
 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

PHN10109931048 
در جنوب استان اردبیل  لغزش ارزیابی کمی  ریسک زمین

هشتچین، البرز غربی( منطقه )  

  
 

 3و فرزانه عظیمی مطعم 2، محسن شریعت جعفری1رضا طالئی

عضو هیات علمی و محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  -3، 1

 استان اردبیل، اردبیل 

هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و  محسن شریعت جعفری،  عضو -2

  آبخیزداری، تهران
RZTALA@yahoo.com 

 
 

 خالصه
ارزیابی ریسک زمين لغزش مبنای مدیریت خطر زمين لغزش بوده و جهت تعيين 

-راهکار کاهش خسارت آنها ضروری است.  در منطقه هشتچين نيز وقوع زمين لغزش
معضل چند ساله اهالی و مسئولين بوده  ،های همزمان و بعد از وقوعخسارت ها و

، های موجودو برمبنای دادهرگرسيون لجستيک  است. در این پژوهش براساس روش

طقه هشتچين تعيين گردید. ها در پنجاه سال آینده در مندرجه خطر زمين لغزش

یر ریسک منطقه در هر مقاد ،آسيبآسيب پذیری و اجزاء در معرض  با ارزیابی

پيکسل محاسبه گردید. مقادیر ریسک به دست آمده بصورت نسبی رده بندی شد. 

های با ریسک باال را که باید در آنها پهنه بندی ریسک به دست آمده زون

 مدیریت بحران بطور جدی به اجرا در آید مشخص نموده است. 

 
  مدیریت، زمین لغزش و ریسک، ارزیابیکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

ها یکی از مهمترین خطرات طبيعی هستند که ساالنه خسارات زیادی بر زمين لغزش

. [1]نمایند منابع طبيعی و غير طبيعی در مناطق کوهستانی تمام دنيا وارد می

رسد، همچنين ها در دنيا به بيش از چند ميليارد دالر میخسارت ساالنه زمين لغزش

. در مناطق [2]شود ند صد نفر صدمات جانی وارد میدر اثر وقوع آنها به چ

کوهستانی از جمله منطقه هشتجين در غرب رشته کوه البرز در شمال غرب ایران، هر 

ها ها و راههای که بر منابع طبيعی، سازهلغزش به دليل خسارتساله وقوع زمين

های وع زمين لغزشآورد. همچنين وقسازد مشکالت اجتماعی زیادی را بوجود میوارد می

های گذشته توسعه در آینده را نيز با مشکل جدید و یا فعاليت دوباره زمين لغزش

ها در چند دهه اجتماعی زمين لغزش-افزایش تاثير اقتصادیمواجه ساخته است. 

ها به خود جلب کرده است. چون گذشته توجه جهانی را جهت مطالعه زمين لغزش

یک منطقه بوسيله فاکتورهای زمين شناسی،  هایپایداری تمام زمين لغزش

شود، لذا ارزیابی یک منطقه از نظر ژئوموفولوژیک، و هيدروژئولوژیکی کنترل می

. [3]باشد ای مهم میحساسيت به لغزش و ریسک به خاطر لغزش، در یک مقياس ناحيه

و  ریسک زمين لغزش بصورت پتانسيل خسارت به ساکنان، اموال آنها و منابع طبيعی

یا هر چيزی که برای انسان و محيط زیست ارزشمند باشد، در اثر وقوع زمين لغزش، 

. ازاین رو، ریسک زمين لغزش یک ترکيب از احتمال وقوع زمين [4]شود تعریف می

لغزش و پيامدهای وقوع آنها است. در این پژوهش، احتمال وقوع زمين لغزش بصورت 

ذیری منابع تحت ریسک به عنوان پتانسيل حساسيت به وقوع زمين لغزش، و آسيب پ

های زیادی جهت خسارت منابع مورد بررسی قرار گرفته است. در سه دهه گذشته تالش

های ارزیابی ریسک صورت گرفته است. اما، آناليز خطر و ریسک، با بيان توسعه روش

 . هرچند مطالعه[5]کمی خطر مورد انتظار، چندان مورد توجه قرار نگرفته است 

صورت گرفته   [7]و هم در مقياس سایت  [6]ای ها هم در مقياس ناحيهریسک زمين لغزش

ای را مربوط به عدم وجود است اما توسعه کمتر آناليز کمی ریسک در مقياس ناحيه

روش یکنواخت در گروه بندی آسيب پذیری عناصر در معرض ریسک برای انواع مختلف 

عالوه براین، اگرچه، یک بخش مهم در . [8]دانندها و با شدت متفاوت میزمين لغزش

باشد و برای کاهش خطر آناليز سود و زیان زمين لغزش، ارزیابی خسارت اقتصادی می
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ها زمين لغزش نيز ضروری است، اما روش یکنواخت برای تعيين خسارت زمين لغزش

ر مستقيم های مستقيم و غي. به دليل اینکه در برخی موارد خسارت[9]وجود ندارد 

شود، تخمين پولی آنها نيز مشکل است. خسارت ها بطور همزمان تحميل میزمين لغزش

ها ها و سازهها، ساخت دوباره ابنيههای جابجائیها شامل هزینهمستقيم زمين لغزش

ها غير مستقيم هستندکه از طریق ایجاد وقفه . سایر خسارت[10]باشد و تعميرات می

. [11]شوندرکود در مشاغل، تعطيلی گردشگری و غيره وارد می در کار، حمل و نقل،

ها ممکن است در برخی برخی از محققين معتقدند، خسارت غير مستقيم زمين لغزش

مناطق چند برابر خسارت مستقيم باشد، اما تخمين آن بسيار مشکل بوده، و اغلب 

ت غير مستقيم در یا اصاًل وجود ندارد و یا ملموس نيست. بنابراین مقادیر خسار

ها معموالً ناقص و یا خيلی محافظه کارانه بوده، و حتی ارزیابی ریسک زمين لغزش

. در منطقه هشتجين نيز به دليل ملموس [12]شود در برخی موارد نادیده گرفته می

نبودن، این خسارت نادیده گرفته شده است. ارزش ریسک به دست آمده خسارت دقيق 

بلکه مناطق را جهت اجرای عمليات کنترلی و کاهش خسارت  کندرا پيشگوئی نمی

ها در منطقه هشتجين . با وجود گستردگی زمين لغزش[13]نماید اولویت بندی می

مطالعه چندانی در آن صورت نگرفته است، شاید بتوان در این خصوص  به مطالعات 

. این اشاره کرد [15]( 1374اندیش و ميرصانعي)و نيك[ 14] (1374انصاري و بلورچي)

 اند.محققين تنها به توصيف کلی چند مورد زمين لغزش بزرگ در منطقه پرداخته

های منطقه را بررسی کرده و عوامل موثر در لغزش[ 16]( 1377هاشمی طباطبائی )

نقشه  پهنه بندی خطر را با استفاده از مدل کيفی مورا و وارسون تهيه نموده 

ها را نسبت ه در این مطالعه تنها حساسيت نسبی زوناست. در حقيقت نقشه تهيه شد

دهد و همچنين نتایج به دست آمده به هيچ عنوان به وقوع زمين لغزش نشان می

 Mahdavifarو  Uromeihyو  [17] (1376اعتبار سنجی و یا ارزیابی نشده است. مهدویفر)

خلخال را با نيز بخشی از  منطقه هشتجين تحت نام بخش خورش رستم [18] ( 2000)

های با خطر نسبی استفاده از برخی عوامل موثر در وقوع و با روش فازي به زون

ها در نظر گرفته تقسيم نموده اند، در این مطالعه نيز نه تنها شدت زمين لغزش

نشده بلکه اعتبار نقشه پهنه بندی نيز ارزیابی نشده است. در نيمه غربی منطقه 

، و با [19( ]2004)خيزی منطقه توسط طالئی و همکارانهشتجين عوامل موثر در لغزش 

دهد های آماری مورد تحليل قرار گرفت، نتایج این مطالعه نشان میاستفاده از روش

دار، یکی از دالیل اصلی های رسکه حضور آب و ليتولوژی مناسب، یعنی وجود سنگ

ها در منطقه زشوقوع زمين لغزش در منطقه است. با وجود پراکنش گسترده زمين لغ

های حاصل از فعاليت آنها، در زمينه ارزیابی خطر و ریسک زمين هشتجين و خسارت

های ها، هيچگونه مطالعه در منطقه نشده است. در این پژوهش بر مبنای مدللغزش

ریاضی، ریسک زمين لغزش ها مورد ارزیابی قرار گرفت ونتایج به دست آمده می 

ای و تعيين ضوابط های توسعهربری اراضی، فعاليتهای تعيين کاتواند در طرح

 ساختمان سازی به کار برده شود.

 

 

 ها مواد و روش .2

 

کيلومترمربع در بخش جنوبي استان اردبيل ) شمال  1645ناحيه هشتجين به مساحت 

و    48˚  13′  54/36˝هاي جغرافيایي غربي ایران ( قرار دارد. این ناحيه بين طول

 37˚  34′  59/16˝و     37˚  04′  45/17˝هاي جغرافيایي شرقي و عرض 48˚  ′54  23/1˝

کيلومترمربع می باشد  157زمين لغزش منطقه حدود  175شمالي واقع شده است. مساحت 

کيلومترمربع آن به پهنه  86/135کيلومترمربع آن به لغزش های منفرد و  89/20که 

زش خای منفرد در گروه های انتقالی، چرخشی و ترکيب این لغزشی مربوط می شود. لغ

های خزشی، غيرقابل نقشه برداری و گسترش های لغزشی در گروهدو و همچنين پهنه

% در حال 9/58مورد یعنی  103گيرند. از لغزش های مورد مطالعه یابنده  قرار می

ته اند و یا حداقل سال گذشته بوقوع پيوس 50% از آنها در 6/60حاضر فعال بوده و 

 (.1یک بار حرکت کرده اند )شكل
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موقعیت منطقه در کشور ایران، در استان اردبیل و موقعیت برخی از روستاها و  -1شکل

 شهرهای منطقه هشتجین 

 

این مطالعه با آماده سازی نقشه زمين لغزش و شناسنامه اطالعاتی آنها 

هاي های ميدانی شروع شد. فاكتور( و بررسی1:50000و  1:20000های هوائی )براساس عکس

، ، فاصله تا شبكه زهكشیهای منطقه هشتجين )جهت شيباحتمالی موثر در زمين لغزش

، ليتولوژی، پوشش گياهی و کاربری ، ارتفاعفاصله تا سطوح گسلي، فاصله تا جاده

غيره(، با در  ، ميزان بارندگی ساالنه، شتاب افقی ماکزیمم در زمان زلزله وزمين

ها که در یک دوره زمانی معلوم اتفاق های خاصی از زمين لغزشنظر گرفتن گروه

رگرسيون لجستيك مورد ها با استفاده از روشاند، براي خطر وقوع زمين لغزشافتاده

های متغيرهای مستقل و وابسته  با مقياس گروهی و استفاده قرار گرفت. داده

ذخيره و جهت انجام  m 50×50و در قالب پيکسل های  ASCIIپيوسته  بصورت یک فایل 

براساس بانک اطالعاتی موجود انتقال داده شد.  SPSS 20تجزیه آماری به نرم افزار 

سال گذشته با شدت  50های که  طی های منطقه تخمين زده شد و لغزششدت زمين لغزش

 .[20]تخاب شدند اند انمتوسط و باال حداقل یک بار در منطقه فعاليت داشته

چون در این پژوهش متغيرهای مستقل از هر دو نوع متغير گروهی و پيوسته 

هستند روش آناليز لجستيک جهت تخمين احتمال وقوع زمين لغزش یکار برده شده است  

. در این روش هدف اصلی پيدا کردن تابعی است که رابطه بين وجود و عدم وجود [21]

ای از پارامترهای مستقل )علل وقوع زمين با مجموعه زمين لغزش )متغير وابسته(

. چون رگرسيون لجستيک چندگان یک نوعی از [22]لغزش( را به بهترین وجه نشان دهد

بوده و احتمال  1و  0مدل خطی تعميم یافته است لذا در آن متغير وابسته بصورت 

در . شودسبه میمحا 1تا  0وقوع زمين لغزش نيز بصورت اعداد حقيقی و مقادیر بين 

شود در نظر گرفته می iπبا احتمال  Y( 1و  0این مدل یک متغير وابسته باینری )

 . [23]توان بکار برد( را می1امين مورد )پيکسل( رابطه )-iکه برای 

iz
e1

1

iz
e1

iz
e

)iz(fi 





                   )1(  

مقادیر  izامين مورد )پيکسل(، و -iاحتمال وقوع زمين لغزش در  iπدر اینجا: 

i- امين متغير پيوسته را نشان می دهد. چنانکه اشاره شد در این روش متغير

( در هر پيکسل نشان داده Y=0( و عدم وقوع زمين لغزش )Y=1وابسته بصورت وقوع )

اند. ها در نظر گرفته شدهشده و متغيرهای مستقل عوامل موثر در وقوع زمين لغزش

ن مدل رگرسيون لجستيک بطور ساده و به منظور پيش بينی وقوع زمين لغزش بنابرای

 شود.( نوشته می2بصورت زیر )رابطه 

              (2) 

تابعی از متغيرهای مستقل  ziاحتمال وقوع زمين لغزش را نشان می دهد و  

 (. 3است )رابطه 

 (3)            یا  

به عبارت  امين مورد-iامين متغير مستقل )پيشگو( برای -j: در اینجا،  

امين -j: امين  متغير؛ -jامين مورد )پيکسل( برای -iدیگر مقدار مشاهده شده 

تقل در سمت جای که بسته به مقادیر متغيرهای مساز آن : تعداد پيشگوها. ضریب و

 1و بزرگتر از  0ی کوچکتر از راست معادله فوق، ممکن است احتماالت برآورد شده
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حاصل گردد، لذا این معادله به لوجيت )لجستيک( متغير وابسته )پاسخ( تبدیل شد 

 (. 4)رابطه 

              (4) 

شوند. در به می( براساس روش نسبت درستنمائی حداکثر محاسbiمقادیر ضرایب )

( جهت ارزیابی تناسب مدل Receiver operating characteristic)  ROCاین تحليل روش جالب

. در این روش درصدی از  [24]رگرسيون لجستيک مورد استفاده قرار گرفته است

اند حساسيت های( دارای لغزش که توسط مدل به درستی پيش بينی شدهمشاهدات )پيکسل

های درست(. قدرت درست نمائی و یا وضوح سازی وند )مثبتشمدل ناميده می

(Specificityدرست طبقه بندی شده( مدل نيز براساس درصد مشاهدات )پيکسل )که  های

تا  0شود )منفی های درست(. مساحت زیر منحنی از فاقد لغزش هستند نشان داده می

هتر از یک روش تصادفی کند. اگر مدل بکار رفته وقوع زمين لغزش را بتغيير می 1

باشد. اگر سطح زیر منحنی  5/0تواند برابر با پيش گوئی نماید سطح زیر منحنی می

ترین پيش گوئی را انجام خواهد داد. باشد بهترین و کامل 1در یک مدل، برابر 

های اجزاء در معرض خطر و تواند با نقشهمدل خطر ارائه شده در مباحث گذشته می

مقادیر ریسک طبق  ی آنها تلفيق شده و به مدل ریسک تبدیل شود.درجه آسيب پذیر

  .[25]شد( محاسبه 5رابطه )

Risk = H × V × E             (5) 

( و 1-0: آسيب پذیری )Vسال(؛  /1-0: خطر )H: ریسک )یورو/ سال(؛ Rدر اینجا،  

E.)اجزاء در معرض خطر )یورو : 

ه تعيين گردید. اما ارزیابی آسيب ( به سادگی در منطقEارزش عناصر مختلف )

پذیری عناصر بسيار پيچيده تر است، چراکه نه تنها به نوع اجزاء بستگی دارد 

های زیادی جهت ارزیابی بلکه از نوع و شدت زمين لغزش نيز تاثير می پذیرند. روش

. روش استفاده شده در اینجا یک روش تجربی است که [13] آسيب پذیری ارائه شده است

-های گذشته میهای جمع آوری شده از خسارت وارده در اثر زمين لغزشاساس داده بر
باشد. جهت تعيين ميزان آسيب پذیری مقادیر ميانگين خسارت وارده بر عناصر در 

نظر گرفته شده است. نسبت خسارت/ ارزش برای هر عنصر )در واحد سطح یا طول( 

 یب آسيب پذیری به کار برده شد.( محاسبه شد و تحت عنوان ضر6براساس رابطه )

قيمت جزء مورد نظر/ خسارت وارده به جزء براثر زمين لغزش با نوع            (6)

 =V و شدت مشخص
 

 نتایج .3
 

 نقشه پهنه بندی خطر به روش رگرسیون لجستیک

اجرای این مدل با استفاده از آناليز گام به گام رو به جلو به روش حداکثر 

های متغير که شامل پيشگوهای پيوسته و کالس 62ت. رگرسيون با احتمال صورت گرف

چون در این آناليز متغيرهای مستقل پيشگوهایطبقه بندی شده است شروع گردید. 

ها ليتولوژی، کاربری و پوشش گياهی، جهات جغرافيای، انحناء و ارتفاع دامنه

متغيرهای ساختگی که طبقه بندی شده هستند لذا جهت آشکارسازی اختالف گروه ها از 

شود استفاده گردید. این متد با مدل بدون متغير ساخته می Spssتوسط نرم افزار 

مستقل شروع شده و با اضافه کردن متغيرها در قدم دهم خاتمه یافت. بعد از 

( مربوط به متغيرهای مستقل در تحليل رگرسيون لجستيک βiتخمين ثابت و ضرایب )

متری(  50×50های منطقه هشتجين )تمال برای تمام پيکسلدر مرحله بعد مقادیر اح

براساس مقادیر متغيرهای مستقل محاسبه گردید، این برآورد براساس تابع تعریف 

انجام گرفت. برای هر سلول، نتایج حاصل ضرب ضرایب و مقادیر متغير  f(z)شده 

وع زمين اضافه شد، سپس احتمال وق 0bمستقل با هم جمع شده و به مقدار ثابت 

لغزش تخمين زده شد. نتيجه بصورت یک الیه رستری نشان داده شد که در آن به هر 

 9954/0تا  0سلول مقادیر احتمال تخمينی اخثصاص یافته است، این احتمال بين 

 (. 2نماید)شکل تغيير می
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از  %75نقشه حساسیت به لغزش منطقه براساس احتمال وقوع زمین لغزش ها بر مبنای  -2شکل 

 هاکل زمین لغزش

 

-بوده و نشان می 841/0در مدل رگرسيون لجستيک برابر  (AUC)سطح زیر منحنی 

% است، که نتيجه بسيار خوبی برای پيش بينی وقوع 1/84دهد که دقت پيش گوئی مدل 

مساحت زیر منحنی  asymptoticزمين لغزش است. با توجه به اینکه سطح معناداری 

، به این معنی است که استفاده از ارزیابی بهتر از تخمين باشدمی 05/0کمتر از 

 باشد. می

 

 پهنه بندی ریسک بصورت کمی

 

 50) 1960مورد از آنها که بعد از سال  80مورد زمين لغزش منفرد حداقل در 137از 

اند نوع و ميزان سال گذشته( بوقوع پيوسته و یا حداقل یک با حرکت درباره کرده

های لغزشی به غير از یک مورد ورد گردیده است، در مورد پهنهخسارت تقریبی برآ

های پهنه زمين لغزشی که دارای شناسنامه هستند نوع و ميزان تقریبی خسارت 36در 

ها غير وارده در گذشته تخمين زده شد. درجه اعتماد پذیری و قطعيت این داده

، اطالعات ساکنان و باشد، چراکه در بيشتر آنها نظر کارشناسیقابل برآورد می

مسئولين محلی بطور شفائی مالک ارزیابی قرار گرفته است. بطور کلی تکرار 

سال گذشته و مقایسه ميزان خسارت وارده از  15ها در بازدیدها و داده برداری

اند با ميزان خسارت هایی که در چند دهه گذشته بوقوع پيوستهطریق زمين لغزش

 60های تقریبًا مشابه با آنها حکایت از اعتماد پذیری حداقل برآوردی زمين لغزش

های زمين لغزش از نظر درجه یا % دارد. الزم به ذکر است که خسارت وارده با گروه

های منطقه شدت خطر آنها مطابقت دارد، چرا که ميزان خطرآفرینی زمين لغزش

و مواد حرکت کننده  براساس فراوانی، سرعت و حجم توده جابجا شده و همچنين نوع

تعيين گردیده است. جهت تعيين ميزان آسيب پذیری مقادیر ميانگين خسارت وارده 

نسبت خسارت/ ارزش برای هر عنصر )در واحد سطح  بر عناصر در نظر گرفته شده است.

( محاسبه شد و تحت عنوان ضریب آسيب پذیری به کار 7یا طول( براساس رابطه )

  (.5برده شد )شکل

ای از پتانسيل پولی توان بعنوان درجه( را می1-0براین آسيب پذیری )بنا

خسارت نسبت به ارزش کلی هر جزء تعریف کرد. برای مثال، هزینه متوسط ساخت 

 50یورو در هر متر مربع است، اگر  23های محلی منطقه مورد مطالعه حدود جاده

های رده بر اثر زمين لغزشمتر از طول جاده تحت تاثير قرار گيرد متوسط خسارت وا

با درجه خطر باال )دارای حجم باال بوده و سرعت حرکت آنها نيز تند برآورد شده 

باشد. می 94/0یورو بوده است. در این حالت آسيب پذیری معادل   8050است( برابر 

( ارزش، خسارت و آسيب پذیری عناصر تحت خطر در اثر زمين لغزش های 3در جدول )

 نشان داده شده است.  1960 بعد از سال

 

 ارزش، خسارت و آسیب پذیری عناصر مختلف در منطقه هشتجین -3جدول

آسيب 

 پذیری
 نوع عنصر در معرض خطر (m/€ارزش ) (m/€خسارت )

 7الی  6)آسفالته درجه دوبا عرض  جاده و راه محلی 160 150 94/0
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 متر(

آسيب 

 پذیری

خسارت 

(€/m2) 

ارزش 

(€/m2) 
 هاابنيه

 شامل ساختمان های شهری و روستائی 200 160 8/0

آسيب 

 پذیری

خسارت 

(€/m2) 

ارزش 

(€/m2) 
 کاربری

 اراضی با زراعت آبی 7/0 3/0 42/0

 اراضی با زراعت دیم 4/0 35/0 87/0

 باغ 5/1 1 67/0

 مراتع 6/0 45/0 75/0

 جنگل 8/0 65/0 81/0

 
ش در هر پيکسل با استفاده در نهایت ریسک احتمالی حاصل از وقوع زمين لغز

( محاسبه گردید، در این رابطه با استفاده از مقادیر آسيب پذیری 5از رابطه )

سال آینده ریسک احتمالی در هر  50هر عنصر و احتمال خطر وقوع زمين لغزش در 

ها در سال آینده به دست آمد. نقشه ریسک زمين لغزش 50پيکسل بر حسب یورو و در 

طور جداگانه برای هر عنصر )ابنيه ها، جاده و راه و اراضی( سال آینده ب 50

های ویژه نقشه ریسک تهيه گردید )ریسک ویژه(. با جمع یا اضافه کردن نقشه ریسک

 (. 7کلی به دست آمد )رابطه 

       (7) 

: ریسک محلی؛  های: ریسک ویژه جاده ها و راه ریسک کل؛ :در اینجا:

: ریسک ویژه اراضی. حداکثر مقدار ریسک کل محاسبه شده ها؛ویژه ابنيه

سال آینده  50یورو بر پيکسل در   396177براساس مدل برآورد خطر در منطقه برابر 

 . است

 

 
 نقشه ریسک کل منطقه به روش آماری -9شکل 

 بحث .4

 
ک زمين لغزش تعيين"درجه خسارت مورد انتظار در اثر زمين هدف اصلی ارزیابی ریس

دست یابی به این اهداف به روش های ارزیابی کيفی و کمی ریسک قابل  [25]. لغزش است

دست یابی است.  در ارزیابی کمی ریسک نتيجه احتمال وقوع یک حادثه فاجعه بار 

ين لغزش ها تخمين تعيين می شود، از جمله احتمال خسارت های جانی یا مالی زم

ای یک فرایند چند ارزیابی کمی ریسک زمين لغزش در یک مقياس ناحيه. زده می شود

( خطر 1ای پيچيده است که نيازمند مدیریت اطالعات به دست آمده از منابع مرحله

ارزیابی خطر وقوع  [26].( آسيب پذیری است3( عناصر در معرض ریسک و 2زمين لغزش

سال گذشته و فاکتورهای  50های ل آینده، براساس زمين لغزشسا 50زمين لغزش در 

ها، انجام گرفته است. در این مورد زمين لغزش احتمالی موثر در وقوع زمين لغزش

سال گذشته ( اتفاق افتاده اند و یا زمين لغزش های  50های که جدیدًا )یعنی در 

العه فاکتورهای که اند انتخاب شدند. در این مطکه حداقل یک بار حرکت داشته

رابطه متوسط تا قوی با زمين لغزش دارند و همچنين از عدم قطعيت پائينی 

ها اجرای مدل هندسی زمين لغزشبرخوردار هستند، انتخاب شدند. به دليل اشکال غير
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ای تواند از دقت محاسبات بکاهد، اما در یک مقياس ناحيهدر واحدهای پيکسلی می

قدرت پيشگوئی  را کاهش داده است. متری ميزان عدم قطعيت 50×50های انتخاب پيکسل

و با استفاده از تقسيم زمين  ROC مدل های خطر زمين لغزش ها براساس روش روش

لغزش ها به دو گروه تخمين و ارزیابی انجام گرفت در مدل رگرسيون لجستيک اگر 

در نظر  50/0ز بيش ا 9954/0تا  0مبنای وقوع زمين لغزش در فاصله احتمال بين 

درصدی است. با همين شرایط  1/84گرفته شود، ارزیابی مدل نشان دهنده موفقيت 

ميزان موفقيت بسيار خوب ارزیابی می شود. تبدیل حساسيت به لغزش به احتمال خطر 

لغزش براساس شدت زمين لغزش ها صورت گرفت. جهت تعيين شدت زمين لغزش ها از حجم 

مينی آنها و داده های تاریخی موجود استفاده گردید. مواد جابجا شده، سرعت تخ

در این مطالعه فرض براین است که عوامل ایجاد کننده زمين لغزش ها با شدت 

ها را سبب شوند. مطمئنًا این متوسط تا باال در آینده نيز می توانند زمين لغزش

ابجائی مواد تواند با جهای است، چراکه وقوع زمين لغزش میفرض دارای عدم قطعيت

ها را جهت وقوع ناپایداری در آینده تغيير و افزایش مقاومت آنها حساسيت دامنه

شدت زمين  -این داده های تاریخی به دست آمده از رابطه فراوانی بنابر [8].دهد

ها در تواند معياری کامالً قابل اعتماد جهت تعيين فعاليت زمين لغزشها نمیلغزش

لغزش های انتخاب شده جهت اجرای مدل در این  % از 60ز بيش ا [8].آینده باشد

منطقه در حال حاضر نيز فعال هستند و این می تواند از عدم قطعيت ذکر شده تا 

حدودی بکاهد. تحليل کمی ریسک زمين لغزش برابر حاصل جمع احتمال خطر زمين 

اگرچه عدم لغزش، ارزش عتاصر در معرض خطر و آسيب پذیری در نظر گرفته شده است. 

( وجود دارد اما اصلی ترین Value of elements at riskاطمينانی در برآورد ارزش عناصر )

آید. ارزیابی آسيب پذیری مریوط مشکل در تعریف و تعيين آسيب پذیری بوجود می

ها زمين لغزش ها به دليل پيچيدگی و تنوع گسترده فرایندهای مربوط به زمين لغزش

های تجربی در ارزیابی آسيب پذیری اولين استفاده از روش [27].بسيار مشکل است 

مورد از این عدم قطعيت است.تعيين دقيق پاسخ عوارض طبيعی و مصنوعی در مقابل 

های نامعلوم احتمالی در آینده، بسيار مشکل است. عالوه براین که وقوع زمين لغزش

ها  بر عناصر در ن لغزشهای موجود در خصوص درجه خسارت وارده از طریق زميداده

معرض ریسک کم بوده بلکه در مورد آسيب پذیری بسيار کمتر نيز می باشد.  نگرانی 

های های جمع آوری شده نيز از ميزان خسارتداده از کامل بودن، کيفيت و اعتبار

افزاید. مورد دیگر های گذشته، بر عدم قطعيت مقادیر آسيب پذیری میوارده در سال

عيت، مربوط به عوارضی است که در حال حاضر وجود ندارند و بعدًا اضافه از عدم قط

های اشاره شده در فوق، . عدم قطعيت [13]شده و در معرض خطر قرار خواهند گرفت

شوند تا پيشگوئی مقادیر ریسک برآورد شده را تحت تاثير قرار داده، و باعث می

 صریح و روشن نباشند. در نتيجه های احتمالی در آینده کامالً ها از مقادیر خسارت

های آینده زمين لغزش ها را در نقاط نقشه ریسک تهيه شده اهميت نسبی خسارت

های احتمالی توان ترتيب شدت خسارتدهد؛ و براین اساس میمختلف منطقه نشان می

های آینده را مشخص نمود. بنابراین با استفاده از روش ارائه شده، وارده در سال

سال آینده با وقوع زمين لغزش، بيشترین خسارت  50رود در ی که انتظار میمناطق

رسد که یک نقشه را تحمل نمایند تعيين گردید. با توضيحات ارائه شده به نظر می

-تواند در اجرائی هر گونه  برنامه عمرانی و توسعهپهنه بندی نسبی ریسک نيز می
 ای در منطقه مفيد باشد. 

 

 

 نتیجه گیری .5
 

سال  50مدل های کمی خطر براساس زمين لغزش های با شدت متوسط تا باال که در 

اجرا شد. مناطق  اندگذشته  اتفاق افتاده اند و یا حداقل یک بار حرکت داشته

پرخطر تعيين گردید و احتمال وقوع زمين لغزش های با شدت متوسط به باال در 

با استفاده از خسارت وارده از آینده پيش بينی شد. آسيب پذیری عناصر مختلف 

زمين لغزش ها در گذشته و ارزش عناصر )منابع( تعيين گردید. مقادیر خسارت 

ریسک کالس های ریسک بصورت در نهایت )ریسک( مستقيم مورد محاسبه قرار گرفت. 

بسيار باال، ریسک باال، ریسک متوسط، ریسک پائين و ریسک بسيار پائين نشان داده 

سال  50ارزیابی ریسک به دست آمده ميزان خسارت زمين لغزش در شدند.  نقشه 

های  بکار رفته در این دهند. روشآینده را در منطقه هشتجين بطور نسبی نشان می

پژوهش شناسائی مناطقی را که بيشتر تحت خطر و ریسک زمين لغزش هستند تسهيل 

رفه خواهد بود را های که کوشش در کاهش خطر در آنها مقرون به صنموده و زون

 دهند. نشان می
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