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   1:50000ارزيابي روش هاي پهنه بندي خطر زمين لغزش در مقياس 
  ) حوزه آبخيز دماوند:مطالعه موردي                       (

  
  رضا سفيدگري، جعفر غيوميان و سادات فيض نيا

شي پژوهشكده حفاظت خاك و به ترتيب كارشناس ارشد گروه اطالعات جغرافيائي سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور، استاديار پژوه
  آبخيزداري و استاد دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران

  
  چكيده

 موثر در ايجاد ناپايـداري      عوامل شناسايي   در بررسي خطر زمين لغزش      
ها،  نحوه تلفيق اليه هاي اطالعاتي و چگـونگي وزن دهـي بـه ايـن                 

جاد كننده ناپايداري    عوامل اي   با توجه به   .فراوان دارد پارامتر ها  اهميت     
زمـين لغـزش بـه روشـهاي          پهنـه بنـدي خطـر        حوزه آبخيز دماوند  در

 و توانايي هر يك از روشها با معيـار          انجام شد، مختلف تجربي و آماري     
در  ) Dr(ا  ـم زمين لغزشه  ـ تراك ،نقشه پراكنش زمين لغزشهاي منطقه    

پهنه براي هر نقشه    )  QS(محاسبه  مقدار    و  هر يك از رده هاي خطر       
پهنه بندي خطـر    سب ترين روش     منامورد ارزيابي قرار گرفت و      بندي  

 و  مراحل كار تهيه  . زمين لغزش براي حوزه آبخيز دماوند معرفي گرديد       
 و در مـورد   ILWIS اليه هاي وزني عوامل  بوسيله نرم افزار تلفيق 

  .  انجام شده است Arc/Info عوارض خطي با استفاده از نرم افزار 
 پهنه بندي خطر زمـين لغـزش، ، ارزيـابي روشـها،             :ن  كليدي  واژگا

  روش هاي آماري و حوزه آبخيز دماوند
  

  مقدمه
اي در چهارچوب تهية نقشـه هـاي پهنـه           بررسي پديدة ناپايداري دامنه   

بندي خطر زمين لغزش  از يك سو به منظور شناسـائي منـاطق داراي               
هـاي فعاليـت هـاي      محـدوده    اي در    پتانسيل باالي ناپايـداري دامنـه     

 از سوي ديگر جهت شناسائي مكانهاي امـن         .حائز اهميت است   بشري
براي توسعه زيستگاهها و سكونتگاههاي جديد و يـا سـاير كاربريهـاي             

... آتي انساني نظير راهها، مسيرهاي انتقال نيرو و انرژي، نيروگاههـا و             
وجـه  اي و يا تفضيلي تهيه اين نقشـه هـا مـورد ت             در مقياسهاي منطقه  

   جهــت  فراوانــي  اخيــر كوشــش ة در دو دهــ.برنامــه ريــزان قــرار دارد
،   اسـت   ه  پذيرفتـ  ورتن صـ   جهـا    در سـطح    لغزش   خطر زمين   بندي  پهنه
 اي  دامنـه ي  ها   در بروز ناپايداري     محلي   عوامل   مهم   نقش   دليل   به  ليكن

 كــه قاليــت كــاربرد در شــرايط سيســتماتيكي روش مــدون و تــاكنون
  .   است  نشده ارائه لف باشد،محيطي مخت

در ايران، با الگو برداري از روشهاي متداول بكار رفتـه در دنيـا كـه در                 
شود، و يا با ابداع      اين نوشتار تحت عنوان روشهاي قالبي از آنها ياد مي         

پهنه بندي خطـر زمـين لغـزش در           ، اقدام به  )غير قالبي (روشهائي نوين 
 آنكه زمين لغزشـها تحـت تـأثير         بعلت. مقيا سهاي گوناگون شده است    

عوامل و شرائط مختلف محلي و منطقه اي بوقـوع مـي پيوندنـد الگـو                
برداري مستقيم از روشهاي بكار گرفته شـده در ديگركشـورها، كـه بـا           
توجه به شرائط محلي انجام پذيرفته است، ممكـن اسـت باعـث بـروز               
 خطاي زيادي ناشـي از عـدم همخـواني شـرائط محلـي دو منطقـه بـا           

متأسفانه اين موضـوع در بررسـي       . يكديگر، در برآورد ميزان خطرگردد    

هاي انجام شده در ايران كمتر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت، از سـوي        
ديگر بعلت عدم وجود روشي استاندارد در تعيين ميـزان خطـر بررسـي              

 انجـام گرفتـه نتوانسـته اسـت         تحقيقـات پديدة زمين لغزش در ايـران       
در . ازهاي مديريتي و مهندسي در سطح كشور باشد       بخوبي جوابگوي ني  

اكثر تحقيقات انجام شده جهت پهنه بندي خطر زمين لغزش در ايـران           
به علت تفاوت شرايط محيطي و روشـهاي بكـار گرفتـه شـده و عـدم                 

ي امكان مقايسه نتايج حاصله از الگوهـاي مختلـف بـا          ارزيابوجود ابزار   
يك از آنها مستلزم اثبات صحت      يكديگر وجود نداشته و بكارگيري هر       

و دقت باالتر الگوهاي پيشنهادي به نسـبت ديگـر روشـهاي متعـارف              
 روش پهنـه  چندين حاضر سعي بر آن است تا با انجام        تحقيقدر  . است

بندي خطر زمين لغزش در حوزة آبخيز دماوند، كه مشتمل بر روشهاي            
شـهاي   غيـر قـالبي اسـت، ميـزان كـارائي رو        هايصرفاً قـالبي و روشـ     

 جهت پهنه بندي    ترين روش گوناگون در منطقه سنجيده شود و  مناسب       
    با توجـه       1:50000 در مقياس    منطقه مطالعاتي خطر زمين لغزش در     

  .به نتايج حاصل از اين تحقيق ارائه گردد
  

  روش ها مواد و
محدودة مورد مطالعه، حوزة آبخيز رودخانة دماوند بـه وسـعت تقريبـي             

 52 ْ 14 تــا َ   51 ْ 46در حـد فاصـــل طــــولهاي َ        كيلومتر مربـع     761
 شمالي مي باشد كه در حاشيه جنوبي رشـته          35 ْ 53 تا َ  35 ْ 32شرقي و َ  

  . كيلومتري شرق تهران قرار دارد40كوههاي البرز مركزي، در  فاصلة 
 متر از سطح دريـا در كـوه چنگيـز چـال در              4010  حوزه حداكثر ارتفاع 

 متـر در محـل خروجـي        1250ل ارتفاع   ارتفاعات شمالي حوزه، و حداق    
حوزه در ماملو، در منطقه اي كوهستاني در جنـوب كـوه دماونـد واقـع                

 از رژيـم مديترانـه   تحت تـاثير  رژيم بارندگي منطقه غالباً     .گرديده است 
 براي يـك دوره      ميليمتر 532  منطقه  متوسط بارندگي ساالنة   .اي است 

اكثر مقـدار بارنـدگي      حـد  در ايسـتگاه آبعلـي،    ) 1344-1376(  ساله 28
 درصد آن بصورت برف مـي باشـد را در منـاطق             60ساالنة خود را كه     

در منـاطق   ميـزان بارنـدگي را       ميليمتر  بارش و حـداقل        790مرتفع با   
 متوسـط تعـداد روزهـاي       ،نمايد  ميليمتر بارش دريافت مي    350پست با   

فـاع  باشد كه در منطقة كم ارت       روز در سال مي    122يخبندان در منطقه    
تعـداد روزهـاي   . يابـد   روز تنزل مـي 64جنوب غرب حوزه اين تعداد به  

 روز در طـي سـال بـالغ         220يخبندان در منـاطق مرتفـع شـمالي بـه           
 15گردد، متوسط دماي ساالنه در بخشهاي جنوبي حوزه در حـدود             مي

درجة سانتيگراد و در بخشهاي شمالي در حدود سـه درجـه زيـر صـفر                
   ).1370 مهندسي جهاد، شركت خدمات (.باشد مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

از نظر زمين شناسي  محدودة گسترة طرح در دو برگه زمـين شناسـي                
وضـعيت  . گيـرد  و دماونـد قـرار مـي      ) شرق تهـران  ( فشم   1 : 100000

ساختاري  محدودة مورد مطالعه به گونه اي اسـت كـه تقريبـاً تمـامي                
ا عوارض ساختاري نظير اليه بنديها، محور چينها، گسلها و شكسـتگيه          

عبور بخشـي   . غرب شمالغرب، شكل گرفته اند    -با روند شرق جنوبشرق   
 كيلـومتر در بخـش شـمالي      40 فشم به طول تقريبي      -از راندگي مشاء  

حوزة دماوند از محل درياچه تار، درة تار، دشت مشاء، مبارك آبـاد، درة              
 باعث شده است كـه   است،هم امتداد با مرزهاي سازندي كه تقريباً   ايرا  

ازند كـرج متعلـق بـه ائوسـن در مجـاورت رخنمونهـائي از               توفهاي سـ  
لذا در  .  قرار گيرند  پالئوزوئيك  و  ) بايندر(سازندهاي متعلق به پركامبرين   

اي نــه چنــدان وســيع رخنمونهــائي از كليــه ســنگهاي دوران   گســتره
 گسـترش دارد  در حوزة دماونـد     پالئوزوئيك تا سنوزوئيك زمين شناسي      

  .)1381سفيدگري،(
 عامـل    ميتواننـد  كههسـتند ز جمله مهمترين عناصر ساختاري       گسلها ا 

كنترل كننده پديده هاي زمين شناسي، ژئومرفولوژي و همچنين شكل          
فشــم از مهمتــرين  -گســل مشــاء. دنآبراهــه هــا و رودخانــه هــا باشــ

 كيلومتر طول دارد و در شمال محدوده مـورد   400گسلهاست كه حدود    
درزه ها از جمله عناصر سـاختاري        . مطاله  از شرق تا غرب امتداد دارد       

موجـب   ديگر است كه در كليه واحد هاي سنگي مقاوم و نيمه مقـاوم              
  . شوند افزايش ناپايداري در شيب هاي سنگي مي

وجود عوامـل اكولـوژيكي مناسـب        منطقه مطالعاتي با     پوشش گياهي   
هد كـه نقـاط دسـت        نشان مي ) آب و هوا ، توپوگرافي و غيره        ( حوزه  
رده و بكر حوزه داراي پوشش عـالي و خـوب مرتعـي و در بعضـي                 نخو

 امـا دخالـت عوامـل انسـاني از          ،نقاط پوشش متوسط تا خـوب هسـتند       
 بقيـه   ،طريق عدم مديريت صحيح و حضور دام بيش از ظرفيت مراتـع           

. سطوح مراتع حوزه را از داشتن وضعيت مناسب محـروم كـرده اسـت               
 اي با استفاده از تصاوير ماهوارهنقشه پوشش گياهي حوزه مورد مطالعه 

Landsat TM )   ( تهيه گرديده است 1988سال.)   خسرو شـاهي
 در اين نقشه سه نوع كـاربري تحـت عنـوان اراضـي زراعتـي،                )1380

   .مراتع ضعيف و مراتع متوسط تعيين شده است
رودخانـه  . شـود  رودخانه دماوند رودخانه اصلي اين حوزه محسـوب مـي         

عات تار، سياه چال، امامزاده هاشم و كوه كبود سرچشمه          دماوند از ارتفا  
(  تغذيه كنندگان اصلي اين رودخانه، چهار رودخانه تار، بار، آه         . گيرد مي

در واقع سرشاخه هـاي     . كنند  مياين رودخانه را تغذيه     و ايرا   ) سياه رود   
 ارتفاعات تار سرچشمه گرفته و سپس در محـل   ازاصلي رودخانه دماوند  

شـود در    ند با رودخانه بار كه از سمت شـمال غـرب وارد مـي             شهر دماو 
 كيلومتري به رودخانه سياه رود كه خود از رودخانه هاي آه و             25فاصله  

 كيلـومتر عبـور از محـل        5پيوندد و پس از      مي ايرا تشكيل يافته است     
. اتصال اندكي پايين تر از روستاي ماملو بـه رودخانـه جـاجرود ميريـزد              

ودخانه دماونـد در اوايـل فصـل بهـار و حـداقل آن در               حداكثر آبدهي ر  
 متـر   33/2مي باشد و متوسط آبـدهي رودخانـه دماونـد            اواخر تابستان 

 ميليـون متـر     74 حدود   زهمكعب در ثانيه و آورد ساالنه  در خروجي حو         
    ).جلد سوم1370شركت خدمات مهندسي جهاد، ( مكعب مي باشد 

با استفاده از روش    مورد مطالعه    در منطقه    پهنه بندي خطر زمين لغزش    
دو متغيـره  ( و روشهاي آمـاري  )كاناگاوا و حائري و سميعي     (هاي قالبي 

    . انجام پذيرفت) و رگرسيون چند متغيره
 مـاكزيمم   ارائه شده توسط كاناگاوا وزن پارامتر هاي اليه هاي         درروش

حـد اكثـر    ،m( w2(، طول خط ميـزان  w1)Gal(مقدار شتاب زلزله 
) m(،  طـول گسـلش       W4،سـختي سـنگ       w3 )m( ارتفاع   اختالف

W5     طول شيبهاي مصنوعي ،)m( w6  ،وپـوگرافي شـيب     تW7   بـا 
بـا ابعـاد شـبكه      توجه به جداول ارائه شده در اين روش در واحد هـاي             

يـن روش   در ا ). TC4  ،1993( متر بدسـت مـي آيـد       500 متر در    500
  از رابطـه زيـر     با اسـتفاده    متر 500  ×500سلكمقادير خطر براي هر پي    

  .محاسبه مي گردد
  

W = W1 + W2 + W3 +W4 + W5 +W6 + W7     
نقشه پهنه بنـدي    و شده چهار گروه كالس بندي      درسپس مقادير خطر    

  .گردد  تهيه ميزشـر زمين لغــخط
 را  وارسـون  -مورا  روش  اصالحاتي  انجام با )1376(  سميعي و  حائري
  طالعـات  م.گرفتنـد  بكـار   ايـران  رد  لغزش زمين رخط  بندي پهنه  براي
  اسـتان  در 1 : 250000  مقيـاس  در  سميعي-حائري توسط  شده انجام

 1 : 50000همچنين اين الگو در مقياس.  است  پذيرفته  انجام مازندران
 ،طباطبـائي (در منطقه جنوب خلخال نيز مورد استفاده قرار گرفته اسـت          

وزن ) 1376( ميعي در روش ارائــه شــده توســط حــائري و ســ). 1377
 ارائـه شـده در      از طريق جـداول    اليه هاي    پارامتر ها و ضرائب مختلف    

آيد و  مي متر بدست 500 به ضلع  منظم  شبكه  هايواحداين روش در 
الزم بـه توضـيح     . شود با استفاده از رابطه زير مقادير خطر محاسبه مي        
رودخانـه  گسل ، راه و ( است با توجه به مقياس در مورد عوارض خطي   

  . م شده اندــمقادير به عدد پنج تقسي) 
Hls=(CLPL).(CIPI).(CFPF)(CRPR).(CHPH). 
(CPTP +CETE )   

 كـالس خطـر طبقـه بنـدي مـي      7در   Hi خطـر  مقـدار   نهايت در و
ميزان خطر ناپايـداري    اين رابطه   كه در    . )1376سميعي  -حائري.(گردد

اسـتعداد عامـل زاويـه      ،  pl)( استعداد عامل ليتولوژي   ، )Hls(دامنه ها   
اســتعداد عامــل راه ، )(PF اســتعداد عامــل طــول گســل،)PI( شــيب 
 ،)PH (استعداد عامل ميزان بارندگي و رطوبت دامنـه        ، )PR (رودخانه

ــدگي  ــل شــدت بارن ــاثير عام ــرزه ،)TP  (ت ــين ل ــل زم ــتعداد عام                              اس
TE) (  وCL ،CI ،CF، CR، CH، CP، CE  مقادير مربوط بـه 

 1376حائري و سـميعي     ( در استان مازندران  ) C(ضريب اهميت نسبي    
  . مي باشند)

( پهنه بندي خطر زمـين لغـزش بـه روش آمـاري دو متغيـره              روش  در  
و ) وقـوع زمـين لغزشـها       (  يك متغير وابسـته      ، رابطه )ارزش اطالعاتي 

ز عوامل  و اهميت هريك ا    گيرد مي يك متغير مستقل مورد تحليل قرار     
 اي كـه در ايـن      روش دومتغيره  .گردد بطور جداگانه تجزيه و تحليل مي     

 مـورد اسـتفاده     روش ارزش اطالعاتي  قرار گرفت    استفاده   تحقيق مورد 
وزن هاي واقعي هر يـك از        در اين روش ارزش اطالعاتي    . قرار گرفت 

شـود و ارزش     رده هاي مختلـف اليـه هـاي اطالعـاتي محاسـبه مـي             
 مختلف آن   عواملحد بواسطه جمع مقادير ارزش براي       اطالعاتي هر وا  

مختلـف از   عوامـل   ارزش اطالعـاتي    . گردد اليه اطالعاتي محاسبه مي   
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تقسيم درصد سطحي لغزشي پارامتر به درصد سطحي لغزشي متوسـط           
 گرفتن از ايـن نسـبت محاسـبه مـي      ) Ln(منطقه و لگاريتم طبيعي 

  .)Yan ،1988 و Yin(گردد
Wfi= Ln(Dfi / Dt ) 

 .Hi = Wf1 + Wf2 + ...+ Wfn                              
                                                                          
ــزان امتيازWfiدر ايــن رابطــه   ــداري Dfi، عوامــل مي  چگــالي ناپاي
از جمع جبري   .  چگالي ناپايداري در كل منطقه است      Dt و   fi عواملدر

اي پارامترهاي مختلف در واحدهاي شبكه ميـزان خطـر بصـورت            وزنه
مقـادير ارزش اطالعـاتي منفـي بيـانگر           .آيـد  بدست مي )  Hi (كمي  

و ارزش    متوسـط منطقـه    نسـبت بـه      ناپايـداري     كمتر بودن درصـد     
اطالعاتي مثبت نشانگر بيشتر بودن درصد ناپايداري نسبت به متوسـط           

بيـانگر متوسـط درصـد سـطحي        ارزش اطالعـاتي صـفر      . منطقه است 
  . باشد  ناپايداري منطقه مي

پهنه بندي خطر زمين لغزش به روش رگرسيون چند متغيـره            در روش 
رابطه يك متغير وابسته و مجموعه اي از متغيرهـاي مسـتقل را              خطي  

  .  گيردبطور همزمان مورد تجزيه و تحليل قرار مي
  

  نتايج و بحث
 بندي خطر زمين لغزش و ارزيـابي        نتايج اين تحقيق در دو بخش پهنه      

  .روشهاي پهنه بندي به شرح زير مورد بررسي قرار مي گيرد
در اين تحقيق نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش حوزه آبخيـز دماونـد         

، تحليـل پـراكنش     )1376(حـائري سـميعي    به روشهاي قالبي كاناگاوا،   
نـد  و رگرسـيون چ   ) ارزش اطالعـاتي  (زمين لغزشها، آمـاري دو متغيـره      

  .متغيره خطي تهيه گرديد
در روش پهنه بندي خطر زمين لغـزش بـر اسـاس حـائري و سـميعي                 

، در اين تحقيق بر اساس شرايط حوزه آبخيز دماوند اصالحاتي           )1376(
هانه و طـول رودخانـه و راه انجـام    ما  ساعته و  24در پارامترهاي بارش    

ر زمـين  نـدي خطـ  بپهنـه    با توجه به اينكه مدل ارائه شـده بـراي          .شد
 بوده است و  ) البرز شمالي   (  استان مازندران براي  لغزش توسط حائري    

 سال  100 ساعته با دوره بازگشت      24رده هاي جداول حداكثر بارندگي      
و ميانگين تجمعي بارندگي ماهيانه با توجه به اقلـيم اسـتان مازنـدران              

البـرز  (  تهيه شده است كه از نظر ميـزان بـارش بـا منطقـه مطالعـاتي              
رده بندي جداول فوق با توجه به اقلـيم         تفاوت زيادي دارد لذا     ) نوبي  ج

  .اصالح گرديد حوزه آبخيز دماوند
 در  . در روش حائري و سميعي نيـز اصـالح گرديـد           هطول رودخانه و را   

روش حائري براي تعيين نقش راه و رودخانه در پهنه بندي خطر زمين             
   ه در يـك شـبكه       را لغزش نصف طول رودخانه يا آبراهه بعالوه طـول        

 بـر ايـن اسـاس       PR و مقـدار  گيري شده  اندازه   متر 500×  500
بـا توجـه بـه اينكـه در منطقـه مطالعـاتي بـر اسـاس                . بدست مي آيـد   

 نقش   )1381سفيدگري، (مشاهدات  صحرايي و كارآماري انجام گرفته      
 باشـد لـذا در     عامل زير شويي رودخانه به مراتب بيشتر از عامل راه مي          

  500 نصف طول راه بعالوه طول رودخانه و آبراهه در شبكه          اين تحقيق 
   . بر اين اساس بدست آمد PR متر اندازه گرفته شده و مقدار500× 

در روش پهنه بندي خطر زمين لغزش بـا اسـتفاده از تحليـل پـراكنش        
  : زمين لغزشها، مراحل كار اين تحقيق به شرح زير بوده است

( زمين لغزشهاي منطقه بـه نقشـه صـفر و يـك            ابتدا نقشه پراكنش   
فيلتر  تبديل گرديده و سپس با اعمال     ) وجود يا عدم وجود زمين لغزش       

 سيسـتمهاي اطالعـات     هاي مختلف با استفاده از امكانـات نـرم افـزار          
ــائي ــي   ILWIS جغرافي ــاطق لغزش ــراف من ــلهاي اط  ارزش پيكس

ا بـا توجـه بـه    الزم به توضيح است انـدازه پيكسـله     . دونش ميمشخص  
 متر در نظر گرفتـه شـده        50مي باشد    1 : 50000مقياس مطالعات كه    

بعد از تهيه نقشه خطر جهت طبقه بندي كالسهاي خطر با تهيه            . است
و درصـد  )  هـا   xمحـور  ( منحني فراوانـي از وزنهـاي بدسـت آمـده     

نقـاط شكسـتگي شـيب و عطـف ايـن      )  هـا   yمحـور  ( تجمعي آنها   
  .شوند  طبقه بندي خطر انتخاب مي زكالسهايمنحني بعنوان مر

و  واريانس   ،ميانگين: فيلتر هاي بكار گرفته شده در اين تحقيق شامل          
ابعاد فيلتر در روش ميانگين و واريـانس يـك مربـع بـه              .باشد   مي خطي
باشد كه اين فيلتر بر روي منطقه حركت كرده           پيكسل مي  21×21ابعاد  

ري را  ـــ  مت 50وريكه يك پيكسـل     ــ بط ،دهد و محاسبات را انجام مي    
 پيكسـل در چهـار جهـت آن را          10گيرد تعداد    شه در نظر مي   ـكه در نق  

چه تعـداد از     ) 21×21( ر      انتخاب كرده و با توجه به اينكه در اين فيلت         
ــدون لغــزش ) 1(ي لغــزش اپيكســلها دار ــانگين و د،هســتن) 0(و ب  مي

 پيكسل انتخابي قرار    واريانس گرفته و عدد بدست آمده را در داخل آن         
نمايـد و ارزش هـر       مـي  دهد و به همين ترتيب كل منطقه را جارو           مي

در روش  . نمايـد  پيكسل را به روش ميانگين و واريانس شناسـايي مـي          
 نمايد كه به جاي شكل مربعي حالت دايـره  خطي از فيلتري استفاده مي    

د اي تعـدا  پيكسـل در حالـت دايـره      ) 21×21(باشـد و بـه جـاي         مي اي
   ).Wiecxorek ،1984(باشد  مي309 پيكسلها برابر

روش ارزش اطالعـاتي شـامل      اليه هاي اطالعاتي مـورد اسـتفاده در         
  بـه متـر   فاصله از رودخانه و آبراهه، به متردرپنج كالسفاصله از گسل 

شيب به درجـه    ،   كالس پنج در  به متر  طبقات ارتفاعي ،    در چهار كالس  
 ساعته بـا دوره بازگشـت       24ماكزيمم مقدار بارندگي    ،  در شش كالس    

 به ميلي    بارندگي متوسط ساليانه   ، كالس   پنج در  به ميلي متر    سال 100
 55 زمـين شناسـي در   ، جهت شيب در نه كـالس   ،كالس  پنج   در   متر

  . در شش كالس g شتاب زلزله به ،كالس شكل شيب در سه كالس
سـيون چنـد متغيـره ،    در پهنه بندي خطر زمـين لغـزش بـه روش رگر           

 متغيره وابسته در اين تحقيق نقشه پراكنش زمين لغزشها و متغيرهـاي           
متغير هاي مستقل شامل اليه هاي اطالعاتي مقدار شيب، وجه شـيب،       

آبراهه، فاصله از گسل، فاصله از راه،        زمين شناسي، فاصله از رودخانه و     
طبقـات  ،  شـي  تراكم زهك  حداكثر شتاب زلزله، متوسط بارندگي ساالنه،     

الزم بـه توضـيح اسـت كـه         . بوده اسـت  ارتفاعي و شكل  طولي شيب       
ــان     ــتقل هم ــاي مس ــوان متغيره ــه عن ــتفاده ب ــورد اس ــاي م پارامتره

باشند كه پس از انجام بررسي آماري علل مؤثر در بروز            پارامترهائي مي 
ناپايداريهاي منطقه شناسائي شـده و در روش ارزش اطالعـاتي مـورد             

 مقايسـه بـين نتـايج حاصـله از روش ارزش         .رفتـه انـد   استفاده قـرار گ   
مراحـل  . باشـد  مـي  اطالعاتي با روش چند متغيره بخوبي امكـان پـذير         

  : عبارتند از در اين تحقيقانجام روش رگرسيون چند متغيره
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 تبديل نقشه پراكنش زمين لغزشها به نقشـة درصـد تـراكم سـطحي       )1
  .متر مربعي 250×250 در واحد مربعي شكل به ابعاد لغزشها

تبديل اليه هاي كيفي زمين شناسي، جهت شيب و شـكل طـولي             ) 2 
شيب بصورت كمي، بر مبناي درصد سطحي ناپايـداري ثبـت شـده در              

  .محدودة هر يك از كالسهاي نقشه
براي انجام مدل گام به گام   SPSS  ورود اطالعات به نرم افزار ) 3 

  .چند متغيره رگرسيون خطي
ست آمده براي اليه هاي  مستقل و بدست آوردن          اعمال ضرايب بد  ) 4

  .مقدار خطر محاسباتي
تهيه نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش بـا كـالس بنـدي مقـادير               ) 5

  .خطر بدست آمده
همانطور كه ذكر گرديد براي انجام مدل رگرسيون چند متغيره از روش        

  عامـل مـذكور    11گام به گام استفاده گرديد،كه در نتيجـة آن از بـين             
، مقدار شيب، حداكثر شـتاب      )سنگ شناسي (هفت عامل  زمين شناسي    

افقي، طبقات ارتفاعي، شكل طولي شيب، فاصله از گسـل و فاصـله از              
رودخانه يا آبراهه به ترتيب بعنوان عوامل مؤثر توسط مـدل رگرسـيون             

  :   ازرابطة حاصله عبارت است. خطي چند متغيره معرفي گرديد
Hi = -3/859 + 0/708 P1 + 0/547P2 - 13/005P3  
+0/004 P4 - 0/258P5-0/001P6+ 0/001P7   

  :كه در آن
Hi:  خطر مقدار  
P1 : زمين شناسي  ،P2  :   درجه  (شيب(  ،P3  :     هم شتاب زلزلـه)g( ،
P4 :  متر (هيپسومتري(  
P5 :   شكل طولي شيب  ،P6 :     متر  (فاصله از گسل(  ،P7 :    فاصـله از

  )متر (رودخانه وآبراهه 
هنه بندي خطر زمين لغزش حوزه آبخيـز دماونـد بـا اسـتفاده از               نقشه پ 

 نشـان  )1(روش رگرسيون چند متغيره به عنوان نمونـه كـار در شـكل            
  .داده شده است

نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش ) 1(شكل
 رگرسيون چند متغيره در حوزه آبخيز دماوند

  
  

 در اين تحقيق مـد نظـر        لغزش ارزيابي روشهاي پهنه بندي خطر زمين     
براي ارزيابي صحت نقشه هاي پهنـه بنـدي خطـر زمـين             . قرار گرفت 

   كاناگـاوا،  (لغزش در حوزه آبخيـز دماونـد در روشـهاي مختلـف قـالبي             
 (، روشهاي تحليل پـراكنش زمـين لغزشـها          )حائري وحائري اصالحي    

 ارزش اطالعـاتي و   ( و روشـهاي آمـاري      )  ميانگين، واريـانس وخطـي    
 بـا اسـتفاده از نقشـه        ارزيـابي  ازچهـار ) رگرسيون چند متغيـره خطـي       

، ، مقايسه و تحليـل كمـي نقشـه هـاي خطـر            پراكنش زمين لغزش ها   
محاسبه ضريب همبستگي و انتخاب دو زيـر حـوزه بـه عنـوان شـاهد                

  .استفاده شد
نقشه هاي پهنه بندي خطر زمين لغزش در روشهاي مختلف بـا نقشـه              

ي منطقه قطع داده شد و درصد سـطحي لغـزش      پراكنش زمين لغزشها  
در درصد سطحي هر يـك از كالسـهاي پهنـه هـاي خطـر مشـخص                 

هر چه ميزان درصد سطحي لغزش در كالسهاي با خطـر بـاال             . گرديد
بيشتر باشد و روند تغييرات درصد سطحي لغزش از كالسهاي كم خطر            

عودي به سمت كالسهاي باخطر باال افزايش يابد و داراي يك روند صـ            
باشد نشان دهنده اين است كه روش پهنه بنـدي خطـر زمـين لغـزش          

باشد و اگر اين روند بالعكس باشد و يا در تمام پهنـه هـاي                مناسب مي 
خطر ميزان درصد سطحي لغـزش تقريبـا بطـور يكسـان باشـد نشـان                

نمـودار  . باشـد  دهنده آن است كه اين روش پهنه بنـدي مناسـب نمـي            
طحي پهنه هاي خطـر زمـين لغـزش         درصد سطحي لغزش و درصد س     

براي كالسهاي بي خطر تا خطر بسيار زيـاد بـراي روشـهاي مختلـف               
  ).2شكل (، پهنه بندي خطر زمين لغزش رسم گرديده است

با توجه به روش فوق روشهاي پهنه بندي خطر زمين لغزش كاناگـاوا ،              
در . نمايـد    حائري و حائري اصالح شده نتيجـه مناسـبي را ارائـه نمـي             

 ارزش   رگرسـيون چنـدمتغيره خطـي      رتيكه روشهاي آماري شـامل    صو
خطـي ،   ( اطالعاتي و تحليل پراكنش زمين لغزش ها بـا فيلتـر هـاي              

  . نمايد  نتايج مطلوب را ارائه مي) ميانگين و واريانس 
الزم به ذكر است كه ارزيابي نقشه هاي خطر زمين لغزش بـا اسـتفاده               

ارزيابي روشهايي داراي صـحت و      از نقشه پراكنش زمين لغزشها براي       
زمـين لغزشـها     اعتبار است كه در ارائه و توسعه روش از نقشه پراكنش          
در روش ارزش  . به عنوان يـك اليـه اطالعـاتي اسـتفاده نشـده باشـد             

اطالعاتي از اين نقشه در تهيه مدل استفاده شده و مدل با ايـن نقشـه                
راي اشـكاالتي اسـت     نيز مورد ارزيابي قرار گرفته كه اين رونـد كـار دا           

بهمين دليل عالوه بر نقشه پراكنش زمين لغزشها از روشهاي ارزيـابي            
ديگري از جمله انتخاب دو زير حوزه به عنوان شاهد استفاده شـده كـه      

  .گيرند در ادامه مورد بررسي قرار مي
 هـا  لغزش  زمين  تراكم از  هاي خطر نقشه  كمي   و تحليل مقايسهبراي 

 .شـود  مـي   استفاده هاي خطر از رده  يك هر  در Drتراكمي  نسبت يا
 اند شده  تهيه  صحيح بطور  كه  خطري  هاي نقشه در  لغزش  زمين  تراكم
  نسـبت  . اسـت   صـعودي   بصـورت  پرخطر  هاي رده تا  كم خطر  از رده
خـاص بـه    خطـر   رده در  لغـزش   زمـين    تراكم با تقسيم نمودن تراكم

 ي منطقه بر مبنـاي تـراكم سـطحي و يـا             تراكم متوسط زمين لغزشها   
 خطـر   رده  بـراي   يك  ساويم  Dr  مقدار. دگرد مي  محاسبه تعدادي
  .است  منطقه  كل  تراكم  مساوي  لغزش زمين  تراكم بيانگر  خاص

 بـا  دشـــ با  شـده   تهيـه  خطـر   نقشـه  چند  اي منطقه  در  صورتيكه در
   )Qs )   Quality Sum  يـــ كيف  عـــ جم مقـدار  از  ادهـــ استف
يك نقشه خطـر  . دنمو  شناسائي  توان مي را بهتر و تر صحيح  هاي نقشه

اي است كه بهترين جدايش را بين مناطق با تـراكم بـاالي    خوب نقشه 
 مقـدار . انجام دهدزمين لغزش و مناطق با تراكم پائين زمين لغزش را 
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Qs مقادير  انحراف Dr مقدار از  شده  داده  هاي نقشه از  يك هر  براي 
  نـوع   يـك   بكاربردن از بعد   انحرافات اين  مربعات  جمع و  يك متوسط

 بـين  بهتـر   جـدايش  نمايـانگر  باالتر Qs  .دهد مي  نشان را  دهي وزن
  تعريـف  زير  صورت  به  Qs  كيفي  جمع . است  مختلف خطر  هاي رده 

  ).Gee ،1992(گردد مي
Qs = Σ (Dr-1)2.S                                     

 درصد  به خطر  رده  مساحت S و خطر  هاي رده تعداد n  فوق  رابطهدر  
 Qs  بـراي   خاصـي   فوقـاني  حد  تئوري نظر از  گرچه .است  منطقه در

 . است صفر تا هفت بين  آن مقدار معموال  ولي  گرفت نظر در  توان نمي
 و مقادير شود نمي  گرفته ظرن در 1/0 از كمتر ،Qs مقادير  بين  اختالف

 مقاديــر  .با اختالف كمتر از اين مقدار تقريباً يكسان ملحوظ مي شوند          

)Qs  (      بدست آمده براي نقشه هاي خطرتهيـه شـده بـه روش هـاي
 .  آمده است)1(مختلف در حوزه آبخيبزدماوند درجدول شماره 

  
ده در بين مقادير خطر بدسـت آمـ  ، ) r ( محاسبه ضريب همبستگي در

نقشه هاي خطر زمين لغزش ودر صد سطحي زمين لغزش درواحدهاي           
شود،مقايسه ضرايب همبســتگي   منطقه ارتباط خطي در نظر گرفته مي      

بدست آمده بين مقدار خطر و درصد زمين لغزش در هريك از نقشه ها              
باشد، بگونه اي كه     نقشه هاي بدست آمده مي     بيانگر صحت هر يك از    

   تر بيانگر نقشـه هـاي خطـر بـا صـحت بــاالتر              ضريب همبستگي باال  
بدست آمده براي نقشه هاي خطرتهيه شده به  )  r(مقاديــر . باشد مي

آمـده  ) 1(روش هاي مختلف در حوزه آبخيبزدماونـد درجـدول شـماره            
  .است

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اي خطر در  روش هاي مختلف پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوزه آبخيز نموداردرصد سطحي ناپايداري درهر يك از كالسه)  2(شكل
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  پهنه بندي خطر زمين لغزش درحوزه آبخيزدماوند   در روش هاي مختلفr و Qsمقدار ) 1(جدول 
 Qs r  روش پهنه بندي خطر زمين لغزش  رديف

  125/0  05/0  كاناگاوا  1
  116/0  21/0  حائري  2
  127/0  25/0  حائري اصالحي  3
  592/0  49/2  )واريانس(تحليل پراكنش زمين لغزش   4
  74/0  29/3  )ميانگين(تحليل پراكنش زمين لغزش   5
  8/0  02/4  )خطي(تحليل پراكنش زمين لغزش   6
  15/0  88/0  ارزش اطالعاتي  7
  47/0  18/1  رگرسيون چند متغيره خطي  8

  
حـوزه بـه    همچنين براي ارزيابي صحت نقشه هاي پهنه بندي دو زير           

ــد  ــاهد انتخــاب گردي ــوان ش ــره . عن ــاري دو متغي ارزش ( در روش آم
 از نقشه پراكنش زمـين      ،براي وزن دهي به نقشه هاي پايه      ) اطالعاتي  

 و بعد از تهيه نقشه هاي وزنـي         .لغزشهاي منطقه استفاده گرديده است    
 نقشه هاي خطر پهنـه بنـدي        ،و رابطه ارائه شده براي ارزش اطالعاتي      

پهنـه بنـدي       نقشـه هـاي      ارزيـابي  براي   .گردد ش تهيه مي  زمين لغز 
 مقايسـه  با نقشه پـراكنش زمـين لغزشـهاي منطقـه            اين نقشه ها  خطر
نكته اي كه در اينجا وجود دارد طرح ايـن سـوال اسـت كـه                . گردد مي

وزن دهي اليه هاي اطالعاتي را بر اساس نقشه پراكنش زمين لغزشها            
ط موجود نقشه پهنه بندي خطـر زمـين          با توجه به رواب    شود و   ميانجام  

 براي مشخص كردن صـحت  مجدداً .گردد لغزش براي منطقه تهيه مي   
نقشه پهنه بندي خطر از همان نقشه پراكنش كه براي وزن دهي اليه             

 و به همين علت اسـت كـه در        گردد     استفاده مي  شدههاي پايه استفاده    
ابل قبـول   روش هاي آماري صحت نقشه هاي پهنه بندي تهيه شده ق          

  .باشد و مناسب مي
 دو زير حوزه كـه از نظـر اكثـر شـرايط بعنـوان               شكل براي رفع اين م   
باشند مشخص گرديد و اين دو زير حوزه از كـل حـوزه    معرف حوزه مي 

 سپس با توجه به مساحت باقيمانـده روش  .آبخيز دماوند حذف گرديدند 
 زشـهاي  وري لغزشـها  وزن دهي اليه هاي اطالعاتي با نقشـه پـراكنش         

ايت نقشه پهنـه    ـ و در نه   . انجام گرفت   بصورت جداگانه  همان محدوده 
 سپس وزن هاي اليـه هـاي        .  تهيه گرديد   وريزش زشـبندي خطر لغ  

اطالعاتي مختلف بدست آمده از اين روش در اليه هاي اطالعـاتي دو             
 بدون آنكه از نقشه پراكنش آنهـا اسـتفاده          شدندزير حوزه شاهد اعمال     

 دو زيـر حـوزه بـه روش ارزش           بـراي   وزن هـا   ايـن ه بـه     با توج  .گردد
 بعـد از    . گرديـد   خطر زمين لغزش و ريزش تهيـه       اطالعاتي پهنه بندي  

  با نقشه پراكنش لغزشها    ، نقشه پهنه بندي   پهنه بندي اين دو زير حوزه     
ــهاي ــد    و ريزش ــودار درص ــد و نم ــع داده ش ــوزه قط ــر ح ــن دو زي  اي

 بـراي رده هـاي    درصد سـطحي پهنـه هـاي خطـر         و) لغزش  (سطحي
ــد  ــدار .مختلــف كالســهاي خطــر رســم گردي وضــريب )   QS( مق

 و دو زيـر   منهاي دوزيرحوزه شـاهد براي حوزه دماوند r ) (همبستگي 
آورده شده  ) 2( نتايج آن درجدول شماره      حوزه شاهد محاسبه گرديد كه    

   .است
ه  محاسباتي و ارزيابي با نقش)2(وشكل  ) Qs (  ،)r  (با توجه به مقدار

پراكنش زمين لغزشها در روشهاي مختلـف پهنـه بنـدي خطـر زمـين               
حا ئري و حا ئري اصالح شده         لغزش، روش هاي قالبي شامل كاناگاوا ،      

از دقت پايين تري براي پهنه بندي خطر زمـين لغـزش در منطقـه بـه        
نسبت ساير روشها برخوردار هستند و بـراي منطقـه مطالعـاتي توصـيه        

  . نمي شوند 
ميا نگين ، واريا نـس و       : شامل( ليل پراكنش زمين لغزشها   روشهاي تح 

بـه  . نسبت به ساير روشها از صحت بااليي برخـوردار هسـتند            ) خطي  
علت اينكه در تهيه نقشه پهنه بندي خطر زمين لغـزش بـا اسـتفاده از                

و . گـردد   فقط از نقشه پرا كنش زمين لغزشها ا ستفاده مـي            اين روشها ،  
تواننـد پـيش      ناپايداري منطقه توجهي ندارد، نمي    به علل مؤثر در وقوع      

بيني دقيق و مناسبي را براي حركات آتي  ارائه نماينـد، در واقـع ايـن                 
نقشه هاي پهنه بندي به نوعي همان نقشـه پـراكنش زمـين لغزشـها                

باشند كه يك ديد كلي و اوليه از وضعيت منطقه را در صـورتي كـه            مي
دسترس باشد و يا بخواهيم سـريع       فقط نقشه پراكنش زمين لغزشها در       
در بـين روشـهاي تحليـل       . دهنـد   به يك نقشه خطر برسيم ارائـه مـي        

پــراكنش زمــين لغزشــها روش خطــي مناســب تــر از روشــهاي ديگــر 
  . تشخيص داده شده است 

 آماري ارزش اطالعاتي ورگرسيون چند متغيـره بـا توجـه بـه              روشهاي
ل قبول و رضـايت بخشـي     ارزيابي روشهاي مختلف ارائه شده نتايج قاب      

در اين روش هـا     . دننماي را براي پهنه بندي خطر زمين لغزش ارائه مي        
براي پهنه بندي خطر زمين لغزش  از اليـه هـاي اطالعـاتي اسـتفاده                

. با شـند   گرديده است كه از عوامل ايجاد كننده ناپايداري در منطقه مي          
گام استفاده شده   با توجه به اينكه در روش چند متغيره از روش گام به             

است در موارديكه از نظر اقتصادي محدوديت هـائي در انتخـاب اليـه              
  به   …هاي ورودي وجود دارد استفاده از عوامل زمين شناسي، شيب و          

رسيهاي صحرائي و آماري و با توجـه بـه          ربا ب  .ترتيب توصيه مي گردد   
اينكه دو عامل زمين شناسي و شـيب بعنـوان عوامـل ذاتـي در ايجـاد                 

شـوند معادلـه خطـر ناشـي از ايـن دو عامـل را                پايداريها  شناخته مي   نا
  .ميتوان در ديگر مناطق بكار برد

  
 منهاي دوزيرحوزه براي حوزه دماوند  rو  QS مقدار )2(ل جدو

   و دو زير حوزه شاهدشاهد
 Qs r  ه بندينپه  رديف

  2/0  01/1  حوزه اصلي  1
  2/0  1/2  دو زير حوزه شاهد  2
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  جمع بندي
هاي مختلف پهنـه بنـدي        توجه به مطالعه انجام شده و ارزيابي روش       با  

خطر زمين لغزش در حوزه آبخيز دماوند، انجام پهنه بندي خطر زمـين             
. گـردد   هاي قالبي به هيچ عنوان توصيه نمـي         لغزش با استفاده از روش    

الزم است براي پهنه بندي خطر زمـين لغـرش در منـاطق مختلـف از                
اده شود و بـا اسـتفاده از نقشـه پـراكنش زمـين              هاي آماري استف    روش
هـاي    هاي منطقه مطالعاتي و شناسائي علـل مـوثر در ناپايـداري             لغزش

وزن دهي به اليـه هـا و        ت به انتخاب اليه هاي اطالعاتي       منطقه نسب 
  .تهيه نقشه  پهنه بندي خطر زمين لغزش اقدام نمود

منطقـه مـورد    در صورتيكه تهيه نقشه پراكنش زمين لغزشها براي كل          
هائي نظير وسـعت زيـاد منطقـه، نبـود عكـس              مطالعه بعلت محدوديت  

گردد نقشـه پـراكنش زمـين         امكان پذير نباشد، پيشنهاد مي    ... هوائي و 
 درصد منطقـه كـه      25لغزشها و شناسائي علل موثر در ناپايداريها براي         

پهنـه بنـدي خطـر زمـين        . گردد تهيـه شـود      بطور تصادفي انتخاب مي   
 درصد انجام گردد و سپس  مدل و معادله بدست آمـده    25ي  لغزش برا 

  .براي كل منطقه اعمال گردد
  

    منابع
  منـاطق   بندي  پهنه جديد  روش .1376 ، سميعي .ح.و ا. م ، حائري -1

  بندي پهنه  هاي بررسي بر  تكيه با  زمين  لغزش خطر برابر در دار  شيب
  سـال  ، زمـين   علـوم   هشـي پژو و  علمـي   نامـه   فصل مازندران،  استان
 .15- 2 ): 23- 24 (، ششم

هـا در شـدت       هضـ حو   تعيـين نقـش زيـر      .1380،  .شـاهي، م    خسرو   -2
نامه كارشناسـي   ، پايان )مطالعه موردي حوضه دماوند   (هضخيزي حو   سيل

   دانشگاه تربيت مدرس،ارشد جغرافيا
هاي پهنـه بنـدي خطـر زمـين       ارزيابي روش  . 1381. سفيدگري، ر  -3

  نامـه   پايـان  ، 1 : 50000 در حـوزه آبخيـز دماونـد در مقيـاس    لغـزش 
  . تهران، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه ارشد،  كارشناسي
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