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 گروه آبخیزداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی استادحسن احمدي، 

 استادیار گروه آبخیزداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمیجمال قدوسي، 

 و منابع طبیعی ایالم تحقیقات کشاورزی مرکز مربیمحمدرضا جعفري،  

 

 39/22/9319 پذیرش مقاله:                           23/21/9312دریافت مقاله: 

 

 چکيده

و نیز بندی  های پهنه نقشه تهیهای و گسترش آن در کشور، های توده های فراوان ناشی از حرکت با توجه به خسارت  

ی و کنترل ضروری است. بر این اساس، پژوهشی در حوزه آبخیز گیر منظور پیش به ها آن بررسی عوامل موثر در وقوع

 و GIS افزار کمک نرم های توپوگرافی و به های اطالعاتی زمین و نقشه با استفاده از الیه تا شد تعریفسد ایالم 

ش، شناسی، فیزیوگرافی، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، فرسای های زمینبازدیدهای صحرایی، اقدام به ایجاد نقشه

د. روش انجام کار در این پژوهش بر مبنای تشخیص واحدهای کاری وشناسی و ژئومورفولوژی ش کلیماتولوژی، خاک

عوامل موثر بر وقوع  های پایه انجام شد. سپس های هوایی و قطع دادن نقشه کمک تفسیر عکس ژئومورفولوژی بود که به

نحوی که در آن عواملی مانند شیب، نوع سازند  ررسی شد. بهای با استفاده از روابط رگرسیون لجستیک بحرکات توده

عنوان تابعی  ای بهتوده های تغیرهای مستقل و فراوانی وقوع حرکعنوان مت به اقلیم و غیرهشناسی،  شناسی، خاک زمین

ها  لغزش ع زمیناز عوامل مذکور در نظر گرفته شد. نتایج حاصله نشان داد که موثرترین عوامل در ارتباط با فراوانی وقو

شناسی، جنس توده لغزشی )نوع و میزان امالح در خاک( و کاربری  ترتیب عبارت از شیب، نوع سازند زمین در منطقه به

 باشند. اراضی می

   

 لغزش ، کنترل، زمینفراوانی ،، سیستم اطالعات جغرافیاییرگرسیون لجستیک هاي کليدي: واژه 

 

 مقدمه

های کشور موجب وارد آوردن ساله در اکثر استان لغزش همه ویژه زمین ها به از آن اشیای و پیامدهای نحرکات توده

رسانی، تأسیسات  های آبی و آب آهن، خطوط انتقال نیرو و ارتباطات، کانالها، خطوط راههای اقتصادی به جاده خسارت

های طبیعی و مصنوعی و سدها و دریاچهها و مراکز صنعتی و مناطق مسکونی، استخراج و پاالیش نفت و گاز و کارخانه

شود. با توجه  پشت سدها می رسوبات به چنین، تخریب مراتع و اراضی کشاورزی، تسریع فرسایش و انتقال گسترده هم

های اصلی   ها و جاده انتخاب مسیر احداث بزرگراه های عمرانی از قبیلپروژهتوان گفت که در جرأت می بهبه این مسائل 

چون هایی  ها و طرحهای انتقال آب و تونل کوهستانی، انتخاب محل احداث سدهای خاکی و بتونی، کانال و فرعی

ترین  ترین و مهم ها از جمله حساس دامنهها و مراتع طبیعی و هرگونه توسعه معدنی، مطالعه پایداری  توسعه جنگل

توان مناطق حساس و دارای پتانسیل باالی  ی میاهای توده بندی خطر حرکت باشد. از سوی دیگر با پهنهمسائل می

ها  لغزش های کنترل و مدیریت مناسب تا حدی از وقوع زمین ها و شیوهحلخطر لغزش را شناسایی کرده و با ارائه راه

 ها کاست. جلوگیری نموده و یا از خسارات ناشی از وقوع آن
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ای از جمله کشورهایی است که های توده یجاد حرکتو مناسب عوامل مؤثر در ادلیل شرایط خاص  کشور ایران به

شناسی، آب و هوائی،  عوامل زمین توان بهترین این شرایط می رو است. از مهم روبه کم و بیش با این حوادث طبیعی

سارات مترقبه در خیلی موارد خاین کشور حوادث غیرخیزی و غیره اشاره نمود. در  وضعیت پوشش گیاهی، جنگلی، لرزه

لرزه را موجب شده  از خسارات ناشی از پدیده زمین  هایی در بعضی از شرایط حتی بیشتن به اوان جانی و مالی و گاهافر

ای شامل لغزش، خزش و ریزش در های توده اشکال مختلف حرکت که در حوزه آبخیز سد ایالم است. با توجه به این

ترین منبع تأمین آب شرب شهر  مهم این حوضهسد وجود دارد و محل   های ارتباطی به ویژه در مسیر راه اکثر نقاط به

شناسی سست و حساس قرار گرفته، لذا لزوم تهیه نقشه  ایالم و روستاهای اطراف است و روی سازندهای زمین

 ای منطقه و بررسی عوامل مؤثر بر آن به یک ضرورت تبدیل شده است. بندی حرکات توده پهنه

 Van westen و Soetersلغزش پیشنهاد شده است.  بندی زمین متعددی برای پهنههای  ها و مدل تاکنون روش

های  روشاز بندی  براساس این تقسیماند.  نمودهتقسیم  2آماریو  9نییبه سه دسته تجربی، تعیرا ها  این روش( 9113)

ارائه شد، ت بارندگی زیاد ریکا و برای مناطق با شداکه اولین بار در کاست  Varson و  Moraروش توان به میتجربی 

. داردلغزش آن، در مناطق خشک نیز کاربرد  با تغییراتی در امتیازات طبقات با پتانسیل خطر زمین اشاره کرد. این روش

ایاالت متحده  در که در حال حاضر در مناطق مشابهکالیفرنیا ارائه شد در و ماتی بار در استان سن  اولین ،Brabbروش 

لغزش  بندی خطر زمین برای پهنهنیز  Kanagawaروش  ودر بخشی از کشور هند  ،Anbalaganروش  شود. استفاده می

 .اند معرفی شدههای مستعد گسیختگی در حوضه کاناگاوا ژاپن  در شیب

باشند، زمانی کاربرد دارند که شرایط  های غیر مستقیم تحلیل خطر می در واقع از روش که نییهای تعی روش

و دارای تنوع کمی  بودهها ساده  لغزش گنی در کل منطقه موجود بوده و زمین ئومورفیکی نسبتا همشناسی و ژ زمین

، Terlinو  Van Westenباشد ) سازی زیاد آن می ساده  . از معایب این روش(Van Westen ،9113و  Soeters)باشند 

شود  بینی کمی خطر  آن استفاده می ی پیشلغزش در منطقه برا داده زمین  های رخ (. در تحلیل آماری از ویژگی9113

(Lee  وKyungduck ،2229; Van Westen  ،با توجه به اقلیم منطقه مورد مطالعه که مدیترانه9113و همکاران .)  ای

قبولی   های قابل نی ممکن است به جوابیهای تجربی و تعی که با روش های آماری و این باشد و دقت باالی روش می

همین دلیل سعی شد که در این  اند، به های تجربی برای منطقه خاصی ابداع شده زیرا هر یک از روش ،دست پیدا نشود

ترین محدودیت فرض استقالل  مهم 3استفاده شود. در روش آماری رگرسیون دو متغیرههای آماری  تحقیق از روش

های ارزش  در روش(. Lorente ،2222 و Begueria ;9110و همکاران،  Binaghiهای اطالعاتی است ) شرطی الیه

شرط استفاده از رگرسیون چندگانه کمی  9و رگرسیون لجستیک 3متغیره مدل آماری چند ،5، تراکم سطح4اطالعاتی

که متغیر وابسته از نوع اسمی دو وجهی )مانند بلی، خیر؛ عضو بودن، عضو نبودن و  بودن متغیر وابسته است. در صورتی

 (.9309استفاده کرد )سرمد، جای رگرسیون چندگانه باید از رگرسیون لجستیک  بهغیره( باشد در این صورت 

 

 ها مواد و روش

تا  43ْْْْْ 93' 33" تان ایالم با مختصات جغرافیاییحوزه آبخیز چم گردالن در جنوب شرقی شهرس :منطقه مورد تحقيق

حوضه،  خانهترین رود شده است. مهم شمالی واقععرض  33ْ 30' 54"تا  33ْ 23' 29"شرقی و طول  43ْ 30' 32"

گل تشکیل شده است و سد ایالم نیز در محل رودخانه  از اتصال دو رودخانه چاویز و گل باشد که چم می کنجان

ترین ارتفاع نیز در  متر و بیش 9222ترین ارتفاع در حوضه مورد مطالعه  چم )چم گردالن( احداث شده است. کم کنجان
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ترین  و کمترین  مربع است. بیشکیلومتر 4/229باشد و مساحت حوضه  متر می 2422مال حوضه کوه قالرنگ واقع در ش

 وشود  معتدل محسوب می اطقمن ءگراد بوده و جز درجه سانتی -3/94و  3/42ترتیب  بهدرجه حرارت روزانه ثبت شده 

؛ شرکت جهاد 9393یزداری، شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخ)ای است  مدیترانه ،بندی دمارتن اقلیم آن در طبقه

 .(9393و مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم،   9399تحقیقات آب و آبخیزداری، 

آوری شده و عملیات صحرائی اقدام به شناسایی مناطق  در این پژوهش با استفاده از اطالعات جمعروش تحقيق: 

بندی خطر  پهنه ،مؤثر عوامل  . سپس با امتیازدهی بهندزش تهیه شدهای اطالعاتی عوامل مؤثر در لغ لغزشی شد و الیه

نقشه طبقات ارتفاعی )هیپسومتری(، شیب،  ،گونه که پس از تعیین محدوده منطقه بدین ای صورت گرفت. حرکات توده

 ILWISفزار ا و نرم GISتهیه و در فضای  9:52222جهت شیب و شبکه آبراهه با استفاده از نقشه توپوگرافی با مقیاس 

 وارد شد. 

های ژئومورفولوژی منطقه تهیه شد. نقشه موقعیت مکانی  نقشه ژئومورفولوژی تا حد واحد کاری جهت مطالعه ویژگی

های هوایی و  ای با استفاده از تفسیر عکس ای خاک با هدف مشخص کردن محل، گستره و نوع حرکات تودهحرکات توده

دست آمده و  کمک نتایج به های خاک در منطقه به ی تنظیم شد. سپس ویژگیای و اصالحات زمین تصاویر ماهواره

صورت نقشه نظارت شده با انتخاب نقاط تعلیمی و استفاده  به NDVIهای میدانی  مورد مطالعه قرار گرفت. نقشه  بررسی

ی اراضی با استفاده از چنین، نقشه کاربر های گیاهی و هم های رویشی و تیپ منظور تهیه فرم متر به 9×9کوادرات  از

باران با استفاده از آمار و  های مربوطه تهیه شدند. نهایتا نقشه هم و گزارش پژوهشمطالعات انجام شده در منطقه 

  های هواشناسی موجود در داخل مناطق مجاور حوزه آبخیز مورد مطالعه تنظیم شد. گیری ایستگاه اطالعات اندازه
ای خاک در منطقه تحقیق از طریق قطع دادن نقشه موقعیت مکانی و گستره دهداد و گسترش حرکات تو روند رخ

ای خاک با عوامل ثابت و متغیر مربوط به منطقه تحقیق تهیه و رابطه انتزاعی و توام عوامل هر یک از انواع حرکات توده

عنوان  ای خاک بهحرکات تودهبستگی  ای از طریق تجزیه و تحلیل همداد و تغییرات حرکات توده ثابت و متغیر با رخ

عنوان متغیرهای مستقل جهت مشخص کردن عوامل موثر در  متغیر وابسته و عوامل ثابت و متغیر منطقه تحقیق به

هم گذاری  ها بررسی شد. پس از روی یک از آن ای خاک و تعیین سهم مشارکت هرگیری و گسترش حرکات توده شکل

 ای در منطقه تحقیق تهیه شد. بندی خطر حرکات توده گرسیونی و پهنههای اطالعاتی، در نهایت مدل ر الیه

استفاده شد.   SPSSافزار برای تجزیه و تحلیل آماری، در این تحقیق از روش رگرسیون لجستیک قابل اجرا در نرم

و یک  صفر  دست آمده خارج از محدوده های به در رگرسیون لجستیک پیش فرض نرمال بودن وجود ندارد و احتمال

صورت کمی تبدیل  ای به های توده (. در روش رگرسیون ابتدا تمام عوامل موثر در وقوع حرکت9302نیست )کالنتری، 

دار دارند که در جدول  اما بقیه عوامل نیاز به کدهای معنی ،شوند. عواملی مثل شیب و عمق خاک کمی هستند می

شود و رابطه رگرسیون لجستیک بین متغیرهای  می عوامل کد داده  شود. در ابتدا به این ها نوشته می جای کیفیت آن به

ای و متغیرهای  های توده ، وقوع یا عدم وقوع حرکت(y)شود. متغیرهای وابسته تحت عنوان  مستقل و وابسته برقرار می

 عمق خاک، طی شامل شیب و جهت شیب، بافت، ساختمان، میزان امالح ومحی وامل زمینبرخی ع ،(Xi)مستقل 

 SPSSها در محیط  باشند. بعد از وارد کردن داده شناسی، آب و هوا و میزان آهک می کاربری اراضی، نوع سازند زمین

    (.9شوند )جدول  درصد قابل قبول می 11و  15بعد از مقایسه، پارامترها درسطح شود.  مسیر زیر اجرا می
Analyze > Regression > Binary logistic Regression 

  

 تايج و بحثن

شرقی بوده  ها در نواحی شمالی و تا حدی جنوب ترین حجم لغزش بیش ،شود مالحظه می 9طور که در شکل  همان

 اند. تر است، گسترش داشته غربی حوضه که سازندها آهکی و مقاوم  های بلوکی عمدتا در نواحی شمال ها و واریزه و ریزش

بافت، ساختمان، عمق خاک، میزان امالح موجود در سازند، کاربری شیب، جهت شیب، مورد بررسی شامل  هایفاکتور

و تاثیر این عوامل  بر وقوع بودند ها، نوع فرسایش  شناسی، تاج پوشش، تراکم شبکه آبراهه اراضی، نوع سازند زمین
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وقوع مورد عدم  93مورد وقوع و  99 ،نقطه در سطح حوضه 32است. از  مورد بررسی قرار گرفتهای  حرکات توده

 ای ثبت شده است. حرکات توده

 

 
 ای در حوزه آبخیز سد ایالم های توده پراکنش حرکت -1شکل 

 

 باشد. ( می9ه )رابطصورت  دست آمده به ای که از تحلیل آماری رگرسیون لجستیک به رابطه

 
 

1 2 3  4

1 2 3 4  

22.35 4.98  42.86 24.25    
0,1     

1 (22.35 4.98 42.86 24.25 )

EXP X X X X C
Y

EXP X X X X C

   


    
   (9)  

که در آن، 
1

X ،شیب
2

X شناسی، نوع سازند زمین
3

X شناسی، فاکتور خاک
4

X کاربری اراضی وC  ضریب ثابت

نشان داده شده است و تابعی از صفر  Yای در حوزه آبخیز سد ایالم با داد حرکات توده باشد. فراوانی رخ می 1/30برابر با 

ای وابسته است. این  عوامل موثر در وقوع حرکات توده ای و یک وقوع( که به و یک است )صفر عدم وقوع حرکات توده

ای تاثیر دارند. بنابراین فاکتورهای شیب،  دهد که هر یک از عوامل با چه ضریبی در وقوع حرکات توده رابطه نشان می

ای دارا  های توده داد و گسترش حرکت ترین تاثیر را در رخ ترتیب بیش شناسی، کاربری اراضی و خاک به ازند زمیننوع س

 باشند. می
این دهد. مطابق  شناسی را نشان می ای در انواع سازندهای زمین الف، تغییرات فراوانی وقوع حرکات توده -2شکل 

ترتیب مربوط به سازندهای پابده، گورپی، آسماری، گچساران، سروک،  بهای  ترین فراوانی وقوع حرکات توده شکل، بیش

ب، تغییرات فراوانی وقوع  -2شود. شکل  ای مشاهده نمی سورگاه و ایالم بوده و در سازند کواترنر هیچ نوع حرکت توده

باط فراوانی بین خاک ترین ارت بیش ،شود طور که مالحظه می دهد. همان ها را نشان می ای در انواع خاک حرکات توده

های شیل، آهک مارنی و مارن تماما  سنگ ترتیب شامل است که به 20203ترین ارتباط بین خاک گروه  و کم 90909گروه 

ای و ناپیوسته، عموما بدون پوشش گیاهی و یا با پوشش گیاهی بسیار  های واریزه سنگی و در برخی نقاط دارای خاک

زدگی سنگی  های جوان و رسوبات کواترنری بدون بیرون افکنه دیگری متشکل از مخروطیار زیاد و کم و فرسایش آبی بس

دار، پوشش گیاهی متوسط تا  ریزه های فوقانی، پوشش خاکی عمیق سنگ زدگی سنگی ناچیز در قسمت و یا با بیرون

یرات فراوانی وقوع الف، تغی -3. شکل باشند خوب از نوع گیاهان مرتعی و جنگلی که فرسایش آبی نسبتا زیاد می
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 طبقه ترین فراوانی مربوط به شود که بیش مالحظه می دهد. های مختلف شیب نشان می طبقه ای را در حرکات توده

ب، تغییرات فراوانی وقوع  -3باشد. شکل  درصد می 5-92شیب  طبقه ترین فراوانی مربوط به درصد و کم 32-52شیب 

ترین تغییرات کاربری در اراضی مرتعی، جنگلی  ترتیب بیش دهد که به ی نشان میای را با انواع کاربری اراض حرکات توده

میزان تاثیر عوامل مختلف در وقوع حرکات  ج، -3ترین آن در اراضی زراعی صورت گرفته است. شکل  ای، و کم و جاده

غییرات در کاربری اراضی ترتیب شیب، نوع سازندزمین شناسی، عوامل مربوط به خاک و ت که به های را نشان داد توده

 .باشند ای دارا می داد حرکات توده ترین تاثیر را در رخ بیش

 

 
 انواع مختلف خاک -شناسی، ب سازندهای زمین -ای، الفتغییرات فراوانی وقوع حرکات توده -2شکل  

 

 
 عوامل موثر -، جع مختلف کاربری اراضیانوادر  -مختلف شیب، ب های طبقه در -ای، الفتغییرات فراوانی وقوع حرکات توده -3شکل 

                                                                                 

ترتیب مربوط به  ترین فراوانی به دهد. مطابق شکل بیش ای را نشان می بندی حرکات توده نیز نقشه پهنه 4شکل 

 گیرند. های بعد قرار می خطر و بسیار پر خطر در رده های بی است و پهنه خطر و پر خطر  های با خطر متوسط، کم پهنه

ای زمین در حوزه آبخیز سد ایالم به چهار دسته جنس توده لغزشی،   طور کلی عوامل موثر در فرسایش توده به

 شود.  توپوگرافی، عامل انسانی و آب و هوا )بارش و غیره( تقسیم می

نماید. در  شناسی، میزان آهک و بافت خاک تاثیرات خود را اعمال می ع سازند زمینوسیله نو : بهجنس توده لغزشي

تر حرکت های پایینسازندهای گچی، رسی و نمکی این مواد در نتیجه شست و شو از منطقه خارج شده و یا به افق

های  ای در سازند های توده کننده حرکت عنوان عامل کند عنوان عامل تشدید کننده و آهک به نموده اند، ظاهرا نمک به

 ای در سازندهای حساس نظیر های توده داد حرکت ترین رخ (. بیش9305احمدی، کند ) مارنی و رسی عمل می
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الف(. آهک نیز ارتباط معکوس با فراوانی حرکات  -2داده است )شکل   گچساران از گروه فارس و سازند شیلی پابده رخ

های بلوکی  صورت ریزش یا واریزه ای اغلب به های توده نظیر آهک آسماری حرکت که در سازندی طوری  لغزشی دارد به

داری  باشد که این بافت موجب باال رفتن ظرفیت نگه است. بافت خاک مناطق لغزشی، اغلب رسی و یا رسی لومی می

                     ب(.        -2ها بسیارمهم است )شکل  شود. میزان آب درمورد حرکات لغزشی در خاک آب خاک می
 

 
 ای در حوزه آبخیز سد ایالم بندی خطر حرکات توده نقشه پهنه -4شکل 

 

دهد که اکثر مناطق   های انجام شده نشان می باشد. بررسی : عوامل توپوگرافی شامل شیب و جهت شیب میتوپوگرافي

شود  ها می حرکت درآمدن الیه  ل و بهباشند. عامل شیب موجب افزایش نیروی ثق درصد می 32-52لغزشی دارای شیب 

تری  مند هستند، دمای کم تری از نور خورشید بهره که مدت کم علت این های رو به شمال به الف(. دامنه -3)شکل 

ها خواهد شد. البته در منطقه  لغزش ها و افزایش زمین داشته و این پدیده موجب کاهش تبخیر و افزایش رطوبت الیه

داری بین  ها جهت شمالی داشته )هم مناطق لغزشی و هم مناطق غیرلغزشی( لذا ارتباط معنی ب شیبمورد مطالعه اغل

 های موجود و جهت، برقرار نشد. لغزش

طور  این تغییرات، به .شود ای می های توده : انسان با تغییرات در کاربری اراضی موجب تشدید حرکتعامل انساني

های هوایی سازمان جغرافیایی ارتش  ای در دو مقطع زمانی )عکس اویر ماهوارههای هوایی و تص دقیق با مشاهده عکس

ها تعیین  های هوایی رقومی شده موقعیت دقیق پهنه کمک عکس ( قابل بررسی است. به9302و  9344مربوط به سال 

ایجاد  خصوص های صحرایی در نقاط لغزشی صورت گرفت و مشخص شد که تغییر کاربری اراضی به و سپس برداشت

سازی غیر  چنین، جاده باشد. هم ای می توده های داد حرکت رویه درختان جنگلی از عوامل موثر بر رخ جاده و قطع بی

دست دامنه  ایینهای شدید در پ ها و ایجاد فرسایش های زیر جاده های باالدست در آبراهه اصولی موجب تمرکز هرزآب

نگلی به اراضی کشاورزی و ایجاد شبکه جاده غیر اصولی و عبور از مناطق رویه و تبدیل اراضی ج بی  شود. استفاده می

(. وجود پوشش گیاهی مانع حرکت 9305ای بوده است )احمدی و فیش نیا،  حساس از عوامل مهم ایجاد حرکات توده

مانند فیلتر  که ریشه گیاهان با جذب آب (. با توجه به این9305شود )رفاهی،  های تند می ای خاک حتی در شیب توده



 مهندسی و مدیریت آبخیز

 

 

 9319، 2، شماره 4جلد 

 

993 

نماید، بنابراین تخریب پوشش گیاهی در نتیجه چرای مفرط و یا  نفوذ آب به داخل خاک را کنترل میعمل نموده و 

 (.9305احمدی، این پدیده را تشدید نموده است ) ب(، -3)شکل  تبدیل اراضی مرتعی و جنگلی به اراضی کشاورزی

متر بوده و  میلی 322د که کل منطقه دارای میزان بارندگی بیش از های منطقه نشان دا : ایستگاهعوامل آب و هوايي

رخ داده است. بنابراین رطوبت که متر  میلی 342و  322 ،322باران  ده در محدوده خطوط همدا های رخ تمام لغزش

توان  شود، در منطقه هیچ محدودیتی نداشته است. می ای محسوب می های توده عنوان عامل مهمی در وقوع حرکت به

شوند. با  ای می های توده وجود آمدن حرکت ای باعث به گفت که در هر منطقه با توجه به شرایط محیطی عوامل ویژه

ای مستعد است.  های توده هوایی و زمینی برای ایجاد حرکت چه گفته شد، منطقه از نظر شرایط آب و توجه به آن

 ق کمال دقت را داشت.وری از این مناط بنابراین باید در استفاده و بهره

ای در حوضه رودخانه بیدو از  های توده بندی وقوع حرکت ، برای پهنه9393ما نخستین بار ایزانلو در سال در کشور 

های سنجش از دور استفاده نموده و با استفاده از  مدل آماری رگرسیون لجستیک، سامانه اطالعات جغرافیایی و داده

ها اقدام به  ها، شیب و جهت دامنه گیاهی، پوشش زمین، فاصله از گسل اکم پوشششناسی، شاخص تر شش متغیر زمین

که روش آماری رگرسیون لجستیک از دقت  ندنشان داد . ایشانای نمود های توده بندی وقوع حرکت بینی و پهنه پیش

های آماری دو متغیره،  شبا استفاده از رو 9302قابل قبولی در منطقه مورد نظر برخوردار است. فراهانی نیز در سال 

های گسسته و پیوسته و منطق فازی در منطقه رودبار استان  ، لجستیک با داده2، تحلیل ممیزی9چند متغیره خطی

های  . الیهنمود لغزش بندی زمین نهاقدام به په ILWISافزار  گیالن با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و نرم

یتولوژی، فاصله از گسل، پوشش گیاهی، کاربری اراضی، بارندگی و حداکثر شتاب زلزله بود. کار رفته شامل ل  اطالعاتی به

های آماری،  و از بین تحلیل ها مورد ارزیابی قرار گرفت لغزش بندی تهیه شده با نقشه پراکنش زمین صحت نقشه پهنه

 .روش رگرسیون لجستیک باالترین میزان دقت را نشان داد

ای در حوزه آبخیز سد ایالم شامل شیب، نوع سازند،  ست که عوامل موثر در وقوع حرکات تودهنتایج حاکی از آن ا

 32-52ای در شیب  داد حرکات توده ترین فراوانی رخ باشد. بیش عوامل مربوط به خاک و تغییر در کاربری اراضی می

حساس و ریزدانه رسی نظیر پابده، گورپی و یابد. در سازندهای  تر از آن فراوانی کاهش می تر و بیش درصد بوده و در کم

تری در مقابل فرسایش دارند،  تر بوده و در سازندهای آهکی که مقاومت بیش ها بیش لغزش گچساران میزان زمین

در مناطق لغزشی عمدتا رسی و  شود. بافت خاک های بلوکی مشاهده می ای خشک نظیر ریزش و واریزه های توده حرکت

باشند.  های مربوطه مستعد ایجاد لغزش می حدی است که پهنه ها به رفیت جذب آب در آنلومی بوده و ظ-رسی

، مشاهده شد که های صحرایی صورت گرفته ای در دو مقطع زمانی و برداشت چنین، با بررسی تصاویر ماهواره هم

ای  های توده وقوع حرکتها که موجب از بین رفتن پوشش گیاهی شده، احتمال  از مراتع و جنگل استفاده بیش از حد

سازی غیر اصولی خصوصا در اراضی مرتعی و جنگلی  وه تغییر در کاربری اراضی و جادهعال را افزایش داده است. به

دست آمده از روش آماری رگرسیون  ای را افزایش داده است. نتایج به حوضه مورد مطالعه احتمال بروز حرکات توده

ر حوزه دار و صحت این روش د درصد معنی 11و  15ار عامل ذکر شده در سطح و بررسی عوامل مختلف، چه لجستیک

 شود. بنابراین روش مذکور برای مناطقی با اقلیم مشابه توصیه می شد. آبخیز سد ایالم تایید 

   

 تشکر و قدرداني

سان محترم مرکز مراتب تشکر و قدردانی خود را از همکاران و کارشنا دانند تا نویسندگان مقاله وظیفه خود می

 .دارنداعالم آبخیزداری استان ایالم  و منابع طبیعی اداره کل تحقیقات کشاورزی و

 

 

                                                           
1 Linear Regression  
2 Discriminant Analysis  
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Abstract                                                                                                                        

According to abundant damages and the extension of mass sliding in the country, its 

zonation mapping and investigating effective factors on its occurrence is necessary for 

preventing and control. Therefore, a research has been conducted in the Ilam dam 

watershed to create geologic, physiographic, Land use, vegetation cover, soil erosion, 

climatologic, pedologic and geomorphologic maps, using earth data layers, topographic 

maps, Geographic Information Systems (GIS) and field surveys. The methodology of 

this research has been accomplished base on distinction of geomorphologic units while 

using aerial photos and crossing basis maps. Then, the effective factors on mass 

movement occurrence were investigated using logistic regression equations. So that, the 

factors such as slope, geological formation, pedologic, climatic, etc. were considered as 

independent variables and the frequency of mass movement occurrence was considered 

as dependent variable. Results demonstrated that factors such as slope, geological 

formation, the kind and the amount of soil minerals, and land use are the most effective 

factors on frequency of land sliding in the watershed. 

                                                                                                    

Key words: Control, Frequency, Geographic Information Systems, Land slide, Logistic 

regression 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Corresponding author: zartosht282000@yahoo.com  




