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 خالصه
مدل ریاضی که در دو  در این مطالعه برای ارزیابی خطر زمين لغزش از یک

های مربوط به عوامل موثر، مرحله اجرا می شود استفاده شد: منطقه براساس الیه

طابق با احتمال نسبی وقوع % از پيکسل های دارای زمين لغزش و م57و براساس 

زمين لغزش در آینده  به چند رده احتمال تقسيم شد. در گام دوم دقت نتایج 

ال وقوع زمين لغزش در آینده با استفاده از حاصل از تخمين آماری احتم

به عنوان گروه  های دارای لغزش% از پيکسل۱7ارزیابی متقاطع و بر مبنای 

و اعتبار سنجی قرار گرفت.  اند، مورد ارزیابی،که در مدل وارد نشدهارزیابی 

دهد که تحليل خطر زمين لغزش های صورت گرفته نشان میارزیابی نتایج پيشگوئی

و مناطق مشابه کوهستانی قت کافی را دارد. این روش کمی در منطقه هشتجين د

تواند در اجرائی هر گونه برنامه عمرانی در د و نتایج آن میوبه کاربرده ش

 به کارگرفته شود. منطقه

 
 ، خطر، زمین لغزش و پیشگوئی ارزیابیکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

شتجين در بخش غربی رشته کوه البرز و در در مناطق کوهستانی از جمله منطقه ه

های لغزش و یا فعاليت دوباره زمين لغزش شمال غرب ایران، هر ساله وقوع زمين

هاي مالي فراوان، مشكالت دیگري نظير نگراني قدیمی عالوه بر وارد آوردن خسارت

اهالی و مسئولين از امكان بروز حوادث مشابه در نقاط دیگر را بوجود آورده 

ت. در منطقه مورد مطالعه آمار رسمی و دقيقی از ميزان خسارت وارده از وقوع اس

باشد، اما در برخی از گزارشات غير رسمی تنها ميزان این پدیده در دست نمی

 ميليارد لایر برآورد گردیده است 733خسارات مستقيم ساالنه آن در ایران بالغ بر 

نه برنامه عمرانی و انجام ساخت و . در چنين منطقه لغزش خيزی اجرای هرگو[1]

یابی سازها باید برمبنای آناليز خطر وقوع زمين لغزش در آینده باشد. برای دست

شناسی، های با درجات مختلف خطر براساس شرایط زمينبه این هدف باید زون

های های زمين لغزشهای انسانی و ویژگیتوپوگرافيکی و ژئومورفولوژیکی، فعاليت

های پهنه بندی خطر منطقه تعيين گردد. این مسئله نيز با کمک نقشه گذشته در

لغزش که در آن، منطقه به چند زون با درجات مختلف خطر وقوع زمين لغزش تقسيم 

شود. خطر زمين لغزش در یک چهارچوب زمانی تعریف می شود. بطور گردد حل میمی

ای این منطقه از طریق ههای مکانی و زمانی در وقوع زمين لغزشمعمول، داده

به دست آمده است. و این  ۱311تا  1۳۳5های تهيه شده  در طول سال های شناسنامه

اطالعات نيز  در تخمين شدت زمين لغزش این منطقه به کار برده شده است.  لذا 

متوسط  سال گذشته با شدت 73های که  طی جهت اجرای مدل ارزیابی خطر، زمين لغزش

. در این پژوهش [2]اند انتخاب شدند بار در منطقه فعاليت داشته و باال حداقل یک

، جهت محاسبه و ارزیابی خطر زمين لغزش در کل از روش آناليز ریاضی، در دو گام
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منطقه استفاده شده است. در گام اول نقشه پهنه بندی خطر وقوع زمين لغزش در 

های % از پيکسل57ای آینده براساس عوامل موثر در وقوع زمين لغزش و بر مبن

ی خطر آماده شده با استفاده از ارزیابی دارای لغزش تهيه شد و در گام دوم نقشه

های دارای لغزش )که در مدل استفاده نشده % از پيکسل۱7متقاطع و بر مبنای 

در گذشته مطالعات دقيق و بودند( مورد ارزیابی و اعتبار سنجی قرار گرفت. 

غزش های منطقه صورت نگرفته است. شاید مهمترین آنها کاربردی در خصوص زمين ل

باشد که [ 1] (1051اندیش و ميرصانعي) و نيك[ 0] (1051انصاري و بلورچي)مطالعات 

اند. هاشمی طباطبائی های منطقه را توصيف کردهچند مورد از زمين لغزشهای ویژگی

ده و نقشه  پهنه های منطقه را بررسی کرعوامل اصلی موثر در لغزش[ 7]( 1055)

بندی حساسيت به لغزش را با استفاده از مدل کيفی تهيه نموده است. دقت و صحت 

[ 1] ( 1051نتایج این پهنه بندی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. مهدویفر)

نيز بخشی از منطقه هشتجين تحت نام بخش خورش  Mahdavifar  [7]و  Uromeihy  (2000)و

-اده از برخی عوامل موثر در وقوع و با روش فازي به زونرستم خلخال را با استف

-های با خطر نسبی تقسيم نموده اند، در این مطالعه نيز نه تنها شدت زمين لغزش
ها در نظر گرفته نشده بلکه اعتبار نقشه پهنه بندی نيز ارزیابی نشده است. در 

طالئی و همکاران، نيمه غربی منطقه هشتجين عوامل موثر در لغزش خيزی منطقه توسط 

های آمار ناپارامتری مورد تحليل قرار گرفته ، و با استفاده از روش[3]( 1031)

یکی از دالیل  دهد که حضور آب و ليتولوژی مناسباست، نتایج این مطالعه نشان می

اصلی وقوع زمين لغزش در منطقه است. در این مطالعه نيز منطقه با روش اندیس 

بی حساس به لغزش تقسيم شده ولی نتایج پهنه بندی مورد های نسآماری به زون

لذا هدف اصلی در این مقاله ارائه نتایج کاربردی ارزیابی قرار نگرفته است. 

 -منطقه هشتچين در غرب رشته کوه البرز در لغزش زمين خطر پژوهشی است که در آن 

است. براین  تهمورد ارزیابی قرار گرف مدل فضائی شمال غرب ایران با استفاده از

اساس یک مدل پيشگوئی جهت تعيين مناطقی که احتمالی وقوع زمين لغزش در آینده 

تواند بعنوان یک ورودی قابل در آنها وجود دارد ساخته شد. نتایج این مدل می

ها بکار های کاهش خسارت زمين لغزشاعتماد برای تعيين نوع و نحوه اجرای عمليات

 گرفته شود. 

 

 

 ها و روشمواد  .۱

 
 موقعيت منطقه مورد مطالعه

 

کيلومترمربع در بخش جنوبي استان اردبيل ) شمال  1461منطقه هشتچين به مساحت 

و    63˚  10′  16/04˝هاي جغرافيایي غربي ایران ( قرار دارد. این ناحيه بين طول

 05˚  06′  1۳/14˝و     05˚  36′  61/15˝هاي جغرافيایي شرقي و عرض 63˚  ′16  ۱0/1˝

% از منطقه مورد مطالعه تحت تاثير زمين  1۱/۳(. 1شمالي واقع شده است )شكل

دهد که در های منفرد و پهنه لغزشی قرار گرفته است. شواهد موجود نشان میلغزش

ها اند، این زمين لغزشهای منطقه فعاليت داشتهاز زمين لغزش 34سال گذشته % 13

های قدیمی اند و یا لغزشساله یا برای اولين بار بوقوع پيوسته 13در طول دوره 

 اند.هستند که حداقل یک بار فعاليت کرده

 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندسولين ا

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 0

 مبانی ریاضی مدل 

 

و  1:۱3333های هوائی )این مطالعه با آماده سازی نقشه زمين لغزش براساس عکس

های اطالعاتی مربوط به شروع شد. در مرحله بعدی الیههای ميدانی ( و بررسی1:13333

ها و مناطق مسکونی، فاصله تا عوامل موثر از جمله فاصله تا شبكه زهكشی، جاده

، ليتولوژی، ميانگين بارندگی ساالنه، ماکزیمم شتاب سطوح گسلي، فاصله تا جاده

تهيه   ArcGIS 9.2با استفاده از پکيج افقی زمين، پوشش گياهی و کاربری اراضی و

ها بعنوان متغيرهای مستقل، و وقوع و یا عدم وقوع گردید. علل وقوع زمين لغزش

های متغيرهای مستقل ها بعنوان متغير وابسته در نظر گرفته شدند. دادهزمين لغزش

ذخيره و جهت انجام  m 13×13های و در قالب پيکسل ASCIIو وابسته بصورت یک فایل 

انتقال داده شد. در این روش برای هر کدام  SPSS 20رم افزار تجزیه آماری به ن

ها اطالعاتی )متغيرهای مستقل یا همان عوامل موثر در لغزش(، توابع از این الیه

توزیع فراوانی چند متغيره  براساس تابع نسبت درستنمائی گردید و یک مدل 

ده در آنها وجود پيشگوئی جهت تعيين مناطقی که احتمال وقوع زمين لغزش در آین

بندی های طبقهتخمين تابع نسبت درستنمائی با فرض استقالل الیهدر دارد ساخته شد. 

 ( خواهد بود.1شده بصورت تابع )

                                                    
                                                   (1)  

های فاقد زمين تعداد پيکسلمال وقوع زمين لغزش براساس نسبت در اینجا احت

های دارای زمين لغزش در هر از هر الیه محاسبه گردیده است. لغزش به تعداد پيکسل

توان از روش های پيوسته میمورد دادهدر جهت تخمين مقدار تابع نسبی احتمال 

ن منظور، عبارت از تعيين ترین روش برای ایساده .[9]آناليز تشخيصی استفاده کرد

 [10]( ۱ترکيب خطی متغيرهای مورد نظر است )رابطه 

dik=a0k+b1kxi1+...+bpkxip  =                                  

                                         (۱)  

dikمقدار :k- امين تابع مميزی برایi- ين امين مورد )وقوع و عدم وقوع زم

امين ضریب در  -j: مقدار bjk: شماره متغير مستقل )پيشگوئی کننده(؛ Pلغزش(؛ 

امين متغير مستقل )عوامل موثر در  -jامين مورد  از  -i: مقدار Xijام؛  -kتابع 

لغزش خيزی منطقه(. در نهایت با استفاده از تابع به دست آمده برای هر پيکسل 

 :برآورد شد از منطقه مقادیر تابع نسبی 

                                                                             
   (0)  

،  مقادیر عددی احتمال تخمين زده شده، یعنی مقدار عددی 

( در تغيير است. هرچقدر این عدد بيشتر باشد نشان ∞( تا بی نهایت )0بين صفر )

دهد که در پيکسل مربوطه احتمال وقوع زمين لغزش در آینده باالتر است.  می

( استاندارد شدند )رابطه Identical functionمقادیر به دست آمده براساس تابع همسان )

6) [11]. 

                                                                     

                             (6 )  

 
 آزمون مدل 

 

سال آینده در  73اعتبار سنجی نتایج مدل پهنه بندی خطر وقوع زمين لغزش در 

منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش ارزیابی متقاطع انجام گرفت. ارزیابی 

های آماری است که جهت آزمون توانائی مدل پيشگوئی به کار متقاطع یکی از روش

. ارزیابی در اینجا صرفًا بعنوان یک اصطالح تکنيکی جهت آزمون  [11]شودبرده می

به کار برده شده است؛ ارزیابی در این مورد یک حقيقت  مطلوبيت برازش مدل 

 . [12]مطللق نيست بلکه پذیرش داوری است 
 
 

 نتایج .0

 

های منطقه درگير زمين لغزش پيکسل( از پيکسل 75۳۱1)%  ۱/3در منطقه هشتجين، 

با شدت متوسط تا شدید بوقوع پيوسته و یا در این  1۳13ند که بعد از سال هست

اند. به منظور تخمين احتمال وقوع دوره زمانی حداقل یک بار حرکت جدید داشته

های دارای % از پيکسل57پيکسل یعنی  10113سال آینده تعداد  73زمين لغزش در 
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نتخاب شده و احتمال وقوع زمين زمين لغزش بطور اتفاقی به عنوان گروه تخمين  ا

ها، شتاب لغزش در آنها محاسبه گردید. در گروه متغيرهای پيوسته فاصله از گسل

ها، ها و آبراههماکزیمم زلزله، ميزان بارندگی ساليانه، فاصله از رودخانه

ها و راه ها، و درجه شيب دامنه قرار دارند و متغيرهای نوع فاصله از ابنيه

ها، رنج ارتفاعی، خميدگی دامنه و پوشش زمين بعنوان ت شيب دامنهليتولوژی، جه

متغيرهای طبقه بندی شده در نظر گرفته شدند. برآورد احتمال وقوع زمين لغزش در 

نسبت تعداد پيکسل های دارای زمين لغزش به کل هر طبقه از متغير با استفاده از 

( نتایج 1صورت گرفت. جدول ) تعداد پيکسل های هر طبقه از متغير طبقه بندی شده

را بصورت تک متغيره و برای هر  توابع نسبی احتمال )درست نمائی( یعنی 

 دهد. رده از هر متغير طبقه بندی شده را نشان می
 

 
 

 

 

 

 

 در رده های مختلف متغیرهای طبقه بندی شده مقادیر نسبت درستنمائی  -1جدول 

 مقدار لیتولوژی مقدار ارتفاع مقدار اربریپوشش زمین و ک

 TEL≤600 0≥400 10.15 زراعت آبی
Q نهشته های رسوبی :

 دوران چهارم
2.07 

 TEL≤800 0≥600 1.08 درخت کاری شده
SC ماسه سنگ و :

 کنگلومرا
0.31 

 TEL≤1000 0.20≥800 0.20 جنگل و سایر
SP سنگ های فيليتی و :

 دگرگونی
0.38 

 TEL≤1200 1.91>1000 0.72 ایرمراتع متوسط و س
A زون های دگرسانی :

 هيدروترمال
6.43 

مراتع با درجه 

 متوسط
0.96 1200<TEL≤1400 1.36 

VT گدازه های آتشفشانی :

 و توف
0.02 

زراعت و درخت کاری 

 شده
1.27 1400<TEL≤1600 1.29 V0.57 : سنگ های آتشفشانی 

 TEL≤1800 0.92>1600 0 مراتع با درجه عالی
P سنگ های نفوذی و :

 نيمه نفوذی
0 

 TEL≤2000 1.46>1800 0.29 چمنزارهای کم تراکم
SCM ،ماسه سنگ :

 کنگلومرا و مارن
2.43 

 TEL≤2200 1.02>2000 3.27 زراعت دیم
WVهای آتشفشانی : سنگ

 برشی شده 
0.94 

مراتع خوبی که در 

بيشتر مساحت آنها 

تغيير کاربری داده 

 اندشده

5.04 2200<TEL≤2400 0.40 M3.50 : گل سنگ و مارن 

 0.87 : شيست و شيلTEL≤2600 0.04 Sh>2400 0.46 جنگل کم تراکم

مخلوط درخت کاری 

شده، مراتع ضعيف و 

 سنگی
2.72 2600<TEL≤2800 0 C0.52 : آهک 

زراعت، باغ، عرضه

های جنگلی و مرتعی 

 تخریب شده

12.32 2800<TEL≤3000 0 SL0.51 : ماسه سنگ و آهک 

جنگل با تراکم 

 متوسط
0 3000<TEL≤3200 0   

- - 3200<TEL≤3400 0   

 

 1ادامه جدول 

 مقدار جهات شیب
انحناء 

 دامنه
 مقدار

N facing (45° about N) 0.59 0.97 مقعر 

NE facing (45° about N 45° E) 1.04 1.23 مستقيم 

E facing (45° about E) 1.38 1.01 محدب 
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SE facing (45° about S 45° E) 1.17 - - 

S facing (45° about S) 0.83 - - 

SW facing (45° about S 45° W) 0.87 - - 

W facing (45° about W) 0.90 - - 

NW facing (45° about N 45° W) 0.89 - - 

Flat 1.04 - - 

 

حسب  مقدار تابع نسبی احتمال در هر پيکسل بر با حاصلضرب مقادیر 

( تخمين زده شد، حداقل و حداکثر مقدار بندی شده )متغيرهای گروه

براساس  مقادیر  . است  31/10۳و  3به دست آمده به ترتيب برابر 

مقادیر متغيرهای پيوسته و با استفاده از آناليز تشخيصی محاسبه گردید. با 

مقادیر نسبت درست نمائی در هر  تشخيص اجرای این مدل و انتخاب بهترین تابع

% از 57پيکسل ) 10113پيکسل از منطقه تخمين زده شد. در این آناليز تعداد 

( و به همين تعداد نيز پيکسل بدون 1۳13های بعد از سال های درگير با لغزشپيکسل

زمين لغزش بطور اتفاقی )رندوم( انتخاب شده و جهت تخمين نسبت درستنمائی وارد 

ها را نشان ميدهد، ( نتایج آزمون برابری ميانگين گروه۱مدل شدند. جدول )

شود که بين تمام متغيرهای ( مشخص میSig.<0.0001داری )براساس مقادیر سطح معنی

های اصلی، درجه شيب، ، ميزان بارندگی ساالنه، فاصله از تقل )فاصله از گسلمس

-ها، ماکزیمم شتاب افقی زمين در اثر زلزله و فاصله از ابنيهها و جادهرودخانه

دار ها( با ميانگين متغير گروه بندی )وقوع و عدم وقوع زمين لغزش( اختالف معنی

 وجود دارد.  

 
 میانگین گروه هاآزمون برابری  -2جدول 

متغيرهای مستقل )عوامل 

 موثر(
Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

 0.000 86894 1 6837.417 0.927 فاصله از گسل ها )متر(

)PGA ماکزیمم شتاب افقی زمين  

( 
0.942 5366.582 1 86894 0.000 

ميانگين بارندگی ساالنه )ميلی 

 متر(
0.993 615.692 1 86894 0.000 

ز رودخانه ها )متر(فاصله ا  0.959 3716.710 1 86894 0.000 
 0.000 86894 1 2664.772 0.970 فاصله از جاده ها )متر(
 0.000 86894 1 4727.662 0.948 فاصله از ابنيه ها )متر(

 0.000 86894 1 5392.900 0.942 درجه شيب
 

گام  در طول آناليز گام به گام، متغيرهای مستقل )عوامل موثر( در هفت

های اصلی بوده و وارد مدل شدند، اولين متغير وارد شده فاصله پيکسل از گسل

آخرین آن نيز فاصله از جاده است . در این آناليز هيچ متغيری پس از ورود خارج 

دار نشان دهنده حضور معنی دار متغيرها )عوامل موثر( در مدل نشده و سطح معنی

ه تنها دو گروه پيکسل دارای لغزش و بدون است.   در این آناليز به دليل اینک

لغزش )متغير وابسته( وجود دارد لذا یک تابع برآورد گردیده است. این تابع با 

( Sig.<0.0001کامالً معنی دار ) 5۳1/3و الندای ویلکس برابر  133درصد واریانس برابر 

-، رودخانههااست. تابع به دست آمده در این آناليز براساس عوامل فاصله از گسل

ها به طور مستقيم و براساس ها و همچنين درجه شيب دامنهها، جاده ها و ابنيه

عوامل ماکزیمم شتاب زمين و ميانگين بارندگی ساليانه به طور معکوس شکل گرفته 

است.  هدف از این آناليز این است که توانائی پيش بينی وقوع و عدم وقوع زمين 

ه هشتجين محک زده شود. در نتيجه این آزمون تابعی ها در هر پيکسل از منطقلغزش

% از موارد 53متشکل از هفت متغير مستقل تشکيل شد که با استفاده از آن حدود 

براساس  وقوع و عدم وقوع زمين لغزش در منطقه به درستی پيش بينی شد. 

اساس این نتایج و تخمين زده شد. بر ۱نير براساس رابطه  و  1رابطه 

احتمال وقوع زمين لغزش در هر پيکسل   با استفاده از  رابطه

استاندارد شدند. نتایج نشان  1 محاسبه گردید. احتماالت پيشگوئی برمبنای رابطه

 1و  3بين  دهد که تغييرات احتمال استاندارد شده، یعنی می

است که  ۳۳1/3برابر  ر است. پيکسل با بزرگترین مقدا
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بيشترین احتمال وقوع زمين لغزش مربوط به آن است. مقادیر به دست آمده از این 

ها را بصورت یک نقشه نشان تابع بطور پيوسته خطر نسبی وقوع زمين لغزش در پيکسل

 (.۱دهد )شکل می

 

 
 نقشه احتمال خطر وقوع زمین لغزش در منطقه -2شکل 

د و اعتبارسنجی نقشه پهنه بندی خطر زمين لغزشتولي     

های تواند با رتبهدر تغيير است که می 1و  3مقادیر خطر نسبی محاسبه شده بين 

هستند که  533171 ادبه تعد m آنها جایگزین شود. مقادیر به دست آمده از تابع

د. جایگزین ش 533171تا  1سورت شدند. هر ردیف با امتيازی از بصورت نزولی 

ها تقسيم شدند. نتيجه این فرایند ردیفی از های امتيازات بر تعداد پيکسلردیف

نماید، پيکسل با حداکثر خطر پيش تغيير می 1تا  533171/1امتيازات است که از 

بوده و حداقل خطر، مربوط به پيکسل دارای  1بينی شده دارای مقداری برابر 

رده خطر با  133ها به هش ردیف خطر پيکسلباشد. در این پژومی 333331111/3مقدار 

پيکسل است )حدود  5331% از منطقه یا 1تعداد برابر تقسيم گردید، هر کالس شامل 

باشد. جهت مقایسه کيلومترمربع(. خطر وقوع زمين لغزش در هر کالس نسبی می 51/15

خطر، های اند با کالسهای دارای زمين لغزش که در مدل به کار برده شدهپيکسل

های دارای زمين های هر رده از خطر شمارش گردید. نسبت تعداد پيکسلتعداد پيکسل

( نشان داده شده 0های کالس مربوطه در نمودار ستونی )شکل لغزش به تعداد پيکسل

های % از کالس۱3ها در کيلومترمربع( از زمين لغزش 137/13پيکسل ) ۱1۱1۱است. 

باشد. نقشه خطر برمبنای این هنده تناسب مدل میاند و نشان دپرخطر قرار گرفته

 ( نشان داده شده است. 1کالس های خطر در شکل )

 

 
)با  1691 های بعد از % درصد از زمین لغزش57هیستوگرام تناسب مقادیر مدل برای  -3شکل 

 شدت متوسط تا باال(
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لغزش های بعد از سال درصد از زمین  57نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش براساس  -4شکل 

 سال آینده 71در  1691

 بحث .1

 
مدل ارزیابی خطر زمين لغزش در منطقه هشتجين با فرض اینکه وقوع زمين لغزش در 

آینده در شرایط مشابه حال و گذشته و تحت تاثير عوامل موثر ایجاد کننده لغزش 

ژوهش فرض شده . همچنين در این پ[13]ها در گذشته اتفاق خواهد افتاد صورت گرفت 

های گذشته، دقيق و کامل هستند. بنابراین های موجود از زمين لغزشاست که دانسته

اند در آینده ها در گذشته شدهرود شرایط محيطی که سبب وقوع زمين لغزشانتظار می

های مشابه موجب بروز زمين نيز به همين منوال ادامه یابند و در آینده در دامنه

های گذشته منجر شوند. با پذیرفتن ده و یا به فعاليت زمين لغزشهای جدید شلغزش

توان مدل خطر ارائه شده را در یک دوره زمانی کوتاه در آینده ها میاین فرض

معتبر دانست. ميزان و درجه اعتبار مدل ارائه شده زمانی پذیرفته خواهد شد که 

آینده بوجود نياید.  ها درتغييرات اساسی در عوامل موثر در وقوع زمين لغزش

ها و لرزه خيزی( مهمی در یک دوره زمانی تغييرات زمين شناسی )ليتولوژی، گسل

ساله، صورت نخواهد گرفت. تغييرات گسترده ژئومورفولوژیکی نيز  73کوتاه، یعنی 

ها های انسانی و وقوع زمين لغزشبه غير از فرسایش، تغييرات ناشی از فعاليت

رود در متغيرهای ورودی مدل در چند سال نابراین انتظار نمیمورد انتظار نيست. ب

آینده تغييرات اساسی بوجود آید. هرچند مدیریت منابع طبيعی در این منطقه سعی 

رود های مرتعی و جنگلی دارد ولی انتظار میدر بهبود وضعيت اراضی و احياء  زمين

ذشته ادامه یابد. اگر سال گ 73سال آینده مانند  73تغييرات کاربری اراضی در 

 73تغييرات غيرقابل پيش بينی در کاربری اراضی در آینده صورت نگيرد و روند 

توانند اعتبار خود را می ورودی در مدل سال گذشته همچنان ادامه یابد متغيرهای

ها حفظ نمایند، در غير اینصورت باید مدل خطر براساس در پيش گوئی زمين لغزش

های موجود، متوسط بارندگی ره بازسازی شود. براساس دادهمتغيرهای جدید دوبا

( بعنوان عوامل تشدید کننده لغزش در PGAساليانه و حداکثر شتاب افقی زمين )

زمين لغزشی که  131ارزیابی خطر زمين لغزش منطقه وارد مدل تحليل خطر شدند. از 

از آنها در مورد  31در منطقه مورد پژوهش بوقوع پيوسته،  1۳13بعد از سال 

های که قبل از این تاریخ در آنها زمين لغزش بوقوع پيوسته بوده اتفاق دامنه

ها گذشته در های غير کامل ما از تاریخ زمين لغزشبا وجود دانسته .افتاده است 

های جداول و نقشه های  اطالعاتی تکميل شده در طول سال ، داده[3]منطقه هشتچين

های موجود و بازدیدهای ميدانی،  اجازه ارزیابی ده، براساس دا۱313-1۳۳5های 

دهد. هرچند اندازه گبری دقيقی از ساله می 73ها را در یک دوره خطر زمين لغزش

با استفاده ازدرجه  Talaei, (2012)باشد، اما های منطقه در دست نمیشدت زمين لغزش

تن حجم و سرعت ها  و با در نظر گرفویرانگری بعنوان اندازه شدت زمين لغزش

ها به عنوان شاخصی برای قدرت تخریب آنها، سعی کردند تخمينی حرکت زمين لغزش

. در این [14]سال گذشته تعيين نمایند 73های منطقه را در طی شدت زمين لغزش

ها در آنها متوسط و ها که شدت زمين لغزشهای از الیه زمين لغزشمطالعه پيکسل
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سال گذشته برای اولين بار حرکت کرده  73ده است و در متوسط به باال تخمين زده ش

اند، وارد مدل شدند. مدل ارزیابی خطر و یا حداقل یک بار حرکت دوباره داشته

زمين لغزش در دو مرحله اجرا شد. جهت تعيين درجه خطر وقوع زمين لغزش در کل 

فاده شد و منطقه هشتجين از مدل احتماالت و پيشگوئی بر مبنای توابع مطلوب است

سال آینده در هر پيکسل محاسبه گردید. جهت  73احتمال وقوع زمين لغزش در 

اعتبارسنجی نتایج روش به کار برده شده در پهنه بندی خطر زمين لغزش از روش 

ارزیابی تقاطعی استفاده شده است. مدل تحليل خطر زمين لغزش به روش تابع نسبی 

یابی تقاطعی، برای اولين بار، در منطقه ارز احتمال و ارزیابی نتایج به روش

های با شدت منوسط و % از زمين لغزش57هشتجين در این پژوهش بکار برده شده است. 

متوسط به باال بطور تصادفی انتخاب شدند و بعنوان متغير وابسته در مدل وارد 

 گردیدند. یک مدل خطر برای برقراری رابطه فضائی بين وقوع زمين لغزش و عوامل

های خطر در یک نقشه پيشگوئی ساخته شد. نقشه موثر شناخته شده جهت تعيين کالس

ها تقاطع داده شد و % باقيمانده از زمين لغزش۱7خطر به دست آمده از مدل با 

%  از 1/31% و 7۱/1۱های خطر نشان داد که به ترتيب مقایسه مناطق لغزشی با پهنه

شوند که های پرخطر نقشه منطبق میکالس درصد از 13و   ۱3ها براین زمين لغزش

 نتيجه قابل قبولی است. 

 
 

 نتيجه گيری .7

 

غرب رشته ارتفاعات جهت پهنه بندی خطر زمين لغزش در منطقه هشتجين واقع در 

بيشتر اطالعات مورد استفاده در پهنه   .استفاده شد احتمالاز یک مدل البرز 

که براساس تفسير ناسنامه زمين لغزش ها شدر این منطقه از نقشه ها و بندی خطر 

-به دست آمدههيه شده بودند، تهای صحرائی های هوائی ساليان گذشته و بررسیعکس
های انتخاب شده نشان دهنده اند. آزمون مدل بکار رفته براساس زمين لغزش

کاربردی بودن آن است. این مدل توانائی پيشگوئی  مکان وقوع زمين لغزش جدید و 

های منطقه دارد. این مدل سال آینده در دامنه 73فعاليت دوباره آنها را در یا 

های دیگر البرز، رشته کوه زاگرس و تواند در مناطق کوهستانی از جمله در بخشمی

  شدت وقوع زمين لغزش هاقفقاز بخصوص اگر دارای اطالعات کافی از نوع، اندازه و 

ی خطر زمين لغزش در این منطقه امکان موجود باشد بکار برده شود. با ارزیاب

تواند مورد استفاده های مختلف وجود دارد که میتوليد نقشه های با مقياس

کنندگان منابع طبيعی، گان و احياها، توسعه دهندهطراحان، مهندسين سازه

توان جهت همچنين میهای بيمه گذار و ... قرار گيرد. کشاورزان و باغداران، شرکت

های % از پيکسل57بندی درجه خطر براساس ریسک زمين لغزش از نقشه پهنهتعيين 

 استفاده کرد.%  7/5۳با دقت  1۳13های بعد از سال زمين لغزش
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