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مقايسه عوامل تأثيرگذار در خطر زمين لغزش در دو مقياس مکانی
با روش رگرسيون چند متغيره
(مطالعه موردي حوزه آبخيز طالقان)
 الهام مشکوتی ؛ دانشجوي کارشناسی ارشد آبخيزداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران ،ايران
*

 حسن احمدي؛ استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقيقات تهران ،ايران
 علی اکبر نظري سامانی؛ دانشيار دانشکده منابع طبيعی دانشگاه تهران ،دانشکده منابع طبيعی ،تهران ،ايران
 محمدهادي داودي؛ دانشيار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري ،تهران ،ايران

چکيده
زمين لغزش در بسياري از مناطق شيبدار به علت وجود سازندهاي حساس ،رطوبت و ديگر عوامر بره ورور طبيعر و غير اابر
اجتناب رخ م دهد .حوزه آبخيز طالقان نيز به علت وجود مساحت ااب توجه از مارنهاي ميوسن مستعد زمين لغزش مر باشرد.با
احداث سد مخزن طالقان و ايجاد درياچه سد ،ش ايط رطوبت و اکولوژيک منطقه متفاو شده است .در اين مقالره عوامر مرؤث در
ناپايداري دامنهها (عام شيب ،جهت ،ارتفاع ،سنگ شناس  ،کارب ي اراض  ،فاوله از جاده و فاوله از درياچه) ب رس و نقش آنهرا برا
روش رگ سيون خط چند متغي ه در دو محدوده بزرگ (شعاع 1055مت ي و بيشت نسبت به درياچه) وکوچک (فاوله  005مت ي از
درياچه) ارزياب شد .بدين دلي ابتدا نقشه پ اکنش زمين لغزشها با استفاده از عکسهاي هواي  ،ماهوارهاي وعمليرا ميردان تهيره
شد .از تالا نقشه پ اکنش و عوام مؤث دادههاي الزم ب اي ارزياب عوام مؤث و در نهايت پهنه بندي بدست آمد .دادههراي اوليره
در واحدهاي م بع  155*155مت ي تهيه شد .نتايج نشان داد که عام فاوله از درياچره در محردوده برزرگ تر ترثثي ي در لغرزش
نداشته؛ در حال که با نزديک شدن به درياچه اين عام نقش داشت .در وااع درياچه تثثي محل داشته و بيشت تا شعاع  055مت ي
خود را مورد تثثي ا ار م دهد.

واژگان کليدي:

پهنه بندي ،رگ سيون چند متغي ه ،زمين لغزش ،طالقان ،فاوله از درياچه

* نويسنده مسئول :شماره تماس59199190191 :

Email: iut_elm_64@yahoo.com
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 .1مقدمه
بالياي طبيع ه سراله باعر خسرار هراي مرال و
جان زيادي در س اسر جهران مر شرود .در کشروري برا
ش ايط متنوع زمرينشناسر  ،توپروگ اف  ،آب و هرواي و
کارب ي اراض مانند اي ان که از لحاظ سرايزموتکتونيک و
ل زه خيزي يک از فعالت ين پهنرههرا در کم بنرد چرين
خوردگ آلپ هيماليا م باشد ،ح کت ترودهاي از اهميرت
ويژهاي ب خوردار است .حوزه آبخيز طالقان جرزء منراطق
است که عالوه ب داشرتن بارنردگ و رطوبرت زيراد داراي
مساحت ااب توجه از مارن دوره ميوسن م باشد که در
آن انواع مختلف ح کا تودهاي بواوع م پيوندد .از آنجرا
که مساحت ااب توجه منطقه را مرارنهرا درب مر گير د،
همچنين وجود سد م تواند يک از عوام افزايش رطوبت
در اراض حاشيه سد باشد ،بناب اين شناخت انرواع عوامر
مؤث در واوع زمين لغزشها و نيز تعيين مناطق پ خطر
و کم خط يکر از اارداما مناسرب بر اي پيشرگي ي و
کاهش خسار حاور از زمرين لغرزش خواهرد برود .در
جهان مطالعا متعددي در اين مورد انجرام شرده اسرت.
استفاده از روش آماري چنرد متغير ه بر اي ب رسر علر
مؤث در واوع ح کتهاي توده اي و در نهايت پهنرهبنردي
خط رخ داد آنها در حوزه آبخيز هوشه (در م کرز ترايوان)
نتايج ااب ابول ارئه داه است [ .]0نترايج حاور مبرين
ايررن بررودهانررد کرره عوامرر فاوررله از آب اهرره ،فاوررله از
خط ال أس ،ليتولوژي و جهت شيب ،مهمت ين عوام مؤث
در وارروع ح کررتهرراي تررودهاي در منطقرره مرر باشررند.
همچنين استفاده از روش آماري چنرد متغير ه و ب رسر
عوام مؤث در واوع ح کتهاي توده اي در حروزه آبخيرز
ايسپي (وااع در شمال ش ا ت کيه) ،نشان داد که درجره
شيب ،ارتفاع از سطح دريا و فاوله از جرادههرا مهمتر ين
عوامر در وارروع ح کررتهرراي تررودهاي در منطقرره مررورد
مطالعه م باشند .در اي ان نيرز مطالعرا مشرابه انجرام
شده که از آن جمله استفاده از روش آماري چند متغير ه،
منطقه شلمان ود وااع در استان گيالن با اسرتفاده از GIS
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و با حذف عام بارندگ است [ .]10نتايج نشران داد کره
عوام کارب ي اراض  ،سنگ شناسر و درجره شريب بره
ت تيب بيشرت ين ترثثي را در زمرين لغرزشهراي منطقره
داشررتهانررد [ .]10همچنررين نتررايج او ر از اج ر اي روش
آماري چند متغي ه مبتن بر پرنج عامر زمرينشناسر ،
شيب ،کارب ي اراض  ،ارتفاع و فاورله از جراده ،نشران داد
کره پهنرهبنردي خطر ح کرت ترودهاي در حروزه آبخيررز
الجيمرود دات اابر ابرول دارد .آنچره مسرلم اسرت در
راستاي نقش تثثي درياچههاي حاو از احداث سدها بر
تشديد زمين لغزش و رخداد آنها نياز به مطالعا بيشت ي
است .همچنين به دلي ماهيت مقياس پذي برودن زمرين
لغزش در عم نوع محدوده مورد انتخاب م تواند عوامر
موث را دچار تغيي کند .بناب اين پژوهش جاري برا هردف
تعيين تثثي نقش مساحت محدوده مورد مطالعه و فاورله
گ فتن از حاشيه درياچه سد ب عوام مروث بر رخرداد و
پهنه بندي لغزش را ب رسر خواهرد کر د .حروزه آبخيرز
طالقان به دلي جنبه ذک شده و همچنين موجود يک از
بزرگت ين تودههاي لغزش دوره کوات ن از يکسو و احداث
سد ب اي اين منظور مورد انتخاب ا ار گ فت.

 .2روش شناسی
محدوده مطالعات وااع در حوزه آبخيز طالقان (يکر از
زي حوضههاي مهم سفيد رود) است .محدوده در ارتفاعرا
جنوب الب ز و  105کيلومت ي شمال غ ب ته ان ا ار دارد.
مساحت تحت پوشش ايرن پرژوهش شرام  1091هکترار
وااع در ارط اف درياچه سد طالقان اسرت .منراطق اطر اف
درياچرره بيشررت توسررط سررازندهاي کرروات ن ي (دوره ورم)،
سازند ( Ngcماسه سنگ و کنگلروم ا)( Ngm ،مرارن گر
سنگ ا مز متعلق به سازند ا مز براالي )( Vp ،بازانيرت( و
سازندهاي لغزيد شده  Prم باشد.
منابع و مواد تحقيق بهش ح زي است:
الف) عکسهاي هواي سالهاي  1919با مقياس
 1:05555و سال  1915با مقياس  1:05555سازمان
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نقشهب داري کشور
ب) تصوي ماهوارهاي  IRSp5با دات تفکيک  0/0مت
پ) نقشه زمين شناس حوزه آبخيز طالقان با مقياس
 1:155555سازمان زمين شناس کشور
) نقشه توپوگ اف با مقياس  1:05555منطقه تهيه
شده از سازمان جغ افياي ارتش جمهوري اسالم اي ان
ث) دستگاه تعيين مواعيت مکان GPS
ج) بستههاي ن مافزاري ،Arcview ،ArcGis9.3
 Ilwisو  PCI Geomaticaب اي راوم ک دن نقشههاي
پايه
چ) بستههاي ن مافزاري  Excelو Spss statistic
ب اي تجزيه و تحلي دادهها

 .1.2روش رگرسيون خطی چند متغيره
روشهاي آناليز چند متغير ه امکران تحلير همزمران
تعدادي متغي و مشاهده را ف اهم مر نمايرد .پديردههراي
م تبط با علوم زمين بطور ذات چند متغي ه هسرتند ،لرذا
آناليزهاي چند متغي ه در تحلي اين پديدهها در سه دهه
اخي کارب د روز افزون داشته اسرت .عوامر متعرددي در
ناپايداري دامنهها موث نرد .تحلير همزمران ايرن عوامر
وتعيين پارامت هاي که نقش باالي در ناپايداري دارند برا
استفاده از آناليزهاي چند متغي ه امکان پذي است .در اين
روش رابطه يک متغي وابسته (زمين لغزش) و مجموعهاي
از متغي هاي مستق (شيب ،وجه شريب ،زمرين شناسر ،
ارتفاع ،کارب ي اراض  ،فاوله از جراده و درياچره) را بطرور
همزمان مورد تجزيه و تحلي ا ار م دهد [.]05
م اح انجام اين روش به ش ح زي م باشد:
-1تهيه واحردهاي م بعر بره ابعراد  155*155متر
م بع ب اي منطقه
-0تبدي نقشه پ اکنش زمين لغزشها به نقشه درود
ت اکم سطح در واحدهاي م بع 155 *155مت
-9کم ک دن اليههاي کيف سنگ شناس  ،کرارب ي
اراض  ،جهت ب اساس درود سطح زمين لغرزش ثبرت
شده در محدوده ه يک از کالسهاي نقشه

-0محاسبه ميرانگين شريب ،ارتفراع ،فاورله از جراده،
فاوله ازدرياچه در ه واحد
-0وارد ک دن اطالعا ه هشت اليه ب اي هر واحرد
م بع و ورود اين اطالعا به ن مافزار  Spssبر اي انجرام
مدل گام به گام رگ سيون خط چند متغي ه
-9بدست آوردن ض ايب ب اي ه اليه
-1اعمررال ايررن ضرر ايب برر اي اليررههرراي مسررتق
درجهبندي شده

-8تهيرره نقشرره پهنرره بنرردي خطرر زمررين لغررزش
کالسبندي شده


 .3نتايج
در آغاز نقشه پ اکنش زمين لغزشها که حاو از کار
ميدان و تفسي عکسهاي هواي است تهيه و نترايج آن
در شک ( )1نشان داده شده است .همانگونه که مالحظره
م شود بخش بزرگ از پاکنش زمين لغزشها در حاشريه
جنوب درياچه سد طالقان (دامنره شرمال حوضره) ار ار
گ فتهاند .همچنين نقشه شبکهبنردي ف ضر (واحردهاي
م بع ) که دادههاي اوليه در محدوده اين واحدها ارزيراب
و آورده شده است در شک ( )0نشان داده شدهاند.
نتايج تجزيه رگ سيون چندمتغيي ه نشران داد کره در
محدوده اط ف درياچه سد طالقران از ميران هفرت عامر
مورد استفاده ،عوام کارب ي اراض  ،جهت ،ارتفاع ،سرنگ
شناس و شيب به ت تيب به عنروان عوامر مرؤث توسرط
مدل رگ سيون خط چند متغي ه مع ف شدند.
پس از انجام م اح بيان شرده از ميران هفرت عامر
مورد استفاده عوام کارب ي اراض  ،جهت ،ارتفراع ،سرنگ
شناس  ،شيب به ت تيب به عنوان عوام مؤث توسط مدل
رگ سيون خط چنرد متغير ه بر اي محردوده برا فاورله
بيشت از درياچه مع ف شد.
در جدول ( )1نمونه اي از اطالعا طبقه بنردي شرده
در االب شبکه در نظ گ فته شرده (شرک  )0نشران داده
شده است .هفت اليره مسرتق و اليره وابسرته لغرزش در
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ستون آخ ا ار دارد .اين جدول پس از ط م احر بيران
شده در اسمت اب و کم شدن و استاندارد سازي کليره
اليهها تهيه شرده اسرت .البتره هر سرط از جردول (،)1
م بوط به يک واحد م بع است که در اينجا فقرط تعرداد
محرردودي از آنهررا نمررايش داده شررده اسررت .در رديررف
مشخص شده از جردول ( )1عردد تر اکم سرطح زمرين
لغزش يک است ،بره ايرن معنر کره در کر ايرن واحرد
م بع  ،لغرزش اتفراا افتراده اسرت .نترايج انجرام تجزيره
رگ سوين توسط ن مافزار  SPSSرابطه ( )1را ارائه دادند.
() 1

H= -0.086+0.684X1-0.574X2
+4.524X3-0.348X4+0.368X5

 =X1جهت
 =X2شيب (درجه)
 =X3کارب ي اراض
 =X4سنگ شناس
 =X5هيپسومت ي (مت )
 =Hعدد خط زمين لغزش

ب اساس رابطه ( )1ه اليه سهم متفاوت را در واروع
لغزش نشان داد ،نماد منفر بر اي عامر شريب بره ايرن
معناست که با افزايش درود شيب عدد خط زمين لغزش
ابتدا ترا شريب خاور افرزايش و بعرد کراهش مر يابرد.
همچنين نماد منف ب اي عامر سرنگ شناسر بره ايرن
معناست که با افزايش سازندهاي مقراوم بره لغرزش عردد
خط کاهش م يابد .پس از اعمال رابطه  1ب اي ه سرط
(ه واحد) و بدست آمدن عدد خط نهاي ب اي ه واحرد
م بع در محيط ن مافزار ،GISاين اعداد خطر بره نقشره
م بوطه ارتباط داه شدو در پايان نقشه پهنره بنردي تهيره
شد .در اين روش وات ن مافزار نتواند بين زمين لغرزش و
يک عام مستق ارتباط معن داري ب ار ار کنرد ،آنرا از
مدل حذف خواهد ک د .همرانطور کره در مردل مشراهده
ک ديد ب اي اين محدوده عام فاورله از درياچره از مردل
حذف شده است .نقشه پهنه بندي در شک  9نشران داده
شده است.

شکل  -1نقشه پراکنش لغزشها
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شکل  -2نقشه واحدهاي مربعي براي محدوده با فاصله کمتر از  054متر (باال)
و بيش از  054متر از دریاچه (پایين)
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جدول  .1نمونهاي از وزن نسبي هر عامل در هر واحد مربعي در نرمافزار SPSS

شکل  .3نقشه پهنه بندي خطر به روش رگرسيون چند متغيره براي محدوده بيشتر از  054متر

کليه م اح ذک شده در باال ب اي محدودهاي با فاوله
 005مت ي از درياچه نيز اج ا شد وپرس از اعمرال اعرداد
خط نهاي ب اي ه واحد م بع نقشه پهنه بندي حاو
شد.

از هفت عام ورودي به ن مافزار  SPSSعوام سرنگ
شناسر ر ،کارب ي اراضر ر  ،فاورررله از درياچررره ،شررريب،
هيپسومت ي به ت تيب عام هاي تاثي گذار مع ف شرد و
ف مول زي حاو شد:
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() 0

H = -0.01 + 0.93X1 + 0.584X2
- 0.109X3 + 0.06X4 - 0.12X5

 =X1سنگ شناس
 =X2کارب ي اراض
 =X3شيب (درجه)
 =X4فاوله از درياچه (مت )
 =X5هيپسومت ي (مت )
 =Hعدد خط زمين لغزش

درياچه ب ا ار نموده اسرت .همچنرين نمراد منفر بر اي
عام هاي شيب و هيپسومت ي ارتبراط معکروس برا عردد
خط لغزش را نشان م دهد .با توجه بره ضر ايب بدسرت
آمده نقشه پهنهبندي در واحدهاي م بع بدست آمد کره
در شک  0آمده است.
در پايرران مجمرروع نتررايج حاورر از مرردل سررازي
رگ سيون رخداد لغزش در فاولههاي مختلف از درياچره
سد طالقان در االب جدول  0آورده شد.

همانطور که در مدل مشاهده م شود در اين محردوده
مطالعات ن مافزار رابطره معنر داري برا عامر فاورله از

شکل .0نقشه پهنه بندي به روش رگرسيون چند متغيره براي فاصله  054متري از دریاچه
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جدول . 2مقایسه نتایج روش رگرسيون چند متغيره در دو محدوده مطالعاتي
عوام تاثي گذار
شيب
جهت
ارتفاع
سنگ شناس
کارب ي اراض
فاوله از درياچه

فاوله بيشت از  005مت ي درياچه

فاوله تا 005مت ي درياچه
وزن

رابطه با لغزش

وزن

رابطه با لغزش

5/159
5/10
5/99
5/080
5/59

عکس
حذف
عکس
مستقيم
مستقيم
مستقيم

5/010
5/980
5/998
5/908
0/000
-

عکس
مستقيم
مستقيم
عکس
مستقيم
حذف

 .4بحث و نتيجهگيري
 .1.4يافتههاي روش رگرسيون چند متغيره خطی
براي محدوده با فاصله بيشتر از درياچه
مدل رگ سيون نشان داد کره برا افرزايش جهرتهراي
شمال و غ ب با وزن ( )5/980عردد خطر هرم افرزايش
م يابد که در مقايسه با نترايج عباسر درسرال هشرتاد و
هفت منطق است .رابطه شيب با وزن ( )5/010با لغرزش
معکوس است .در وااع با افزايش شيب ابتدا لغرزش رونرد
افزايش و سپس روند کاهش دارد .يعنر در دروردهاي
باالي شريب رابطره لغرزش وايرن عامر معکروس اسرت.
همچنين با افزايش کارب يهاي م تع درجه سه و ديمزار
رها شده افزايش خطر لغرزش را نشران مر دهرد کره برا
مقايسه با نتايج عباس در سال هشتاد و هفت منطق بره
نظ م رسد .اين روش بيشت ين وزن را بره اليره کرارب ي
اراض با وزن( )0/000اختصاص م دهرد .بره دلير ار ار
گ فتن مساحت زيادي از م تع درجه سه در اين محردوده
که اين خود م تواند يک از عوام خطا باشد و برا توجره
به مستعد بودن اين کارب ي نسبت بره لغرزش ،مردل وزن
باالت ي نسبت به وزن ساي عوام به اين عام اختصراص
داده است و به ت تيب از زياد به کرم ،اليره جهرت برا وزن
( )5/980و رابطرره مسررتقيم ،اليرره هيپسررومت ي بررا وزن
( )5/998و رابطه مسرتقيم ،اليره سرنگ شناسر برا وزن
( )5/908و رابطه عکرس و در پايران اليره شريب برا وزن
( )5/010و رابطه عکس کمت ين تاثي را در خطر لغرزش

ايفا م کنند.

 .2.4يافتههاي روش رگرسيون چند متغيره برراي
محدوده  454متري از درياچه
نتايج حاو از اج اي اين روش در محدوده چهار ود
و پنجاه مت ي نشان م دهرد کره سرنگ شناسر برا وزن
( )5/99بيشت ين تراثي را در واروع لغرزش دارد وافرزايش
سازندهاي  Ngmو  gyدر منطقه رابطه مستقيم برا واروع
لغزشها را نشان م دهد .در اين محردوده اليره فاورله از
درياچه با وزن ( )5/59هم وارد مدل شده و نشان م دهد
درياچه در فاولهاي مشخص روي افزايش خط لغرزشهرا
تاثي م گذارد .پس از اليه سنگ شناس به ت تيرب اليره
کارب ي اراض با وزن ( )5/080و با افرزايش کرارب يهراي
مستعد لغزش ،زمين لغرزش هرم افرزايش مر يابرد ،اليره
فاوررله از درياچرره بررا وزن ( ،)5/59اليرره شرريب بررا وزن
( )5/159و رابطه معکوس دارد در وااع با افرزايش درورد
شيب ،لغزش ابتدا افزايش و از حد خاو ( 00درورد بره
باال) کاهش م يابد .در پايران اليره هيپسرومت ي برا وزن
( )5/10و رابطه معکوس کمت ين وزن را به خود اختصاص
م دهد .در اين محدوده لغزشها در ارتفراعهراي کمتر ي
نسبت به مناطق م تفع ت اتفاا افتراده بره همرين دلير
مدل رابطه معکوس با لغزش ب ا ار ک ده است.
بررا مقايسرره دو محرردوده متفرراو مطالعررات مشرراهده
ک ديم که فاکتورها وعوام تاثي گذار تغيي کر ده و ايرن
نشان از زمان و مکان بودن پديدههاي زمين لغزش است

مقايسه عوام تاثي گذار در خط زمين لغزش در دو مقياس مکان ...

يعن در واوع اين پديدهها در ه زمان و مکان يک عام
تاثي گذاري بيشت ي دارد .ب اسراس ف مرولهراي بدسرت
آمده ب اي ه دو محدوده ديرديم کره برا ار ار گر فتن در
کت نسبت به درياچه ابتدا عام سنگ شناس
شعاع نزدي 
و سپس عام کارب ي اراض مهمت ين نقرش را در واروع
لغزش ايفا ک دند .همچنين عام فاوله از درياچه نيرز در
واوع لغزشها در اين محدوده سرهيم برود .امرا برا فاورله
گ فتن و مطالعه فاولهاي دورت نسبت به درياچره عوامر
تاثي گذار تغيي کر د .مروث تر ين عوامر ابتردا کرارب ي
اراض ر و سررپس عام ر جهررت جغ افي راي بررود در اي رن
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محدوده عامر فاورله از درياچره هريچ سرهم در واروع
لغزشها نداشت .در واارع برا فاورله گر فتن از درياچره و
گست ش محدوده مورد مطالعه عوامر تراثي گرذار تغيير
ک ده و ميزان سهم ب خ از عوام هم بيشت و يرا کمتر
شده است .در وااع اين مطالعه در يک زمان ول با تغيير
مکان هم اه بوده است و نتايج متفاو حکايت از اين دارد
که در ه مکان ،عامل نقش پ رنگت ي در واوع لغرزش
دارد .مثال عام فاوله از درياچه تا شعاع معين (دويسرت
مت ي) در واوع لغزش نقش ايفا م کند.

1990  بهار،1  شماره،99  دوره، مجله منابع طبيع اي ان،م تع و آبخيزداري
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