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 چکیده
کیلومتر مربع واقع در استان تهرران در حاشریه ونروبی رشرته      6/636در این تحقیق حوزه آبخیز دماوند به مساحت      

هرای هروائی   مرکزی واقع شده با آماده سازی نقشه زمین لغزش و شناسنامه اطالعاتی آنها براسرا  عکرس   کوههای البرز

های اطالعاتی مربوط بره عوامرل مروبر برا     شروع شد در مرحله بعدی الیه های میدانی( و بررسی1001111و  1021111)

در سیسرت     هرای اطالعراتی مربروط   به دست آمده الیره   DEMتهیه گردید. براسا    ArcGIS 9.2استقاده از پکیج 

(GISآماده شد. اهداف پژوهش )     شناخت عوامل ناپایداری شیب های مناطق ناپایداری شیروانی خیرز منققره دماونرد و

ها معمول است ها ناپایداری در شیروانیتوسعه و ارزیابی یک مدل مناسب وهت پهنه بندی آن خصوصاً مناطقی که در آن

هرای منققره     دروه بندی کل اراضی منققه براسا  دروه خقر ناپایداری در شیروانی با شناسائی تمام زمرین لغرزش  و

آزمرون آمراری بره روش ناپرارامتری      افزارهرای کرامویوتری بره روش ورداول تروافقی و      مقالعات آماری با استفاده از نرم 
تک عوامل مؤبر بدست آمده و با همدیگر مقایسه  فق برای تک تواکای( انجام گرفته است همچنین مقادیر ضرایب و  )مربع

شده اند. در این مقالعه وهت ارزیابی و تقبیق مدل های ناپایداری  روش رگرسیون لجستیک مورد استفاده قررار گرفتره   

 درصد، امکان 0/66رگرسیون لجستیک  دهد که روشنشان می ROCاست. ارزیابی نتایج مدل ها برحسب روش منحنی 

 تری دارد .پیشگوئی دقیق

 ناپایداری شیروانی،عوامل،رگرسیون :واژگان کلیدی
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 مقدمه
 استفاده. است ای دامنه های ناپایداری ای  بوده مواوه آن با دیرباز از که طبیعی مه  های پدیده از یکی

دلیل شرایط زمین است. در رشته کوه البرز به  شده پدیده این تشدید باعث طبیعی منابع از حد از بیش

و عالوه  پیونددهای زیادی بوقوع میهای تکتونیکی هر سال زمین ناپایداری شیروانیشناسی، اقلیمی و فعالیت

  (.Jadda et al. 2009سازند )ها دالر خسارت مالی وارد میبر صدمات وانی، میلیون

توپوگرافیکی و ژئومورفولوژیکی،  های حسا  به ناپایداری شیروانی براسا  شرایط زمین شناسی،باید زون

های گذشته در منققه تعیین گردد. این مسئله نیز با های زمین ناپایداری شیروانیهای انسانی و ویژگیفعالیت

های پهنه بندی حساسیت به ناپایداری شیروانی که در آن منققه به چند زون با دروات مختلف کمک نقشه

های زیادی وهت باشد. روشگردد قابل دستر  میروانی تقسی  میحساسیت به وقوع زمین ناپایداری شی

تعیین عوامل موبر در ایجاد ناپایداری در شیروانی و تعیین احتمال وقوع آن ها در آینده به کار گرفته شده 

مدیریت بحران  است، اما در چند سال گذشته روش های ریاضی وآماری مورد تووه اکثر محققین بوده است.

های استفاده شده در منابع فوق، مبنائی مدل سازی در منققه قرار گرفته است؛ بقوریکه با ه، روشدر منقق

ها در شیروانی ها، دروات خقر ناپایداریها و به عبارتی بومی سازی آنایجاد تغییرات در برخی از این مدل

یق مدل های ناپایداری روش های منققه در آینده مدل سازی شده است. در این مقالعه وهت ارزیابی و تقب

 رگرسیون لجستیک مورد استفاده قرار گرفته است.  

 

 مواد وروشها
کیلرومتر  6/636هکتار ( 01/63667 )محدودۀ مورد مقالعه، حوزۀ آبخیز رودخانۀ دماوند به وسعت تقریبی 

متر از سقح دریا می باشد که در حاشیه ونوبی رشرته کوههرای البررز مرکرزی،  2111متوسط ع ارتفراع ومربر

کیلومتری شرق تهران قرار دارد و از نظر تقسیمات سیاسی وزء استان تهران مری باشردکه  71در فاصلۀ 

بع شامل کیلومتر مر 03. منققه دماوند حدود بخشهائی از دو شهرستان شمیرانات  و دماوند را در بر می گیرد. 

/ کیلومتر 1116کیلومتر مربع و حداقل مساحت لغزش  47/3زمین لغزش میباشد که حداکثر مساحت لغزش 

مورد نققه ای  164کیلومتر مربع  در این منققه  296/1مربع ومیانگین مساحت زمین لغزش در منققه 

 شناسایی گردید

ی احتمال وقوع یک حادبه به کار رگرسیون لجستیک یک روش مدل سازی ریاضی است که برای پیش بین

برده می شود. رگرسیون لجستیک بقور شبیه رگرسیون چند متغیره است، چون در هر دو رابقه بین یک 

مورد ارزیابی قرار می گیرد. در رگرسیون خقی چند متغیره متغیر وابسته  با چند متغیر مستقل متغیر وابسته 

  است.   ن لجستیک ناپیوستهدارای مقادیر پیوسته  بوده اما در رگرسیو

 نتایج

 

 نقشه خطرلغزش براساس مدل رگرسیون لجستیک

متغیر وابسته براسا  وقوع زمین لغزش در  منققه تعریف شد که در آن حضور زمین لغزش در هر پیکسل 

یک و عدم حضور آن صفر در نظر گرفته شد. متغیرهای مستقل همان فاکتورهای موبر در وقوع زمین لغزش 

 ها تابیر دارند. متغیرهای مستقل ورودی در مدل رگرسیون لجستیک دوگانهستند که در ناپایداری دامنه

ها هستند. مهمترین این عوامل در منققه مورد پژوهش ترکیب سنگ ها و عوامل موبر در وقوع زمین لغزش

دگی ساالنه، فاصله از خاک ها، فاصله از گسل های اصلی، وهت و دروه شیب، کاربری اراضی، میزان بارن
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باشند. ها، ماکزیم  شتاب افقی زمین در ابر زلزله، رده های ارتفاعی و فاصله از سازه هامیها و وادهرودخانه

ای، وهت تحلیل آماری چند متغیره به شکل رگرسیون لجستیک،  به عنوان اولین قدم در مدیریت خقر ناحیه

 .ر گرفته شدپهنه بندی خقر لغزش منققه دماوند  به کا

  ستیکاجرای رگرسیون لج

های منققه برپا شد. در اولین مدل رگرسیون لجستیک بر اسا  متغیرهای و بر مبنایی وقوع تمام لغزش

 0اورای مدل از روش گام به گام رو به ولواستفاده شد.  در این روش متغیرهای قرار گرفته در سقح کمتر از 

شوند دومین متغیر، متغیری است که بعد از متغیر اول بیشترین افزایش درصد خقا شناسایی و وارد معادله می

 شود. سومین متغیر آن است .را باعث میR2 در 
 

پس از تفکیک دو متغیر قبلی، باالترین مجذور همبستگی را با متغیر وابسته )وقوع زمین لغزش( دارد. به 

ها با متغیر وابسته بزرگترین است وارد معادله این ترتیب متغیرهای دیگر که مجذور همبستگی هر یک از آن

های دارای لغزش )از % از پیکسل60شوند.  وهت ساختن مدل و تخمین احتمال وقوع زمین لغزش می

پیکسل انتخاب شد( و تعداد برابر با آن پیکسل بدون لغزش بقور اتفاقی  47696پیکسل تعداد  113111

-معادله لوویت خقی محاسبه شد. مقادیر ضرایب آزمون والد نشان میانتخاب گردید. با اورائی مدل ضرایب 

متغییر باقی مانده در مدل  21رده از تمام عوامل موبرتر بقیه رده ها یعنی  6های دهد که به متغیرها و رده

معادله رگرسیون تعیین شد و احتمال وقوع زمین لغزش در هر پیکسل   biموبر هستند. براسا  مقادیر 

شود که حاصل این مضرب می    ebiگردید.  شانس وقوع زمین لغزش )یا داشتن زمین لغزش( ضربدر محاسبه

نشان داده شده است. براسا  ضرایب متغیرهای مستقل،  معادله رگرسیون بعنوان تابع  Exp(bi)در ستون 

 مناسب وهت تعیین وقوع زمین لغزش در هر پیکسل از منققه تعیین گردید.

 

متری(  01×01های منققه مورد مقالعه )مقادیر احتمال برای تمام پیکسل f(z)تعریف شده براسا  تابع 

ها و تغییر می نماید. تعیین دروه حساسیت پیکسل 1تا  1محاسبه گردید، احتمال تخمینی برای منققه بین 

 رد. گیدر نتیجه منققه نسبت به وقوع زمین لغزش براسا  این مقادیر حداقل و حداکثر صورت می

 
 
 

ها % از کل زمین لغزش57( نقشه حساسیت به لغزش منطقه براساس احتمال وقوع زمین لغزش ها بر مبنای 1شکل )  
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(  نقشه درجه حساسیت به لغزش براساس روش فواصل برابر2شکل )  

 

 

بندی آن به دروات مختلف نیازمند طبقهاستفاده عملی از  نقشه اندیس حساسیت به لغزش تهیه شده 

باشد.  در این روش از میانگین مقادیر احتمال به اندازه نصف حساسیت است. براسا  مقادیر انحراف معیار می

های بعدی با افزودن و کاستن انحراف معیار به این کال  انحراف معیار ک  و نصف آن اضافه می گردد. کال 

ن روش بسیار مناسبی است که وهت تعیین چهار کال  حساسیت بکار گرفته (.ای2شوند )شکل تعیین می

% از 6/34چنانکه نشان داده شده است  های با حساسیت بسیار پائین، پائین، متوسط و زیادشود0 کال می

منققه مورد مقالعه در گروه با حساسیت بسیار پائین قرار گرفته است. کال  های با حساسیت پائین و متوسط 

% از مساحت منققه دارای حساسیت فوق العاده 7/9نمایند. % از منققه را اشغال می2/13و %9/24به ترتیب 

زیادی وهت وقوع زمین لغزش دارند. همچنین با تقسی  مقادیر احتمال وقوع لغزش به چهار گروه مساوی 

 ش مورد ارزیابی قرار گرفت. ( و نتایج هر دو رو2نقشه حساسیت براسا  چهار دروه نیز تهیه گردید )شکل 
 

 ارزیابی مدل  

پهنه بندی حساسیت به لغزش منققه دماوند  بر اسا  مدل رگرسیون لجستیک و با استفاده از نرم افزار 

SPSS   صفر(  یا بلوک شروع است که در آن تحلیل آماری  1انجام گرفت. اولین خرووی این روش بلوک(

گیرد. نتایج این بخش از آنالیز وهت مقایسه با نتایج بلوک بدون ورود متغیر )یا متغیرهای( مستقل صورت می

 ت. اند، مورد استفاده قرار گرفته اس)یک( که متغیرهای مستقل در آن وارد شده 1

های دارای مربوط به مدل اورا شده در این تحقیق نشان داده شده است. درصدی از پیکسل ROCمنحنی  

های درست(.  شوند )مثبتاند حساسیت  مدل نامیده میلغزش که توسط مدل  به درستی پیش بینی شده

 طبقه بندی شده های درستمدل نیز براسا  درصد پیکسل ست نمائی و یا وضوح سازی  حساسیتقدرت در

بوده و نشان  660/1شود )منفی های درست(. سقح زیر منحنی  برابر که فاقد لغزش هستند نشان داده می

. است، که نتیجه بسیار خوبی برای پیش بینی وقوع زمین لغزش است% 0/66دهد که دقت پیش گوئی مدل می

باشد، به این معنی است که استفاده از می 10/1مساحت زیر منحنی کمتر از با تووه به اینکه سقح معناداری 

  .باشدارزیابی بهتر از تخمین می

 
( برای مدل رگرسیون لجستیک دوگان Receiver operating characteristic curve) ROC( منحنی 3شکل )

 های دارای لغزش  % از تمام پیکسل57براساس مدل تخمین با 

 نتیجه گیری
کیلومتر مربع شامل زمین لغزش میباشد که حداکثر  03کیلومترمربعی منققه دماوند حدود  6/636در مساحت

/ کیلومتر مربع ومیانگین مساحت زمین 1116کیلومتر مربع و حداقل مساحت لغزش  47/3مساحت لغزش 
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د و برای آن ها مورد نققه ای شناسایی گردی 164کیلومتر مربع  در این منققه  296/1لغزش در منققه 

رده از تمام عوامل  6شناسنامه تهیه شد در مدل رگرسیون لجستیک ضرائب آزمون والد نشان میدهد که 

از مساحت منققه  7/9متغیر دیگر در اورای مدل موبر هستند و با تووه به روش انحراف معیار%  21موبرتر و 

حساسیت پایین  6/34حساسیت پایین و%  9/24حساسیت متوسط %  2/13دارای حساسیت فوق العاده زیاد % 

 وهت وقوع زمین لغزش دارند

 بنابراین نتایج این سه و روش تحلیل خقر می توانند مبنای مدیریت منققه لغزش خیز دماوند قرار داده شوند.              

 منابع
. پهنه بندی خقر زمین لغزش با استفاده از مدل های ارزش اطالعاتی، ترک  1347شادفر ص. ، یمائی م.،  نمکی م.  

 69-062 2، 1در حوضه چالکرود. نشریه علمی پژوهشی آب و آبخیز، ولد  LNRFسقح و 

1.Ayalew, L., H. Yamagishi. 2005. The application of GIS-based logistic regression for landslide 

susceptibility mapping in the Kakuda-Yahiko Mountains, Central Japan. Geomorphology 65, 
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