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ارزیاتی کارایی پارامترَای کمی شئًمًرفًمتریک در افسایص صحت وقطٍَای
پُىٍتىذی حساسیت زمیهلغسش (مطالعٍ مًردی :حًضٍ فریذين ضُر ،استان اصفُان)

داًطگاُ ػلَم کطاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی ساسی
پظٍّطٌاهِ هذیشیت حَصُ آتخیض

علیرضا عرب عامری ،1خلیل رضایی 2مسعًد سُراتی 3ي کًرش ضیراوی

4

)alireza.ameri

چکیذٌ
یکی از اَذاف شئًمًرفًلًشیستَا در کار تا مذلَای لىذفرمَای مختلف ،تذست آيردن رياتط تُتر در درک ياقعیتَای
فیسیکی محیط است .در ایه پصيَص تٍ ارزیاتی کارایی پارامترَای شئًمًرفًمتریک در افسایص دقت وقطٍَای پُىٍتىذی
حساسیت زمیهلغسش پرداختٍ ضذ .تٍ ایه صًرت کٍ در اتتذا تا استفادٌ از  9پارامتر ايلیٍ مًثر در رخذاد زمیهلغسش ضامل ضیة،
جُت ضیة ،ارتفاع ،کار تری اراضی ،لیتًلًشی ،فاصلٍ از جادٌ ،فاصلٍ از گسل ،فاصلٍ از آتراٍَ ي ضاخص پًضص گیاَی )(NDVI
اقذام تٍ تُیٍ وقطٍ پُىٍ تىذی گردیذ ي در گام تعذ پارامترَای شئًمًرفًمتریک مًثر در رخذاد زمیهلغسش ضامل ضاخص مًقعیت
تًپًگرافیک ) ،(TPIاوحىای سطح ،اوحىای مقطع ،طًل ضیة ) ،(LSضاخص خیسی تًپًگرافی ) ،(TWIضاخص تًان آتراٍَ )(SPI
ي ضاخص وسثت مساحت سطح ) (SARتٍ مذل اضافٍ ي اقذام تٍ تُیٍ وقطٍ پُىٍتىذی گردیذ ي در آخریه گام صحت وقطٍَای
پُىٍتىذی تا استفادٌ از مىحىی  ROCمًرد ارزیاتی قرار گرفت .جُت تُیٍ وقطٍَای پُىٍتىذی از یک مذل ترکیثی جذیذ استفادٌ
گردیذ ،تذیه صًرت کٍ ترای تعییه يزن معیارَا از ريش رگرسیًن چىذ متغیرٌ ي ترای تعییه يزن کالضَا از ريش وسثت
فراياوی استفادٌ ضذ .وتایج حاصل از پصيَص وطان داد کٍ ضاخصَای شئًمًرفًمتریک تأثیر تٍسسایی در افسایص دقت تطخیص
مىاطق حساض تٍ زمیهلغسش داضت ي تاعث افسایص صحت وقطٍ پُىٍتىذی از  0/731تٍ  0/938گردیذَ ،مچىیه قذرت تفکیک
تیه طثقات لغسش را ویس افسایص دادوذ  .طثق وتایج پارامترَای ضاخص مًقعیت تًپًگرافی ،اوحىای سطح ي وسثت مساحت سطح
تیطتریه تأثیر را در افسایص صحت وقطٍ پُىٍتىذی داضتىذ .تر اساض وتایج ريیکرد ترتر 8/68 ،درصذ (َ 6737کتار) از
مساحت مىطقٍ در ردٌ خطر خیلیزیاد ي  15/33درصذ (َ 11906کتار) در ردٌ زیاد قرار دارد .تا تًجٍ تٍ تًان تاالی پارامترَای
شئًمًرفًمتریک در تطخیص مىاطق حساض تٍ زمیهلغسش استفادٌ از ایه پارامترَا در پُىٍتىذی خطر زمیهلغسش تًصیٍ
میگردد.
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 -1دکتشی طئَهَسفَلَطی داًطگاُ تشتیت هذسعًَ( ،یسٌذُ هسٍَل@yahoo.com :
 -2استادیاس سسَب ضٌاسی ،داًطکذُ ػلَم صهیي ،داًطگاُ خَاسصهی
 -3کاسضٌاع اسضذ ػوشاى ،خاک ٍ پی ،تخص ػوشاى ،گشٍُ خاک ٍ پی ،داًطکذُ فٌی هٌْذسی ،داًطگاُ آصاد اسٍهیِ
 -4استادیاس ،تخص تحقیقات حفاظت خاک ٍ آتخیضداسی ،هشکض تحقیقات ٍ آهَصش کطاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی استاى اصفْاى ،ساصهاى تحقیقات ،آهَصش ٍ تشٍیج کطاٍسصی،
اصفْاى ،ایشاى
تاسیخ پزیشش97/2/1:
تاسیخ دسیافت96/4/22 :

ياشٌَای کلیذی :شئًمًرفًمتری ،صحتسىجی ،پُىٍتىذی ،زمیهلغسش ،استان اصفُان
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مقذمٍ
دس طئَهَسفَلَطی کوی ٍیظگیّای فضایی ٍ آهاسی ٍ
ّوچٌیي استثاعات ٍیظگیّای ًقغِ ای هَسد هغالؼِ قشاس
هیگیشد ( .)19طئَهَسفَهتشی تِ ػٌَاى یک سٍش هذسى تا
سٍیکشد کاستَگشافیکی -تحلیلی تشای ًوایص پستی ٍ
تلٌذیّای سغح صهیي ،صیش هجوَػِای اص طئَهَسفَلَطی است
کِ داسای سٍیکشد اًذاصُ گیشی کوی ٍ کیفی ػَاسض سغح
صهیي ( ٍ )47،36اصَال تش هثٌای تجضیِ ٍ تحلیل ٍ تٌَع دس
استفاع ٍ هطتقات آى ٍ تَاتغ فاصلِ ای تٌا ًْادُ ضذُ است
( .)46،45اگشچِ طئَهشفَهتشی اغلة تِ ػٌَاى یک فؼالیت
صحشایی تا داهٌِای ضاهل صهیيضٌاسی ،طئَهَسفَلَطی ،خاک
ضٌاسی ٍ جغشافیا دس ًظش گشفتِ هیضَد ،اها تخص قاتل
تَجْی اص آى ضاهل تکٌیکّای سایاًِای ًظیش ساهاًِّای
اعالػات جغشافیایی ٍ سٌجص اص دٍس است .ایي فٌاٍسیآٍسی
جذیذ ٍ ًَ کاستشدّای تسیاسی دس ػلَم عثیؼی داسد .اص آى
جولِ هیتَاى تِ تَلیذ ًقطِّای خاک ٍ پَضص گیاّی،
حشکتّای تَدُ ای ٍ صهیيلغضُ ،هغالؼات کطاٍسصی دقیق ٍ
غیشُ اضاسُ کشد ( .)16گستشش سشیغ ضْشًطیٌی دس کٌاس سضذ
سشیغ جوؼیت چالصّای گستشدُای سا تشای هحیظ عثیؼی
ایجاد کشدُ است ( .)52دس عی فشآیٌذ تْشُتشداسی اص صهیي دس
هٌاعق کَّستاًی ،اکَسیستن حساع ٍ ضشایظ پیچیذُ صهیي

دس ایي هٌاعق ،آى سا ًسثت تِ فجایغ هحیغی حساعتش کشدُ
است ( .)14صهیي لغضشّا ،دس هٌاعق کَّستاًی ضایغ
هیتاضٌذ ( ٍ )24خساسات جذی سا تِ اقتصاد ،هحیظ ٍ اًساىّا
دس سشاسش جْاى ٍاسد هیکٌٌذ ( .)25ضٌاسایی هٌاعق حساع
تِ صهیيلغضش جْت اجتٌاب اص خغشات آى تسیاس ضشٍسی
هیتاضذ ( .)24اسصیاتی پتاًسیل هٌاعق ًسثت تِ صهیيلغضش اص
عشیق تْیِ ًقطِ حساسیت صهیيلغضش اهکاىپزیش است (.)49
دس دٍ دِّ گزضتًِ ،قطِّای حساسیت صهیيلغضش جْت
اسصیاتی خغشات لغضش تسیاس هْن ٍ تثذیل تِ یک سٍش هَثش
ضذُ است (ً .)53تایج حاصل اص ایي ًقطِّا جْت هذیشیت
صهیي ٍ کاّص خغشات لغضش هیتَاًذ هَسد استفادُ قشاس گیشد
( .)12،24افضایص صحت ًقطِّای حساسیت صهیيلغضش
هیتَاًذ دس ایي صهیٌِ اعالػات دقیقتش ٍ کاهلتشی سا دس
اختیاس تشًاهِسیضاى قشاس دّذ ( .)18سٍشّای تْیِ ًقطِ
حساسیت صهیيلغضش تش اساع سٍشّای کیفی یا داًص
تٌیاى ( ٍ )39سٍشّای کوی ( )51عثقِتٌذی هیگشدًذ.
هثٌای پٌِْتٌذی دس سٍش کیفی تش اساع ٍیظگیّای راتی ٍ
عثیؼی لغضشّا هیتاضذ .سٍشّای کوی تش اساع استثاط تیي
ػَاهل کٌتشلی ٍ صهیي لغضشّا تا تیاى ػذدی استَاس است کِ
تِ دٍ گشٍُ سٍشّای جثشی ٍ آهاسی تقسین هیگشدد
( )23،30سٍشّای آهاسی دس پٌِْتٌذی خغش صهیيلغضش تِ
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ﻣﻮاد و روشﻫﺎ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ` 49° 36ﺗﺎ`19
 50°ﺷﺮﻗﯽ و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  32˚ 37ﺗﺎ ` 33˚ 05ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﻗﺮار دارد .وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  77646ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ .در
ﺷﮑﻞ  1ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮز ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن و
ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮﯾﺪونﺷﻬﺮ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  2500ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت زﺑﺎﻧﻪاي در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎري واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ اﯾﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ
زاﯾﻨﺪهرود و ﮐﺎرون واﻗﻊ اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
داراي  5دﻫﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺑﺮف اﻧﺒﺎر ،ﻋﺸﺎﯾﺮ،
ﭘﯿﺸﮑﻮه ﻣﻮﮔﻮﯾﯽ ،ﭘﺸﺘﮑﻮه ﻣﻮﮔﻮﯾﯽ ،ﭼﺸﻤﻪ ﻟﻨﮕﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام
از اﯾﻦ دﻫﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي روﺳﺘﺎ اﺳﺖ.
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دو ﺻﻮرت دوﻣﺘﻐﯿﺮه و ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
روشﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﻮده ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰشﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ).(10
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روشﻫﺎي دو ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻣﺎري ﺑﯿﻦ
زﻣﯿﻦﻟﻐﺰش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﯾﺠﺎد
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(52ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي در زﻣﯿﻨﻪ
زﻣﯿﻦﻟﻐﺰش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ) (9،24و
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ) (40،41،48ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در
زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ) .(44ﺷﯿﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (42ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
روشﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه در
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﺮ زﻣﯿﻦﻟﻐﺰش در ﺣﻮﺿﻪ وﻧﮏ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻟﯿﺘﻮﻟﻮژي ،ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ،ﺷﯿﺐ ،ﺟﻬﺖ
ﺷﯿﺐ ،ارﺗﻔﺎع ،ﺑﺎرش ،ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮔﺴﻞ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺎده و ﺗﺮاﮐﻢ
زﻫﮑﺸﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺪل
داراي دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ رﺧﺪاد
ﻟﻐﺰش ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .دوﻟﺘﺨﻮاﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (17ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
روشﻫﺎي آﻣﺎري رﮔﺮﺳﯿﻮن دو و ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي
ﺧﻄﺮ زﻣﯿﻦﻟﻐﺰش در ﺣﻮزه آﺑﺨﯿﺰ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 9
ﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﺐ ،ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ ،ارﺗﻔﺎع ،ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮔﺴﻞ ،ﺳﻨﮓ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ از آﺑﺮاﻫﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺎده ،ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﺑﺮي
اراﺿﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺎده ،ﺷﯿﺐ و ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮔﺴﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در
رﺧﺪاد زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰش داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ
ﻣﺘﻐﯿﺮه داراي دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن دو
ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺮب ﻋﺎﻣﺮي و ﻫﻤﮑﺎران ) (4ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺷﯿﺐ ،ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ ،ﺷﮑﻞ ﺷﯿﺐ ،ارﺗﻔﺎع ،ﻟﯿﺘﻮﻟﻮژي،
ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺎده ،ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮔﺴﻞ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ از
آﺑﺮاﻫﻪ ،ﺗﺮاﮐﻢ آﺑﺮاﻫﻪ ،ﺷﺎﺧﺺ رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻔﺎوت ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ ز
ﻣﯿﻦﻟﻐﺰش ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦﻣﻨﻈﻮر از روشﻫﺎي وزن واﻗﻌﻪ و
ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل
ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ داراي دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل وزن واﻗﻌﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺮب ﻋﺎﻣﺮي و ﻫﻤﮑﺎران ) (5ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺳﻨﺎرﯾﻮي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ رﺧﺪاد ﻟﻐﺰش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
 13ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮﺛﺮ و روشﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ارﺗﻔﺎع ،ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ ،ﺗﺮاﮐﻢ
آﺑﺮاﻫﻪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ از اﺑﺮاﻫﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در رﺧﺪاد زﻣﯿﻦ
ﻟﻐﺰش داﺷﺘﻪاﻧﺪ .رﺳﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (38ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ
زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰش ﺑﺎ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه در ﺣﻮزه آق ﻣﺸﻬﺪ،
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  8ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﻔﺎع ،ﺷﯿﺐ ،ﺟﻬﺖ

ﺷﯿﺐ ،زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺧﺎكﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ از آﺑﺮاﻫﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ از
ﺟﺎده ،و ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ از آﺑﺮاﻫﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در وﻗﻮع زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰش داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺤﺖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
زﻣﯿﻦﻟﻐﺰش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﺛﺮ در وﻗﻮع زﻣﯿﻦﻟﻐﺰش اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ
ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﮔﺮدﯾﺪ و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اوﻟﯿﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﺗﻬﯿﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﺤﺖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﻣﯿﻦﻟﻐﺰش از ﯾﮏ
روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺮاي
ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ از روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﻤﯿﺰي و ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﮐﻼسﻫﺎ از ﻣﺪل ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﯽ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي
از ﻣﻨﺤﻨﯽ  ROCاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ اﻧﺤﻨﺎي ﺳﻄﺢ ،اﻧﺤﻨﺎي ﻣﻘﻄﻊ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺧﯿﺴﯽ
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ) ،(TWIﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮان آﺑﺮاﻫﻪ ) ،(SPIﻃﻮل ﺷﯿﺐ
) ،(LSﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ) (SARو ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ) (TPIدر ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
زﻣﯿﻦﻟﻐﺰش و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺤﺖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي
ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﻣﯿﻦﻟﻐﺰش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰش ﻧﻮآوري
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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Figure 1. Area of study

روش تحقیق
نقشههای پایه مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از
نقشه زمینشناسی در مقیاس  ،10111111عکسهای هوایی
در مقیاس  ،1001111نقشه توپوگرافی با مقیاس  1001111و
تصاویر ماهواره ای  . ETM+متغیرهای مورد استفاده در این
پژوهش شامل  ۹پارامتر اولیه شامل ارتفاع (شکل .2الف)،
شیب (شکل .2ب) ،جهت شیب (شکل .2پ) ،فاصله از جاده
(شکل .2ت) ،آبراهه (شکل .2ث) ،گسل (شکل .2ج)،

لیتولوژی (شکل .2چ) ،کاربری اراضی (شکل .2ح) و شاخص
پوشش گیاهی (شکل .2د) و  ۷پارامتر ژئومورفومتریک شامل
انحنای سطح (شکل .3الف) ،انحنای مقطع (شکل .3ب)،
طول شیب (شکل .3پ) ،نسبت مساحت سطح (شکل .3ت)،
شاخص موقعیت توپوگرافی (شکل .3ث) ،شاخص خیسی
توپوگرافی (شکل .3ج) ،و شاخص توان آبراهه (شکل .3چ)
میباشد.
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شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه
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شکل  -2پارامترهای اولیه موثر در لغزش

Figure 2. Initial conditioning factors
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Figure 3. Geomorphometric conditioning factors
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در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ  1:100000ﻣﻨﻄﻘﻪ
)ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،(1377 ،وﺿﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻓﺘﻮژﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻋﮑﺲﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ  1:40000ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﮐﺸﻮر ) (32و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ
ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ
و ﺧﻄﻮارهﻫﺎ ،اﻗﺪام ﺑﻪ رﻗﻮﻣﯽ ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي
ﻟﯿﺘﻮﻟﻮژي ،ﻓﺎﺻﻠﻪ از آﺑﺮاﻫﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮔﺴﻞ و ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺎده ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺤﯿﻂ  ArcGISﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺪل ارﺗﻔﺎﻋﯽ رﻗﻮﻣﯽ  ،DEMﻧﻘﺸﻪ ﺷﯿﺐ ،ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ و
ﻃﺒﻘﺎت ارﺗﻔﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ،از
ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس  1:50000ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ) (7،20اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ارﺗﻔﺎﻋﯽ و
ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي ﻣﯿﺰان  100ﻣﺘﺮي ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻗﻮﻣﯽ و
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺤﯿﻂ
ﻧﺮم -اﻓﺰار  ILWIS3.8اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي
ﻣﯿﺰان و ﻧﻘﺎط ارﺗﻔﺎﻋﯽ رﻗﻮﻣﯽ ﺷﺪه و روش درون ﯾﺎﺑﯽ ،اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺪل ارﺗﻔﺎﻋﯽ رﻗﻮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﻣﺪل رﻗﻮﻣﯽ
ارﺗﻔﺎﻋﯽ ،ﻧﻘﺸﻪ ﺷﯿﺐ ،ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ ،ارﺗﻔﺎع و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ دﻗﺖ  10در  10ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﻘﺸﻪ
ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﻨﺠﻨﺪه ETM+
در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮماﻓﺰار  ENVI 4.8ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻘﺸﻪ
 NDVIﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ  IRSﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي  LISS IIIﺑﺎ

ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ) 25 × 25ﻣﺘﺮ( و ﭘﺎﻧﮑﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ )2/5 × 2/5
ﻣﺘﺮ( اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ .ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻧﻈﺎرت ﺷﺪه و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺤﻨﺎي ﺳﻄﺢ ،اﻧﺤﻨﺎي ﻣﻘﻄﻊ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ،
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺧﯿﺴﯽ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ،
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮان آﺑﺮاﻫﻪ و ﻃﻮل ﺷﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺤﻨﺎي ﺳﻄﺢ و
اﻧﺤﻨﺎي ﻣﻘﻄﻊ ﻧﻮع ﺷﯿﺐﻫﺎ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي
ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در وﻗﻮع زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰش ﻫﺎ ﻧﻘﺶ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) .(8اﻧﺤﻨﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻬﺖ در ﻃﻮل
ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺤﻨﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﺮ روي ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺷﯿﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و واﮔﺮاﯾﯽ آب در ﻃﻮل
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮازﯾﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(33اﻧﺤﻨﺎي ﻣﻘﻄﻊ ،ﻣﻌﺮف اﻧﺪازه
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻣﯿﺰان در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺗﻘﻌﺮ اﻧﺤﻨﺎي ﺳﻄﺢ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن ﻣﻨﻔﯽ
و در ﻣﻮارد ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(22اﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ،ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ )در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ(،
رﺳﻮﺑﮕﺬاري )در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) .(50اﻧﺤﻨﺎي ﻣﻘﻄﻊ ﻫﻤﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﯿﺐ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(28ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺤﻨﺎي ﺳﻄﺢ و
ﻣﻘﻄﻊ در ﻣﺤﯿﻂ  1 SAGAGIS 2.1.اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ 1ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪي
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A

()1

) ( = SAR

()2
()3

)TWI = In (AS ⁄tan β
SPI = As × tan σ

()4

SL = (AS /22.13)0.6 × (sinβ/ 0.0896)1.3

AS

روش چند متغیره خطی

3- Stream power index (SPI

روش نسبت فراوانی

نسبت فراوانی ارتباط کمی میان رخداد زمین لغزشها و
متغیرهای مختلف تأثیرگذار در آن را مشخص مینماید .در
تعیین نرخ نسبت فراوانی ،نسبت رخداد لغزش در هر کالس از
فاکتورهای تأثیرگذار نسبت به کل لغزشها به دست آمده و
نسبت سطح هر کالس نسبت به کل مساحت منطقه نیز
محاسبه میگردد .در نهایت با تقسیم نرخ رخداد لغزشها در

)2- Topography Wetness Index (TWI

)1- Topographic position index (TPI

] [ DOI: 10.29252/jwmr.9.18.220

مدل رگرسیون چند متغیره یک روش آماری است که از
طریق آن میتوان رابطه یک متغیر وابسته و مجموعهای از
متغیرهای مستقل را تجزیه و تحلیل کرد .روش رگرسیون
چند متغیره یک ابزار استنباطی است که برای بررسی روابط
موجود میان پارامترهای مستقل و تأثیر همزمان بر پارامترهای
غیر مستقل به کار گرفته میشود .از آنجا که پدیدههای
طبیعی نظیر زمینلغزش ناشی از عملکرد همزمان چند متغیر
بوده ،لذا استفاده از این روشها مناسب میباشد .در مدل
رگرسیون چند متغیره خطی با در دست داشتن مقادیر Xi
معین (متغیر مستقل) ،مقادیر  Yiیا متغیر وابسته را میتوان به
صورت خطی برآورد کرد .مدل کلی تابع رگرسیون به صورت
معادله زیر است
Yi = B1 + B2 Xi + ⋯ . +Bj Xi
()5
که در آن :Yi ،تخمین متغیر وابسته :B1 ،ضریب ثابت یا
عرض از مبدا :B2 ،ضریب متغیر 𝑖 Xو 𝑖 :Xمتغیر مستقل
میباشد (.)42

] [ DOR: 20.1001.1.22516174.1397.9.18.17.1

که در رابطه یک  Aمساحت سطح منطقه به کیلومتر مربع ،و
𝑆𝐴 مساحت پالنی متریک میباشد و در روابط  2تا AS ،4
مساحت حوضه آبخیز  σشیب به درجه و  βگرادیان شیب بر
حسب درجه میباشد.

] [ Downloaded from jwmr.sanru.ac.ir on 2023-01-08

چشمانداز میباشد .شیبهای با پستی و بلندی باال به دلیل
تغییرات شیب به سود نفوذ بارندگی در خاک و بنابراین
بیثباتی آن ،برای وقوع زمین لغزش مساعدتر میباشند.
نسبت مساحت سطح هر منطقه در چشم انداز با استفاده از
فرمول  1قابل محاسبه میباشد ( .)22شاخص موقعیت
توپوگرافی 1ارتفاع هر پیکسل در مدل رقومی ارتفاعی را با
میانگین ارتفاع پیکسلهای اطراف آن مقایسه میکند .این
فاکتور شرایط طبقهبندی چشمانداز به کالسهای مرفولوژیک
را فراهم میسازد .مقادیر مثبت و منفی آن بیانگر این است
که پیکسل باالتر و پایینتر از پیکسلهای اطراف میباشد
( .)22شاخص خیسی توپوگرافی ،2شاخص ترکیب پستی و
بلندی بوده که نسبت بین شیبها را در حوضه به نمایش
میگذارد .شاخص خیسی ،شاخصی از توزیع مکانی رطوبت
خاک در طول چشمانداز زمین است ( .)42شاخص توان
آبراهه 3میتواند برای توصیف پتانسیل فرسایش جریان و
فرآیندهای مرتبط مورد استفاده قرار گیرد .با افزایش مساحت
حوضه و میزان شیب ،مقدار آب فراهم شده بوسیله مناطق
پرشیب و شدت جریان آب افزایش مییابد و در نتیجه قدرت
جریان و پتانسیل فرسایش افزایش پیدا میکند .به منظور
محاسبه شاخصها از معادالت زیر استفاده گردید (.)31

در تحلیل خطر زمینلغزش در برخی موارد پارامترها کمی
(شیب ،بارندگی) و در مواردی نیز کیفی (جهت شیب،
لیتولوژی) میباشند .از آنجایی که روشهای آماری از
دادههای کمی استفاده میکنند ،در نتیجه الزم است که
دادههای کیفی به کمی تبدیل گردد .برای تجزیه و تحلیل
اثرات هر کدام از عوامل موثر در ایجاد زمینلغزش و نیز کمی
کردن و وزندهی به عوامل به طریق رگرسیون چند متغیره
خطی نیاز به نقشه واحدهای همگن میباشد .بدینصورت که
پس از تهیه انواع نقشههای مربوطه با توجه به متغیرهایی که
اثرات آنها در وقوع زمینلغزشها مورد نظر میباشد ،نسبت به
هم مقایسه و نقشههای مربوط به این متغیرها همپوشانی
گردیده و واحدهای همگن به دست میآید .این کار از طریق
نرمافزار  ArcGIS10.2قابل انجام است .واحدهای همگن
واحدهایی هستند که دارای خصوصیات مشترکی از نظر
عوامل موثر در وقوع زمینلغزش میباشند و به واسطه داشتن
اختالف با واحدهای مجاور خود از نظر یکی از عوامل ذکر
شده از آنها متمایز می شوند .کمی کردن عوامل و وزن دهی
به طبقات مختلف آنها با توجه به درصد سطح لغزش یافته در
واحدهای همگنی صورت میگیرد که از نظر تمامی عوامل در
نظر گرفته شده مشابه بوده و به واسطه تغییر تنها یکی از
عوامل متفاوت میباشند .به این منظور ابتدا نقشه واحدهای
همگن و نقشه پراکنش زمین لغزشها را همپوشانی کرده و
مساحت زمینلغزشهای موجود در هر واحد همگن به دست
میآید .نسبت مساحت لغزشها به مساحت واحد همگن به
عنوان  Yدر نظر گرفته میشود که در واقع بیانگر درصد
سطح لغزیده شده در هر واحد همگن میباشد و به این دلیل
درصد سطح لغزش یافته مدنظر است که میتوان اثر هر کدام
از عوامل کلیدی یا برتر را نسبت به درصد سطح لغزش یافته
مقایسه کرد که در اینجا  Yتابعی از هر کدام از عوامل موثر
خواهد بود .در این مرحله از کار برای وزندهی به کالسههای
مختلف ،به کالسی که بیشترین درصد سطح لغزش یافته را
داراست امتیاز  11داده و بقیه کالسهها به صورت نسبتی از
این کالس امتیاز داده میشوند .پس از دستیابی به نرخهای
مربوط به طبقات هریک از عوامل ،این اطالعات برای
 ۵23425واحد همگن به صورت  ۵23425تکرار و  1۱تیمار
به محیط نرمافزار  SPSS22منتقل گردید .از بین روشهای
رگرسیون چند متغیره روش  Enterبا سطح اطمینان بیش از
 25درصد برای هر یک از عوامل انتخاب شد .با توجه به نتایج
حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره ،برای تمامی
عوامل ضریب معنیداری باالتر از  29درصد به دست آمد که
نشاندهنده آن است که از نظر آماری رابطه قوی با درصد
سطح لغزش یافته در واحدهای همگن داشته اند.
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ﻫﺮ ﮐﻼس ﺑﺮ ﻧﺮخ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﮐﻼس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻼسﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﻼس از
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻟﻐﺰش در راﺑﻄﻪ  4ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
)راﺑﻄﻪ (4

=

=

) ( = 1,2, … . ,

)

(∑ =

] [ DOR: 20.1001.1.22516174.1397.9.18.17.1

ﮐﻪ در آن  :LSIﺷﺎﺧﺺ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﺧﺪاد زﻣﯿﻦﻟﻐﺰش:FR ،
ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮر و  :nﻣﺠﻤﻮع ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ورودي اﺳﺖ
) .(51ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن  9ﭘﺎراﻣﺘﺮ اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﺛﺮ در زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰش و
 7ﭘﺎراﻣﺘﺮ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ
ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺧﻄﯽ و ﺿﺮب آن در وزن ﮐﻼسﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي وزﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ و ﺑﺪون
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﺴﺖﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ) (1،2،3،42ﺑﻪ ﭘﻨﺞ
ﮐﻼس ﺧﯿﻠﯽزﯾﺎد ،زﯾﺎد ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﮐﻢ و ﺧﯿﻠﯽﮐﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي
ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﻣﯿﻦ
ﻟﻐﺰش ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ در
اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺤﺖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﯽ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﯽ  ROCﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﻠﮕﺮﻧﺴﺒﯽ ) (ROCﺻﺤﺖ
روشﻫﺎ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ) (FRو ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ
ﺳﻠﻮل ﻫﺴﺘﻪ ) (SCAIدﻗﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل
ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻫﻤﺎن ﻟﻐﺰشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ ) ،(15از ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﻟﻐﺰﺷﯽ 70 ،درﺻﺪ ﺑﺮاي
اﺟﺮاي ﻣﺪل و  30درﺻﺪ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ).(21
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ﮐﻪ در آن  :Aﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎي ﻟﻐﺰش ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻫﺮ ﮐﻼس:B ،
ﻣﺠﻤﻮع ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎي ﻟﻐﺰﺷﯽ ﮐﻞ ﺣﻮﺿﻪ :C ،ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎي
ﻫﺮ زﯾﺮ ﮐﻼس از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻟﻐﺰش :D ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎي ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :E ،درﺻﺪ رﺧﺪاد ﻟﻐﺰش در
ﻫﺮ زﯾﺮ ﮐﻼس از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ و  :Fدرﺻﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻫﺮ زﯾﺮ ﮐﻼس از ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن
ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ رﺧﺪاد زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در
ﻣﺤﯿﻂ  GISﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ).(19
)راﺑﻄﻪ (5

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
راﺑﻄﻪ  6ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ  Rﻣﻌﺎدل  0/92را در روش رﮔﺮﺳﯿﻮن
ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺧﻄﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .وزن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
اوﻟﯿﻪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ در ﺟﺪول ) (1ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
)راﺑﻄﻪ (6
Y= 0/093 + (Xaltitute × 0/3) + (Xslope × 0/135) +
(Xaspect × 0/235) + (Xdisfault × 0/075) +
(Xdisdrinage × -0/023) + (Xdisroad × -0/0013) +
(XNDVI × 0/0435) + (Xlithology × 0/503) +
× (Xlanduse × 0/0823) + (XSPI × 0/205) + (XLS
)0/198) + (XTWI × -0/0134) + (XProfile × -0/295
× + (XTPI × 0/531) + (XPlan × 0/432) + (XSAR
)0/262
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در رﺧﺪاد
زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰش ﺑﺎ روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ) ،(TPIﻟﯿﺘﻮﻟﻮژي و
اﻧﺤﻨﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات )،0/531
 0/503و  (0/432ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در وﻗﻮع زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰش در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
آﻟﺰوواﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ) (6و ﭼﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ) (11ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺮاﮐﻢ آﺑﺮاﻫﻪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺧﯿﺴﯽ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ
و ﻓﺎﺻﻠﻪ از آﺑﺮاﻫﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات )، -0/023
 -0/0134و  ( -0/0013ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ رﺧﺪاد زﻣﯿﻦﻟﻐﺰش
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ارﺗﻔﺎع ،اﻧﺤﻨﺎي ﻣﻘﻄﻊ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺳﻄﺢ ،ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪرت ﺟﺮﯾﺎن ،ﻃﻮل ﺷﯿﺐ ،ﺷﯿﺐ،
ﮐﺎرﺑﺮي اراﺿﯽ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﮔﺴﻞ و ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ )،0/205 ،0/235 ،0/262 ،0/295 ،0/3
 (0/043 ،0/075 ،0/0823 ،0/135 ،0/193اﻣﺘﯿﺎز در رﺗﺒﻪﻫﺎي
ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ،وزن ﮐﻼسﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﺴﺒﺖ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﻄﺢ ﻫﺮ
ﮐﻼس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﻄﺢ ﻟﻐﺰﺷﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﮐﻼس
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎره  2وزن ﻫﺮ ﮐﻼس
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .وزن ﮐﻼسﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ
در ﺟﺪول  1و وزن ﮐﻼسﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اوﻟﯿﻪ در ﺟﺪول 2
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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جدول  -۱وزن پارامترهای ژئومورفومتریک موثر در لغزش به همراه کالسهای آنها

Table 1. Weight of Geomorphometric conditioning factors along with their classes

پارامتر

طول شیب
(متر)

انحنای مقطع
شاخص
موقعیت
توپوگرافی
انحنای سطح

شاخص
موقعیت
توپوگرافی
نسبت مساحت
سطح

۰-۴/۱2
۴/۱2-۱2/۷۲
۱2/۷۲-۷۴/۰۴
۷۴/۰۴-۴۷/۹6
۴۷/۹6-26۷/۰6
۴/۱۹-۲/۱۷
۲/۱۷-۵/2۴
۵/2۴-۱2/۲2
۱2/۲2-22/6۲
-۰/۰2 - -۰/۰۰۱
-۰/۰۰۱ -۰/۰۰۱
۰/۰۰۱-۰/۰۷
دره
دامنه
خط الراس
مقعر
هموار
محدب
۰-۷۰۰
۷۰۰-6۰۰
6۰۰-۵۰۰
۵۰۰-۱2۰۰
۱2۰۰-۱۹۰۰
>۱۹۰۰
۱-۱/۰۲
۱/۰۲-۱/2۱
۱/2۱-2/2۴

نسبت فراوانی
۱/۰۴6
۱/6۲۱
۰/۱۲۴
2/2۵۹
۱/۲۱۷
۱/۹۹
۰/۲6۰
۰/۵۱۴
۰/۲۰۴
2/۰۰۷
۰/۱۵2
۷/۹۴۵
۰/۲۴۵
۱/۴۱۵
۰/۵22
۱/2۷2
۰/۴۷۴
۱/2۵6
۱/۰۰۱
۰/۹۴۵
۱/۴۴
۰
۱/6۹۴
۰
۰/۲۱۴
۱/۹۰
۱/۷۲

وزن عامل

معنیداری

۰/۱۵۴

۰/۰۰۰

۰/۰2۷۴

۰/۰۰۰

۰/۰۱۵۹

۰/۰۰۰

۰/۹۷۱

۰/۰۰۱

۰/۴۷2

۰/۰۰۰

۰/2۰۹

۰/۰۰۰

۰/262

۰/۰۰۱
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شاخص
خیسی

کالس

مساحت کل
مساحت
۷۹۵۵۲/2۲
2۷۴۹۴/۴2
2۷۹۹۹/۹۴
2۰6/۴۱
۴۰/2۱
2۹۴۲۵/6
2۴۴22/۱
۵6۷6۹/۹
2۱2۰/۷
۱۰۴62/۱۴
۴2۲22/۹6
۵2۲۷/۵۲
۷6۱۴۲/6۴
۱2۷۲6/۴۴
۱۷۴۵۷/۹۴
۱۰۵۴۵/۵۴
۷۴۹۹۷/۴
۱2۵۱۴/۷
62۰22/۰۲
2۷۱/۷۹
۵۷/۴6
6۴/6۰
۷۷/۱۲
۵/6۹
۷۴۴۴۴/۲6
۱۴۴۹۹/۰۷
۴۷۹۰/۴6

()٪
۴۷/۰2
2۴/۹۱
2۴/۱۹
۰/2۴۲
۰/۰۴۴
۱۲/۷۴
۱6/6۷
6۴/۹۵
۱/۴2۱
۱6/۲۹
6۴/۴
۱۴/۴۴
۹۲/۵۷
۱۵/۴۱
22/2۴
۱۲/۹۵
6۱/۲2
2۰/6۲
۵۵/۷۱
۰/۷۲
۰/۱۹
۰/۱۰
۰/۰۹۷
۰/۰۱۹
62/۲6
۷۰/۱2
۲/۱۰

مدل نسبت فراوانی
مساحت لغزش
مساحت
()٪
۴6/۲۹
۹۲۷/۴۴
۴۲/6۴
۹۴۴/۴۱
۴/۵
6۰/۱۴
۰/۹6۲
6/۵6
۰/۰۴2
۱/۰۱
2۲/۰۷
۲۱۱/۱2
۱2/6۹
۷۷2/۵۴
۹۵/۷
۱۹6۰/۰۷
۱/۰۰۱
26/۷۹
۷۷/۹6
۱۴۴6/6۲
۱۷/۱۷
۲۷۴/2
۹۷/2۵
2۵۵۹/۹۵
۴۷/۴۷
۹۷۱/۷۴
۷6/۰۹
۴۴۱/۱2
2۰/۹۱
2۹۰/۵۹
2۱/6۴
26۹/۵
۹۱/۹
6۷۱/۲
26/۴۱
۷2۴/۴
۵۵/۴۰
۱2۱۵/2
۰/2۱۴
2/6۴
۰/2۴۷
۷/۴۴
۰
۰
۰/۰۴۴
۱/۰۴
۰
۰
۴۴/۴۷
۹۴6/۲
۴۹/۴۱
۹۹۷/۴
۵/۲۴
۱۱۴/۴

مدل رگرسیون خطی

جدول  -2وزن پارامترهای اولیه موثر در لغزش به همراه کالسهای آنها

Table 2. weight of Initial conditioning factors along with their classes

پارامتر

شیب
()٪

جهت شیب

فاصله از گسل
(متر)

شاخص پوشش
گیاهی
فاصله از جاده
(متر)

۰/۵۹2
۰/۵۷۵
۰/6۱۲
۱/۴۷2
2/۱۷۱
۰/۷۹2
۰/2۰۲
۰/6۰۷
۰/۴2۵
۱/۹۱
۰/۲۴۵
۰/۵۵۴
۱/22
۰/۴۹۹
۱/۱۰
۰/۵۴۰
۰/۵۱۲
۱/۱۹
۱/۱۴
۰/۴۵۱
۱/۱2
۰/۲۰2
۰/۴۷۰
۱/۷۹
۰/۵۴۴
۰
2/۴۱
۱/2۴
۰/۲۰۲
۰/۵6۰
۱/۱۰
۰/۵۴۱

۰/۷

۰/۰۰۹

۰/۱۷۹

۰/۰۰۰

۰/2۷۹

۰/۰۰۰

۰/۰۲۹

۰/۰۰۹

-۰/۰2۷

۰/۰۰۰

۰/۰۴۷۹

۰/۰۰۹

-۰/۰۰۱۷

۰/۰۰۰
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فاصله از آبراهه
(متر)

۱۲۲۵-2۷۴۵
2۷۴۵-26۱۵
26۱۵-2۴۹۴
2۴۹۴-۷۱۵۰
۷۱۵۰-۴۰۰۰
۰-۹
۹-۱2
۱2-2۹
2۹-۴۰
>۴۰
جنوب شرق
غرب
شرق
جنوب
شمال غرب
شمال
شمال شرق
جنوب غرب
۰-۹۰۰
۹۰۰-۱۹۰۰
۱۹۰۰-۹۰۰۰
>۹۰۰۰
۰-2۰۰
2۰۰-۹۰۰
۹۰۰-۱۰۰۰
>۱۰۰۰
-۰/۴۲ - -۰/۷۹
-۰/۷۹ -۰/۰۷
۰/۰۷-۰/۹۲
۰-۹۰۰
۹۰۰-۱۰۰۰
>۱۰۰۰

نسبت فراوانی

وزن عامل
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ارتفاع (متر)

کالس

مساحت کل (هکتار)
()%
مساحت
۱۰/۹۴
6۹۴۵/2۴
۷۹/۰۷
2۱۴۴۴/۹۲
۷۱/۲2
۱۵۴۱۹
۱۹/6۰
۵۲۴۹/۴۲
۲/۰۴
۴۴2۴/۴۷
۷/۷۵
26۷۴/۵2
۴
62۱2/6۰
2۱/۲
۱6۴۹۴/۴۲
2۴/۵۷
۱۵۷6۷/۲
۴۱/۵۹
۷2۹۲6/۲۴
۱۱/۷۹
۴۴۱۵/۹۱
۱۰/۴2
۴۰۵۲/66
۵/۹۴
۲۴۴۱/6۷
۱۷/۲6
۱۰6۵۰/۴
۱۱/62
۵۰2۵/۱2
۱۷/2۹
۱۰2۴۵/۹۷
۱۴/۹۱
۱۱26۵/۱۴
۱۹/۴6
۱2۰۰۵/۴۷
۱2/۴
۵62۵/۴۵
۱۵/6
۱۹226/۷6
۴۴/۲۴
۷۲۴۴۷/۱۱
۱۵/۱۵
۱۴۵۰۲/۹۱
6۰/۲۱
۴۲۱۴۰/۷۵
۷۱/۲2
2۴6۷۰/۷۴
۲/۰۲
۹۴۵۷/۹۷
۰/۴۵2
۷۴2/۹۲
۷/۰۱
2۱۱2/۴
۷۵/۴
2۲۴۲۴/۹
۹۲/۱۲
۴۰۰۷۵/۲
۴۷/۰۴
۷۷۴۹۱/۰۹
22/۹
۱۲۴۲2/۹۹
۷۴/۴۱
26۲2۷/2۲

مدل نسبت فراوانی
مساحت لغزش (هکتار)
()%
مساحت
۱۰/۰۴
۱2۷/۱۵
۷2/۵
۴۰۷/۹۴
۱۵/6
2۴۰/۴2
22/۷۹
2۲۴/۱۱
۱۹/۰۵
۱۴۹/۱۴
۱/۱۵
۱۴/2۴
۱/6۹
2۹/2۵
۱۷/۰۵
۱۵۵/۴۹
2۰/6۵
۷۱۹/26
6۷/۷۹
۵6۹/۷
۴/۵6
۱۷6/۹۴
۱۰/۴۱
۱۹۴/6۷
۱۱/۲۴
۱۲۵/۰۱
۱۱/۲۲
۱۲۵/۴۷
۱2/۴۲
۱۵6/۱۹
۱2/۵۴
۱۵۲/۴۴
۱۷/۷۱
2۰2/۵۰
۱۲/۵۱
2۲2/۵6
۱۴/۱۴
2۱6/۰۴
۱۲/۴۴
266/۷۴
۹۴/۴۴
۴۷۹/۹6
۱۷/۴۵
2۰۹/۹۷
۹۰/۴2
۲6۴/2۴
۴2/۴۵
6۹۷/۴۲
6/6۴
۱۰۱/۴
۰
۰
۴۵/۴
۴۴/۰6
۹۱/۰6
۹۰۹/6
۴۰/۴۴
۴۰۰/۷۵
۴۱/۷۲
6۷۰/۷۴
2۴/۴۷
۷۲۴/۴۱
۷۷/۲۴
۹۱۴/۴

مدل رگرسیون خطی
معنیداری
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اداﻣﻪ ﺟﺪول 2
ﭘﺎراﻣﺘﺮ

ﻟﯿﺘﻮﻟﻮژي

ﺷﯿﻞ و ﻣﺎرن
آﺑﺮﻓﺖ و ﭘﺎدﮔﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ
آﻫﮏ ﻣﺎرﻧﯽ،رﺳﯽ ﻣﺎﺳﻪ اي
ﮐﻨﮕﻠﻮﻣﺮا و ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ
آﻫﮏ ﻣﺎرﻧﯽ و ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮕﯽ
آﻫﮏ ﺳﻔﯿﺪ ،ﻣﺎرﻧﯽ و دوﻟﻮﻣﯿﺘﯽ
آﻫﮏ ﻧﺎزك ﻻﯾﻪ رﺳﯽ
آﻫﮏ رﯾﻔﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻞ
آﻫﮏ اورﺑﯿﺘﻮﻟﯿﻦ دار
آﻫﮏ دوﻟﻮﻣﯿﺘﯽ
رادﯾﻮﻻرﯾﺖ و ﮐﻨﮕﻠﻮﻣﺮا
ﮐﺸﺎورزي
ﺑﺎغ
ﻣﺮﺗﻊ ﺧﻮب
ﮐﺸﺎورزي و دﯾﻢ
ﮐﺸﺎورزي و ﻣﺮﺗﻊ ﺧﻮب
ﮐﺸﺎورزي و ﻣﺮﺗﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺮﺗﻊ ﺧﻮب و ﺟﻨﮕﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺮﺗﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺮﺗﻊ ﻓﻘﯿﺮ
ﺻﺨﺮه
ﺷﻬﺮي

0/503

0/005

0/0823

0/000

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ،ﮐﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﻣﯿﻦﻟﻐﺰش ﺑﺪون ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،33/11 ،22/68
 14/45 ،23/65و  6/11درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در
ﮐﻼسﻫﺎي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽﮐﻢ ،ﮐﻢ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،زﯾﺎد و ﺧﯿﻠﯽزﯾﺎد
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ  28/37 ،21/66 ،25/9 ،4/67و
 19/41درﺻﺪ از زﻣﯿﻦﻟﻐﺰشﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در
ﮐﻼسﻫﺎي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽزﯾﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از دو روﯾﮑﺮد ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﮐﻼس ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽزﯾﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ) (11و ﭼﻮزﯾﺎﻧﯿﺘﯿﺲ و ﻫﻤﮑﺎران )(14
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.

ﺷﮑﻞ  -5ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﺑﺪون ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ

Figure 5. Zonation without Geomorphometric Factors

] [ DOI: 10.29252/jwmr.9.18.220

ﺷﮑﻞ -4ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ

Figure 4. Zonation with Geomorphometric Factors

وزن ﻋﺎﻣﻞ

] [ DOR: 20.1001.1.22516174.1397.9.18.17.1

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ زﻣﯿﻦﻟﻐﺰش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ در ﺷﮑﻞ ) (4و ﺑﺪون ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ در ﺷﮑﻞ ) (5ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ
 6ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﻟﻐﺰشﻫﺎي رﺧﺪاده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻘﺸﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  8/68درﺻﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
در ﮐﻼس ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽزﯾﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و 15/33
درﺻﺪ در ﮐﻼس ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ،26/5
 26/97و  22/52درﺻﺪ در ﮐﻼسﻫﺎي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽﮐﻢ ،ﮐﻢ
و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﮐﻞ ﻟﻐﺰشﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ  29/15درﺻﺪ در ﮐﻼس ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽزﯾﺎد و
 24/57درﺻﺪ در ﮐﻼس ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ  ،20/56 ،4/89و  20/82درﺻﺪ در ﮐﻼس

ﻧﺴﺒﺖ
ﻓﺮاواﻧﯽ
0/387
0/438
0/526
71/78
1/96
1/51
0/547
0/953
0/517
2/52
2/58
1/08
1/38
1/59
0
1/63
0/343
0/587
1/66
0
1/98
0/966
0

ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ

ﻣﻌﻨﯽداري

] [ Downloaded from jwmr.sanru.ac.ir on 2023-01-08

ﮐﺎرﺑﺮي
اراﺿﯽ

ﮐﻼس

ﻣﺪل ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻟﻐﺰش
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ
)(%
ﻣﺴﺎﺣﺖ
)(%
ﻣﺴﺎﺣﺖ
0/734
10/72
1/89
1095/73
6/27
91/63
14/3
8266/85
7/07
103/35
13/44
7764/38
16/91
0/247
0/235
136/13
2/37
34/66
1/20
698/39
1/14
16/74
0/754
436/04
12/44
181/71
22/72
13129/08
35/8
522/80
37/52
21680/8
0/73
10/72
1/41
819/07
10/4
152/96
4/14
2396/79
6/02
88
2/33
1347/4
6/01
94/27
5/52
4291/96
1/24
19/60
0/900
699/16
7/06
110/83
4/44
3450/09
0
0
0/448
347/99
73/88
73/88
2/88
2242/32
1/02
16/06
2/98
2316/79
25/42
398/85
43/3
33626/92
17/63
276/68
10/56
8203/58
0
0
3/26
2538/97
23/76
372/78
11/98
9301/17
13/1
205/58
13/56
10534/54
0
0
0/120
93/34

Table 2. Continue

ارزیابی کارایی پارامترهای کمی ژئومورفومتریک در افزایش صحت نقشههای پهنهبندی حساسیت زمینلغزش 228 ...................................................................

نتایج ارزیابی دقت طبقهبندی بر مبنای پهنهبندی با
پارامترهای اولیه و بدون پارامترهای ژئومورفومتریک و
پهنهبندی به همراه پارامترهای ژئومورفومتریک با استفاده از
شاخصهای  SCAIو  FRدر جدول ( )3و اشکال ( )۸،8نشان
داده شده است .همانطور که مالحظه میشود در هر دو نقشه
پهنهبندی با افزایش حساسیت خطر از خیلیکم به خیلیزیاد
مقادیر نسبت فراوانی ( )FRروند صعودی داشته (شکل  )۸اما
شاخص  SCAIروند نزولی قابل توجه را نشان میدهد (شکل
 )8و نشاندهنده همبستگی باالی ردههای خطر لغزش با
مناطق لغزشی موجود و بازدیدهای میدانی منطقه مورد مطالعه

میباشد .بنابراین از این حیث ترتیب تفکیکپذیری بین
طبقات ،مناسب ارزیابی گردید .در نقشه پهنهبندی با استفاده از
پارامترهای اولیه به همراه پارامترهای ژئومورفومتریک این
همبستگی بین ردههای خطر لغزش با مناطق لغزشی نمود
بارزتری دارد .نتایج حاصل از مساحت زیرمنحنی )،)AUC
بیانگر این است که با افزایش پارامترهای ژئومورفومتریک در
فرآیند تهیه نقشه پهنهبندی مقدار  AUCافزایش قابل
مالحظهای داشته است و دقت نقشه پهنهبندی افزایش یافته
است (اشکال  .)۰،،۹این نتایج با نتایج تحقیقات اوه و
همکاران ( )33و پائولوس زک و همکاران ( )33مطابقت دارد.

] [ Downloaded from jwmr.sanru.ac.ir on 2023-01-08

شکل  -6نمونهای از لغزشهای منطقه مورد مطالعه

Figure 6. A sample of landslides in the study area

جدول  -3مقادیر نسبت فراوانی و شاخص سطح سلول هسته مناطق حساس زمین لغزش

همراه با
پارامترها

بدون
پارامترها

] [ DOR: 20.1001.1.22516174.1397.9.18.17.1

مدل

Table 3. Amount of Frequency Ratio and Seed Cell Area Index in landslide susceptibility areas
مساحت هر
درصد
مساحت
مساحت فاقد
درصد نسبت
درصد
ردههای خطر
درصد Seed
رده خطر
مساحت
لغزش
لغزش
SCAI
فراوانی
مساحت رده
لغزش
(هکتار)
لغزش
(هکتار)
(هکتار)
۰/8،
2/۸
۹/۹۹
26/3
2۹3۸3/6
3/8۰
۸3/32
2۹3۹،/،
خیلی کم
2/32
،،/،
۹/۹،
26/۰۸
2۹۰3۰/3
2۹/36
3،3/2۰
2۹626
کم
،/66
،3/3
۹/۹2
22/32
،۸388/6
2۹/82
3،۸/28
،۸،۸،/3
متوسط
۹/63
23/3
۹/۹3
،3/33
،،۰۹6
23/3۸
3۸3/32
،،33،/۸
زیاد
۹/،8
3۰/،
۹/۹۸
8/68
6۸3۸
2۰/،3
333/،3
62۰2/۰
خیلی زیاد
۸/۸6
2/۰2
۹/۹۹3
22/68
،۸6۹۰
3/6۸
۸،/۹۰
،۸33۸/۰
خیلی کم
2/۰8
،،/،،
۹/۹،3
33/،،
23۸۹6/3
23/۰
3۰3/6
233،،/6
کم
،/82
،3
۹/۹،8
23/63
،8366/8
2،/66
32۰/۰
،8۹36/۰
متوسط
۹/32
2۸/88
۹/۹3۰
،3/33
،،22۹/3
28/3۸
332/2
،۹۸88/،
زیاد
۹/،3
33/،
۹/۹62
6/،،
3۸33/،
،۰/3،
2۰3/6
3338/3
خیلی زیاد

] [ DOI: 10.29252/jwmr.9.18.220
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ﺑﺪون ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ
ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ

0.070
0.060

12.00
ﺑﺪون ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ
ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ

10.00

0.050
8.00

FR

SCAI

0.040

6.00

0.030
0.020

2.00

0.010
0.000

رده ﻫﺎي ﺧﻄﺮ ﻟﻐﺰش
ﺷﮑﻞ  -7روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ

Figure 7. Frequency Ratio Trend

ﺷﮑﻞ  -8روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺴﺘﻪ

Figure 8. Seed Cell Area Index Trend

ﺷﮑﻞ  -10ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ

Figure 10. Area Under Curve with Geomorphometric Factors

ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﻄﺮ
زﻣﯿﻦﻟﻐﺰش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ  8/68درﺻﺪ ) 6737ﻫﮑﺘﺎر( از ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ در رده ﺧﻄﺮ ﺧﯿﻠﯽزﯾﺎد 15/33 ،درﺻﺪ ) 11906ﻫﮑﺘﺎر(
در رده ﺧﻄﺮ زﯾﺎد 22/52 ،درﺻﺪ ) 17488/6ﻫﮑﺘﺎر( در رده
ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ 20939/3) 26/97 ،ﻫﮑﺘﺎر( در رده ﺧﻄﺮ ﮐﻢ و
 26/5درﺻﺪ ) 20575/6ﻫﮑﺘﺎر( در رده ﺧﯿﻠﯽﮐﻢ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ روشﻫﺎي داده ﻣﺤﻮر واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ دﻗﺖ دادهﻫﺎي ورودي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) (17،25،26،27و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺑﯿﻦ رﺧﺪاد زﻣﯿﻦﻟﻐﺰش در ﻣﻨﻄﻘﻪ
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدي در اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻟﻐﺰش داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺪل ،دﻗﺖ آن از  0/73ﺑﻪ
 0/93اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ،اﻧﺤﻨﺎي ﺳﻄﺢ و ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ) (0/262 ،0/432 ،0/531اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ
را در اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺤﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﻗﺪرت ﺟﺮﯾﺎن آﺑﺮاﻫﻪ ) ،(SPIﻃﻮل ﺷﯿﺐ ) ،(SLﺷﺎﺧﺺ ﺧﯿﺴﯽ
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ) (TWIو اﻧﺤﻨﺎي ﻣﻘﻄﻊ در ردهﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار

رده ﻫﺎي ﺧﻄﺮ ﻟﻐﺰش
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Figure 9. Area Under Curve without Geomorphometric Factors
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تأثیر شایان توجه پارامترهای ژئومورفومتریک در افزایش
صحت نقشههای پهنهبندی خطر زمینلغزش در منطقه مورد
مطالعه توصیه میگردد در پژوهشهای آتی که در زمینه
پهنهبندی زمینلغزش صورت میگیرد از این پارامترها نیز در
.فرآیند پهنهبندی به عنوان پارامترهای موثر استفاده گردد

 در،مطالعاتی و ویژگیهای توپوگرافیک و ژئومورفومتریک
نظر گرفتن این پارامترها به عنوان دادههای ورودی باعث
افزایش دقت در شناسایی مناطق حساس به زمینلغزش
گردیده است که با نتایج حاصل از تحقیقات جیبور و همکاران
 با توجه به.) مطابقت دارد03( ) و پورقاسمی و همکاران22(
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Abstract
One of the goals of geomorphologists in working with the models of different landforms is to
obtain better relations in realizing the physical realities of environment. In this study, to evaluate
the performance of geomorphometric parameters to increase accuracy of zoning landslide
susceptibility map has been studied. As the first step by the application of nine initial
conditioning factors including slope, aspect, elevation, land use, lithology, distance from roads,
rivers and vegetation index (NDVI) the zoning map was provided. In the next step
geomorphometric parameters influential on the occurrence of landslide including topographic
location index (TPI), surface curvature, curved sections, slope length (LS), Topographic
wetness index (TWI), stream flow power (SPI), surface area ration index (SAR), was added to
the model and then the zoning map was obtained. In the final step, the zoning maps was
evaluated by using ROC curve. To provide zoning maps a new mixed model was applied, so,
for determination of criteria weights multivariate regression and to determine weight of the
classes' frequency ratio method was utilized. The findings of this research indicated that
geomorphometric factors have a considerable influence on the increase of identification of
regions that are susceptible to the landslides and enhance the accuracy of zoning maps from
0.731 to 0.938. These factors have also increased the resolution of the slip classes. According to
the results, topography position index, plan curvature and surface area ratio have the highest
influence on the accuracy of zoning maps. Based on superior approach, 8.68% (6737 ha) of the
region are at very high risk and 15.3% (11906 ha) have been identified as high risk areas.
According to the high ability of geomorphologic parameters in the identification of susceptible
areas to the landslide, the application of these parameters is recommended in landslide hazard
zonation.
Keywords: Geomorphometry, Validation, Zonation, Landslide, Isfahan Province

