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 مدل سازی خطر ریزش سنگ در طول 
جاده های کوهستانی با تکیه بر مقایسه 
کارآیی سه مدل رگرسیون لجستیک، 
نسبت فراواني و شاخص همپوشاني 

چکید ه
ریزش سنگ ها یکي از حرکت هاي سریع در مواد خشک و به هم پیوسته هستند. آن ها از فرایندهاي ژئومرفیکي طبیعي 
فعال بر روي دامنه هاي پر شیب نواحي کوهستاني  مي باشند. در این پژوهش، با استفاده از مدل هاي رگرسیون لجستیک، 
نس�بت فراواني و ش�اخص همپوشاني در طول 11 کیلومتر از جاده گردنه صلوات آباد در شرق شهرستان سنندج در استان 
کردستان، نقشه هاي پهنه بندي خطر ریزش  سنگ تهیه شدند. متغیر وابسته حضور و عدم حضور ریزش سنگ و متغیرهاي 
مستقل شامل درجه شیب، جهت شیب، شکل شیب، ارتفاع از سطح دریا، فاصله از جاده، فاصله از گسل، سنگ شناسي 
و کاربري اراضي مي باش�ند. نقش�ه هاي پهنه بندی با موقعیت ریزش س�نگ ها با اس�تفاده از روش ن�رخ منحنی موفقیت 
 )AUC( مقایس�ه و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نش�ان داد که مساحت زیر منحني ،)Success Rate Curve )SRC
ارزیابي صحت نقش�ه ها به ترتیب در مدل رگرسیون لجستیک 85/09 درصد، در مدل نسبت فراواني 76/74 درصد و در 
مدل ش�اخص همپوش�اني 81/44 درصد به دست آمدند. بنابراین مدل رگرسیون لجس�تیک نسبت به سایر مدل ها براي 

شناسایي مناطق مستعد و حساس به خطر ریز ش سنگ در منطقه مورد مطالعه مناسب تر شناخته شد. 

کلمات کلید ي: ریزش سنگ، رگرسیون لجستیک )LR(، نسبت فراواني )FR(، شاخص همپوشاني )OI(، گردنه صلوات آباد، کردستان

شماره 99، تابستان 1392
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 مقد مه
 ،Vilaplana و Copon( ریزش س��نگ1 یکي از حرکت هاي س��ریع
2008( در قس��متي از م��واد به صورت توده اي خش��ك )احمدی، 1378( 
و از فراینده��اي ژئومرفيک��ي طبيعي فع��ال بر روي دامنه هاي پر ش��يب 
نواح��ي کوهس��تاني )Matsuoka و Sakai، 1999؛ Vali، 1984( ب��ه 
ش��مار مي روند. آن ها عموماً بر اس��اس اندازه از قلوه  س��نگ هاي کوچك تا 
تخته س��نگ هاي بزرگ در اندازه هاي صدها متر مکعب و محدوده حرکت 
 Antoniou( آن ها از س��ریع تا   کم تا 10 متر بر ثانيه را ش��امل مي شوند
و Efthimios، 2010(  . در بس��ياري از ش��رایط خطرات ریزش سنگ ها را 
نمي ت��وان نادیده گرفت؛ زیرا اندازه و فراواني وقوع آ ن ها به صورت مکاني و 
زماني متغير بوده و پویایي  زیاد س��نگ هاي ریزشي باعث ایجاد تفاوت هاي 
عم��ده اي در دامنه هاي ناپایدار مي ش��وند )Frattini و همکاران، 2008(. 
Copon و همکاران )2008( ریزش س��نگ ها را به چهار دسته ریزش هاي 
تخته سنگي2  با اندازه قطعات سنگي کمتر از 102 متر مکعب، ریزش هاي 
بلوکي3 با اندازه قطعات سنگي 103-102 متر مکعب، ریزش هاي پرتگاه ها4 
با اندازه قطعات س��نگي 103-106 مترمکعب و بهمن هاي سنگي5 با اندازه 
قطعات سنگي بزرگتر از 106 تقسيم بندي نموده اند. امروزه مطالعات زیادي 
در مورد حرکت هاي توده اي زمين به انجام مي رسد، چرا که بعضي از آن ها 
مثل زمين لغزش ها و ریزش س��نگ ها در مقایسه با سایر انواع حرکت هاي 
توده اي درمقياس وسيع تر رخ داده و منجر به تلفات جاني و خسارات مالي 
فراواني به تاسيس��ات و زیر س��اخت هاي منطقه تحت اثر وارد مي کنند. در 
10 فوریه س��ال 1996 ریز ش س��نگي عظيمي در تونلي در بزرگراه شماره 
229 هوکایدو در ژاپن، 20 نفر راکشت به همين خاطر مسائل و مشکالت 
 Chau( ریز ش س��نگ ها توجهات بين المللي خاصي را به خود جلب نمود

و هم��کاران، b 2004؛ a2004(. نخس��تين اقدام براي جلوگيري از ریزش 
قطعات س��نگي از دامنه ها توس��ط ریچي در سال 1963 با حفر چاله اي در 
پاش��نه دامنه بدون در نظر گرفتن جهش قطعات س��نگي در هنگام ریزش 
انجام گرفت )Ritchie، 1963(. بعدها روش هاي مختلفي براي شناس��ایي 
مناطق حس��اس به خطر و پهنه بندي رواج یافتند که عبارتند از؛ ش��اخص 
همپوش��انيAkgu( 6 و Bulut؛ 2007( نس��بت فراواني7 )Lee، 2004؛ 
 ،Pradhan و Lee 2006؛ ،Sambath و Lee 2005؛ ،Talib و Lee
 Pradhan( 8ش��بکه عصبي مصنوعي )و همکاران، 2009 Jadda 2007؛
 )2009c ،Lee و Pradhan(  9منط��ق فازي )2009 c ،2009 Lee، b و
 Chau 2004؛ a ،و همکاران Chau 2004؛ ،Lee( 10رگرسيون لجستيك
و Chan، 2005؛ Can و هم��کاران، 2005؛ Lee، 2005؛ Greco و 
 ،Pradhan و Lee 2006؛ ،Sambath و Lee همکاران، 2006و 2007؛
2007؛ Pradhan و 2009c ،2009a ،Lee(. غالم��ي )1383( ب��ه پهنه 
بندي خطر حرکت هاي توده اي از نوع ریزش سنگ در جاده هزار در مقطع 
وانا - پلور از طریق تلفيق چند الیه ش��يب، بيرون زدگي، س��نگ شناسي 
)ليتولوژي(، تکتونيك، جاده و تاسيس��ات، نموده اس��ت. در این مطالعه از 
تجزیه و تحليل هاي آماري براي تعيين همبستگي ميان ریزش ها و عوامل 
موثر بر آن، اس��تفاده نشده است. نتایج به صورت نقشه پهنه بندي خطر با 
پن��ج کالس، خطر خيلي باال )4/33 درصد(، خطر باال )6/22 درصد(، خطر 
متوس��ط )53/59 درص��د( ، خطر کم )35/86 درص��د(، خطر خيلي کم یا 
ناچيز می باش��د. با احتمال خطر ریزش متوس��ط و با احتمال خطر ریزش 
کم واحتمال خطر ریزش ناچيز شامل نقاط دور ازجاده یا پائين تراز ارتفاع 

جاده مي باشد. 
 صف��ارزاده و همکاران )1385( ریزش س��نگ های محور کرج- چالوس را 

Watershed Management Research (Pajouhesh & Sazandegi) No 99 pp: 84-92

A survey on rock fall hazard mapping by logistic reglession in mountainous road of Kurdistan province.
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Rock falls are one of the speed movements in dry and continuous material. They are natural process of activities geo-
morphic on steep slope in mountainous terrains. At this research, Rock fall Hazard Mapping was generated by Logistic 
Regression, Frequency Ratio and Overlay Index models at a long 11 kilometer of the Salavat Abad road in eastern 
Sanandaj, Kurdistan, Iran. Dependent variables is occurrence and non-occurrence rock falls and independent variables 
including; slope degree, slope aspect, slope curvature, elevation of sea, lithology, distance from road, distance from 
fault, land use. The maps which were generated with three models, compared and verified with rockfalls situation using 
Success Rate Curve (SRC). Results showed that the logistic regression model, Frequency Ratio model and Overlay 
Index model have an accuracy of 85.09, 76.76 and 81.44 percent of the Area under Curve (AUC), respectively. So, 
Logistic Regression is more proper than the other models for determining regions prone to rock fall in the case study.     

Keywords: : Rock fall, Logistic Regression (LR), Frequency Ratio (FR), Overlay Index (OI), Salavat Abad Saddle, Kurdistan 
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با اس��تفاده از اثر سنجی پارامترهای ترافيکی و جاده ای مطالعه نموده اند. 
این پارامترها عبارتند از عرض جاده، فاصله در تصميم گيری، درصد خطر 
وسيله نقليه و لزوم جوی ضربه گيرکنار جاده. نتایج آن ها نشان داد که نادیده 
گرفتن یا کوچك جلوه دادن این عوامل ترافيکی موجب بی دقتی در ارزیابی 
حوادث ریزش های س��نگی در جاده های کوهستانی می گردد. قاضی پور و 
همکاران )1386( با اس��تفاده از نظریه مخ��روط افت اقدام به مطالعه ریزش 
س��نگ های جاده چالوس نمودند. نتایج آن ها به صورت نقش��ه پهنه بندی 
خطر ریزش س��نگ ارائه و نشان دادند که خطر ریزش سنگ رابطه مستقيم 
با شيب دامنه س��نگی و شرایط توپوگرافی دارد. با این وصف ریز ش سنگ ها 
در مطالعات منابع طبيعي در ایران، ناش��ناخته مانده است که شاید به دليل 
کمبود اطالعات، سختي و دشواري مطالعه آن و کم اهميت بودنش نسبت به 
سایر انواع حرکت هاي توده اي از جمله زمين لغزش باشد. منطقه مورد مطالعه 
همه س��اله با ریز ش س��نگ هایي در طول 11 کيلومتر از جاده واقع در گردنه 
صلوات آباد در شرق شهرستان سنندج، رو به رو بوده که خوشبختانه تا کنون 
تلفات جاني را در پي نداش��ته است. اما بر اس��اس گزارش اداره راه وترابري 
شهرستان س��نندج فقط، در سه ماهه اول س��ال 1385 هزینه اي در حدود 
27137220 ریال به خاطر ترانشه بري در زمين هاي سنگي، برداشت ریزش، 
بارگيري و حمل مواد حاصله از ترانش��ه بري و ریزش، پاك کردن س��طح راه 
و رفع انس��داد راه ناشي از  ریزش در کل استان را متحمل شده است. هدف 
از این پژوهش، تهيه نقش��ه هاي پهنه بندي خطر ریزش س��نگ با روش هاي 
رگرسيون لجستيك، نسبت فراواني و شاخص همپوشاني و ارائه روش مناسب 
در تفکيك و شناس��ایي مناطق مستعد و حساس به ریز ش سنگ در منطقه 
مورد مطالعه مي باش��د. زیان هاي جاني و مالي بيان شده از ریزش سنگ ها و 

شکل  1، ضرورت تحقيق را به خوبي نشان مي دهد.

مواد و روش ها
ویژگي هاي منطقه مورد مطالعه

گردنه صلوات آباد در شرق شهرستان سنندج در استان کردستان و در بين 
مختصات جغرافيایًي 48 -´07- 47ْ تا 57ً -َ 08- 47ْ طول شمالي ًو 16- 
15َ- 35ْ تاً 40- 19َ- 35ْ عرض شرقي واقع شده است. مساحت منطقه مورد 
مطالعه 18/71 کيلومتر مربع مي باشد. جاده اي با روند شمالي _جنوبي و با 
کشيدگي در امتداد منطقه مورد مطالعه وجود دارد که حدود 11 کيلومتر از 
این جاده از ابتداي گردنه تا حدود ابتداي روستاي صلوات آباد، مورد بررسي 
قرار گرفته است. واحدهاي سنگي در محدوده مورد مطالعه مربوط به دوران 
مزوزوئيك و دوره کرتاس��ه پسين مي باش��د و از جدید به قدیم عبارتند از؛ 
K1  شامل سنگ هاي ولکانيك، آندزیتي، بازالتي و اسپيليت 

v,13 واحد سنگي
K1 شامل سنگ هاي آهکي چين خورده؛ 

بازالت در محيط دریایي؛ واحد 11
K1  ماس��ه س��نگ  با ميان الیه هایي از شيل  و کنگلومراي با قطعات 

S واحد
س��نگ آهك، ولکانيك و سيليس است. ارتفاع متوسط حدود 2000 متر از 
سطح دریا بوده و اقليم منطقه از نوع مدیترانه اي  مي باشد. ميانگين بارندگي 
منطقه 470/83 ميلي متر و ش��يب متوس��ط منطقه مورد مطالعه 23/05 
درجه است. بيشتر منطقه بدون پوشش و صخره اي با رخنمون هاي سنگي 
بوده و شکل توپوگرافي محدب، هندسه غالب شيب در منطقه مورد مطالعه 

مي باشد )شکل 2(.  

داده هاي استفاده شده در پژوهش  
نقشه پراکنش ریزش س��نگ از روي عکس هاي هوایي و تصاویر ماهوره اي 
برخ��الف زمين لغزش، به دليل گس��تردگي ک��م و پراکن��ش این مناطق 
در نقاط کور در پرتگاه هاي پرش��يب دامنه، تا حدودي مش��کل مي باش��د. 
بنابراین براي شناس��ایي آن ها مس��تقيما اقدام به استفاده از اطالعات اداره 
راه و ترابري شهرستان سنندج از محل هاي وقوع ریز ش سنگ، مردم ساکن 
درمنطقه و پيمایش هاي صحرایي و مش��اهده بص��ري گردیده و مختصات 
جغرافيایی 34 دامنه حس��اس و مس��تعد به ریز ش س��نگ به عنوان متغير 
 وابسته با دستگاه موقعيت یاب جهاني11 برداشت و پس از انتقال به نرم افزار

Arc View 3.2، رقوم��ي و آم��اده پ��ردازش گردی��د )ش��کل 2(. ابتدا با 
بررس��ي هاي ميداني و مصاحبه هاي محلي و همچنين مرور مطالعات انجام 
گرفته در داخل و خارج از کشور، هشت عامل موثر بر ریز ش سنگ که عبارتند 
از؛ درجه ش��يب، جهت شيب، ارتفاع از س��طح دریا، کاربري ارضي، سنگ 
شناسي، فاصله از جاده، فاصله از گسل و شکل شيب، )جدول 1(؛ شناسایي 
گردیدند. از دو شيت نقشه توپوگرافي؛ قطعه 1 سنندج و هليز آباد با مقياس 
1/25000 ب��راي تهيه مدل رقومي ارتفاع )DEM(، با  فواصل خطوط 10 
متري و اندازه پيکس��ل هاي 20 ×  20 متري استفاده شد. نقشه هاي گسل 
و سنگ شناس��ي از نقشه  زمين شناسي س��نندج با مقياس 1:100000 به 
دست آمدند. بر اساس طبقه بندي نظارت نشده تصویر ماهواره اي تصحيح 
شده لندست +ETM به تاریخ اردیبهشت 1380 و بازدید صحرایي وکنترل 

صحت، نقشه کاربري اراضي منطقه تهيه گردید.  

رگرسیون لجستیک و مدل سازي  خطر ریزش  سنگ
در این روش متغير وابسته حتماً یك متغير کيفي دو حالته بوده که تعيين 
احتمال وقوع هریك از س��طوح متغير کيفي دو حالته بر اساس متغيرهاي 
 ،Chan و Chau 2009؛ ،Youssef و Pradhan( مس��تقل مي باش��د
2005؛ Can و همکاران، 2005؛ Lee، 2005(. معادله احتمال وقوع براي 
ریز ش سنگ هاي منطقه مورد مطالعه بر اساس رابطه 1، فرموله شده و نقشه 
نهایي پهنه بندي خطر ریزش سنگ گردنه صلوات آباد بر اساس آن، ساخته 

شد )شيرزادی و همکاران، 1386؛ موسوی و همکاران، 1388(.    

رابطه )1(

رابطه)2(                                                                                                                                              

P ؛ احتم��ال وقوع پدیده ریز ش س��نگ B0؛ عرض از مب��دا X n … X1 ؛ 
ضرایب مربوط به متغيرهاي مستقل Bn ,… ,B1 و    Z؛ عبارتست از پارامتر 

خطي مدل 

نسبت فراواني و مدل سازي خطر ریز ش سنگ
 ،Talib و Lee 2004؛ ،Lee( در تجزیه و تحليل  به روش نس��بت فراواني
2005؛ Lee و Dan، 2005؛ Lee و Pradhan، 2006( ضریب نس��بت 
فراواني از تقس��يم درصد ریز ش س��نگ در هر کالس به درصد پيکسل هاي 
همان کالس به دست آمد. چنانچه این ضریب براي هر کالس کمتر از یك 
باشد، حساسيت آن کالس به ریز ش سنگ کمتر و اگر این ضریب بيشتر از 

مدل سازی خطر ریزش سنگ  ...
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یك باشد، حساسيت آن کالس به ریز ش سنگ باال مي باشد. ضرایب نسبت 
فراواني هر کالس یا طبقه از عوامل موثر بر اساس رابطه )3(،  براي محاسبه 
ش��اخص حساسيت پذیري ریز ش سنگ با هم جمع شدند و در نهایت نقشه 
پهنه بندي خطر ریزش س��نگ گردنه صلوات آب��اد با این روش تهيه گردید 

)شيرزادی و همکاران، 1387(. 
رابطه)3(       

          
R.S.I: ش��اخص حساسيت پذیري ریزش سنگ   Class: کالس هر متغير 

مستقل F.R: نسبت فراواني

شاخص همپوشاني و مدل سازي خطر ریز ش سنگ 
در ای��ن روش )کالرس��تاقی، 1381( تراکم ریزش از تقس��يم تعداد ریزش 
س��نگ اتفاق افتاده در هر کالس به مس��احت اشغال شده همان کالس بر 
حسب کيلومترمربع به دست آمد. شاخص همپوشاني تابعي از تراکم ریزش 
س��نگ مي باش��د. به این صورت که هر کالس از هر الیه که تراکم ریزش 
سنگ بيشتري داشته باش��د، ارزش 10 و سایر کالس ها با توجه به مقدار 
تراکم ریزش سنگ، ارزشي به صورت واحدي از 10 در نظر گرفته مي شود. 
با اس��تفاده از تراکم ریزش س��نگ و شاخص همپوش��اني و نيز استفاده از 
نظرات کارشناسي متخصصين منطقه، وزن هایي براي عوامل مختلف تعيين 
گردیدند. با اعمال این وزن ها در هر الیه اطالعاتي و تقس��يم نمودن آن ها 
به مجموع وزن هاي عوامل در نهایت نقشه پهنه بندي خطر ریزش سنگ با 
این روش تهيه ش��د. ارزش مربوط به هر کالس بين صفر تا 10 در جدول 
)1(، آورده شده است. در نهایت با اعمال رابطه )4(، نقشه پهنه بندي خطر 

ریزش سنگ گردنه صلوات آباد  تهيه شد )شيرزادی و همکاران، 1389(.

رابطه)4(                                                                                                                                              
                                                 

R.H.Z.M: نقش��ه پهنه بندي خطر ریزش س��نگ  X: ضرایب یا امتيازات 
مربوط به وزن کارشناسي الیه هاي اطالعاتي A: متغيرهاي مستقل از جمله 

درجه شيب، جهت شيب و غيره.

نتایج 
جدول 1 ضرایب رگرسيون لجستيك، شاخص همپوشاني و نسبت فراواني 
را ب��ه تفکيك کالس هر عامل موثر بر ریزش س��نگ در گردنه صلوات آباد 

شهرستان سنندج نشان می دهد.
اش��کال 3، 4 و 5 نقشه هاي پهنه بندي خطر ریزش سنگ به دست آمده با 
مدل هاي رگرسيون لجستيك، نسبت فراواني و شاخص همپوشاني را نشان 
مي دهند. مش��اهده این شکل ها نش��ان مي دهند هرچه از اطراف به سمت 

جاده نزدیکتر مي شویم خطر ریزش سنگ بيشتر شده است. 

ارزیابي صحت نقشه هاي پهنه بندي خطر ریزش
)SRC( 14 سنگ بر اساس نرخ منحنی موفقیت 

بر اس��اس ترسيم نمودار مقایسه اي مابين موقعيت مکاني ریز ش سنگ ها با 
نقشه هاي پهنه بندي خطر ریز ش سنگ ارزیابي صحت نقشه هاي پهنه بندي 
خطر ریزش سنگ صورت گرفت )شکل 6(. ارزیابي صحيح بيانگر این است 

که مقادیر برآورد شده چقدر با ریز ش سنگ هاي پيش بيني شده، مطابقت 
 ،)RSI( دارند. براي دس��تيابي به این نتيجه، مقادیر شاخص محاسبه شده
تمام پيکسل ها در منطقه مورد مطالعه به صورت نزولي مرتب شده و سپس 
مقادیر س��لول هاي مرتب شده به 100 کالس با فواصل تجمعي یك درصد 
تقسيم شدند. این روند نيز براي ریز ش سنگ ها انجام گرفت. سپس نموداري 
براي ارتباط ميان دو مقدار طبقه بندي شده ترسيم گردید )Lee، 2005؛ 
 ،Pradhan و Lee 2006؛ ،Pradhan و Lee 2006؛ ،Sambath و Lee
 Pradhan و همکاران، 2009؛ هيون جو و همکاران، 2009؛ Jadda 2007؛
و 2009b، c،2009a ،Lee 2009(. در مدل نسبت فراواني با مساحت زیر 
منحنيAUC( 15(76/74 درص��د ، 100-90 درصد )10درصد( کالس از 
مس��احت منطقه جایي است که ش��اخص خطر ریز ش سنگ مي تواند 56 
درص��د از تمام ریز ش س��نگ هاي منطقه را   با خطر ب��اال توجيه کند. عالوه 
بر این 100-80 درصد )20 درصد( کالس از مس��احت منطقه جایي است 
که شاخص خطر ریز ش سنگ مي تواند 68 درصد از تمام ریز ش سنگ هاي 
منطقه را با خطر باال توجيه کند. در مدل ش��اخص همپوش��اني با مساحت 
زیر منحني81/44 درصد، 100-90 درصد )10درصد( کالس از مس��احت 
منطقه جایي اس��ت که شاخص خطر ریز ش س��نگ مي تواند 41 درصد از 
تمام ریز ش س��نگ هاي منطق��ه را   با خطر باال توجيه کن��د. در مورد مدل 
رگرس��يون  لجستيك با مس��احت زیر منحني 85/09 درصد در 90-100 
درصد )10درصد(، کالس از منطقه مورد مطالعه جایي اس��ت که شاخص 
خطر ریز ش س��نگ مي تواند 62 درصد از تمام ریز ش س��نگ هاي منطقه را  
با خطر باال توجيه کند. ع��الوه بر این 100-80 درصد )20 درصد( کالس 
از منطقه مورد مطالعه جایي است که شاخص خطر ریز ش سنگ مي تواند 
76 درصد از تمام ریز ش سنگ هاي منطقه را  با خطر باال توجيه کند. عالوه 
بر این 100-80 درصد )20 درصد( کالس از مس��احت منطقه جایي است 
که شاخص خطر ریز ش سنگ مي تواند 65 درصد از تمام ریز ش سنگ هاي 
منطقه را  با خطر باال توجيه کند. بنابراین مدل آماري رگرسيون لجستيك 
با وجود مقادیر 62 درصد در 10 درصد و 76 درصد در 20 درصد، با خطر 
باال به ریز ش س��نگ، درصد صحت باالتري را در مقایس��ه با روش نس��بت 

فراواني در منطقه مورد مطالعه نشان داد.  

بحث و نتیجه گیری
ام��روزه روش هاي مختلفي ش��امل روش هاي کمي، نيم��ه کمي و ترکيبي 
از آن دو ب��راي پهنه بن��دي خط��ر حرکت هاي توده اي به کار گرفته ش��ده 
اس��ت )Ayalew و همکاران، 2005(. در این پژوهش اقدام به تهيه نقشه 
 پهنه بندي خطر با س��ه مدل رگرسيون لجس��تيك )کمي( نسبت فراواني 
و ش��اخص همپوش��اني )نيمه کمي( گردید. جدول 1 نتایج ضرایب حاصل 
از هر س��ه مدل را نش��ان مي دهد. مش��اهده این جدول نشان مي دهد که 
هر جا ضریب نس��بت فراواني بيش��تر از یك باشد حساسيت آن کالس به 
ریزش س��نگ باال مي باش��د و هر جا که کمتر از یك باش��د حساسيت آن 
کالس به ریزش س��نگ کم مي باش��د. بر این اساس ش��يب هاي بيشتر از 
40 درج��ه با جهت هاي غربي و ش��کل محدب ب��ا فاصله ارتفاعي 2200-

2100 متري از س��طح دریا، اراضي لخت و بدون پوش��ش با جنس سنگ 
شناسي آهکي و فاصله 100-0 متري از جاده و 300-150 متري از گسل 
بيش��ترین حساسيت به ریزش سنگ را نش��ان دادند، به طوري که ضریب 
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روش نس��بت فراواني با مساحت زیر منحني 76/74 درصد و روش  شاخص 
همپوشاني با مساحت زیر منحني 81/44 درصد، از صحت باالتري برخوردار 
بوده و این روش براي پهنه بندي خطر ریزش سنگ در منطقه مورد مطالعه 
مناسب شناخته ش��د. همچنين روش نسبت فراواني در مقایسه با شاخص 
همپوش��اني از توانایي بهتري در تهيه نقش��ه پهنه بندي و شناسایي مناطق 
مس��تعد به ریزش س��نگ برخوردار بوده اس��ت. روش رگرسيون لجستيك 
روشي ساده اما کمي و مبتني بر وجود همبستگي و سطح معني داري آماري 
بين متغيرهاي به کار گرفته شده بوده و نسبت به دو روش نيمه کمي دیگر 
از ارزیابي بهتري در تهيه نقشه پهنه بندي خطر ریزش سنگ در منطقه مورد 
مطالعه مي باشد. فعاليت هاي نادرست انساني در هنگام احداث جاده در این 
مقطع، منجر به خالي کردن نادرست پاشنه دامنه و بر هم زدن حالت تعادل 
و پایداري آن ها و در نهایت ریزش هاي سنگي و خاکي متعددي شده است. 
به طور کلي خس��ارت هایي که به منابع طبيعي وارد مي شوند جبران ناپذیر 
هس��تند. تمامي عناصر موجود درطبيعت در تقابل و کنش و واکنش با هم 
هس��تند، به طوري که با ایجاد برهم زني و آش��فتگي در یك اکوسيس��تم، 
کليه اجزاي آن اکوسيس��تم تحت تاثير قرار گرفته و در مدت زمان طوالني 
آثار آین آش��فتگي به صور مختلف باعث خس��ارت هاي ملموس و برخي از 
آن ها به صورت خس��ارت هاي ناملموس که براي ما قابل لمس نخواهند بود، 

نس��بت فراواني آنها بيش��تر از یك و بيشتر از س��ایر کالس ها بوده است. 
 Sambath و Lee 2004( و( Lee نتایج به دس��ت آمده با نتایج پژوهش
)2006( مطابقت نش��ان داد. همچنين مش��اهده این جدول نشان داد که 
هر کالس با بيش��ترین ضریب نس��بت فراواني حداکث��ر ارزش را در روش 
ش��اخص همپوشاني به خود اختصاص مي دهد. نتيجه حاصل از این روش 
با مطالعه کالرس��تاقي )1381( مطابقت نشان داد. ضرایب منفي در روش 
رگرس��يون لجس��تيك بيانگر همبس��تگي کم آن کالس به ریزش سنگ و 
ضرایب مثبت بيانگر همبستگي بيشتر آن کالس به ریزش سنگ مي باشد. 
هرچه عدد بزرگتر باش��د شانس وقوع ریزش س��نگ بيشتر و بالعکس نيز 
 Chau ،)2004( Lee ص��ادق خواهد بود. نتایج این روش نيز با تحقيقات
و 2005( Chan(، Lee و Sambath )2006( مطابقت خوبي نشان داد. 
بررسي صحت سنجي و ارزیابي نقشه ها توسط نقشه پراکنش ریزش سنگ ها 
با استفاده از ترسيم نمودار مقایسه اي انجام گردید. مشاهده شکل 6 نشان 
داد که روش رگرس��يون لجس��تيك در 10 درصد از مس��احت منطقه، 62 
درصد از ریزش س��نگ ها و در 20 درصد از مس��احت منطقه، 76 درصد از 
ریزش سنگ ها را با خطر باال توجيه نموده است از طرفي با محاسبه مساحت 
زیر منحني هر کدام از نمودارهاي حاصل از هر روش مشخص شد که روش 
رگرس��يون لجس��تيك با مس��احت زیر منحني 85/09 درصد در مقایسه با 

شکل 2- موقعیت ریز ش سنگ ها در ایران و استان کردستان

شکل 1- ریزش سنگ هاي گردنه صلوات آباد هنگام پاکسازي جاده

مدل سازی خطر ریزش سنگ  ...
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شماره 99، پژوهش های آبخیزد اری، تابستان 1392

جدول 1- ضرایب رگرسیون لجستیک، شاخص همپوشاني و نسبت فراواني به تفکیک کالس هر عامل موثر بر ریزش سنگ در گردنه صلوات آباد 

نسبت 
فراواني

شاخص 
همپوشاني

رگرسیون 
لجستیک

عامل موثرکالس
نسبت 
فراواني

شاخص 
همپوشاني

رگرسیون 
لجستیک

کالس
عامل 
موثر

0

0

1/844

0

0/439

0

0

10

0

1/2

-

-

2/74

-

-

باغ

مرتع فقير

اراضي لخت

منطقه مسکوني

مرتع نيمه انبوه

کاربري اراضي

0
0/883
0/359
0/809
0/809
1/758
2/795
7/346

0
1/2
0/5
1/1
1/2
2/4
3/8
10

-39/66
-35/49
-56/63
-13/33
-13/33
12/20
-3/94

-

0-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40≥

درجه 
شيب

5/972
0/516
0/573
0/633
0/695

0
1/425
1/447
1/274
0/379

0

10
0/8
0/9
1/6
1/1
0

9/8
10
8/8
2/6
0

-11/07
8/17
32/74
-19/25

-
-

0/10
-10/13
14/86
-2/02

-

0-100
100-200
200-300
300-400
400-500

500≥
0-150

150-300
300-450
450-600

600≥

فاصله از گسل

فاصله از جاده

0
0

0/416
0/901
0/684
0/443
0/580
2/495
0/2

0
0

1/1
2/4
1/8
1/2
0/1
10
5/5

-
-

54/76
56/40
95/77
23/03
10/55
0/44

-

فالت
شمالي

شمال شرقي
شرقي

جنوب شرقي
جنوبي

جنوب غربي
غربي

شمال غربي

جهت 
شيب

0/236
2/235

0

1/05
10
0

-1/09
-
-

بازالت و آندزیت
آهك

کنگلومرا و شيل

زمين شناسي

شکل شيب

0
0/158
0/619
1/430
3/582
0/866
1/023

0

0/5
1/7
4
10
2/4
2/8
0

-
29/82
-3/78
42/06
40/97
30/92

-
-

1699-1800
1800-1900
1900-2000
2000-2100
2100-2200
2200-2300
2300-2400
2400-2500

ارتفاع 
از سطح 

دریا
0/060
0/514
13/272

0/04
0/3
10

-35/33
-33/36

-

مقعر
یکنواخت
محدب

نمایان مي ش��وند. ارگان ها و س��ازمان هاي مجري کنترل ریزش سنگ ها در 
کش��ور پس از لق گيري و پاکس��ازي قطعات سنگي ریزش یافته، آن ها را به 
داخل دره پایين دست جاده انتقال مي دهند. این کار اگر چه باعث پاکسازي 
مس��ير جاده و عدم مسدود شدن و حل مشکل عبور و مرور ماشين هاي در 
جاده مي شود اما پي آمدهاي انتقال قطعات ریزشي سنگ ها به اراضي پایين 
دست قابل توجه است. هنگام سقوط یك قطعه سنگي مثال 50 کيلوگرمي 
با زاویه دامنه 30 درجه نيرویي حدود 245 نيوتن به این سنگ وارد مي شود. 
و باعث افزایش س��رعت و انرژي جنبش��ي بسيار باالي سنگ و برخورد این 
قطعه با قطعات دیگر و لق کردن آن ها در طي مسير سقوط مي شود. نتيجه 

این عمل، حرکت مجموعه اي از س��نگ ها به س��مت پایين دامنه مي باش��د 
که منجر به تخریب و فش��رده شدن خاکدانه ها مي ش��ود. در این صورت با 
ریزش بارندگي حتي با شدت و مدت کم، به دليل کاهش ميزان نفوذپذیري، 
ضریب رواناب و س��يل خيزي افزایش و به تبع آن ميزان انتقال رس��وب به 
اراضي پایين دس��ت نيز افزایش مي یابد. با انتقال رسوب، حاصلخيزي اراضي 
زراعي و باغي کاهش و خس��ارت جبران ناپذیري به تاسيسات و سازه ها )از 
قبيل؛ دهنه پل ها، س��دها، توربين ها و غيره( در پایين دس��ت وارد شده و از 
 عمر مفيد آن ها  نيز کاسته خواهد شد. در نهایت با گذشت زمان تخریب و 
نابودي منابع طبيعي و وابستگي به منابع خارجي را به دنبال خواهد داشت. 
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شکل 3- نقشه پهنه بندي خطر ریز ش سنگ به روش رگرسیون لجستیک

شکل 6- نمودار درصد حساسیت پذیري  ریز ش سنگ شکل 5- نقشه پهنه بندي خطر ریز ش سنگ به روش شاخص همپوشاني
در مقابل درصد تجمعي وقوع ریز ش سنگ

شکل 4- نقشه پهنه بندي خطر ریزش سنگ به روش نسبت فراواني

نقش��ه های پهنه بندی خطر به مدیران اجرایی کمك بسياری در مدیریت 
تعرض جاده و تامين امنيت جان مس��افران در عب��ور و مرور از محور جاده 
و کاهش هزینه های پاکس��ازی جاده با شناسایی مناطق مستعد به ریزش 
سنگ و تثبيت آنها می کند. شایان ذکر است که روش رگرسيون لجستيك 
صرفاً براي خصوصيات خاص سنگ شناسي و توپوگرافي منطقه مورد مطالعه 
از صحت باالتري برخوردار بوده و مي بایست براي سایر مناطق، روش نامبرده 
با احتياط به کار گرفته شود و مجدداً صحت و اعتبار مدل مورد آزمون واقع 
گردد. همچنين پيشنهاد مي گردد؛ عوامل موثر بيشتري را براي مدل سازي 
خطر ریزش سنگ انتخاب و پارامترهاي مکانيکي سنگ نيز در پژوهش هاي 
بعدي مورد توجه واقع ش��ود تا نقش��ه هاي به دس��ت آمده بيشتر نمایانگر 

ویژگي هاي ریزش سنگ ها در طبيعت باشند.

تشکر و قدرداني
 نویسندگان بر خود الزم می دانند که از زحمات و همکاری های مسئولين 
محترم اداره راه و ترابري شهرستان سنندج، دانشگاه کردستان، اداره منابع 
طبيعي شهرستان سنندج، اداره صنایع و معادن استان کردستان، سازمان 
زمين شناس��ي و نقش��ه برداري کشور و دانشگاه علوم کش��اورزی و منابع 

طبيعی ساری در تهيه این پژوهش، تقدیر و تشکر نمایند. 

پاورقی ها
1- Rock fall   
2- Boulder fall
3- Block fall
4- Cliff fall

مدل سازی خطر ریزش سنگ  ...
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5- Rock avalanches
6- Overlay Index
7- Frequency Ratio
8- Neural Network
9- Fuzzy Logic
10- Logistic Regression
11- Global Position System (GPS)
12- Rock fall Susceptibility Index (R.S.I)
13- Rock fall Hazard Zonation Map (R.H.Z.M)
14- Success Rate Curve (SRC)
15- Area Under Curve (AUC)
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