنمخت GPSبا استفاده از  و بعمل آمده های تشخیصی بازدیدلغزش از تمامی میدانی
زميین مرجيع    Arc-GISم افيزار  های هوایی در محیط نردر مرحله بعد عکس. دشهای جدید رخ داده اضافه زمین لغزش

بير اسياس   ای های تودهحرکتتهیه نقشه پراکنش  روش ،حوضه تهیه گردیدای های تودهحرکتاند و نقشه پراکنش شده
 باشد.( می0221روش لن)

 

 مدل ارزش اطالعاتي
مبنای بر  ای است. اساس این مدلهای تودههای آماری جهت تهیه نقشه خطر حرکتمدل ارزش اطالعاتی از مدل

 های زیر بنا شده است:رابطه
(                                                   1رابطه)









 )/()(inf

D

C

B

A
LnW

 

Hi = Wf1 + Wf2 + … + Wfn (                                        0رابطه)  

Aهای هر واحد، : مساحت لغزشB ،مساحت هر واحد :Cر حوزه،: مساحت کل لغزش دD  ساحت کل حوزه، مW ارزش :
 : جمع ارزش اطالعات يیه های مختلفHi، اطالعاتی

های اطالعاتی مورد نیاز زمین شناسی، شیب، جهت شیب، ای حوضه، يیههای تودهبعد از تهیه نقشه پراکنش حرکت
خانه استخراج و کالسه بنيدی شيدند.   طبقات ارتفاعی، کاربری اراضی، بارش، فاصله از گسل، فاصله از راه و فاصله از رود

کمی و وزن  ،تلفی  1رابطهبر اساس ای های تودهحرکتپراکنش با نقشه  Arc-GISهای اطالعاتی در محیط برنامه يیه
 (.0223و یالسین  1131، شادفر و همکاران، 1131نیا و همکاران فیض دهی شدند)

هيای مشيابه بيا    پهنيه  با هم جمع شيدند. سيسس   0 اس رابطهبر اس های وزنیکلیه نقشه Arc-GISدر محیط برنامه 
ای های تودهه بندی حرکتنقشه پهنو نقشه نهایی بدست آمد.  به چند پهنه خطر تقسیم شدهیکدیگر ادغام و نقشه خطر 

 مورد مقایسه قرار گرفت. های حوضهشه پراکنش زمین لغزشبا نق حوضه

 

 مدل فاکتور اطمينان
(. در 0223و لی، 0221ن، باشد )لهای مختلف میتلفی  يیهکی از توابع مناسب جهت حل مسئله ی فاکتور اطمینانمدل 

-Arcهای مربوط به این عوامل در محیط يیهای های تودهحرکتاین مدل بعد از در نظر گرفتن عوامل موير در وقوع 
GIS  شود و مقادیر قطع داده میای های تودهحرکتبا نقشه پراکنشCF  برای هر يیه براساس مدل  1اساس رابطه بر

با  (1)رابطه های تلفی  استاندارد مدلهای تهیه شده دو به دو براساس معادلهگردد. يیهمحاسبه و نقشه آن تهیه می
 (.1031گردند)هکرمن، میهای خطر مشخص نهایی تعیین و کالس CFیکدیگر تلفی  تا 

                                                                  (  1رابطه)


























ppsppaif
ppapps

ppsppa

ppsppaif
ppsppa

ppsppa

CF

)1.(

)1.( 

ppa مساحت لغزش های وقوع یافته در کالس :a 
ppsمساحت کل لغزش های در منطقه مورد مطالعه : 

د و مقادیر منفی باعث شوباشد که مقادیر مثبت باعث افزایش در وقوع زمین لغزش میمی 1و  -CF 1دامنه تغییرات 
 گردد.وقوع زمین لغزش میکاهش 
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 مدل رررسيون چند متغيره
طور همزمان ميورد ت زیيه و   ه ای از متغیرهای مستقل بدر مدل رگرسیون چند متغیره رابطه یک متغیروابسته و م موعه

هيای  مسيتقل شيامل يیيه    باشيد و متغیرهيای  ميی ای های تودهحرکتگیرد. متغیر وابسته نقشه پراکنش تحلیل قرار می
اطالعاتی زمین شناسی، میزان شیب، جهت شیب، فاصله از رودخانه، طبقات ارتفاعی، میزان بارش، کاربری اراضی، فاصله 

بيه نقشيه   ای های تيوده حرکتبعد از تبدیل نقشه پراکنش  Arc-Gisباشد. در محیط نرم افزار از راه و فاصله از گسل می
صيورت کميی بير مبنيای     ه های کیفی زمین شناسی و کاربری اراضی بي د مربعی شکل، يیهدرصد تراکم سطحی در واح

( و 0221و اوني ،   1131 های نقشه تعیيین )سيفیدگری،  درصد سطحی ناپایداری يبت شده در محدوده هر یک از کالس
ه وارد محیط نيرم  جهت شیب بر اساس آزیموت و سسس اطالعات برای ان ام مدل گام به گام رگرسیون خطی چند متغیر

هيا  با استفاده از مدل حاصل نقشه خطير زميین لغيزش    شودمیسسس اقدام به تعیین بهترین معادله  ندگردمی spssافزار 
 د.شها طبقه بندی اساس نقاط عطف منحنی فراوانی ت معی پیکسل ده و برکر

و صيحت آن ميورد ارزیيابی     داده شدقطع ای های تودهحرکتقشه پراکنش پهنه بندی خطر تهیه شده با ن هاینقشه
 ای در واحدهای کياری با مساحت حرکتهای توده هابین امتیازهای خطر مدل قرار گرفت. وجود رابطه همبستگی معنی دار

 نلي  ،1130فتياحی اردکيانی   ). هر درجه همبستگی بايتر باشد مبین کارایی بهتير ميدل اسيت   باشدبیانگر کارایی مدل می
 (.0212و بهشتی راد 0221

 

 هايافته

زمین شناسی، شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی، کاربری اراضی، بارش، فاصله از گسل، فاصله از راه و  عواملهای يیه
 (.0تا 1تهیه شدند)اشکال  Arc-GISدر محیط برنامه  فاصله از رودخانه

 

 :زمين شناسي عاملاليه 

های پهنه بندی خطر در تمامی مدل صالح درگیر است وای نوع مهای تودهیکی از عوامل اصلی در رخداد حرکت

 اند. این عامل را در نظر گرفتهای های توده حرکت

 

مختلف العالمه                                                ( 6رابطه)  
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 )منبع: نگارندگان(باغدشتنقشه طبقات زمین شناسی آبخیز  :1 شكل

 شيبعامل  اليه
اند. نقشه شيیب از  دهکرها این عامل را در خود لحاظ ست و اکثر مدلا هاشیب یکی از عوامل اصلی در وقوع زمین لغزش

 (. 0 تهیه شد)شکل Arc-Gisدر محیط نرم افزار  مدل رقومی ارتفاع روی
 

 
 )منبع: نگارندگان(باغدشتنقشه طبقات شیب آبخیز  :2شكل 

 

 جهت شيب عاملاليه 

ربی و با پنج طبقه شمالی، شرقی، جنوبی، غ Arc-Gisنقشه جهت شیب از روی مدل رقومی ارتفاع در محیط نرم افزار 
 (.1 د)شکلشمناط  مسطح تهیه 
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 )منبع: نگارندگان(باغدشتنقشه طبقات جهت شیب آبخیز  :3شكل 

 فاصله از رسل عاملاليه 

-Arcباشد. نقشه فاصله از گسل در محیط نرم افزار عنوان عامل مهمی در ای اد زمین لغزش میه عامل فاصله از گسل ب

Gis (.1 تهیه شد)شکل 

 
 )منبع: نگارندگان(باغدشتقات فاصله از گسل آبخیز نقشه طب :4 شكل

 

 طبقات ارتفاعي: عاملاليه 
 .(5 )شکلدشنقشه طبقات ارتفاعی با استفاده از مدل رقومی ارتفاع تهیه و به شش طبقه کالسه بندی 
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 )منبع: نگارندگان(باغدشتنقشه طبقات ارتفاعی آبخیز  :5 شكل

 

 واحدهای کاربری اراضي: عاملاليه 
های هوایی و بازدیدهای میدانی این نقشه ربری اراضی از عوامل موير در وقوع زمین لغزش است. با استفاده از عکسکا

 (.1 تهیه گردید)شکل

 
 )منبع: نگارندگان(باغدشتنقشه واحدهای کاربری اراضی آبخیز  :6 شكل

 

 طبقات بارشعامل  اليه
رش منطقه در نقشه مدل رقومی ارتفاع حوضه تهیه و با پنج طبقه دن معادله گرادیان باکرنقشه طبقات بارش با لحاظ 

 (.3 کالسه بندی شد)شکل
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 )منبع: نگارندگان(باغدشتنقشه طبقات میزان بارش آبخیز  :7شكل 

 

 فاصله از آبراهه عاملاليه 
 (.3 د)شکلسنقشه فاصله از آبراهه با استفاده از نقشه توپوگرافی تهیه و در چهار طبقه کالسه بندی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )منبع: نگارندگان(نقشه طبقات فاصله از آبراهه آبخیز باغدشت: 8شكل 
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 فاصله از جاده: عاملاليه 
 (.0 این نقشه با استفاده از نقشه توپوگرافی تهیه و در چهار طبقه کالسه بندی گردید)شکل

 
 دگان()منبع: نگارنباغدشتنقشه طبقات فاصله از جاده آبخیز  :9شكل 

 

 
 )منبع: نگارندگان(نمایی از زمین لغزش توان :10شكل

 0/1211111طول و  3/112025زمین لغزش توان در نزدیکی روستای توان رخ داده است. مختصات جغرافیایی آن 
روستای توان قابل مشاهده است. شیب این در کنار  ایهای تودهحرکترروی نقشه پراکنش باشد و بمی (Utm1عرض)
باشد و بر روی سازند کواترنر واقع شده است. این زمین لغزش هکتار می 110/03درجه و مساحت آن  3/01لغزش  زمین

 (.12 شکلباعث تخریب جاده آسفالته و درختان شده است)
 

 با مدل ارزش اطالعاتي خطر نقوه پهنه بندی
حوضه قطع داده شد و ای های تودهرکتحهای عوامل موير هر یک از این عوامل با نقشه پراکنش تهیه يیه پس از

-Arcها در برنامه يیه  با جمع جبری این  درصد لغزش موجود در هر واحد نسبت به کل واحدهای نقشه محاسبه شد و
Gis پراکنش نقشه پهنه بندی خطر با نقشه (. 11 تهیه شد)شکل در پنج کالس خطر بندی خطر برای حوضه نقشه پهنه

بین  520/2با درجه همبستگی  داری در سطح یک درصد( قطع داده شد و همبستگی معنی10 کل)شایهای تودهحرکت
 .(1 )جدولها وجود داردهای خطر با مساحت زمین لغزشاعداد و کالس

 
                                                           
2 Universal Transverse Mercator 
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 )منبع: نگارندگان(نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش با مدل رگرسیون چند متغیره الف:-1شكل 

 آبخیز باغدشت با مدل ارزش اطالعاتی ایههای تودحرکتبندی خطر نهنقشه په :11شكل 

 

 همبستگی پیرسون بین امتیازهای مدل ارزش اطالعاتی و مساحت لغزش :1جدول

 مدل مساحت لغزش
 ارزش اطالعاتی 520/2**

 تعداد داده 15111
 : در سطح یک درصد معنی دار است.**             

 

 )منبع: نگارندگان(آبخیز باغدشت موجود ایهای تودهحرکت نقشه پراکنش :12كل ش
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 با مدل فاکتور اطمينان خطر نقوه پهنه بندی
برای يیه های عوامل زمین شناسی، شیب، جهت شیب، فاصله از گسل، طبقات ارتفاعی، واحيدهای کياربری    CFمقادیر 

نقشه پهنه بنذی خطر مدل فاکتور اطمینان حاصيل از   د وشاراضی، طبقات بارش، فاصله از آبراهه و فاصله از راه محاسبه 
 (.11گردید)شکل  تولیدهای استاندارد مدل تلفی  دو به دو يیه ها با یکدیگر براساس معادله

 
 )منبع: نگارندگان(فاکتور اطمینانبا مدل  ایههای تودحرکتنقشه پهنه بندی خطر : 13شكل 

 

مشخص  ( قطع داده شد و10 ای )شکلهای تودهن با نقشه پراکنش حرکتنقشه پهنه بندی خطر مدل فاکتور اطمینا
های خطر با مساحت بین اعداد و کالس 035/2با درجه همبستگی  همبستگی معنی داری در سطح یک درصد گردید که
 .(0 ای وجود دارد)جدولهای تودهحرکت

 

 ساحت لغزش و م فاکتور اطمینانهمبستگی پیرسون بین امتیازهای مدل : 2جدول 

 مدل مساحت لغزش
**035/2  فاکتور اطمینان 

 تعداد داده 13331
 : در سطح یک درصد معنی دار است.**                                                                               

 

 با مدل رررسيون چند متغيره خطر نقوه پهنه بندی
ام اقدام به تعیین مويرترین عوامل یعنی لیتولوژی، شیب، کاربری زمین، جهيت  و متد گام به گ SPSSبا استفاده از برنامه 

عنيوان متغیرهيای مسيتقل و    ه د. سسس با استفاده از این هفت عاميل بي  ششیب، گسل، فاصله از راه و فاصله از رودخانه 
 05د که در سيطح اطمینيان   شها به عنوان متغیر وابسته، اقدام به تعیین بهترین معادله به شکل زیر مساحت زمین لغزش
 باشد.درصد معنی دار می

165.000129.0000042.458.000037.0000043.0000022.0025.1  SRiUARoFLy

: فاصله از Ri: کاربری زمین، U: جهت شیب، A: فاصله از راه، Ro: فاصله از گسل، F: لیتولوژی، L: عدد خطر، yکه 
 : شیبSرودخانه، 
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برای حوضه تهیه شد)شيکل   Arc-GISه در محیط برنام ایهای تودهحرکتبا استفاده از مدل تهیه شده، نقشه خطر 
همبسيتگی   معيین گردیيد کيه    ( قطع داده شد و10)شکلایهای تودهپراکنش حرکت(. نقشه پهنه بندی خطر با نقشه 11

ای هيای تيوده  حرکتهای خطر با مساحت بین اعداد و کالس 511/2با درجه همبستگی  معنی داری در سطح یک درصد
 .(0)جدولوجود دارد
 

 
 )منبع: نگارندگان(نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش با مدل رگرسیون چند متغیره :14شكل 

 

 و مساحت لغزش رگرسیون چند متغیرههمبستگی پیرسون بین امتیازهای  :3جدول 

 مدل مساحت لغزش
**511/2  رگرسیون چند متغیره 

 تعداد داده 3030
 )منبع: نگارندگان( : در سطح یک درصد معنی دار است.**                                                       

 

 و نتيجه ريری حثب
در کشوری با شرایط متنوع زمین شناسی، توپوگرافی، آب و هوایی و کاربری زمین چون ایران کيه از   ایهای تودهحرکت

باشيد، از  ی آليپ ي هیمالیيا ميی    لحاظ سایزمو تکتونیکی و لرزه خیزی، یکی از فعال ترین پهنه ها در کمربند چین خيوردگ 
های ی شناخت عوامل موير در وقوع و راهای دربارهبنابراین ضروری است تا مطالعات ویژه ای برخوردار است.اهمیت ویژه

های اولیه در ميدیریت منيابع   یکی از گام ایهای تودهحرکت کاهش خسارت آن ان ام شود. شناخت نواحی مستعد وقوع 
 ای و عمرانی است.ریزی توسعهطبیعی و برنامه 

ميثير، وزن   پارامترهيای  ییکلیه مراحل جمع آوری اطالعيات و شناسيا   یهپهنه بندی با صحت باي نتی  هنقش هتهی
ی پارامترهای ميثير در ای ياد   یباشد، لذا شناساتلفی  و رده بندی مقادیر خطر می یهدهی و امتیازدهی به پارامترها و نحو

بایستی مورد توجه قيرار   ایهای تودهحرکتهای خطر نوان یکی از مهمترین مراحل در ان ام پهنه بندیعه ها بناپایداری
 گیرد.
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شناسی، شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی، کاربری اراضی، بارش، فاصله از گسل، های آماری عوامل زمینبا بررسی
های اطالعاتی این عوامل امل موير در نظر گرفته شدند و يیهو فاصله از رودخانه بعنوان عو ، ارتفاع، بارندگیفاصله از راه
در محيیط   های ارزش اطالعاتی، فاکتور اطمینيان و رگرسيیون چنيدمتغیره   های پهنه بندی خطر با مدل. نقشهتهیه شدند
 تهیه گردیدند. Arc-Gisبرنامه 

در رتبيه اول قيرار    (511/2)درصيد مدل رگرسیون چند متغیره با بايترین ضریب همبستگی معنی دار در سيطح یيک   
باشد، چون ایين ميدل عيالوه بير اسيتفاده ازنقشيه       موید کارایی مناسب این مدل برای حوزه آخیز باغدشت میگرفت که 
ای از متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته مورد ت زیه طور همزمان اير م موعهه در امتیاز دهی ب ایهای تودهحرکت

در  (1132( در آبخیز شيلمانرود، اشيقلی فراهيانی)   1130رد. که نتی ه این تحقی  با نتایج حسن زاده )گیو تحلیل قرار می
( 1131( در منطقه سمیرم اصفهان، گرایيی) 1131( در منطقه دماوند، شیرانی)1131منطقه رودبار استان گیالن، سفیدگری)

( که از مدل 0223و یالسین) (0221وچان در هنگ کنگ)چا( در کانزاز، 0221زندران، اولماچر)در حوزه آبخیز يجیم رود ما
 همسویی دارد. اندرگرسیون چند متغیره استفاده کرده

با ضریب همبستگی معنی دار در سطح یک درصد  های ارزش اطالعاتی و فاکتور اطمینانهای تهیه شده با مدلنقشه
 های دوم و سوم قرار گرفتند. علت ایين ترتیب در رتبه هب 035/2و  520/2کارایی قابل قبولی دارند اما با درجه همبستگی 
عنوان واحدهای ه ( که ب13331) معنی دار بوده است، تعداد زیاد داده 035/2که مدل فاکتور اطمینان با ضریب همبستگی 

 باشد.های عوامل در این مدل میکاری حاصل از تلفی  دو به دو يیه
 

 تقدیر و تشکر
 د.شونشگاه آزاد اسالمی واحد بافت قدر دانی میوسیله از حمایت دا بدین
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، 32تیک م موعه مقايت همایش ژئوما ،سن ش از دور )مطالعه موردی حوضه آبخیز سرخون ي استان چهارمحال و بختیاری(
 .155تا  113صفحه ، سازمان نقشه برداری کشور

 
13- Beheshtirad, M.(2010): Landslide Hazard Zonation Using Multiple Regression. Pisa,6-8 

Sep. Proceeding of 85th Italian Geological Society Congress. Pp 571-572. 
14- Chau, K.T., Chan, J.E. (2005): Regional Bias of Landslide Data in  
Generating Susceptibility Maps Using Logistic Regression: Case of Hong Kong Island, 

Lanslides, 2. 280-290. 
15- Khullar, V.K., Sharam, R.P., Parmanik, K. (2000): A GIS Approach in The Landslide Zone 

of Lawngthlia in Southern Mizoran, Landslide: Proceeding of The 8th International 
Symposium on Landslide, Vol. 3, 1461-1472. 

16- Lan, H.X., Zhou, C.H., Wang, L.J., Li, R.H. (2004): Landslide Hazard Spatial Analysis and 
Prediction Using GIS in The Xiaojiang Watershed, 18. Yunnan, Hina. Engineering 
Geology, Vol. 76, 109-128. 

17- Lee, S. (2007): Application and Verification of Fuzzy Algebraic Operators to Landslide 
Susceptibility Mapping, Environmental Geology, 52. 615-623. 

18- Ohlmacher, G. C. Davis, J.C. (2003): Using Multiple Regession and GIS Technology to 
Predict Landslide Hazard in Notheast Kansas, USA, Engineering Geology, 69, 331-343. 

19- Ownegh, M. (2004): Assessing The Applicability of Australian Landdslide Databases for 
Hazard Management. ISCO, Proceeding, Pp 1001-1005. 

20- Yalcin, A. (2008): GIS – Based Landslide Susceptibility Mapping Using Analytical 
Hierarchy Process and Process and Bivariate Statistics in Ardesen(Turkey): Comparisons 
of Results and Confirmations, Catena, 72, 1-12. 

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

