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ارزيابي خطر و خسارت زمين لغزش در 
حوضه آبخيز چهل چاي، استان گلستان    

چکید ه
در اين تحقیق کارآيی سه مدل آماری، دومتغیره تراکم سطحی وزنی AHP )مدل نیمه کمی(، رگرسیون چندمتغیره گام به گام و رگرسیون 
چندمتغیره لجس�تیک )مدل های کمی( در حوضه آبخیز چهل چای اس�تان گلس�تان مورد مقايسه قرار گرفت تا پس از تهیه  نقشه خطرات 
زمین لغزش و انتخاب مدل برتر، نقشه خسارت آن نیز  تهیه گردد. نقشه پراکنش زمین لغزش های منطقه با تفسیر استريوسکپي عکس های 
هوايی و بازديدهای میدانی تهیه گرديد. س�پس نه عامل کلیدي و موثر ش�امل ارتفاع، شیب، جهت، سنگ شناسي، فاصله از گسل، فاصله از 
آبراهه، فاصله از جاده، کاربري اراضي و میزان بارش انتخاب گرديد. پتانسیل خطر زمین لغزش با استفاده از سه مدل تهیه گرديد. تفاوت بین 
کالس های خطر مدل ها با آزمون کای اس�کوئر، میزان توافق نقش�ه های خطر با شاخص کاپا و ارزيابی صحت مدل ها با شاخص جمع کیفیت 
)QS( مقايس�ه گرديد. نقش�ه خسارت با ترکیب نقشه های شدت خطر، فراواني عناصر و درجه آسیب پذيری عناصر براساس معادله ريسک 
تهیه ش�د. نتايج نش�ان داد که در همه مدل ها تفاوت فراوانی در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بوده و تفکیک بااليي بین کالس های خطر 
وجود دارد. و همچنین ش�اخص کاپا بین صفر تا 0/2 متغیر بوده که نماينده تطابق ناچیز بین آنها اس�ت. مدل آماری دومتغیره وزنی AHP با 
QS برابر با 3/622 به عنوان مدل برتر برای حوضه انتخاب گرديد. 7/75 درصد از سطح حوضه مورد تحقیق در کالس خسارت زياد  و 5/37 

درصد در کالس خسارت خیلي زياد قرار دارد. 

کلمات کلید ي: پهنه بندی، خطر زمین لغزش، مدل های کمی و نیمه کمی،  آسیب پذيري، خسارت،  آبخیز چهل چای
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In this study applicability of three landslide hazard zonation models including weighted density area bivariate statistical 
model (semi-quantitative model), multivariate stepwise regression model and logistic multivariate regression model 
(quantitative models) have been compared for the Chehel_Chai watershed in Golestan province to prepare risk map 
based on the hazard map of superior model. Landslide distribution map of the study area was prepared using air photos 
interoperation and field studies. Then nine parameters including elevation, slope, aspect, lithology, distances from fault, 
stream and road, land use, and annual precipitation were chosen as landslide effective factors. Potential landslide hazard 
maps were provided using three models. Chi-square test was used to analyze difference between hazard classes of models. 
Kappa index was used to compare the conformity rate of the hazard maps. Qs index was also used for evaluation of models 
accuracy. Hazard map, elements at risk map and vulnerability map were used in the preparation of risk map Results show 
that measured Chi-square statistics is statistically significant at 99% of confidence interval, and there is an appropriate 
differentiation among landslide hazard classes. Kappa index between hazard maps of models vary between 0 to 0.2, 
indicating that there is a slight conformity between them. Weighted bivariate statistical model has been identified as the 
superior model for Chehel_Chai watershed with Qs equal to 3.622. According to the risk map 7.67% of the study area is 
in high class and 5.37% of the area placed in very high Class. 

Keywords: Zonation, Landslide hazard, Quantitative and semi-quantitative models, Vulnerability, Risk, Chehel_Chai Watershed.

مقد مه 
خط��رات طبیعی از زمان هاي بس��یار دور، همواره ب��ا تهدید منابع و 
زندگي، مش��کالت عدیده اي را براي بش��ر به وجود آورده است. لذا امروزه 
شناس��ایي راه حل هاي مناسب جهت تس��کین، كنترل و كاهش خسارت 
ناش��ي از وقوع حوادث طبیعي، مورد توجه مراكز تحقیقاتي، دانش��گاه ها و 
دس��تگاه های اجرایی است. در بین چهل و سه خطر طبیعي تهدید كننده 
زندگي بشر و منابع طبیعي، پدیده زمین لغزش با وجود تفاوت هاي شدید 
وابس��ته به شرایط محیطي، از جایگاه خاصي برخوردار مي باشد )9(. برای 
پهنه بندی خطر نسبی ناپایداری دامنه ها دهها مدل عددی با عوامل، وزن، 
نرخ، منطق محاسباتی و مقیاس متفاوت ابداع و در شرایط متنوع براساس 
شواهد زمینی واسنجی اصالح شده است )12(. در زمینه پهنه بندی خطر 
زمین لغزش با مدل های آماری دو متغیره وزنی AHP و چند متغیره گام 
به گام و لجستیک می توان به تحقیقات )1، 5، 7، 8، 9، 10، 16، 17، 18، 
19( اش��اره كرد. معادله عمومي خسارت، سطح خسارت را به عنوان نتیجه 
درون بخش��ي خطر، عناصر خسارت و آسیب پذیري زمین لغزش ها نشان 
مي دهد. خس��ارت زمین لغزش به طور س��اده از دخالت سه فاكتور مرتبط 
به هم محاسبه مي شود: 1- احتمال وقوع زمین لغزش با یک بزرگي معین 
2- عناصر ارزش گذاري شده خسارت 3- آسیب پذیري؛ درجه مورد انتظار 

خس��ارت به وجود آمده از هدر رفت یک زمین لغزش با بزرگي مش��خص 
)3(. عناصر خسارت شامل راه ها و ساختمان ها و منبع آب و فعالیت هاي 
كشاورزي هستند. خسارت به محتواي ساختمان ها و خسارت به خودروها 
در راهها مي توانند یک بخش بزرگي از خسارت را شامل شوند، اما تخمین 
این خسارت ها مشکل است و همچنین فاقد داده هاي كافي هستند. عالوه 
براین خس��ارت به زندگي انسان ها )خس��ارت جاني( قابل تجزیه و تحلیل 
نیست. دیگر عناصر آسیب پذیر مانند شبکه هاي برق و تلفن نیز به عنوان 
هزینه هاي غیرمستقیم محسوب شده و بدست آوردن میزان خسارت ناشي 

از آنها نیز مشکل است )20(.
Ownegh )13(، پتانسیل خطر زمین لغزش آبخیز زیارت را با دو مدل 
وزني )AHP( 7 پارامتري استاتیک و دینامیک پهنه بندي و میزان انطباق 
دو نقشه خطر را از طرق شاخص كاپا محاسبه و با نقشه تراكم زمین لغزش 
مقایس��ه نموده و مدل اس��تاتیک را براي آبخیز مناسبتر دانسته است و در 
نهایت ارزیابي پتانسیل خسارت )ریسک( زمین لغزش حوضه مورد مطالعه 
را انجام و به اس��تنتاج مفاهیم نظري، كاربردي و توسعه اي پرداخته است. 
Remondo و همکاران )15(، ارزیابي كمي و كیفي خسارت زمین لغزش 
و نقش��ه بندي بر پایه رخدادهاي اخی��ر را در محیط GIS دز منطقه باجو 
دبا )ش��مال اسپانیا( انجام دادند. در این تحقیق، ارزیابي خطر توسط روابط 
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آماري بین زمین لغزش هاي گذشته و پارامترهاي مرتبط به ناپایداري زمین 
بدس��ت آمده و خس��ارت زمین لغزش بر پایه دخالت خطر، آسیب پذیري 
و ارزش گذاري عناصر در معرض خطر نقش��ه بندي ش��د. نقش��ه خسارت 
مستقیم )یورو/ پیکسل/سال( و هدررفت هاي غیرمستقیم ناشي از شکست 
فعالی��ت هاي اقتصادي توس��ط زمین لغزش هاي ارزیابي ش��ده در حوضه 
بدس��ت آمد. نتیجه نهایي به صورت یک نقش��ه خس��ارت و جدول تركیب 
همه هدررفت ها براي یک دوره 50 س��اله ارائه ش��د. Zezere و همکاران 
)20(، آنالیز خس��ارت احتمالي زمین-لغزش با مالحظه  هزینه مستقیم در 
شمال لیسبون پرتقال را انجام دادند، براي پهنه بندي خطر زمین لغزش از 
مدل آماري دومتغیره استفاده كردند و با استفاده از 3 عامل مرتبط به هم 
خطر زمین-لغزش، آس��یب پذیري و عناصر خسارت، هزینه مستقیم ناشي 
از زمین لغزش را محاس��به كردند. راه ها و ساختمان ها را به عنوان عناصر 
در معرض خطر انتخاب كرده. و نتیجه گیري كردند كه خسارت به محتواي 
ساختمان ها و خسارت به خودروها در راه ها مي توانند یک بخش بزرگي از 
خسارت را شامل شوند، اما تخمین این خسارت ها مشکل است و همچنین 
فاقد داده هاي كافي هس��تند. عالوه براین خس��ارت به زندگي انس��ان ها 
)خس��ارت جاني( قابل نجزیه و تحلیل نیس��ت. Enrique و همکاران )4( 
در تحقیق��ي تحت عنوان ارزیابي حساس��یت پذیري كیفي زمین لغزش به 
وس��یله ارزیاب��ي چندمعیاره در كوانتامو كوبا، با اس��تفاده از 9 عامل درجه 
شیب، رلیف، شکل شیب، تش��کیالت زمین شناسي، گسل فعال، فاصله از 
آبراهه، فاصله از چش��مه، واحدهاي ژئومورفولوژیکي و پراكنش لغزش هاي 
موجود و وزن دهي براس��اس قضاوت كارشناسي نقشه خطر زمین-لغزش 
را تهی��ه كردن��د. افزایش تراكم زمین لغ��زش در كالس هاي خطر زیاد در 
منطقه مورد مطالعه نش��ان داد كه نقشه خروجي قابل اطمینان است و در 

نهایت با تركیب نقشه خطر با اطالعات موجود در زمینه ساختمان سازي و 
زیر بنایي )خانه ها، مدارس، قبرس��تان ها و جاده ها( نقشه كیفي خسارت 
را تهیه نمودند.در مجموع با بررس��ی این منابع می توان چنین اس��تنباط 
نمود كه برخالف تحقیقات خارج از كشور، در ایران ارزیابی خطر و خسارت 
به طور همزمان و متوالی هنوز صورت نگرفته اس��ت. در این تحقیق س��عی 
خواهد ش��د ك��ه این خال مطالعاتی مورد بررس��ی ق��رار گیرد.هدف از این 
تحقیق ارزیابي خطر با سه مدل آماری دومتغیره وزنی AHP، چندمتغیره 
گام به گام و چندمتغیره لجس��تیک و خس��ارت زمین لغزش با استفاده از 
شدت خطر، عناصر و درجه آسیب پذیري عناصر درمعرض خطر به منظور 

مدیریت خطر و خسارت در حوضه كوهستاني چهل چاي مي باشد.

مواد و روش ها
معرفي حوضه مورد تحقیق

چهل چاي از حوضه هاي كوهس��تاني كش��ور با مختص��اتَ 23 ْ 55 تا  
38َ ْ 55 طول ش��رقي و َ 59ْ 36  تاَ 13ْ 37 عرض ش��مالي، داراي وس��عت 
25683/12 هکت�ار مي باش��د. این حوضه از لحاظ تقس��یمات سیاسي در 
محدوده شهرستان مینودشت و یکي از زیرحوضه هاي بزرگ گرگانرود مي 
باش��د )شکل 1(. حداقل ارتفاع 135 متر و حداكثر آن 2550 متر از سطح 
دریا مي باشد. میانگین بارندگي ساالنه حوضه برابر 766/5 میلیمتر، حدود 
90 درصد بارش به صورت باران مي باش��د. از لحاظ زمین شناس��ي در حد 
واس��ط دو ایالت بزرگ ساختاري � رسوبي البرز شرقي و كپه داغ غربي قرار 
داشته، كنتاكت س��ازندهاي حوضه اكثراً از نوع گسلي مي باشد. بیشترین 
سطح حوضه حدود 60 درصد پوشیده از جنگل و اراضي زراعي بقیه سطح 

حوضه را در برمي گیرد. 

شکل1- موقعیت حوضه آبخیز چهل¬چاي در ايران و گلستان
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تهیه نقشه پراکنش زمین لغزش، انتخاب و طبقه بندي عوامل موثر
با انجام بازدید میداني در حوضه، اس��تفاده از اطالعات محلي، دستگاه 
GPS و استفاده از نقش��ه پراكنش زمین لغزش تهیه شده از تفسیر عکس 
هوایي و بازدید صحرایي )اداره آبخیزداري استان گلستان(، فهرست برداري 
و نقشه پراكنش زمین لغزش ها تهیه گردید. مبناي كار زمین لغزش هاي 
با آس��تانه مساحتي یا بزرگي حداقل 10×10 متر مربع انتخاب شد. با مرور 
منابع قبلي، مطالعات كتابخانه اي و با بررس��ي حوضه آبخیز چهل چاي نه 
عامل ارتفاع، ش��یب، جهت، فاصله از آبراهه، فاصله از راه )نقشه توپوگرافي 
1:50000 رقومي اداره آبخیزداري اس��تان گلستان(، سنگ شناسي، فاصله 
از گسل )نقش��ه 1:100000 اداره آبخیزداري گلستان(، كاربري اراضي )از 
نقش��ه اداره آبخیزداري( و میزان بارش )از منحني هم باران تهیه ش��ده از 
آمار ایس��تگاه هاي مجاور حوض��ه از اداره آبخیزداري گلس��تان( به عنوان 
عوام��ل موثر بر زمی��ن لغزش انتخاب گردیدند. در مرحله بعد مس��احت و 
درصد زمین لغزش، نرخ تراكم س��طح و درص��د تراكم زمین لغزش در هر 

طبقه از عوامل 9 گانه زمین لغزش محاسبه گردید.

ارزيابی خطر زمین لغزش
خطر زمین لغزش با سه آماری ذومتغیره وزنی AHP، چندمتغیره گام به 

گام و چندمتغیره لجستیک مدل در حوضه آبخیز چهل چای ارزیابی شد.

پهنه بندي خطر با مدل آماري دومتغیره تراکم سطح، وزن دهي شده با 
AHP

نقش��ه هر یک از عوامل موثر با نقش��ه پراكنش زمین لغزش قطع داده 
ش��د. مساحت و درصد زمین لغزش در هر طبقه از نقشه عوامل محاسبه و 
بعد با استفاده از معادله تراكم سطح 8 نرخ هر طبقه محاسبه گردید.                  

فرمول )1(: 
 

A: مس��احت لغزش هاي هر واحد   B: مس��احت هر واحد C: مساحت 
كل لغزش در حوضه D: مساحت كل حوضه Ra: نرخ تراكم سطح

وزن عوامل نه گانه توسط AHP محاسبه شد. مقایسات زوجي توسط 
هش��ت متخصص هیئت علمي و شش متخصص اجرایي و سپس نرم افزار 
Expert_ Choice-11 انج��ام ش��د. در نهایت با ض��رب نرخ در وزن هر 
عامل، نقش��ه ش��دت خطر تهیه، و براس��اس نقاط عطف منحن��ي فراواني 

تجمعي پیکسل ها در شش كالس طبقه بندي گردید.

پهنه بندي خطر زمین  لغزش با مدل رگرسیون چندمتغیره گام به گام
براي تعیین ارزش عددي طبقات مختلف عوامل كیفي)جهت، كاربري 
اراضي و س��نگ شناس��ي( از AHP استفاده ش��د و براساس میزان سطح 
لغ��زش در طبقات مختلف عوامل، طبقات وزن دهي ش��ده و پس از انجام 
مقایس��ات زوجي بین طبقات، وزن هر یک از طبقات محاس��به گردید. در 
ن��رم اف��زار Arc GIS 9/3 نه الیه با هم تلفیق و نقش��ه واحدهاي همگن 
اس��تخراج شد. سپس نقشه واحدهاي همگن با نقشه پراكنش زمین لغزش 
قط��ع و نه عامل به عنوان متغیر مس��تقل و لگاریتم س��طح لغزش )جهت 
نرمال شدن تبدیل لگاریتمی صورت گرفت( متغیر وابسته انتخاب شدند. با 
اس��تفاده از نرم افزار SPSS و روش گام به گام به تعیین موثرترین عوامل 

اقدام گردید )9(.

پهنه بندي خطر زمین لغزش با مدل رگرسیون چندمتغیره لجستیک
برای به كارگیری رگرسیون چندمتغیره لجستیک ، درصد تراكم زمین 
لغزش در هر طبقه از عوامل نه گانه زمین لغزش محاسبه گردید. از تلفیق 
نقش��ه های عوامل، نقش��ه واحدهای همگن تهیه گردید. بعد از قطع نقشه 
واحدهای همگن با نقش��ه پراكنش زمین لغ��زش، واحدهای دارای لغزش 
مش��خص گردید. و به تم��ام واحدهای همگن دارای لغ��زش كد یک و به 
واحدهای همگن بدون لغزش كد صفر داده شد. وجود یا عدم وجود زمین 
لغ��زش در واحدهای همگن به عنوان متغیر وابس��ته و درصد تراكم زمین 
لغزش در هر طبقه از عوامل نه گانه به عنوان عوامل مستقل وارد رگرسیون 
لجستیک در نرم افزار آماری R شدند. رابطه رگرسیون لجستیک به صورت 

زیر می باشد )1(:
فرمول )2(

Y = Logit)p( = ln)p/)1-p(( =C0 +C1X1 + C2X2+…+ CnXn

p احتمال متغیر مس��تقل )p/)1-p( )Y نسبت احتمال یا عدم توافق، 
C0 ع��دد ثابت،C2 ،C1،... و Cn ضرایب )مقدار مش��اركت عوامل مس��تقل 

)X2،X1،...و Xn( در متغیر وابسته( می باشند. 

شاخص هاي ارزيابي مدل رگرسیون لجستیک
Pseudo-R2 الف: شاخص

ش��اخص Pseudo-R2 یکي از شاخص هایي اس��ت كه براي ارزیابي 
كارایي مدل رگرس��یون لجس��تیک به كار مي رود. این ش��اخص بر مبناي 
 قاعده نس��بت احتمال، نیکویي برازش در رگرس��یون لجس��تیک را آزمون 

مي كند و مطابق رابطه زیر محاسبه مي شود: 
فرمول )3( 

Pseudo-R2= 1-)log)likelihood(/log)Lo(
Likelihood: مق��دار تابع احتمال در حالتي كه مدل به صورت كامل 

برازش یابد.
Lo: مق��دار تابع احتمال در حالت��ي كه تمام ضرایب به غیر از عرض از 

مبدا صفر باشند.
برخ��الف R2 در رگرس��یون معمول��ي، Pseudo-R2 بیانگر نس��بت 
واریانس تبیین ش��ده توسط مدل نیست بلکه این شاخص میزان وابستگي 
میان داده هاي تجربي و خروجي مدل رگرسیوني را نشان مي دهد، از اینرو 
مقدار آن عموماً خیلي پایین تر از R2 اس��ت. Pseudo-R2 مساوي با یک 
برازش كامل و Pseudo-R2 برابر صفر به معناي عدم وجود رابطه معنادار 

بین متغیرهاي مستقل و وابسته است. 
در مطالع��ات مکاني Pseudo-R2 بزرگتر از 0/2 را مي توان نش��انگر 

یک برازش نسبتاً خوب دانست )2(. 

 ROC1 ب- شاخص
كارایي مدل رگرسیون لجستیک را مي توان با شاخص ROC )مشخصه 
عملکرد نس��بي( ارزیابي نمود. این شاخص از روي منحني ROC محاسبه 
مي گردد. منحني ROC نموداري است كه در آن نسبت پیکسل هایي كه 
توسط مدل به درستي وقوع یا عدم وقوع زمین لغزش پیش بیني شده اند 
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)True positive( در برابر مقدار مکمل آن یعني نسبت پیکسل هایي كه 
نادرس��ت پیش بیني شده اند )False positive( ترسیم مي گردد )شکل 
2(. همانگونه كه قباٌل ذكر ش��د، مدل رگرسیون لجستیک احتمال تغییر را 
براي هر پیکس��ل در بازه پیوس��ته صفر و یک محاس��به مي كند. با تعیین 
یک حد آس��تانه )مثاًل 0/5( مي توان خرو جي مدل را به مقیاس گسس��ته 
صف��ر یا یک )تغییی��ر یا عدم تغییر( تبدیل نمود. یعني پیکس��ل هایي كه 
احتمال تغییر در آن ها از حدآستانه بیشتر است، عدد یک و پیکسل هایي 
كه در آن ها احتمال تغییر كمتر از حد آس��تانه اس��ت عدد صفر مي گیرند 
و خروجي به صورت یک نقش��ه ارائه مي شود. با مقایسه این نقشه با نقشه 
واقعي، نس��بت پیکسل هایي كه درست پیش بیني شده اند و آن هایي كه 
غلط پیش بیني ش��ده اند مش��خص مي گردد كه مي توان آن را در نمودار 
ROC ب��ه صورت یک نقطه نش��ان داد. با تغییر حد آس��تانه نقاط دیگري 
مش��خص مي ش��وند و با اتصال این نقاط، منحني ROC ترسیم مي شود. 

شاخص. ROC برابر با سطح زیر این منحني است )14(.

ارزيابي خسارت زمین لغزش
خس��ارت كل��ي زمین لغزش ب��ا معادله ریس��ک R= H. E. V برآورد 
مي ش��ود كه در آن R ریسک، H بزرگي خطر، E عناصر در معرض خطر 
 و V درجه آس��یب پذیري عناصر مي باش��د )20( براي ارزیاي خس��ارت 

 پل��ي گون ه��اي كوچکت��ر از 1×1 س��انتي مت��ر در مقی��اس 1:50000 
)پل��ي گون هاي كوچکتر از 25 هکتار( نقش��ه خطر مدل آماري دومتغیره 

وزني AHP در پلي گون هاي بزرگتر مجاور ادغام شدند. 

نقشه عناصر در معرض خطر
با استفاده از نقشه هاي كاربري اراضي و توپوگرافي و با فهرست برداري 
از عناصر در معرض خطر در هر واحد از نقشه كالس خطر، عناصر مورد نظر 
شناخته و نقشه عناصر در معرض خطر شامل اماكن مسکونی، جاده، اراضی 

كشاورزی، چشمه و آبراهه تهیه گردید )جدول 3 و شکل 4( )13(. 

 نقشه آسیب پذيري عناصر 
براي محاسبه امتیاز آسیب پذیري عناصر، وجود خطر و شرایط هر یک 
از عناصر از لحاظ اقتصادي و اكولوژیکي حائز اهمیت مي باشد. عناصري كه 
در كالس خطر باالتري قرار دارند از اهمیت و امتیاز آسیب پذیري بیشتري 
برخوردار مي باشند. در حوضه مورد مطالعه تأسیسات مهم صنعتي، اتوبان، 
مجتمع گردش��گري و خانه هاي ش��هري وجود ن��دارد. راه هاي ارتباطي، 
اراضي كش��اورزي و اماكن مسکوني نس��بت به عناصر ذكر شده از اهمیت 
باالتري برخوردارند. جاده در این منطقه براي عبور و مرور وس��ایل نقلیه و 
ارتباط اهالي روس��تاها با ش��هرهاي اطراف مانند مینودشت و گرگان حائز 

اهمیت است )جدول 1 و شکل 4(.

ارزيابي ريسک زمین لغزش
براي محاسبه عدد ریسک از معادله R= H. E V، ارزش عددي عناصر 
خطر، آس��یب پذیري عناصر و ش��دت خطر در هم ضرب، و نقش��ه نهایي 
براساس نقاط عطف منحني فراواني تجمعي پیکسل ها در 5 كالس خیلي 

كم، كم، متوسط، زیاد و خیلي زیاد طبقه بندي شد.

 نتايج
نقشه پراکنش زمین لغزش حوضه 

با تهیه نقش��ه پراكنش زمین لغزش مشاهده گردید كه در كل حوضه 

ROC شکل 2- منحني

جدول 1- امتیاز صفات عناصر در معرض خطر

اقتباس از جمشیدی )6( 

عدد آسیبعاملعناصر

30-1جاده آسفالته، داراي زیرسازي و با افزایش كالس خطر با ضریب 3 افزایش مي یابد.جاده

18-1با افزایش كالس خطر با ضریب 3 افزایش مي یابد.اماكن مسکوني

18-1با افزایش درجه اهمیت )رتبه باالتر( و با افزایش شدت خطر با ضریب 2 افزایش مي یابد.آبراهه

30-1برحسب نوع مصرف و با افزایش دبي و افزایش كالس خطر با ضریب 2 افزایش مي یابد.چشمه

36-1با كاهش شیب و افزایش شدت خطر با ضریب 3 افزایش مي یابد.زراعت

ارزيابی خطر و خسارت  ...
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شکل 3– نقشه پراکنش زمین لغزش و نقشه های شدت خطر زمین لغزش تهیه شده با مدل های مختلف در حوضه آبخیز چهل چای
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جدول 2- تعیین شاخص های Dr و Qs برای مدل های مختلف خطر زمین لغزش حوضه آبخیز چهل چای

رتبهجمع کیفیت )Qs(نسبت تراکم )Dr(نسبت مساحتسطح لغزش در کالسمساحت )ha(کالس خطرروش پهنه بندی

تراكم سطح
دو متغیره وزنی

5101/91234/830/00680/147ناچیز

3/6221

7064/504189/87270/02690/577خیلی كم

5040/376155/46270/03080/663كم

4364/415160/0940/03670/788متوسط

2874/013128/39650/04470/96زیاد

1166/581523/46950/4499/64خیلی زیاد

رگرسیون
چندمتغیره گام 

به گام

2573/90918/80/00070/015ناچیز

1/6274

8666/535261/430/03130/673خیلی كم

6560/72151/210/0230/495كم

1518/6720/9650/01380/297متوسط

4250/351251/90520/05931/273زیاد

2064/178494/8150/23975/15خیلی زیاد

رگرسیون
چندمتغیره 
لجیستیک

10763/93171/5450/01590/342ناچیز

1/7033

1594/445128/0650/08031/726خیلی كم

1984/42410/7850/00540/117كم

7299/064213/08020/0290/627متوسط

2235/071242/94750/10872/335زیاد

1736/368425/70250/24525/267خیلی زیاد

جدول 3- کالس هاي عناصر در معرض خطر در حوضه آبخیز چهل چاي

اقتباس از نظری نژاد )11(

درصد مساحتمساحت)ha(تعداد عناصر در واحد پلیگونطبقات کیفيکالس عناصررديف

1I01296/3035/07 و 1خیلي كم

2II27985/54431/25كم

3III35698/58222/3متوسط

4IV46329/15224/76زیاد

5V54246/72516/62خیلي زیاد

25683/12100مجموع

ارزيابی خطر و خسارت  ...
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جدول 4- استاندارد کالس و عدد آسیب پذيري عناصر در معرض خطر

جدول 5- توزيع فراواني کالس هاي ريسک زمین لغزش حوضه آبخیز چهل چاي

اقتباس از جمشیدی )6(

اقتباس از جمشیدی )6(

درصد مساحتمساحت)ha(عدد آسیب پذيريطبقات کیفيکالس آسیب پذيري

I2514931/6958/43-0خیلي كم

II507549/39729/54-25كم

III751703/8466/67-50متوسط

IV100890/03923/48-75زیاد

V132481/33521/88-100خیلي زیاد

100مجموع

درصد مساحتمساحت)ha(عدد خسارتطبقات کیفيکالس ريسک

612822/8750/18-0خیلي كم1

122194/6348/59-7كم2

307186/6528/12-13متوسط3

721980/217/75-31زیاد4

1501371/4095/37-73خیلي زیاد5

25683/12100مجموع

تع��داد 111 مورد زمین لغزش پراكنده مي باش��ند. مجموع س��طح لغزش 
یافته در حوضه 1192/1452 هکتار مي باشد كه معادل 4/64 درصد سطح 

آبخیز است )شکل 43(.

شدت خطر 
پهنه بندي خطر با مدل آماري دومتغیره تراکم سطح، وزن دهي شده با 

AHP
 = AHP نقش��ه خطر زمین لغزش با مدل آم��اري دومتغیره وزني
)نقشه نرخ طبقات بارش×0/246( + )نقشه نرخ طبقات شیب×0/225( 
+ )نقش��ه نرخ طبقات س��نگ شناسي×0/164( + )نقش��ه نرخ طبقات 
جهت ×0/088( + )نقش��ه نرخ طبقات كاربري اراضي×0/08( + )نقشه 
نرخ طبقات فاصله از گس��ل×0/062( + )نقش��ه ن��رخ طبقات فاصله از 
جاده×0/064( + )نقش��ه نرخ طبقات فاصله از آبراهه×0/048( + )نقشه 

نرخ طبقات ارتفاع×0/023(. 

پهنه بندي خطر زمین  لغزش با مدل رگرسیون چندمتغیره گام به 
گام

هفت عامل ارتفاع، ش��یب، سنگ شناسي، فاصله از گسل، فاصله از 
راه، كاربري اراضي و بارش س��الیانه به عنوان موثرترین عوامل شناخته 
ش��دند. ضریب تعیین معادله برابر 67/96 درصد مي باشد. كه در سطح 

اطمینان 95 درصد معني دار مي باشد.
فرمول )4(

 Y= 1/316+0/0026297P+0/0059828S-0/0005869R+ 
0/0005449L+0/0016025G+0/0003746E-0/000121F
Y: عدد خطر P: میزان بارش سالیانه S: میزان شیب R: فاصله از راه   

L: كاربري اراضي G: سنگ شناسي E: ارتفاع F: فاصله از گسل 
با استفاده از این معادله، نقشه شدت خطر زمین لغزش در نرم افزار 
 Arc GIS 9/3 تهیه و براس��اس نقاط عط��ف منحني فراواني تجمعي 

پیکسل ها، در شش كالس طبقه بندي گردید.
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شکل 5- نقشه خسارت حوضه آبخیز چهل چای

شکل 4- نقشه هاي کالس آسیب پذيري و عناصر درمعرض خطر زمین لغزش حوضه آبخیز چهل چاي

ارزيابی خطر و خسارت  ...
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 پهنه بندي خطر زمین لغزش با مدل رگرسیون چندمتغیره لجستیک
س��ه عامل فاصله از جاده، كاربري اراضي و فاصل��ه از آبراهه به عنوان 
موثرترین عوامل انتخاب گردیدند. با اس��تفاده از درصد تراكم این نه عامل 
به عنوان متغیرهای مس��تقل و وجود و عدم وج��ود زمین لغزش به عنوان 
متغیر وابس��ته، به تعیی��ن بهترین معادله اقدام گردید. كه در س��طح خطا 

0/01 درصد معنی دار می باشد. 
فرمول )5(  

Y= -5/1604699 + 0/0296272R + 0/0122247 L + 0/0173418S
Y: عدد خطر S: فاصله از آبراهه R: فاصله از راه L: كاربری اراضی

با اس��تفاده از معادله مذكور، نقشه شدت خطر زمین لغزش در محیط 
ن��رم اف��زار Arc GIS 9/3 تهیه و براس��اس نقاط عط��ف منحنی فراوانی 

تجمعی پیکسل ها، در شش كالس طبقه بندی گردید.

شاخص هاي ارزيابي مدل رگرسیون لجستیک
Pseudo-R2 الف: شاخص

در ای��ن تحقی��ق مقدار Pseudo-R2 برابر 0/3919 محاس��به ش��د، 
بنابراین مي توان برازش مدل را نسبتٌا خوب در نظر گرفت.

ROC ب- شاخص
میزان ش��اخص ROC نیز 0/897 بدست آمد كه نزدیکي این عدد به 
ی��ک، حاكي از قابلیت باالي مدل در پهنه بندي و تعیین مناطق مس��تعد 

خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز چهل چاي مي باشد.
نقشه های پراکنش و خطر زمین لغزش تهیه شده با مدل های مختلف

Qs و Dr انتخاب مدل مناسب با استفاده از شاخص های 
 از انطباق نقش��ه ه��ای پهنه بندی خطر زمین لغزش بدس��ت آمده از

 Qs و Dr مدل ها با نقشه پراكنش زمین لغزش های منطقه، شاخص های
برای مدل ها و كالس های خطر آن ها محاسبه شد )جدول 4(.

ارزيابي خسارت زمین لغزش
تع��داد 121 واحد با كالس خطر متفاوت اس��تخراج ش��د كه این 
نقش��ه مبناي ارزیابي خس��ارت زمین لغزش در حوض��ه مورد مطالعه 

شد. 

نقشه عناصر در معرض خطر
خسارت 

نقشه خسارت براساس نقاط عطف منحني فراواني تجمعي پیکسل ها 
در 5 كالس طبقه بندي شد )جدول 5 و شکل 5(.

بحث و نتیجه گیري
مدل آماری دومتغیره تراكم سطح وزنی با AHP با Qs برابر با 3/622 
به عنوان مدل برتر برای حوضه برگزیده و مدل های رگرسیون چندمتغیره 
 Qs برابر با 1/703 و رگرسیون چندمتغیره گام به گام با Qs لجیس��تیک با
برابر ب��ا 1/627 به ترتیب در اولویت بعدی قرار گرفتند. نتیجه این تحقیق 
با اس��ماعیلی و احمدی )5( در حوضه گرمی چای،  Shirani و همکاران 
)17( در س��میرم، Yakin )18(، در اردس��ن تركی��ه، Yilmaz )19( در 
ناحیه تاكات تركیه و Kelarestaghi و Ahmadi )8( در ش��مال ایران 

هم راستا و با نتایج آیالو و یاماگاشی )1( در ژاپن، Mosafaii )9( در الموت 
قزوی��ن و Nandi و Shakoor )10( در امری��کا همخوانی ندارد. با وجود 
اینکه در روش های آم��اري چندمتغیره تحلیل همزمان اثر تعدادي متغیر 
مس��تقل بر متغیر وابسته فضایي فراهم مي گردد و از آنجا كه پدیده هایي 
نظیر زمین لغزش، ناشي از عملکرد همزمان و با اثر متفاوت چندمتغیر مي 
باش��ند لذا بایستی اس��تفاده از آن ها مناسب باشد، ولی مشاهده می گردد 
كه میزان Qs این مدل ها كمتر از Qs مدل آماری دومتغیره تراكم س��طح 
وزن دهی با AHP شدند، شاید این عامل را باید در اعمال نظر كارشناسی 

در وزن دهی به عوامل مختلف با AHP جستجو كرد.
 ،AHP پس از پهنه بندی با مدل آماری دومتغیره تراكم س��طح وزنی
15/77 درص��د از آبخی��ز چهل چای )بیش��تر در قس��مت های ش��مالی و 
خروج��ی حوضه( در طبقات خطر زیاد و خیلی زیاد طبقه بندی ش��دند. با 
توجه به تجزیه و تحلیل عوامل در رگرس��یون لجیستیک، از میان 9 عامل 
موث��ر، 3 عوامل كاربري اراضي، فاصل��ه از آبراهه و فاصله از جاده به عنوان 
موثرترین عوامل انتخاب گردیدند كه با توجه به این نتایج و تحقیقات قبلي 
 Kelarestaghi ،و هم��کاران )16( در حوضه آبخی��ز چالکرود Shadfar
و هم��کاران )7( در حوض��ه آبخیز تجن( مي توان به این نتیجه رس��ید كه 
در تغیی��ر كاربري زمین و تبدیل زمین هاي جنگلي به زراعت دیم، و جاده 
س��ازي كه در سال هاي اخیر به شدت در ش��مال كشور انجام شده منجر 
شده كه نقش عوامل انساني پر رنگ-تر از دیگر عوامل در وقوع زمین لغزش 
شوند و تعداد زیادی زمین  لغزش در اطراف جاده ها و در زمین های زراعی 
وقوع یابند. می توان از پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز چهل 
چای نتیجه گرفت كه وقوع زمین لغزش های با مس��احت بزرگتر به عوامل 
بارش، شیب، سنگ شناس��ي، جهت و كاربري اراضی بستگی دارد )آماری 
دومتغیره تراكم س��طح وزنی AHP(، این در حالی اس��ت كه وقوع یا عدم 
وقوع زمین لغزش )رگرس��یون لجیستیک( به عوامل فاصله از جاده، فاصله 
از آبراهه و كاربری اراضی بستگی دارد و تعداد بیشتری زمین لغزش نزدیک 

جاده و آبراهه و در كاربری كشاورزی وقوع یافتند.
جاده، اماكن مسکوني، چشمه، آبراهه و زمین هاي كشاورزي به عنوان 
عناصر درمعرض خطر در این تحقیق انتخاب ش��دند. Ownegh )13( در 
آبخیز زیارت گرگان جاده های ارتباطی، ش��بکه برق، خانه های مسکوني، 
مجتمع گردش��گري، منابع آب و تراكم جمعیت Zezere و همکاران )20( 
در شمال لیسبون پرتقال، راه و ساختمان و Enrique و همکاران )4( در 
كوانتامو كوبا، خانه ها، مدارس، قبرس��تان ها و جاده ها را به عنوان عناصر 
درمع��رض خطر انتخاب نمودند. 41/38 درصد از حوضه آبخیز چهل چاي 
در كالس زیاد و خیلي زیاد عناصر درمعرض خطر واقع شدند. این در حالي 
است كه فقط 5/38 درصد از این حوضه در كالس زیاد و خیلي زیاد آسیب 
پذی��ري خطر زمین لغزش ق��رار گرفتند. دلیل آن عدم وجود تأسیس��ات 
مه��م، كارخانجات بزرگ، اتوبان، س��ازه هاي مهم و مجتمع تفریحي بزرگ 
در این حوضه كوهس��تاني مي باشد. پس از ضرب نقشه هاي خطر، عناصر 
درمعرض خطر و آس��یب پذیري عناصر نقش��ه خسارت كیفي زمین لغزش 
حوضه حاصل ش��د. در نهایت 13/12 درصد از حوضه آبخیز چهل چاي در 
كالس زیاد و خیلي زیاد خس��ارت واقع ش��دند. كه باید در مدیریت خطر و 
خس��ارت زمین لغزش و آمایش سرزمین این حوضه كوهستاني مورد توجه 

قرار گیرد. 
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