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پهنه بندي  شكلبررسي كاربرد روشهاي آماري چند متغيره با استفاده از متغيرهاي مجازي در تهيه 
 خطر حركتهاي توده اي

  )بخشي از حوزه كارون جنوبي: مطالعه موردي(
  

 جعفر غيوميان  وكورش شيراني
  كده حفاظت خاك و آبخيزدارياستاديار پژوهش  ومركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اصفهانبه ترتيب مربي پژوهشي 

  
  چكيده

از حوزه كارون جنوبي به وسعت ) 3-4-1(واحد هيدرولوژيك كهردان 
واقع مي   در جنوبي ترين قسمت استان اصفهان، كيلومتر مربع800
با ابتدا  ايهاي تودهخطر حركتپهنه بندي  شكلتهيه براي . باشد

تهيه شده و شناسي هاي زمينشكلهاي هوايي، استفاده از عكس
سپس با .  پراكنش زمين لغزشها تهيه گرديدشكلهاي ميداني، بررسي

هاي موضوعي موجود، شكلاستفاده از ساير منابع اطالعاتي نظير 
)  پارامتر8تعداد ( لغزش  وقوعاقدام به بررسي و تعيين عوامل موثر در

به منظور باالبردن .  گرديد1:50000هاي الزم در مقياس شكلو 
در ، تمامي اطالعات مكاني و توصيفي تحليلسرعت و سهولت دقت، 
هاي پس از تهيه اليه.  گرديدIlwis نرم افزار  واردGIS محيط

  وقوع  ابتدا با استفاده از پارامترهاي موثر در،اطالعاتي مورد نياز
بندي خطر لغزش در دو روش هاي پهنهشكل اقدام به تهيه ،لغزش

ز مميزي نموده و سپس مورد ارزيابي آماري رگرسيون خطي و آنالي
  .قرار گرفتند

، GIS ،Ilwisزمين لغزش،   پهنه بندي خطر: كليديگانواژ
  .روشهاي آماري چند متغيره، رگرسيون خطي، تحليل مميزي

  
   مقدمه 

تاكنون روشهاي آماري چندمتغيره مختلفي توسط محققين براي پهنه 
در تمامي اين . ته استبندي خطر زمين لغزش مورد استفاده قرار گرف

واقع تحليل همزمان تعدادي متغير با همديگر فراهم  روشها در
ميگردد و از آنجايي كه پديده هاي طبيعي نظير زمين لغزش ناشي از 

ها مناسب عملكرد همزمان چند متغير بوده، لذا استفاده از اين روش
،  كهي ميانجيو1364. ،حق شناس،1380. اشقلي فراهاني،(باشندمي

1377(.  
متغيرهاي مورد استفاده در تحليل خطر زمين لغزش در مواردي كمي 

و در ) شيب، بارندگي، حداكثر شتاب ثقل، فاصله از گسل و آبراهه(
. مي باشند) جهت شيب، پوشش گياهي، ليتولوژي(مواردي نيز كيفي 

هاي كمي استفاده مي كنند لذا از آنجايي كه روشهاي آماري از داده
براي تبديل . هاي كمي تبديل گرددها كيفي به داده دادهالزم است

 Dummy (1هاي كيفي از روش متغيرهاي مجازي يا تصنعيداده
Variable (استفاده گرديده است)  ،1382شيراني. ،Van 

                                                 
1 Dummy Variable 

Westen ،1997 و همكاران. ،Van Westen  و Soetern ،
1998. ،Soeters  و Van Westen ،1996(.  

  
  هامواد و روش

واحد هيدرولوژيك (ر اين تحقيق، ابتدا حوزه رودخانه ماربر د
 كيلومتر مربع واقع در جنوبي ترين 800به وسعت ) 3-4-1كهردان

سپس با استفاده از عكسهاي . قسمت استان اصفهان، انتخاب گرديد
هاي زمين شناسي تهيه شده و بررسي هاي ميداني، شكلهوايي، 
همچنين با استفاده از ساير . يدلغزشها تهيه گرد پراكنش زمينشكل

هاي موضوعي موجود، اقدام به بررسي و شكلمنابع اطالعاتي نظير 
هاي الزم در شكلو )  پارامتر8تعداد (تعيين عوامل موثر در لغزش 

به منظور باالبردن دقت، سرعت و سهولت .  گرديد1:50000مقياس 
 Ilwisر تحليل، تمامي اطالعات مكاني و توصيفي وارد نرم افزا

 و Van Westen  و1996وهمكاران  Van Westen(گرديد
 ابتدا با ،هاي اطالعاتي مورد نيازپس از تهيه اليه. )1998همكاران 

 با انجام آناليزهاي تخمين ،استفاده از پارامترهاي موثر در زمين لغزش
ها مشخص گرديد كه متغيرهاي پارامتر و ايجاد نمودار پراكندگي داده

هاي زمين لغزش( رابطه خطي با متغير وابسته)  پارامتر8داد تع(مستقل 
 دو بهبندي خطر لغزش هاي پهنهشكللذا اقدام به تهيه . دارد) رخ داده

روش آماري رگرسيون خطي و آناليز مميزي  نموده و سپس دقت هر 
     پراكنش زمين لغزشها مورد بررسي قرار گرفتشكليك نسبت به 

  .) 1382شيراني،  (
تغيرهاي مورد استفاده در تحليل خطر زمين لغزش در مواردي كمي م
و در ) شيب، بارندگي، حداكثر شتاب ثقل، فاصله از گسل و آبراهه(

از . مي باشند) جهت شيب، پوشش گياهي، ليتولوژي(مواردي نيز كيفي 
آنجايي كه روشهاي آماري از داده هاي كمي استفاده مي كنند لذا 

براي تبديل  يفي به داده هاي كمي تبديل گرددالزم است داده ها ك
داده هاي كيفي از روش متغيرهاي مجازي يا تصنعي استفاده گرديده 

  .است
 با يكديگر قطع Ilwis طبقه در نرم افزار 37 پارامتر با شكلهشت 

 شكلسپس . دي واحد زميني همگن تهيه گرد5832داده شده و 
شد و ا، قطع داده مي پراكنش زمين لغرشهشكلواحدهاي همگن با 

براي تمام واحدهايي كه داراي لغزش مي باشند كد يك و واحدهايي 
شد، همچنين وجود هر كه بدون لغزشند، كد صفر در نظر گرفته مي
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طبقه از هر كدام از پارامترها در يك واحد همگن با كد يك و نبود آن 
  .ديبا كد صفر مشخص گرد

موع هشت پارامتر بعنوان متغير  طبقه از مج36( طبقه 37به طور كلي 
واحدهاي ( رديف 5832و ) مستقل و طبقه لغزش بعنوان متغير وابسته

اين متغيرها از . در تشكيل ماتريس متغيرها به كار رفته است )همگن
نوع تصنعي بوده و به عنوان متغيرهاي مستقل گسسته در دو روش 

  . تحليل آماري كه در ادامه آمده، استفاده گرديده اند
   رگرسيون خطي به روش گام به گام با داده هاي گسسته -1

، دو رده از )RO2(در بهترين مدل يك رده از پارامتر فاصله از جاده 
، فاصله از آبراهه )AO3,AO4(پارامترهاي جهت شيب 

)DO2,DO1(، ) فاصله از گسل)FO2,FO1(شتاب ثقل افقي ، 
رده از ، سه )VO7,VO1(و پوشش گياهي ) GO2,GO1 (زمين

 شيب ميزانو ) LO5,LO3,LO2 ( پارامترهاي ليتولوژي
)SO5,SO3,SO2 (به عبارت . در معادله رگرسيون وارد شده اند

. اند متغير مورد استفاده قرار گرفته17 متغير، تنها 36ديگر از بين 
 و سطح اطمينان هر متغير در 92/0معادله ) R(ضريب همبستگي 

بت در معادله رگرسيون نشانگر ضرايب مث. باشدمي%  99حدود 
         افزايش ناپايداري و ضرايب منفي نشانگر كاهش ناپايداري 

   .)1374 ،حق شناس و 1380، اشقلي فراهاني (باشدمي
اقدام به تهيه ) 1(معادله استاندارد رگرسيون چند متغيره رابطهسپس 

  .شكل پهنه بندي اوليه براي كل منطقه گرديد
   Y=B0+B1X1+B2X2+…+BnXn،Y                )  1(رابطه

  بعنوان رده هاي هر Bn تا  B0، )متغير وابسته( لغزشYدر اين رابطه 
  .پارامتر مي باشند

 هفده متغير Xn تا X1 ضرايب و Bn تا Bo ،)متغير وابسته(لغزش 
 پهنه بندي شكل، اقدام به تهيه ))هاي هر پارامترمستقل بعنوان رده

قه نموده، سپس بر اساس سطوح فراواني اوليه براي كل منط
چهار رده خطر پايين، متوسط، باال و بسيار باال براي % 75و % 50،25%

 Error! Reference(پهنه هاي زمين لغزش تهيه مي گردد
source not found. Van Westen  1996وهمكاران ( 

  ).1 و شكل1جدول(
  حليل مميزي با داده هاي گسسته ت-2

اين روش چند متغيره آماري با استفاده از توابعي بر حسب مقادير 
متغيرهاي مستقل، امتيازي را براي عضويت در هر گروه محاسبه 

به عبارت ديگر  با استفاده از معادله خطي كه بهترين . نمايدمي
و واحد زميني ) كديك(تفكيك را بين دو گروه واحد زميني ناپايدار 

ايجاد مي نمايد، اقدام به پهنه بندي خطر زمين لغزش ) كد صفر(پايدار 
 Error! Reference source not( مي گردد
found.1382شيراني،   و1380، اشقلي فراهاني(  

 متغير 37كه شامل ) 5832*37(بدين منظور با استفاده از ماتريس 
 اقدام Stepwiseو روش  SPSSتصنعي بوده با استفاده از نرم افزار 

ميانگين مقدار تابع . به محاسبه معادله يا تابع تشخيص مي گردد
 و براي گروه پايدار صفر 661/0برابر تشخيص براي گروه ناپايدار يك 

همچنين آزمون كاي اسكور تابع تشخيص .   مي باشد-151/0برابر 
)5/555=chi square ( معني دار است"كامال% 99در سطح اطمينان  
)Van Westen وSoetern ،1998(.  

بدين ترتيب بر اساس مقدار معادله تابع تشخيص براي ميانگين دو 
يدار صفر و يك، وجود متغيري با مقدار تابع تشخيص گروه پايدار و ناپا

منفي در يك واحد باعث كم شدن مقدار تابع تشخيص و در نتيجه 
نزديك شدن آن به گروه صفر يا به عبارتي نشان از پايدار بودن آن 

 متغير تصنعي و با 37 واحد همگن و 5832با استفاده از . واحد دارد
 پهنه شكلز داده هاي گسسته، اعمال معادله تابع تشخيص حاصل ا

  ).2شكل( به دست مي آيد 2مطابق با جدولبندي خطر زمين لغزش 

 با رگرسيون خطي به روش گام به گام  با داده هاي گسستهخطر پهنه بندي زمين لغزشهاي  رده )1(جدول
 regression value Area NPIXACT Npixclass Densclas رده خطر پهنه بندي زمين لغزش

LOW (-11.80 _ 9.67) 6530000 2612 80075 0.0326 
MEDIUM ( 9.67 _ 13.76) 8745000 3498 80080 0.0437 

HIGH (13.76 _ 17.16) 7957500 3183 80156 0.0397 
VERY HIGH (17.16 _ 26) 8500000 3400 79744 0.0426 

   داده هاي گسسته با تحليل مميزي حاصل از خطر پهنه بندي زمين لغزشهاي  رده )2(جدول

 Area npixact npixclass Densclas )1(درجه عضويت در گروه  رده خطر پهنه بندي زمين لغزش

LOW (-0.23 _ 0.11) 6212500 2485 80020 0.0311 
MEDIUM (0.11 _ 0.19) 7530000 3012 79958 0.0377 

HIGH (0.19 _ 0.27) 8942500 3577 80650 0.0444 
VERY HIGH (0.27  _ 0.52) 9047500 3619 79427 0.0456 
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ي خطـر زمـين لغـزش مـورد         ارزيابي و مقايسه روشهاي پهنه بنـد       -3

  بررسي
 پراكندگي زمين لغزشهاي موجود كه به وسيله شكلبا استفاده از 

 سازمان زمين 1:100000 زمين شناسي شكلتفسير عكس هوايي، 
 تهيه گرديده GPSشناسي كشور و بررسي هاي صحرايي به وسيله 

است، اقدام به ارزيابي و مقايسه روشهاي پهنه بندي خطر زمين لغزش 
 هاي پهنه بندي شكل مذكور با شكلجهت انجام اين امر، . رديدگ

  تقاطع داده شدIlwis در نرم افزار تهيه شدهخطر زمين لغزش 
 شكلاز تقاطع .   )Van Westen ،1996  و1380 ،اشقلي فراهاني(

حال براي انجام ارزيابي و . هاي مذكور، جداول تقاطع حاصل گرديد
ده از جدوال ايجاد شده و تعريف دقت مقايسه اين دو روش، با استفا

كه عبارتست از مساحت سطح لغزش يافته در پهنه ) P1,P(روش 
هاي خطر متوسط به باال به مساحت آن پهنه ها اقدام به مقايسه و 

) P1(در بين روشهاي آماري مورد استفاده، دقت روش . ارزيابي گرديد
ي روشهاي براي پهنه هاي متوسط تا خيلي زياد، به ترتيب برا

باشد كه با شرايط مي  71/0 و آناليز مميزي 80/0رگرسيون خطي
  .وقوع زمين لغزشها انطباق دارد

 
   و بحثنتايج

در روش آماري چند نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر نشان داد كه 
در % 99متغيره رگرسيون خطي، هفده رده پارامتر در سطح اطمينان 

 براي معادله رگرسيون Rه و ضريب معادله مورد استفاده قرار گرفت
در روش آماري چند  . به دست آمد كه كامالً قابل قبول مي باشد92/0

و يك ) پايدار(متغيره تحليل مميزي، با توجه به گروههاي صفر 
. ، تابع تشخيص با استفاده از هفده رده پارامتر، تشكيل گرديد)ناپايدار(

% 64معادل ) صفر و يك(ر بندي گروههاي پايدار و ناپايدادقت گروه
 556 براي تابع تشخيص Chi-Squareهمچنين آزمايش . باشدمي

و جداول آماري موجود، ) a(بوده كه با توجه به ضريب تابع تشخيص 
  .باشدقابل قبول مي% 99در سطح اطمينان 

روشهاي آماري چند متغيره عالوه بر اينكه نقش هر عامل را همچنين 
 همزمان پديده هاي وابسته را در تأثيرد، بلكه با لغزش بررسي مي كنن

 نهايي خطر زمين لغزش انطباق شكلنظر خواهند گرفت و از اين نظر 
بيشتري با پتانسيل لغزه خيزي منطقه خواهد داشت، البته شكي نيست 

 هاي شكل پارامترهاي موثر، مستقيماً در دقت شكلكه دقت در تهيه 

تحقيق انجام شده مي توان جمع نتايج  از .خروجي موثر خواهد بود
به ترتيب در بين روشهاي آماري مورد استفاده، بندي نمود كه 

 شكلتهيه براي آناليز مميزي  سپس رگرسيون خطي و روشهاي
  ..باشندفرسايش توده اي در منطقه مورد بررسي مناسب ميبندي پهنه

  
  منابع

امنه هاي ارزيابي خطر ناپايداري د. 1380، .اشقلي فراهاني، ع -1
طبيعي در منطقه رودبار با استفاده از تئوري فازي، پايان نامه 
كارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي، دانشگاه تربيت معلم 

  .ص142تهران،
پهنه بندي خطر زمين لغزش و ارتباط آ ن با . 1374، .حق شناس، ا -2

توليد رسوب در منطقه طالقان پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه 
  . ص183 ،بيت مدرس تر
زمين خطر  ارزيابي روشهاي پهنه بندي . 1382 ،.شيراني، ك -3

مناسبي براي جنوب استان اصفهان  لغزش به منظور انتخاب روش
  گزارش نهايي طرح تحقيقاتي،، درمسير رودخانه ماربر،منطقه سميرم

  .86-79 اتصفح ،پژوهشكده حفاظت خاك وآبخيزداري، تهران
تحليل چند متغيره آماري احتمال وقوع . 1377، .يكهي ميانجي،  -4

زمين لغزش با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيائي 
 ،در منطقه طالقان، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس

  .ص204
5- Van Westen, C. J.,N. Rangers, M. T. J., Terlien, 
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slope Instability phenomena through GIS- based 
hazard zonation, instability zonation, Part 1: 
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6-Van Westen, C.J. and R.,Soeters, 1998. GISSIZ: 
Workshop on GIS in landslide hazard mapping: the 
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156 p. 
7-Van Westen, C.J., 1998. Geographic information 
systems in slope instability zonation (GISSIZ), 
Volume I, II. 
8- Soeters, R. and C.J.,Van Westen, 1996. Slope 
instability recognition, analysis and zonation In: 
Turner, A.K. and Schuster, R.L. (Eds).Landslides, 
investigation and mitigation, Transportation 
Research Board, National Research Council, 
Special Report 247, National Academy Press 
Washington D.C., U.S.A.: 129-177. 

  
  با رگرسيون خطيخطر زمين لغزش پهنه بندي شكل )1(شكل
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