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 نقشه تهیه در لجستیک رگرسیون و اطالعاتی ارزش آماري هايمدل کارآیی ارزیابی
 کال پهنه زیرحوزه در لغزش زمین وقوع به حساسیت

  
 مهدي صدیقی و شعبانعلی غالمی ،1محمدرضا جوادي

 M_javadi@iaunour.ac.ir؛ استادیاردانشگاه آزاد اسالمی واحد نور

 Sadighi.mehdi@gmail.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد نور؛ دانشجوي کارشناسی ارشدآبخیزداري 

  Ali_Gholami@Hotmail.com؛استادیاردانشگاه آزاد اسالمی واحد نور

 17/4/92: و پذیرش 19/6/91 :دریافت

  
  چکیده

 نقشه تهیه در لجستیک رگرسیون و اطالعاتی ارزش آماري روش دو کارآیی میزان ارزیابی پژوهش این انجام از هدف
 از پس منظور بدین. است ساري شهرستان جنوب در کال پهنه آبخیز حوزه زیر در لغزش زمین وقوع به حساسیت

 کاربري شیب، جهت شیب، بارندگی، دریا، سطح از ارتفاع: شامل عامل 8 مشابه، مطالعات مرور و میدانی هايبررسی
 اطالعاتی هايالیه و شدند شناخته لغزش زمین وقوع بر ثرؤم عوامل عنوان به شناسیزمین و خاك جاده، از فاصله اراضی،

 آماده اطالعاتی الیه 8. گردید تهیه GIS محیط در منطقه هايلغزش زمین پراکنش اطالعاتی الیه همراه به عوامل این
 هايالیه از یک هر در هالغزش زمین به مربوط اطالعات و شد داده تطابق هالغزش زمین پراکنش اطالعاتی الیه با شده

 نقشه لجستیک، رگرسیون و اطالعاتی ارزش آماري هايمدل از گیريبهره با سپس .آمد بدست کمی صورت به اطالعاتی
 فراوانی درصد طریق از مدل دو کارآیی میزان نهایت در .گردید تهیه GIS محیط در لغزش زمین وقوع به حساسیت

 از گیريبهره با داد نشان نتایج. گرفت قرار ارزیابی مورد )یار زیادخطر زیاد و بس( باال خطر هايکالسه در لغزش زمین
 هايکالسه در داده رخ هايلغزش از درصد 56/65 لجستیک رگرسیون مدل و درصد 12/72 اطالعاتی ارزش مدل

-سبمنا کارآیی لجستیک رگرسیون مدل به نسبت اطالعاتی ارزش مدل بنابراین. اندشده واقع پرخطر خیلی و پرخطر
 .دارد تري

  
  GISلجستیک، رگرسیونروش  اطالعاتی، ارزشروش  خطر، بنديپهنه نقشه :کلیدي هايواژه

  
  مقدمه
ی عیطب دشمن نیبزرگتر عنوان بهی عیطبي ایبال        
ی ب و تن صدها ساالنه شدن مجروع و کشته باعث انسان

. شوندیم جهان سراسر در نفر هاونیلیم شدن خانمان
 دری عیطبي ایبال نیرانگرتریو جمله از هالغزش نیزم
   و Kanungo( ندــیآیـم ابـحس هـب داربیـش قـناطـم

    
 خسارت که است داده نشان هابررسی). 2006 همکاران،

 نیهمچن وي اقتصادیی بنا ریز وی مسکون مناطق به وارد
 در جهان سراسر در هالغزش نیزم ازی ناشی انسان تلفات

  ).2004 همکاران، و Singhroy( دهستن شیافزا حال
   بالیاي از یکی عنوان به هالغزش زمین نیز ایران در        

                                                        
  مازندران،نور،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور،گروه منابع طبیعی: ده مسئول، آدرسنویسن. 1



 .......زمین وقوع به حساسیت نقشه تهیه در لجستیک رگرسیون و اطالعاتی ارزش آماري هايمدل کارآیی ارزیابی/  154

 هايجاده تخریب در بسزایی نقش ساله هر طبیعی
 و مسکونی مناطق و اـهاغـب ع،ـراتـم بـخریـت باطی،ـارت

 در رسوب باالي حجم انتقال و خاك فرسایش همچنین
 کاردان، و میرصانعی( دارند کشور آبخیز هايحوزه
 هايلغزش زمین کال، پهنه آبخیز زیرحوزه در). 1387
 بسیاري که است پیوسته وقوع به مختلف وسعت با متعدد

 در که هاییجاده و صنعتی -جنگلی درختی هايگونه از
 داده قرار خطر معرض در را اندشده احداث منطقه این

 دچار که نقاطی شناسایی ضمن تا است الزم لذا،. است
 شناسایی نیز لغزش زمین مستعد مناطق است، شده بحران

  .شود انجام آنها تثبیتي برا ثريؤم اقدامات و شده
 مناسب راهکارهاي و هامدل پیشنهاد زمینه در

 هايتالش لغزش، زمین به حساسیت ارزیابی براي
 صورت کشور و دنیا در مختلف محققین توسط بسیاري
 براي مختلفی هايروش هک طوري به. است پذیرفته
 به حساسیت نقشه تهیه منظور به لغزشی مناطق بررسی

 افجه. است گرفته قرار آزمون مورد لغزش، زمین وقوع
 روش کارگیري به کارآیی ،)1387( همکاران و نصرآبادي

 در را سطح تراکم و اطالعاتی ارزش متغیره دو هاي
 خطر يبندپهنه نقشه تهیه يبرا گرگان کالته شصت جنگل
 را اطالعاتی ارزش روش و نمودند بررسی لغزش زمین

  . کردند معرفی منطقه این براي ترمطلوب روش عنوان به
 روش از استفاده با ،)1389( ریخطي موسو

 لغزش نیزم خطري بندپهنه به کیلجست ونیرگرسي آمار
 قیتحق نیا دري و. پرداخت رود سجاد آبخیز حوزه در

 سنگ ب،یش جهت جاده، زا فاصله گانه شش عوامل
 درجه وی اراضي کاربر ،یزهکش شبکه از فاصله ،یشناس

-لغزش نیزم وقوع در عوامل نیمهمتر بیترت به را بیش
ي برا راي امنطقه مدل اساس نیا بر و دانست منطقهي ها

  .نمود ارائه نظر مورد حوضه
Yalcin نسبت مدل کارآیی ،)2011( همکاران و 

 هايروش ،)AHP( مراتبی سلسله تحلیل فرآیند فراوانی،
 ارزیابی در را لجستیک رگرسیون مدل و دومتغیره آماري

 در Trabzon استان در لغزش زمین وقوع به حساسیت
 این به هاآن .دادند قرار بررسی مورد ترکیه شرق شمال
 عامل به دهی وزن دومتغیره آماري روش که رسیدند نتیجه

-دقیق عملکرد لغزش زمین به حساس مناطق بینیپیش در
 شاخص( اطالعاتی ارزش هايروش به نسبت تري

 و مراتبی سلسله تحلیل فرآیند فراوانی، نسبت ،)آماري
  . دارد لجستیک رگرسیون

Biao Bai از گیريبهره با) 2010( همکاران و 
-زمین ثرؤم عوامل دخالت با و لجستیک رگرسیون مدل

 و شیب شکل شیب، جهت شیب، درجه ارتفاع، شناسی،

 لغزش زمین به حساسیت نقشه رودخانه، انحناي نیمرخ
 نقشه کیفیت. نمودند تهیه را چین Zhongxian بخش

 موفقیت شد مشخص و گرفت قرار ارزیابی مورد تولیدي
 رگرسیون مدل از استفاده با بنديطبقه دقت و کلی

 بر عالوه. باشدمی درصد درصد 4/81 میزان به لجستیک
 فوق هايتوانایی دلیل به لجستیک رگرسیون روش، این

 در دارد هالغزش زمین وقوع سازي مدل در که ايالعاده
 قرار زمین علوم پژوهشگران توجه مورد اخیر هايسال

 به محققین اکثر اخیر سنوات در کهطوريه ب. است گرفته
 شرایط به توجه با که اندآورده روي روش این از استفاده
 بعضاً مختلف مطالعات در نظر مورد هايروش و منطقه
  . است داشته مثبتی نتایج

 میزان ارزیابی ،پژوهش نیا انجام از هدف
 رگرسیون و اطالعاتی ارزش آماري روش دو کارآیی

 لغزش زمین وقوع به حساسیت نقشه تهیه در لجستیک
 شهرستان جنوب در کال پهنه آبخیز حوزه زیر در

 .باشدیم ساري
  هاروش و مواد
  پژوهش وردم منطقه

  12ًیی ایجغراف مختصات در پژوهش مورد منطقه
 تا 36ْ  20َ  48ً  وی شمال عرض  53ْ   06َ   34ً تا  53ْ 00َ
 واقعي سار شهرستان جنوب دری شرق طول 36ْ  27َ  50ً

-یم تجن زیآبخ بزرگ حوضه ازي احوضه ریز و شده
 ارتفاع و بوده مربع لومتریک 5/51 منطقه نیا وسعت. باشد

 آن وزنی متوسط بیش و متر 49/430 آنی وزن متوسط
ي سازندهاي دارا کل در منطقه نیا. باشدیم درصد 4/11

 شده تشکیل  وسنیم مارن از عمدتاً که استی حساس
 Q2 کوارترنر سازند آن از کوچکی بخش در و است

 و غرب قسمت در که شودمی مشاهده) آبرفتی پادگانه(
  . ددار قرار منطقه غربی شمال

 نوع از دومارتن روش اساس بر منطقه اقلیم
 780 منطقه در ساالنه بارندگی متوسط و بوده مرطوب

 بارندگی مجموع از بخشی کهاین ضمن. باشدمی متر میلی
 سطح از متر 600 از باالتر ارتفاعات در ویژه به سالیانه

 را) زمستان فصل هايماه و پاییز آخر هايماه در( دریا
 10-15 حدود کل در که دهدمی شکیلت برف ریزش
 شتریب. شودیم شامل را سالیانه بارندگی مجموع درصد

  ی جنگل پوششي دارا پژوهش مورد حوضه مساحت
 را آبخیز حوزه سطح از درصد 61/83 کل در که باشدیم

 آبخیز حوزه سطح از درصد83/9 حدود. است کرده اشغال
ی اراض و باغات را درصد 56/6 وي کشاورزی اراض را

 مشاور مهندسین شرکت( است نموده اشغال شده بیتخر
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  .است شده داده نشان) 1( شکل در کال پهنه آبخیز زیرحوزه موقعیت). 1372 خزر،

  
  مازندران استان و ایران در کال پهنه آبخیز زیرحوزه تیموقع - 1 شکل

  
  قیتحق روش

 و میدانی عملیات طریق از ابتدا پژوهش این در
 نیزم 61 تعداد منطقه، جنگلبانان و بومی افراد اب مصاحبه

 دستگاه از استفاده با هاآن موقعیت و شد شناسایی لغزش
GPS افزار نرم به لغزشی نقاط مختصات ،سپس. شد ثبت 

ArcGIS9.3 لغزش زمین پراکنش نقشه و شد داده انتقال-
 در). 2 شکل( شد تهیه افزار نرم این محیط در منطقه هاي

 با هالغزش زمین وقوع در ثرؤم عوامل کلیه ،بعد مرحله
 با و شد شناسایی میدانی مطالعات و تحقیقات از استفاده
 شامل ثرؤم عامل هشت منطقه، در عوامل این بررسی
 کاربري شیب، جهت شیب، بارندگی، دریا، سطح از ارتفاع

 عنوان به شناسیزمین و خاك جاده، از فاصله اراضی،
 و شد انتخاب لغزش زمین وقوع در نهایی ثرؤم عوامل

 Arc GIS9.3افزار نرم محیط در ها آن اطالعاتی هايالیه
 به لغزش نیزم وقوع به تیحساس نقشه سپس .شد تهیه

 لغزش نیزم وقوع مستعد مناطقیی شناسا و نییتع منظور
 ونیرگرس وی اطالعات ارزشي آمار مدل دو از استفاده با

 .شد هیته کیلجست
  1اتیاطالع ارزش مدل

 وزن ای نرخ دیبا ابتدای اطالعات ارزش روش در
 دست به) 1( رابطه قیطر از ثرؤم عوامل از کالسه هر

 از کالس هر به مربوط نرخ نییتع از پس. شود آورده

                                                        
1  . Information Value 

 عواملي هانقشهي رو بر هاآن اعمال و ثرؤم عوامل
-کسلیپ ارزش کردن جمع وي انداز همي رو با نامبرده،

 لغزش نیزم وقوع به تیحساس قشهن مختلف، عواملي ها
 کالس پنج در GIS طیمح دری اطالعات ارزش روش به
ي بندطبقه يبرا). 1387 کاردان، و میرصانعی( شودمی هیته

 کمي هاکالسه به لغزش نیزم وقوع به تیحساس نقشه
 ارزش مقابل دری فراوانی تجمعی منحن از پرخطر و خطر

 ب،یش شکست نقاط از استفاده با و شد استفاده کسلیپ
  :آمد بدست کالس هري مرزي هامحدوده

)1(  

D
C
B
AIn

W
)(

inf   

  
: A عوامل، از کالس هر به مربوط وزن: Winf  :آن در که

 کالس هر مساحت: B کالس، هر در هالغزش زمین تعداد
 منطقه هايلغزش زمین کل تعداد: C مربع، کیلومتر به

 به مطالعه وردم منطقه کل مساحت و پژوهش مورد
 .است مربع کیلومتر

 ارزش روش در که است توضیح به الزم
 دیگر برخی وزن و منفی، هاکالسه از برخی وزن اطالعاتی

 منفی صورت به که هاییوزن. باشدمی مثبت هاکالسه از
 آن از نظر مورد کالس که است این دهنده نشان باشند،می
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  .است مثبت هاآن وزن که باشدمی هاییکالسه از ایدارترپ لغزش زمین ایجاد مقابل در خاص، عامل

  
  کال پهنه آبخیز زیرحوزه هاي لغزش زمین پراکنش نقشه - 2 شکل

  
 1دووجهی کیلجست ونیرگرس مدل

 گروه به متعلقي آمار روش کیلجست ونیرگرس
 از استفاده با که است افتهی میتعمی خطي آماري هامدل
-شیپ مورد را حادثه کی قوعو احتمال مستقل،ي رهایمتغ

 نیا کیلجست ونیرگرس دری اصل نکته. دهدی م قراری نیب
 نیای عنی. است حالته دو ریمتغ کی وابسته ریمتغ که است

 به کی و وقوع عدمی معن به صفر عدد فقط تواندیم که
 همکاران، و Garcia-Rodriguez( باشد دادیرو وقوعی معن

 مورد زمانی وجهی دو اسمی رگرسیون تحلیل). 2008
 دو اسمی، سطح در وابسته متغیر که گیردمی قرار استفاده
 عدم یا و وجود ،بنابراین .است) دوشقی( است وجهی
 متغیرهاي از ايمجموعه اساس بر را صفت یک وجود
 در). 1388 ،يصفر و پور بیحب( شودمی بینیپیش وابسته
 رگرسیون هدف لغزش، زمین حساسیت نقشه مورد

 میان روابط تشریح براي مدل بهترین یافتن ک،لجستی
 و) لغزش زمین( وابسته متغیر حضور عدم یا و حضور

 وقوع در ثرؤم مستقل متغیرهاي از هایی گروه مجموعه
  .است هالغزش زمین

 لجستیک رگرسیون معادله عمومی شکل
 .است آمده) 2( رابطه در دووجهی

)2(  
1  P= 1+e-z  

  

                                                        
1  . Binomial Logistic Regression= BLR 

در این تحقیق احتمال (خداد حادثه احتمال ر :P: که در آن
پارامتر یا : Z پایه لگاریتم طبیعی و : e، )وقوع زمین لغزش

 .به دست می آید) 3(فاکتور خطی است و از رابطه 
)3(  

Z= log it (p) = ln )
1

(
P

P


=b0+ b1x1+b2x2+….bnxn 

  
  :که در آن

  :b0یب ثابت مدلعرض از مبدا یا ضر  
x1 , x2 , . . . xn  : ضرایب مربوط به متغیرهاي مستقلb1 , 

b2 , . . . bn هستند.  
از آنجا که کاربرد مدل آماري رگرسیون 
لجستیک ایجاد رابطه بین عوامل ناپایداري شیب و متغیر 
وابسته دوحالته یعنی وقوع و عدم وقوع زمین لغزش 

پیکسل  61ی شده، نقطه لغزشی شناسای 61است، عالوه بر 
و یا نقطه رستري دیگر به عنوان نقاط غیرلغزشی به طور 

پس از همپوشانی با .تصادفی از سراسر منطقه انتخاب شد
ثر شامل ؤثر، به طبقات عوامل مؤهاي عوامل منقشه

ها که فاقد حضور نقاط لغزشی، کد یک و به سایر کالسه
در  ،همچنین. نقاط لغزشی بودند کد صفر تعلق گرفت

ثر شامل ؤلغزشی، به طبقات عوامل م مورد نقاط غیر
حضور نقاط غیرلغزشی عدد یک و به سایر طبقات کد 

پس از کمی سازي، دادها به نرم . صفر تعلق گرفت
  .انتقال داده شد  SPSS17افزار

 گام صورت به ضرایب این آمدن بدست روش
 نرم در گام به گام روش اجراي منظور به. باشدمی گام به
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 این در که دارد وجود روش چندین ،SPSS17 افزار
 استفاده 1نمائی درست نسبت رونده پیش روش از تحقیق

 اساس بر تحلیل به متغیرها ورود ،روش این در. شد
 خروج و ،2نمائی درست نسبت آماره مقدار داريمعنی

 به توجه با و آماره این اساس بر تحلیل از متغیرها
 انجام) تفکیکی( جزئی مائین درست حداکثر برآوردهاي

 اعمال از پس). 1388 ،يصفر و پوربیحب( شودمی
 مطابق مستقل، متغیرهاي به مدل از آمده دست به ضرایب

 جایگذاري با که شده محاسبه Z خطی پارامتر ،)2( رابطه
 لجستیک رگرسیون اصلی معادله در Z خطی پارامتر

 اولیه نقشه ArcGIS9.3 افزار نرم به آن انتقال و) 3 رابطه(
 يبرا ،سپس. شد تهیه منطقه هايلغزش وقوع به تیحساس
 کم تا پرخطر هايکالسه به آمده بدست نقشه بنديتقسیم
. شد استفاده هاپیکسل تجمعی فراوانی نمودار از خطر
 شکست داراي که را منحنی از نقاطی که صورت بدین

 در دیگر کالس با کالس یک مرز عنوان به ،است طبیعی
 چهار در نهایی بنديپهنه نقشه پایان در. شد گرفته نظر

 به پرخطر خیلی و پرخطر متوسط، خطر خطر، کم کالس
 مدل دو بین از مناسبتر مدل تعیین منظور به. آمد دست
 نیزم پراکنش نقشه شاخص از پژوهش این در نظر مورد

 بنديپهنه هاينقشه ارتباط این در .شد استفاده لغزش
 پراکنش نقشه با مذکور روش دو در زشلغ زمین خطر
 درصد نمودار و شد داده قطع منطقه هايلغزش زمین

 مشخص خطر مختلف طبقات از یک هر لغزش سطحی
 با طبقات در لغزش سطحی درصد میزان چه هر. گردید
 لغزش سطح درصد تغییرات روند و باشد بیشتر باال خطر

 افزایش باال خطر با طبقات سمت به خطر کم طبقات از
 این دهنده نشان باشد صعودي روند یک داراي و یابد

 تر مناسب لغزش زمین خطر بنديپهنه روش که است
 هايپهنه تمام در یا و باشد بالعکس روند این اگر و بوده
 باشد یکسان بطور تقریباً لغزش سطح درصد میزان خطر
 مناسب خطر بنديپهنه روش که است آن دهنده نشان
  . باشد نمی
  جینتا

 ریز شرح بهی جینتا مذکوري هاروشی بررس با
  : است شده حاصل
  یاطالعات ارزش روش

 عوامل از یک هر هايکالسه ،)1( جدول در
 و کال پهنه آبخیز زیرحوزه هايلغزش زمین وقوع در ثرؤم

 نمایش کالس، هر به افتهی اختصاص وزن) 2( جدول در
  .است شده داده

                                                        
1  . Forward Likelihood Ratio=Forward LR 
2  . Likelihood Ratio 

-کالسه براي مدهآ بدست هايوزن به توجه با
 اطالعاتی ارزش روش طریق از مختلف عوامل هاي

 در لغزش زمین وقوع به تیحساس نهایینقشه ،)2جدول(
 کم خیلی کالس پنج در ،ArcGIS 9.3 افزار نرم محیط
 پرخطر خیلی و پرخطر متوسط، خطر خطر، کم خطر،

  .شد تهیه نظر مورد منطقه براي ،)3 شکل(
  کیلجست ونیرگرس مدل

 ونیرگرس3معادله در متغیرها جدول ررسیب با
 والد آماره که شودمی مشخص ،)3 جدول( کیلجست

Wald) (سطح در جاده از فاصله مستقل متغیر براي فقط 
 نتیجه در و شد شناخته دارمعنی 05/0 از کوچکتر خطاي

 آماره این داريمعنی عدم علت به مستقل متغیرهاي سایر
 ثیرأت بی لغزش زمین وعوق در ،05/0 زیر خطاي سطح در

 نتایج و حذف رگرسیونی نهایی معادله از و شده شناخته
 ضریب مقدار همچنین. شد ارائه گام یک در جدول این

  .آمد بدست 275/3 مدل، ثابت
 همچنین و ،)- B )696/1 ضریب منفی عالمت

 متغیر براي ،)Exp(B) )183/0 آماره شدن یک از کوچکتر
. است مدل در عامل این منفی ثیرأت بیانگر جاده مستقل
 به احتمال مستقل، متغیر میزان افزایش با که معنی بدین
 افزایش با یعنی .یابدمی کاهش وابسته متغیر پیوستن وقوع
 لغزش زمین پیوستن وقوع به احتمال جاده از فاصله میزان

 در حاصله ضرایب گرفتن نظر در با. کندمی پیدا کاهش
 رگرسیون نهایی معادله و) z( خطی پارامتر ،)3( جدول

  :آید می بدست زیر صورت به لجستیک
)4                                   (e 275/3 – 696/1Z =   

()               5(طه راب
1

1( )696/1275/3( ee
p 
  

  
 رابطه از استفاده با لغزش زمین وقوع به تیحساس نقشه

 دست به Arc GIS Ver 9.3 افزار نرم به آن انتقال و ،)5(
 در مدل صحتی ابیارز جینتا ن،یهمچن). 4 شکل( آمد

 مقادیر دهد،یم نشان) 4 جدول( 4مدل خالصه جدول
 ترتیب به Cox and Snell R2 و Nagelkerk R2 هايآماره
 که باشدمی امر این بیانگر که آمد بدست 428/0 و 571/0
 یرمتغ واریانس تبیین در جاده از فاصله مستقل متغیر نقش

. است مناسب) لغزش زمین وقوع عدم یا وقوع( وابسته
 به. آمد بدست 2LL، 941/100- آماره مقدار همچنین،

 مدل مناسب تطابق انگریب جدول نیا جینتا گر،ید عبارت
 در مستقل ریمتغي آماري داریمعن وي امشاهدهي هاداده با

  .است منطقهي هالغزش نیزم وقوع با مدل

                                                        
3  . Variables in the Equation 
4  . Model Summary 
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بینی ن درصد صحت پیشهمچنین نتایج آزمو
براي نقاط  یک و صفر 1بندي طبقه جدولمدل به صورت 

) 5(در جدول ) P(مشاهده اي و احتمال پیش بینی شده 
نتایج این بخش نشان می دهد میزان موفقیت . آمده است

 .درصد بوده که قابل قبول است 2/85کلی پیش بینی مدل 
 به تیحساسي ها نقشه صحت ارزیابی يبرا ادامه در

 ارزشي هاروشي ریکارگ به از حاصله لغزش نیزم وقوع
 اندازي هم روي طریق از ک،یلجست ونیرگرس وی اطالعات

 با لغزش نیزم وقوع به تیحساسي هانقشه از کی هر
 در که هاییلغزش زمین تعداد هالغزش زمین پراکنش نقشه

 خیلی و پرخطر هاي کالسه شامل( باال خطر هايکالسه
  ).6جدول( شد محاسبه اند،افتاده اقاتف) پرخطر

 اطالعاتی ارزش روش در دهدیم نشان جینتا
 هايکالسه در منطقه هايلغزش زمین از درصد 12/72

 در که حالی در اندگرفته قرار پرخطر خیلی و پرخطر
-لغزش زمین از درصد 56/65 لجستیک رگرسیون روش
 عواق پرخطر خیلی و پرخطر هايکالسه در منطقه هاي
 داشتن لحاظ به اطالعاتی ارزش روش بنابراین،. اندشده

 همچنین و پرخطر مناطق با هالغزش زمین باالي انطباق
 مورد منطقه در خطر هايکالسه تفکیک در توانایی

 وقوع به تیحساس نقشه هیته در مناسبی کارآیی ،پژوهش
  .است داشته لغزش نیزم

  گیريبحث و نتیجه
 یافته اختصاص هايوزن بررسی با مجموع در

 ،یاطالعات ارزش روش در ثرؤم عوامل از کالس هر به
 وقوع در هاکالسه اثرترین کم و اثرترین پر بررسی يبرا

 نمود مطرح توانمی مطالعه مورد منطقه هايلغزش زمین
 جاده از فاصله متر 0 -100 کالس به مربوط وزن بیشترین

 نوع رصد،د 37 -58 شیب هايکالسه همچنین. باشدمی
 شیب جهت کلسیک، افق با شده شسته ايقهوه خاك

 -87 بارندگی طبقه متر، 0 -197 ارتفاعی طبقه شمالی،
 به میوسن، مارن سازند و زراعت کاربري متر،میلی 772

 مرحله در لغزش زمین وقوع در اهمیت نظر از ترتیب
 به وزن بیشترین یافتن اختصاص. گیرندمی قرار بعدي
 است مطلب این بیانگر جاده، از فاصله متر 0 - 100 کالسه

ي برداربهره منظوربه عمدتاً که اصولی غیر سازي جاده که
 منطقه در چوب برداشت وی صنعتی جنگل درختان از

-لغزش زمین وقوع در را نقش بیشترین پذیرد،می صورت
 با ن،یهمچن. دارد عهده بر کال پهنه آبخیز زیرحوزه هاي

 جدول( معادله در متغیرها جدول و نهایی مدل به توجه
 که شد مشخص لجستیک، رگرسیون خروجی در ،)1

                                                        
1  . Classification Table 

 جاده از فاصله متغیر براي تنها) Wald( والد ضریب مقدار
 سایر مدل و باشدمی دارمعنی 05/0 زیر خطاي سطح در

 -ارتفاع( منطقه هايلغزش زمین وقوع در ثیرگذارأت عوامل
 و اراضی اربريک - خاك -شیب جهت -شیب -بارندگی

 نهایی معادله از داريمعنی عدم علت به را) شناسیزمین
 گام یک در جدول این نتایج و نمود حذف رگرسیونی

  . شد ارائه
با توجه به نتایج یکسان به دست آمده در این 

ثیر جاده سازي غیر أبخش از پژوهش در مورد اهمیت ت
 شودکهمی پیشنهادهاي منطقه اصولی در وقوع زمین لغزش

 دقت نهایت منطقه این هايجاده و تاسیسات احداث در
 مناطق در هاجاده احداث از االمکان حتی و شود اعمال

 با که کهطوري به شود، جلوگیري لغزش زمین به حساس
 را استفاده بیشترین و طول کمترین شرایط این به توجه
 در زهکش از که شودمی توصیه همچنین،. باشد داشته

 حاصل رواناب تخلیهي برا آن هايکناره و هاادهج اطراف
 همکاران و احمدي. شود استفاده برف ذوب و بارندگی از
 در نیز) 2008( Yalcin و) 1385( گرایی ،)1384(

 در عامل مهمترین عنوان به را سازي جاده خود تحقیقات
 کارآیی با رابطه در. نمودند معرفی هالغزش زمین وقوع
 وقوع خطر بنديپهنه در طالعاتیا ارزش روش باالي
 در است، رسیده اثبات به تحقیق این در که لغزش، زمین

 این در پذیرفته صورت هايپژوهش سایر با مقایسه
 با تحقیق این از حاصله نتایج. نمود مطرح باید زمینه
 و آبادي نصر افجه ،)1384( همکاران و شیروانی نتایج

) 1389( ارانهمک و کریمی حاجی ،)1387( همکاران
) 2002( سفیدگري ،)1999( سیارپور نتایج همچنین و
 روش باالي کارآیی بر همگی که) Fanyu )2007 و

 کیدأت لغزش زمین خطر بنديپهنه در اطالعاتی ارزش
  .دارد مطابقت اند،داشته
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  عاتیاطال ارزش روش به کال پهنه آبخیز زیرحوزه در لغزش زمین وقوع به تیحساس نقشه - 3 شکل

  
  

  کال پهنه آبخیز حوزه زیر در هالغزش زمین وقوع در ثرؤم عوامل هاي کالسه - 1 جدول
  عامل
  کالس

  شیب
  )درصد(

فاصله از 
  )متر(جاده

  ارتفاع
  )متر(

کاربري 
  اراضی

  بارندگی
  )میلیمتر(

واحد زمین 
  جهت شیب  تیپ خاك  شناسی

M2.3   639-463  جنگل  197 - 0   100- 0  12- 0  1
msl شمال  یقهوه اي جنگل  

 Q2  708 -639  زراعت  197-320  100-200  12-23  2
قهوه اي سشته شده 

  شرق  با افق کلسیک

قهوه اي سشته شده   -  772-708  باغ و جنگل  320-459  200-300  23-37  3
  جنوب  با پسودو گلی

  غرب  -  -  772-874  -  459-743  ‹300   58 -37  4
5  58›  -  -  -  -  -  -  -  

  
  یاطالعات ارزش روش به کال پهنه آبخیز حوزه زیر هايلغزش زمین وقوع در ثرؤم عوامل هاي کالسه وزن -2جدول

  عامل
  کالس

  شیب
  )درصد(

فاصله از 
  )متر(جاده

  ارتفاع
  )متر(

کاربري 
  اراضی

  بارندگی
  )میلیمتر(

واحد زمین 
  جهت شیب  تیپ خاك  شناسی

1  13/0 -  27/1  24/0  01/0 -  24/0 -  02/0  -  26/0  
2  19/0 -  64/0 -  18/0 -  08/0  32/0 -  72/0 -  27/0  33/0 -  
3  59/0  67/0 -  06/0  06/0  16/0 -  -  08/0 -  47/0 -  
4  97/0  38/3 -  05/0  -  18/0  -  -  09/0  
5  -  -  -  -  -  -  -  -  

  
  جدول متغیرها در معادله رگرسیون لجستیک - 3جدول 

  
 B  

ضریب 
 رگرسیونی

S.E 
خطاي 

 استاندارد

Wald 
 آماره والد

df 
درجه 
 آزادي

Si 
  سطح

 معنی داري

EXP(B) 
  نسبت

 بخت ها
  )e(عامل جاده     1گام  

 عدد ثابت
696/1-  
275/3  

290/0  
551/0  

304/34  
261/35  

1  
1  

000/0  
000/0  

183/0  
430/26  
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  کیلجست ونیرگرس روش به کال پهنه آبخیز زیرحوزه در لغزش زمین وقوع به تیحساس نقشه - 4 شکل

  
  

 مدل خالصه جدول - 4 جدول

 2Log likelihood-  گام
  آماره لگاریتم درست نمایی

Cox and Snell R2 
 آماره کوکس و اسنل

Nagelkerk R2 
 آماره ناگلکرك

1  941/100  428/0  571/0  
  
  

  بینی شدهاي و احتمال پیشبندي نقاط صفر و یک براي نقاط مشاهدهجدول طبقه - 5 جدول

  اينقاط مشاهده
  نقاط پیش بینی شده

  درصد صحت  وضعیت نقاط
0  1  

  0وضعیت نقاط                    1  گام
                                           1  
  درصد کلی صحت مدل

53  
10  

8  
51  

9/86  
6/83  
2/85  

  
  

  لغزش نیزم بوقوع تیحساس نقشه هیته در کیلجست ونیرگرس وی اطالعات ارزش مدل دویی کارآی ابیارز - 6 جدول

  مدل پهنه بندي
  پهنه خطر

  رگرسیون لجستیک  طالعاتیارزش ا

  درصد  زمین لغزش  درصد  زمین لغزش
  50/29  18  14/31  19  خیلی پر خطر

  06/36  22  98/40  25  پر خطر
  56/65  39  12/72  44  مجموع
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  :منابعفهرست 
 استفاده با ايتوده هايحرکت خطر اي منطقه مدل ساخت. 1384 .قدوسی. ج و نیافیض. س محمدخان،. ش ح، احمدي، .۱

 ،55 جلد ایران، طبیعی منابع مجله طالقان، آبخیز حوزه موردي، پژوهش ها،سیستم مراتبی سلسله و کیفی هايویژگی از
  .14 تا 3. ص

 اطالعاتی ارزش آماري هايمدل کارآیی ارزیابی. 1387. جعفري شریعت. م و نیا رافت. ن شتایی،. ش ح، آبادي، نصر افجه .۲
 منابع و کشاورزي علوم مجله کالته، شصت جنگل دو سري جنگلی، مناطق لغزش ینزم خطر بنديپهنه در سطح تراکم و

  .24 تا 12. ص ،6 شماره ،15 جلد طبیعی،
 آبخیز حوزه در لغزش زمین خطر و ریسک نقشه تهیه و بنديپهنه. 1389. ناصري. ب و نادري. ف ح، کریمی، حاجی .۳

  .ایالم دانشگاه عی،طبی منابع ملی همایش ،GIS از استفاده با ایالم تلخاب
 کمی، هايداده تحلیل پیمایشی، تحقیقات در SPSS کاربرد جامع راهنماي. 1388. شالی صفري. ر و. گتابی،ك پور حبیپ .۴

  .704-738 ص. متفکران و لویه انتشارات
 بنديپهنه در متغیره چند و دومتغیره آماري هايروش ارزیابی و بررسی. 1384 مختاري، .الف و غیومیان،. ج ك، شیروانی، .۵
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