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 ...کاربرد روش رگرسیون لجستیک در پهنه بندی  

 49 زمستان، ششم م، شمارهچهارمخاطرات محیط طبیعی، سال  لةمج

 61/20/49: تاریخ دریافت مقاله

 28/29/49: تاریخ پذیرش مقاله

 84-623: صفحات

 

های  های دامنه ای در جاده بندی خطر وقوع ناپایداری پهنه کاربرد روش رگرسیون لجستیک در

 (تنگه  دره دیز: مورد مطالعه  ةمحدود) کوهستانی

 

  ییفاطمه خدا ، یدکتر داوود مختار ، *ییدکتر شهرام روستا

 

 چکیده 
جملته متواردی استت کته هتر ستاله       ، از تباطی به خصوص در مناطق کوهستتانی های ار و راه هاای در محور های دامنه وقوع ناپایداری     

هتایی   ها و تنگه وقوع این نوع از مخاطرات طبیعی در گردنه در برخی موارد،. سازد های مواصالتی کشور وارد می زیادی را به راه های تخسار

 ؛گتردد  منجر به مرگ مسافران می ،ذربایجان شرقیآننم وار استان  ةگردن دره دیز و ةهایی با انحنای بیشتر، نظیر تنگ تر و جادهتند با شیبِ

 ظیتر خوتو    نهای ارتباطی  های عمرانی اعم از احداث جاده و سایر راه های طبیعی مناطقی که جهت اجرای پروژه ویژگی این شناساییبنابر

در این  .باشد ای  بسیار با اهمیت می های دامنه و تعیین میزان استعداد آنها جهت وقوع ناپایداری گردند گزینش می... ن، سدهای آبی وآه راه

متورد   ةای در محتدود  این نوع از حرکات دامنته  وقوعِ بندی و شناسایی مناطق مستعد  مقاله با استفاده از روش رگرسیون لجستیک به پهنه

های  در وقوع ناپایداری ثرؤو فاکتورهای م شداستفاده  oLI-TIRS سنجنده 8لندست  ةماهوار تصویراین موالعه از  برای. موالعه اقدام شد

  در محتیط  (شیب، لیتولوژی، کاربری زمین، فاصله از گسل، فاصله از رودخانته، فاصتله از جتاده، طبقتات ارتفتاعی      شیب، جهت)ای  منهدا

GIS به ایتن ترتیتب     ،ای انوباق داده شد های دامنه پراکنش  ناپایداری ةسپس بر الی .ترین فاکتور مشخص گردید نها مهمآبررسی و از میان

های  بینی احتمال وقوع ناپایداری پیش ةپس از آن نقش ؛تولید گردید ادریسی افزار در نرم ای های دامنه خور وقوع ناپایداریبندی  پهنه ةنقش

 .بسیار پایین، پایین، متوسط، باال، بسیار باال تقسیم شد محدوده به پنج گروه  با درجه حساسیت

 .افزار ادریسی نرم ،دره دیز، روش رگرسیون لجستیک  ةای،  تنگ ناپایداری دامنه :کلید واژه ها
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 مقدمه

هتای   شناسی محسوب می شوند که در کوهستتان  ریخت –ترین نوع مخاطرات زمین  ای از مشخص های دامنه ناپایداری     

طبیعتی بته شتمار    هتای   هتا از پیامتد   ها که در این محدوده این پدیده. دهند های سنگی به وفور رخ می خشک با دامنه نیمه

انی را مورد تهدیتد رترار   های کوهست ویژه جاده ، بهسیسات انسانیأو بیشتر ت گردند انسانی تشدید می های با دخالت آیند می

(. 6831بیتاتی خییبتی،   ) کننتد  حمیت  متی  های سنگینی را به دولتت و ستاکنین مح تی ت    به این ترتیب هزینه ؛دهند می

های سنگی و  کوهستانی هستند به طور متعدد در معرض وروع خیراتی همچون ریزشهای  هایی که مشرف به جاده گردنه

ج فتا از جم ته    –دره دیزه  وارع در محور  ارتباطی مرند  ةتنگ در این میالعه،. هستندها  های متعدد در امتداد جاده لغزش

هتای   گتزارش . استت هوردی انتخاب شدذربایجان شرری، به صورت مآای در استان  های دامنه مناطق مستعد وروع ناپایداری

 ةبنتابراین بررستی پیشتین    ؛هتای رتدیمی در منی ته استت     ارائه شده از سوی ساکنین مح ی حاکی از  وجود زمین لغزش

جهت  بایست در مرح ه انجام میالعات، که می مواردی استای از جم ه  دامنه یها وروع ناپایداری ةاستعداد منی ه در زمین

اثتر   توجهی ررار گرفتته استت و در   که این اص  اساسی مورد غف ت و بی در صورتی ؛گرفت توجه ررار میاحداث جاده مورد 

های آستفالتی   ای در جریان احداث جاده انت ال مواد دامنه ، افزایش شیب دامنه،(بارگذاری روی شیب)ای  افزایش بار دامنه

در منی ته افتزایش یافتته     ها های دامنه تعداد وروع ناپایداریها  بآ های سیحی و میزان روان بآ و خاکی، تغییر مسیر روان

 )0222)و همکتاران   6تورستون. ای در اغ ب کارهای مح  ان مورد بررسی ررار گرفته است های دامنه خیر ناپایداری. است

هتای   آنها از انیبتا  کسسته   . اند دربای شیر استفاده کرده ةپتانسی  خیر ناپایداری را برای منی  ةن ش  GISبا استفاده از 

بنتدی   پهنته  ةاند و ن ش لغزش بهره جسته زمین های خیرِ دهی و شاخص های موجود برای وزن لغزش عوام  مخت ف با زمین

کتره   لغتزش در کشتورِ   بنتدی خیتر زمتین    به پهنه 8، با استفاده از روش رگرسیون خیی(0226) 0سارولی؛ را تهیه نمودند

، کاربری اراضی و پوشتش  ، ضخامت خاک، فاص ه از آبراهه، جهت شیبشیب)های اطسعاتی  بررسی الیهپرداخته است و با 

، از دو روش س ست ه  (0222)ایالیوو همکتاران   .ستا مورد میالعه تهیه کرده ةها را در محدود پراکنش لغزش ةن ش ،(گیاهی

در ژاپتن استتفاده کردنتد و بتا      Sado ةجزیتر  لغتزش در  زمتین  حساسیتِ ةن ش ةبرای تهی 2و رگرسیون لجستیک  مراتبی

نستبت بته متدل رگرستیون      AHPمدل  لغزش به این نتیجه رسیدند که بندی خیر زمین این دو روش برای پهنه ةم ایس

ای در  به بررسی پیشگیری خیترات ناشتی از حرکتات تتوده    (  022) 1چن و لی. لجستیک از درت باالتری برخوردار است

انتد کته بارنتدگی شتدید در ترکیتب بتا عوامت  توپتوگرافی از عوامت            و بته ایتن نتیجته رستیده     انتد  هنک کنگ پرداختته 

لغتزش در شتهر هنتگ    ، به تح ی  خیر زمین(0220) و همکاران چاو .دهنک کنگ هست ةحوض های بزرگ در لغزش زمین

                                                      
1-Thurston.N. 

2- Lee 

3-Liner Regression Modeling 

4-Analytical Hierarchy process 

5-Logistic Regression Modeling 

6-Chen & Lee 

7-chuo 
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هتا   لغزش وروع زمین ات ناشی ازنتایج نشان داد که ت ف ؛های صورت گرفته پرداختند لغزش و زمین GISکنگ با استفاده از 

هتای بارنتدگی و خستارات ناشتی از ورتوع       داده نِیتا بستگی شتدیدی م  با تجمع بارندگی در هنک گنگ افزایش یافته و هم

نیتا و همکتاران   فتی  . انتد  تهیه کترده  مذکور بندی خیر زمین لغزش را برای شهر ن شه  ها وجود دارد و نهایتاً لغزش زمین

آبخیتز شت مانرود    ةلغتزش در حتوز  بنتدی خیتر زمتین   چند متغیره به پهنته  استفاده از روش آماری رگرسیونِ، با (6832)

بستیار حستاک کته توستل متدل       ةدر پهنت  های وروع یافتته در ایتن حتوزه    لغزش نتایج نشان داد که اکثر زمین ؛پرداختند

ییتد رترار   أبرای منی ته متورد میالعته متورد ت    اند بنابراین صحت مدل پیشنهادی  پیشنهادی مشخص شده بود، ررار گرفته

ابترده زشتک    ةزشک وارع در جاد –ابرده  ةدر پژوهشی به بررسی ناپایداری شیب در در( بی تا)پیوندی و همکاران . گرفت

، هتا  شرایل مستعد منی ه شتام  شتیب تنتد دامنته     نتایج حاص ه نشان داد که. داختندزشک پر ةمشهد در حاشیه رودخان

تتردد زیتاد وستای  ن  یته در جتاده       و های خرد شده، بارندگی باال، هوازدگی زیاد ها و زون گس  نیکی خصوصاًعوام  تکتو

ای  هتای دامنته   از سوی دیگر استفاده نامناسب از زمتین . باعث باال رفتن پتانسی  بروز خزش و لغزش در منی ه شده است

بته   (6838)  جبتاری . ها مزید بر ع ت شده است ناپایداری و ساختن بناهای ویسیی جدید در منی ه بر روی دامنه مستعدِ

نتتایج حاصت  نشتان داد کته نتوع و       ؛ارومیه پرداختت  ةدریاچ ها در مناطق کوهستانی غربِ بررسی عوام  ناپایداری دامنه

هتای چرخشتی و    لغزش گر اص ی پراکندگی وروع زمین ا توجیهه زمین و بارش ، شیبِهای سیحی میزان نفوذپذیری نهشته

، کشتت و زرع بتر   ها و ساخت و سازها ، جادهسانی از جم ه ایجاد کانال آبیاریهای ان و فعالیت رود شمار میه ها ب روانی خاک

در ربال این حرکات پذیری مواد زمین را  ، در م یاک وسیعی توانسته است تحرکهای انت ال آب روی این مواد و عبور لوله

هتای کمتی عوامت  ایجتاد      ، در روستای نصیرآباد ورزران با استتفاده از روش (6838) روستایی. به میزان زیادی ت  ی  دهد

شناستی و عوامت     هتای زمتین   در این تح یق داده. را مورد بررسی ررار داده است   68زمین لغزش بزرگ این منی ه در 

آوری شتده در رابیته بتا     های جمع های میدانی و داده و بررسی ای بررسی شد های دامنه اریدر ناپاید ثرؤژئومورفولوژیکی م

شتدید در   هتای ناگهتانی   های مورفومتری نشان داد که بتارش  ، نوع خاک و کاربرد روششناسی، ار یم، پوشش گیاهی زمین

هتای ستیحی در روی    زیتاد نهشتته   ای و ضتخامت  دامنه به داخ  مواد نهشتته  های سیحی در باالدستِ منی ه و نفوذ آب

عصتبی مصتنوعی    ةبا استفاده از شبک(  683)پور  زارع. ، ع ت اص ی وروع رانش زمین بوده استهای با شیب متوسل دامنه

الیته   3، متتر  022× 022های رستری  در این تح یق ن شه .رودبار پرداخته است ةلغزش در منی  بندی خیر زمین به پهنه

بینی شتاب زلزلته   پیش ة، بارندگی، ن ش، کاربری اراضی، فاص ه از گس ، مدل ررومی زمین، شیبلیتولوژیاطسعاتی شام  

  افتتاده در منی ته   لغتزش اتفتا   زمین ةهای نام برده با الی سپس الیه ؛رودبار و منجی  تهیه شد ةها در منی  آبراهه ةو ن ش

بته شتبکه عصتبی وارد     ها به اطسعات عددی تبدی  شده و نهایتاً الیه این ArcGISافزار  تا با استفاده از نرم پیوند داده شد

 ة، در محتدود ( 683)انتظتاری و همکتاران   . دستت آمتد  ه بندی احتمال خیر زمین لغزش در منی ه ب پهنهة و ن ش گردید

هتا   ناپایداری شتیب  ثر درؤعوام  م. لغزش را بررسی کردندخیر زمین GISبیشه با استفاده از  آبریز سد باالیی سیاه ةحوض

، فاصت ه  هتا  ها، فاص ه از گس ، میزان شیب دامنه ها و خاک مورد بررسی با توجه به شرایل محییی، جنس سنگ ةدر منی 
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های مستعد لغتزش را در پتنج رده    رسمت ةبندی منی پهنه ةها تشخیص داده شد و ن ش از محور جاده و پراکندگی آبراهه

هتای طبیعتی بتا    بندی خیر ناپایداری دامنته  ، در یک تح یق به پهنه(6831) مکارانپورراسمی و ه .نشان مشخص ساخت

بهتترین   Gammaدهد اپراتور  نتایج نشان می. اند آبخیز هراز پرداخته ةاستفاده از توابع و ریاضیات فازی در بخشی از حوض

، بته  (6831) ایی م دم و همکتاران رض .مورد میالعه نشان می دهد ةلغزش را در منی  حساسیت به خیر زمین ةشک  ن ش

نتایج نشان داد که استتفاده  . اند آبریز مادرسو پرداخته ةلغزش در حوض ای با تأکید بر زمین بندی حرکات دامنه پهنه ةمیالع

(  6833)  ستاریخانی  .مورد میالعه است ةلغزش در منی  بندی خیر زمین ترین روش پهنه از روش ارزش اطسعاتی مناسب

استت و بتا گترفتن     تالش استتان گتیسن پرداختته    ةلغزش در منی  بندی زمین عصبی مصنوعی به پهنه ةده از شبکبا استفا

به بررسی آثار ژئومتوفیکی عم یتات   ( 6833) مختاری. مناطق مستعد وروع خیر رانش را شناسایی نمود ةخروجی از شبک

نتایج نشان داد کته وجتود   ؛ در شمال غرب ایران پرداختارالن سازی در مناطق حساک ژئومورفولوژیک در راه روستائی  راه

ژئوموفولوژیتک منی ته، ن تش     ةهای اواری و آبرفتی کواترنری بر روی رسوبات میوسن در سه واحد عمد پوششی از نهشته

هتای   ها در اثتر مرمتت  ولی از بین رفتن این پوشش ؛های اطراف کوه گچی ر عه سی ایفا می کند ای در پایداری دامنه عمده

اخیر راه ارالن و تظاهر رسوبات مارنی میوستن و است رار راه بتر روی ایتن رستوبات، موجتب تشتدید فعالیتت فراینتدهای          

وثیتق   .شتده استت   فرستایش شتیاری و آبکنتدی    و( گرایتی  ، ریزش، روانلغزش زمین)ای  ژئومورفیک از ربی  حرکات توده

وروع این پدیده ستبب ورتوع ت فتات    . پرداخت 6832در سال سراب  –به بررسی زمین لغزش مسیر جاده اردبی  ( 6832)

ای، ایتن پتژوهش انجتام یافتت و نتتایج       جانی و خسارات مالی فراوان شد لذا با توجه به احتمال وروع مجدد چنین پدیتده 

ع هایی با خاصیت خمیری باال، شیب راب  توجته زمتین و فراوانتی آب در منی ته در ورتو      که، وجود توده حاص  نشان داد

 . اند ثر بودهؤلغزش این منی ه م زمین

 

 مورد موالعه  ةمحدود

دری ته تتا     08درجه و  2 عرض شمالی و  ةدری  20درجه و  83دری ه تا   0 درجه و  83 ةدره دیز در محدود ةتنگ     

شهر  هادیحد فاص  دو دشت  در و شرری شهر تبریز کی ومتری شمالِ 32 ةطول شرری، در فاص  ةدری  2 درجه و    2 

 ةبنتابراین دو واحتد توپتوگرافیکی دشتت و کوهستتان مشتخص کننتد        .ررار گرفته استت  و هرزندات در جنوب در شمال

، شتمال  ه دیتز در ةدرجنتوب تنگت  )دره دیز گذرگاه باریکی است که دشت هرزنتدات   ةتنگ .با شند تنگه مزبور می ةمحدود

کتوه مرتفتع   . کند را به هم متص  می( ، جنوب شهرستان ج فادره دیز ةشمال تنگ)شهر  را به دشت هادی( شهرستان مرند

دو  دره دیتز بتا   ةگوز در شتر  تنگت   متر و کوه رره 3 08مذکور با ارتفاعی معادل  ةدر غرب تنگ( دوون داغی)دیوان داغی 

صوص ارتفاعات دیوان داغی، ده طبق میالعات انجام شده در خ بر. متر ررار گرفته است 0660متر و  62 0ارتفاعی  ةن ی

متورد   ةمحتدود  زال در ةافکنت  های این کوه شناسایی شده است که از این تعداد تنهتا مختروط   پای دامنه افکنه در مخروط

. عبتور داده شتده استت    افکنته مزبتور   که محور ارتباطی دو شهرستان مرنتد و ج فتا از روی مختروط    گیرد میالعه ررار می

و نسبت به فرایندهای ژئومورفیک ماننتد   باشند مث ثی شک ، دارای رسوبات سست دوران چهام می ها اشکال افکنه مخروط
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بنابراین هرگز از ثبات کافی برخوردار نیستند و پیوسته در معرض ستیسب و یتا    ،ای مواد حساسند سیسب و حرکات دامنه

چنین پدیده هایی، خسارات جانی و مالی فراوانی را وروع . خیر رسیدن مواد انبوهی از عناصر ریز و درشت دانه ررار دارند

نها آباشدکه مسیر  ت گرفته از ارتفاعات میأهای نش دره دیز در مسیر زهکشی آبراهه ةمحدود(. تا بی کرمی،) آورد به بار می

شتهر ادامته    یاغ ب به دلی  احداث جاده و یا ایجاد تون  تغییر یافته و از نواحی مجاور جاده مسیر خود را بته دشتت هتاد   

ارتبتاطی   ةای در جتاد  هتای دامنته   شناسی و تکتونیکی منی ه نیز در وروع ناپایداری های زمین از سویی ویژگی دهند و می

 .هستند ثیرگذارأمحدوده مورد بررسی ت

 

 
 مورد موالعه ةمحدود:6شکل 
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 داده ها و روش شناسی

ای است که در آن حالتت   بینی کننده برای متغیرهای وابسته آماری پیشهای  روشیکی از  مدل رگرسیون لجستیک،     

رگرسیونی متغیرهتا خیتی     این روش رابل در. یه داردبرا( ها لغزش مانند زمین) ها  عدم وروع پدیده صفر و یک، با وروع و

صفر تا یک رترار  ای از  ها در دامنه تخمین این مدل برآوردها و در. شک  یا لجستیک است Sب که به صورت منحنی  ؛نبوده

احتمتال ورتوع    ةاعداد نزدیک بته یتک نشتان دهنتد     احتمال وروع کمتر و ةکه اعداد نزدیک به صفر نشان دهند گیرند می

 .بیشتر هستند

 :بیان می شود( 6)ة در رگرسیون لجستیک متغیر وابسته با استفاده از رابی     
 

                                                                      (:6)رابیه 

 

. استت  (y)احتمتال متغیتر وابستته    :  P. یا لگاریتم شانس در وارع م دار لگاریتم طبیعی احتمال استت   (Logit)لوجیت 

p/1 – p   : نسبت شانس یا احتمال .C0  :باشد م دار ثابت می. 

 (C1, C2, ……..Cn )  :   ضرایبی هستند که مشارکت عوام  مست(X1 ,X2 ,..Xn) را برای متغیترy     نشتان متی

 .متغیرهای مست   هستند:  (X1 , X2 , …..Xn). دهند

مراح  زیتر بته ترتیتب     ،مورد میالعه ةای در محدود های دامنه بندی ناپایداری پهنه ةن ش ةدر این میالعه جهت تهی     

 .انجام پذیرفته است

: GIS .0 محتیل  هتای مخت تف اطسعتاتی در    به صورت الیته  ای های دامنه ثر در ایجاد ناپایداریؤعوام  م ةن ش ةتهی :6

های  و ایجاد ن شه 02222/6توپوگرافی  ةهای فاص ه از رودخانه، فاص ه از گس  و فاص ه از جاده از طریق ن ش ن شه ةتهی

متدل  ) DEMهتای شتیب و جهتت دامنته از      ایجاد ن شه: Distance 8 تابع از با استفاده فاص ه از پارامترهای مورد نظر

ای  لندستت   بنتدی نظتارت نشتده تصتویر متاهواره      اساک طب ه کاربری اراضی منی ه  بر ةن ش ةتهی:  ( ررومی ارتفاعی

لغزش منی ه بتا استتفاده از تصتاویر     های پراکنش زمین تبدی  داده: 1شناسی  زمین ةن ش ةتهی:OLI_TIRS2 سنجنده 

 ةمنی ه و محاستب  ناپایداری ةبا ن ش های اطسعاتی الیه انیبا :  های لغزشی  ای لندست و نیز گوگ  ارسبه پهنه ماهواره

ن شته   (0) ةشتک  شتمار   .افتزار ادریستی   رگرسیون لجستیک با استتفاده از نترم   مدلانجام : 3تراکم آنها در واحد سیح 

 :دهد ای را نشان می های دامنه ثر در وروع ناپایداریؤفاکتورهای م
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 مورد موالعه ةای در محدود های دامنه ثر در وقوع ناپایداریؤهای فاکتورهای م نقشه :0شکل 

 

 ای  های دامنه پراکنش ناپایداری ةنقش

در . استت  ای هتای دامنته   مناط ی با بیشترین میزان وروع ناپایداری ةنشان دهند ای، های دامنه پراکنش ناپایداری ةن ش   

بررتراری رابیته میتان ایتن منتاطق بتا نتوع        . انتد  ای رخ داده پهنهای به صورت  های دامنه مورد میالعه ناپایداری ةمحدود

 ترین منتاطق بترای ورتوع   چرا که مناط ی بتا رستوبات سستت مستتعد     ؛شناسی آنها بسیار پر اهمیت است زمین ةرخسار

 :دهد ای را نشان می های دامنه شک  زیر پراکنش ناپایداری. باشند ای می های دامنه ناپایداری
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 مورد موالعه  ةای در محدود های دامنه پراکنش ناپایداری ةنقش:  3شکل 
 

 Chi Squareآزمون 

برای متدل   2Ln (L)-ی دو، یک تست معتبر و معمولی برای رگرسیون لجستیک است که از اختسف بین اآزمون ک     

 )،دار باشد درصد معنی 32چنانچه این آماره در سیح . آید دست میه ، بصفر ةبرای فرضی  2Ln(L0)-بهترین برازش و

Chi Square > 14.1 )  صفر  ةفرضی( H0 ) در محاسبات انجتام یافتته میتزان م تدار شتاخص     . شود رد می Chi38 1 /

 .به دست آمده است 832
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 : Pseudo R Square ( PR2 )آزمون 

 :محاسبه شود( 0)می تواند از رابیه  PR2م دار      
 

         
      

        
   

 

بنتابراین  (.  6332: منتارد )دهتد   ها را بترازش متی   داده ةدهد که چگونه  مدل لوجیت، مجموع نشان می PR2م دار      

PR2  ةعتدم رابیت   ةباشتد نشتان دهنتد    2برازش کام  مدل است، چنانچته ایتن م تدار برابتر      ةنشان دهند 6مساوی با 

 ختوبِ  بترازش نستبتاً   ةباشد نشان دهند 0/2تر از  بزرگ PR2چنانچه م دار . باشد متغیرهای مست   با متغیر وابسته می

گردیتد و   2/ 3 2 برابتر  PR2با توجه به اینکه در این تح یتق م تدار شتاخص    (. 0222آیالیو و یاماگیشی، )مدل است 

 . دهد باشد، این مدل برازش راب  ربولی را نشان می می 0/2 ةتر از آستان م دار آن بزرگ

 

ROC شاخص
6 

در ایتن  . بینتی کنتد   تواند متغیر وابسته را به خوبی پیش له است که مدل چه م دار میأمعیار دیگر، توجه به این مس     

احتمتال   ةبا ن شت ( لغزش وجود یا عدم وجود زمین)بولین  ةیک ن ش ةبرای م ایس ROCمورد نرم افزار ادریسی از معیار 

تیتابق اتفتاری    ةدهنتد  نشتان  2/2تیتابق کامت  و    ةدهند نشان 6که  متغیر است 6تا  2/2از  ROCم دار . رود کار میه ب

بستگی بسیار بتاالی بتین متغیتر مستت   و وابستته       هم ةدهند دست آمده در این میالعه، نشانه ب 3303/2م دار . است

 . است

 

  و بحث نتایج

، Arc Gisمورد میالعه با استتفاده از   ةای در محدود های دامنه ثر در وروع ناپایداریؤفاکتورهای م ةن ش ةپس از تهی     

. بسیار باال تهیه گردید کسک خیر بسیار پایین، پایین، متوسل، باال و 2ای در  های دامنه پایداریناخیر  بندی پهنه ةن ش

به هکتتار   (2شک  ) و سپس بر روی نمودار( 6)شماره  های مذکور ابتدا در جدول  اشغال هریک از کسک مساحت تحتِ

 . و همچنین به درصد برآورد شده است

                                                      
1. Relative Operating Characteristic 
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 مورد موالعه ةای در محدود بندی ناپایداری دامنه پهنه ةنقش: 9شکل

 
 لجستیک رگرسیون مدل از حاصل ضرائب: 6جدول 

 

 

 

 

 

 مساحت به درصد مساحت به هکتار کالس

 2/ 2 232 بسیار باال

 30/62   60 باال

 1/88  2 83 متوسل

 32/82 8233 پایین

 1/63    00 بسیار پایین
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 نمودار مساحت کالس های خور در محدوده مورد موالعه: 5شکل 

 

درصد از ک   2/2 هکتار برابر با  232مناطق کسک خیر بسیار باال مساحتی معادل ، (6)ة بر طبق جدول شمار  

های  به لحاظ دارا بودن استعداد وروع خیر ناپایداری اند و در م اب  مناط ی که مساحت منی ه را به خود اختصاص داده

درصد از مساحت 1/63 هکتار برابر با    00اند، مساحتی برابر با  بندی شده ای در کسک خیر بسیار پایین طب ه دامنه

 ةخیر برای محدود ةگان های پنج مساحت کسک ةپس از محاسب. است مود میالعه را به خود اختصاص داده ةک  محدود

گانه بررسی شده در این میالعه نیز مورد محاسبه ررار گرفته  3گذاری هر یک از فاکتورهای ثیرأمورد میالعه، ضرایب ت

های  فاکتور مورد بررسی در وروع خیر ناپایداری 3بر طبق جدول زیر از میان . ارئه گردیده است (0) ةو درجدول شمار

و در  به فاکتور شیب اختصاص دارد 2/ 22 23گذاری با م دار ثیرأت میالعه، بیشترین ضریبِ دمور ةای در محدود دامنه

های  ثیرگذاری را در وروع خیر ناپایداریأت کمترین ضریبِ 2811/2گذاری ثیرأت م اب  فاکتور کاربری اراضی با ضریبِ

مورد  ةارتفاع محدود ،ته بر روی مدل ررومیگرف های صورت طبق بررسی. باشد مورد میالعه دارا می ةای در محدود دامنه

درصد و در ارتفاعات   32الی   1های   های مربوط به شیب ای در شیب های دامنه میالعه بیشترین میزان وروع ناپایداری

 .گیرد م اوم الیکا ررار می ی نیمهامتری و در سازنده 0022تا  6322
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 محدوده مورد  موالعهضرائب فاکتورهای مورد بررسی در : 0جدول 

 

مورد  ةای در محدود های دامنه ثر در وروع ناپایداریؤشک  زیر نموداری شماتیک از میزان ضرایب هریک از فاکتورهای م

 :میالعه را نشان می دهد

 

 
 مورد موالعه ةثر در محدودؤنمودار ضرایب فاکتورهای م: 1شکل

 

 

 

 ضرائب معیارها عالئم اختصاری برای معیارها

X1 2/ 22 23 شیب 

X2 2132236/2 جهت شیب 

X3 883322/2 طب ات ارتفاعی 

X4 2/2 2811 کاربری اراضی 

X5 2/ 1 2 0 لیتولوژی 

X6 23/2 2 2 فاص ه از رودخانه 

X7  0/2 2103 فاص ه از گس 

X8 26/2 018 فاص ه از جاده 
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 گیری  نتیجه

دره دیتز  بته همتراه     ةتنگت  ،راه و ترابری استان آذربایجان شترری  ةکارشناسان ادارر اساک اطسعات ارائه شده توسل ب  

کته در برختی   -های پرشتیب   د که با دیوارهناستان آذربایجان شرری می باش بسیار پرخیرِ ةننم وار یکی از دو تنگ ةگردن

هتای ارتبتاطی  اعتم از     شبکه ةندسالیانه در معرض بسیاری از عوام  مورفوژنیک تهدید کن -رسد درجه می 32مناطق به 

های عمرانی و احداث  اردامات انسانی در جهت ساخت سازهگیرد و از سویی دیگر در اثر  ررار می.. .ریزش، لغزش، بهمن و

دره دیز  ةبا توجه به استعداد باالی تنگ. است ، افزایش یافتهوروع این نوع از حرکات دامنه ای فراوانی... های ارتباطی و راه

ثر در ؤفتاکتور مت   3ای این محدوده به صورت موردی، مورد بررستی رترار گرفتته و     های دامنه در خصوص وروع ناپایداری

طبتق   .ارائه گردیده استت   (0)نها در جدول شماره آیک از  گذاری هرثیرأای بررسی و ضرائب ت های دامنه وروع ناپایداری

درصتد،   2523شیب با ضریبی برابر بتا   های بررسی شده، فاکتوراز میان فاکتورهای صورت گرفته،  نتایج حاص  از بررسی

تترین   درصتد، مهتم   2588درصد و فاکتور طب ات ارتفاعی با ضریبی برابر با  2521فاکتور فاص ه از گس  با ضریبی برابر با 

بندی خیتر   پهنه ةبه جداول باال، ن شبا توجه . مذکور می باشند ةای در تنگ های دامنه ثر در وروع ناپایداریؤفاکتورهای م

کسستی  . ها نیز برآورد گردیتد  سپس مساحت هر یک از کسک ای در پنج کسک خیر تهیه گردیده و های دامنه ناپایداری

رابت  مسحظته استت کته     . هکتار می باشتد  232شود دارای مساحتی معادل  که تحت عنوان کسک خیر باال معرفی می

درصتد و در ارتفاعتات     32التی    1هتای    هتای مربتوط بته شتیب     ای در شیب های دامنه پایداریبیشترین میزان وروع نا

وامت  انستانی از   دخالتت ع  ةهای اخیر در نتیج در سال. دهد رخ می متری، در سازندهای نیمه م اوم الیکا 0022تا 6322

 تعتادلِ  ی حین احداث تون ،ارهاناشی از انفج های متعدد و ارتعاشات ، احداث کارخانهآهن جم ه احداث جاده، خیوط راه

پذیری های طبیعی آنهتا استتعداد   مناط ی که ویژگی هم خورده است و در نتیجه در مورد میالعه بر ةها در محدود دامنه

شناستی رترار    ریختت  - ای دارند به وفور در معرض  ایتن نتوع از مختاطرات زمتین     ی دامنهها باالیی برای وروع ناپایداری

 .اند هگرفت
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 منابع

پهنته بنتدی    ". ( 683)حتاجی حستنی   حمیدرضتا   و میتد بارری، ح ،عفرغیومیان، ج ، یای، ع ارومیه ،میرانتظاری، ا. 6

ین همایش انجمن زمین شناسی مجموعه م االت نهم، "حوضه آبریز سد باالیی سیاه بیشه خیرزمین لغزش در محدوده

 . 683، دانشگاه تربیت مع م تهران، ایران

هتای   بنتدی محتدوده   هتای شترری ستهند و پهنته     های سنگی در دامنه خیر ریزش". ( 6831 )، مریم بیاتی خییبی. 0

بیستت و    ةستال چهتاردهم، شتمار   ( دانشتگاه تبریتز  )ریتزی   مهانشریه جغرافیا و برن ،"ررن و چای  ةآمیز در حض مخاطره
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