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 چکیده

-زموین وقوو   خطر شناسي و اقلیمي خود، از دیدگاه رایط زمینشآبخیز سد پارسیان در استان فارس، با توجه به  حوزه

 ،هوای زیوادی هموراه بووده    معموأل با خسوارت  ،لغزش در این حوضه. وقو  زمیناستلغزش از پتانسیل باالیي برخوردار 

 دو مود  این پدیوده،  بهینه منظور مدیریت و مهار  بهرو،  ایناز  .شود ای را باعث مي زایي قابل مالحظه رسوببراین،   عالوه

-نیهوا، شوی ، زمو   لغوزش های پراکنش زمین نقشه ،. نخستشدسنجي  توان لغزش در این حوضهبندی خطر زمینپهنه

و سپس بوا اسوتفاده از   شد ارتفا  تهیه باران و همها، همها، گسلآبراهه ،هاشناسي، کاربری اراضي، پوشش گیاهي، جاده

دو مد  و تعیین مد   منظور مقایسه بهلغزش انجام شد. بندی خطر زمیندو مد  نیلسون اصالح شده و اثر نسبي، پهنه

. با توجه به نتایج شدآماری جمع مطلوبیت و ضری  همبستگي استفاده تحلیل تر برای حوضه، از دو مدتر و مناس آکار

-بواالتری بورای پهنوه   تناس  از مقبولیت و  321/9و ضری  همبستگي  99/1، مد  اثر نسبي با جمع مطلوبیت پژوهش

 سد پارسیان برخوردار است. آبخیز لغزش در حوزهبندی خطر زمین

 

 GISهای تجربي، مد ، رسوب زایيای، حرکت تودهتحلیل آماری، کلیدی:  یاه هواژ

 

 مقدمه

های طبیعي هستند ها از جمله پدیدهلغزشزمین

های  خسارتکه تحت تأثیر عوامل مختلف باعث ایجاد 

رو، این پدیده  شوند. از اینجاني و مالي زیادی مي

کي از بالیای طبیعي همواره مورد توجه عنوان ی به

انسان بوده است. وجود لغزش یا احتما  وقو  آن، 

از جمله  های عمراني و اجرایيتواند بیشتر فعالیتمي

بي، آهای سازی، شهرسازی، سازههای جادهفعالیت

، های آبرساني نهرآبخیزداری و منابع طبیعي،  عملیات

در حت تأثیر قرار دهد. های انتقا  برق و غیره را تدکل

، معموال بیش از آغاز هرگونه توسعه یافتههای کشور

فعالیت اجرایي و عمراني، شرایط و وضعیت منطقه در 

بررسي یل وقو  آن مورد سلغزش و پتانرابطه با زمین

های احتمالي در وسیله از خسارت بدینگیرد تا قرار مي

و  Heybati)این زمینه جلوگیری به عمل آید 

. از دیدگاه آبخیزداری و منابع (4912 همکاران،

آبخیز از های  حوزهلغزش در طبیعي، پدیده زمین

. اما متأسفانه، این استگذار تأثیرجهات گوناگوني 

های در جهت تخری  زمین ،منفي بودهاثربخشي 

ها و کشاورزی، تولید رسوب، تخری  مراتع و جنگل
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 hassan_moghim@yahoo.comبات: مسئو  مکات* 
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 استشده  تخری  و از بین رفتن تأسیسات ساخته

(Moghim، 4911)که تعیین زمان  . با توجه به این

دانش کنوني  با علم وها لغزش زمینوقو  پیوستن  به

با شناسایي توان  مي رو باشد، از اینپذیر نمي بشر امکان

بندی خطر لغزش و درجه حساس به زمینهای  پهنه

ها لغزش زمینناشي از ها، تا حد زیادی از خطرات آن

. کردها را مدیریت طور نسبي آن به ،کرده جلوگیری

چه بیشتر این  منظور مدیریت و مهار هر بهمعموالً، 

بندی خطر  پهنهپدیده، در گام نخست، اقدام به 

-. برای پهنهشودميمورد مطالعه  منطقهلغزش  زمین

های تجربي و آماری لغزش، از روش بندی خطر زمین

تخاب روش منظور ان بهشود. مختلفي استفاده مي

لغزش بندی خطر زمینتر و کارآمدتر در پهنهمناس 

در یک منطقه هدف، معموالً از دو یا چند روش تجربي 

دست آمده با  بهاستفاده شده و نتایج  و آماری مختلف

تر مشخص تر و کارآمددیگر مقایسه و روش مناس کی

 Shirini (4993)و  Nasrazadani. شودميو انتخاب 

شهر اصفهان، با  علیا در فریدون دزیز در حوزه آبخ

استفاده از دو مد  ارزش نسبي و تراکم سطح، اقدام 

است. نتایج کرده لغزش بندی خطر زمینبه پهنه

بندی ارزش دست آمده نشان داد که روش پهنه به

اطالعاتي نسبت به روش تراکم سطح برای منطقه 

تر بوده و ارجحیت دارد. مورد مطالعه مناس 

Alimohammadi ( 4993و همکاران)  در حوزه آبخیز

گیری از دو  بهرهسیدکالته رامیان استان گلستان، با 

1وارسون-روش تجربي مورا
سمیعي و مد  -حائری و 

لغزش بندی خطر زمینآماری اثر نسبي، اقدام به پهنه

دست آمده، روش نسبي  بهد. با توجه به نتایج دنکر

و کارآمدتر معرفي  ترنسبت به دو روش دیگر، مناس 

 هنیز در حوزNejabat (4912 )و  Eskandariشد. 

 آبخیز تنگ شو  استان فارس، از دو روش تحلیل

 ،ه استفاده کردهمراتبي و رگرسیون چند متغیر سلسله

که روش رگرسیون چند متغیره نسبت به  ندبیان داشت

روش تحلیل سلسله مراتبي از کارآمدی بهتری 

در  (4912و همکاران ) Heybati برخوردار است.

کارگیری مد   بهشهرستان ممسني استان فارس با 

-بندی خطر زمیننیلسون اصالح شده، اقدام به پهنه

                                                           
1
 Mora-varson 

مذکور  مقبولیت این روش را برای منطقه ،لغزش کرده

لغزش نقشه خطر زمین Yalcin (4993). نداثبات کرد

، های ارزش اطالعاتيگیری از روش بهرهرا در ترکیه با 

نشان  ،تراکم سطح و تحلیل سلسله مراتبي انجام داده

به دیگر نسبت سلسله مراتبي تحلیل داد که روش 

در منطقه مطالعاتي از دقت باالتری برخوردار ها  مد 

، (4993) و همکاران Ahmadi ،همچنیناست. 

Karimi ( 4911و همکاران) ،Geraei  وKarimi 

نیز در  Mohammadia (4919)و  Yamani و (4993)

ه این امر اقدام بهای آبخیز مختلف ق و حوزهطمنا

بندی خطر منظور پهنه به، پژوهشدر این  اند.نموده

آبخیز سد پارسیان، از دو روش  هحوزلغزش در زمین

آماری اثر نسبي و روش تجربي نیلسون اصالح شده 

ها در آن منطقه تعیین  استفاده شده است تا کارایي آن

 و مقایسه شود.

 

 هامواد و روش

ایون پوژوهش در   : آبخیز مورد مطالعه همعرفی حوز

حوزه سد پارسیان واقع در اسوتان فوارس انجوام شوده     

هکتوار   62/499712آبخیوز   این حووزه مساحت است. 

 توا  21◦ 24′ 21″های جغرافیوایي  بین طو  و باشدمي

 26′ 26″هوای جغرافیوایي   و بین عرض 24◦ ′11 ″91
آبخیوز   هواقع شوده اسوت. حووز    ،99◦ 49′ 93″تا  43◦

پارسیان در سه شهرستان شیراز، ممسوني و سوپیدان   

واقع در استان فارس گسوترش دارد. سود پارسویان یوا     

گورک، یکي از سودهای در دسوت سواخت در اسوتان     

فارس است که بر روی رودخانه فهلیان جانمایي شوده  

 21′ 99″است. مختصات محل ساخت این سد، طوو   
سد از جونس بتنوي،    ،بوده 99◦ 99′ 94″و عرض  21◦

آبخیوز آن   است. این سد و پیرو آن حوزهشده طراحي 

سود توا شوهر     فاصوله  ،در شرق شهر نورآباد واقع بووده 

، موقعیوت  1باشد. شوکل  کیلومتر مي 19نورآباد حدود 

اسووتان فووارس و   حوووزه آبخیووز سوود پارسوویان را در  

چگووونگي گسووترش آن در سووه شهرسووتان  ،همچنووین

 دهد.  نمایش مي مذکور را

منظووور  در ایوون پووژوهش، بووه: هااا و اعالتااا داده

آبخیز سد پارسویان   لغزش حوزهبندی خطر زمین پهنه

از دو مد  اثر نسبي و نیلسوون اصوالح شوده اسوتفاده     
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شده است. در همین رابطه، جهت سونجش و مقایسوه   

ن روش یمیزان مقبولیت و ارجحیت این دو روش و تعی

لغوزش در  بندی خطر زموین تر پهنهتر و کارآمدمناس 

مذکور از دو تحلیول آمواری جموع مطلوبیوت و      حوضه

ضری  همبستگي کموک گرفتوه شوده اسوت. در ایون      

هوای  های مورد نیواز مود   راستا، ابتدا با توجه به نقشه

هوای  مورد استفاده، تعداد نه شیت نقشه شوامل نقشوه  

شناسي، شی ، کاربری اراضوي، پوشوش گیواهي،    زمین

ارتفوا  از  بواران و هوم  هوا، هوم  ها، گسول ها، آبراههدهجا

ای طریق بازدیدهای میداني، بررسوي تصواویر مواهواره   

ای موجود، تهیه شود. از  گوگل ارث و اطالعات کتابخانه

و  1:42999های توپووگرافي منطقوه بوا مقیواس     نقشه

 1:199999شناسي منطقه بوا مقیواس   های زمیننقشه

پایه استفاده شده اسوت. عوالوه    هایعنوان نقشه نیز به

هوای حوضوه )نقشوه    لغزشبر این، نقشه پراکنش زمین

هوای اسوتان   لغوزش ( از طریق بانک اطالعوات زموین  4

ای گوگوول ارث و فووارس، بررسووي تصوواویر موواهواره   

 بازدیدهای میداني تهیه شد.  

 

 
 هااستان و شهرستانموقعیت حوزه آبخیز سد پارسیان در  -1 شکل

 

 
 آبخیز سد پارسیان حوزه هایلغرشنقشه پراکنش زمین  -2 شکل
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ویوژه در نوواحي شوما      کوهستاني بودن منطقه به

پوراکنش   نقشوه شرقي حوضه از جمله مشکالت تهیوه  

پوراکنش حوضوه    باشود. نقشوه  زش حوضه موي لغزمین

 وقو  پیوسته است. لغزش بهزمین 36شامل 

 ستفاده در پژوهشهای مورد امدل

های تجربي مد   دستهاز  :مدل نیلسون اصالح شده

 آیوود. اسوواس ایوون موود  بوور دو نقشووه  يشوومار موو بووه

شوی  و   ناسي و شی  اسوتوار اسوت. دو نقشوه   ش مینز

، (Moghim ،4911) 1شناسي بر اسواس جودو    زمین

، در 1 بور اسواس رونود نموای     ،بندی داخلي شدهطبقه

بندی خطور  پهنه یق و نقشهدیگر تلف با یک GIS سامانه

اسواس   درجه هر پهنه بر ،. سپسشدلغزش تهیه زمین

شوایان ککور اسوت، در مود       ، مشخص شود. 1 جدو 

نیلسون اصالح شده، طبقات داخلوي بوه هفوت طبقوه     

خواني بیشتر با مود    خاطر هم بهتقسیم شده است که 

 (.4 )جدو  اثر نسبي، به پنج طبقه کاهش یافته است

 
 صو  کار در روش اصالح شده نیلسونا -1جدول 

 ویژگي واحد سنگي
 )درصد( مقدار شی 

2 < 12-2 99-12 99 < 

I III IVa 

های زمین  واحدهای سنگي با نهشته

 لغزش لغزشي ناچیز یا بدون زمین
 نسبتاً مطرح برای سنگ افت )ریزش( نسبتاً پایدار پایدار

 واحدهای سنگي مستعد لغزش
I II IVb V 

 ناپایدار نسبتاً ناپایدار عموماً پایدار ارپاید

 های سطحي مستعد روانگرایي نهشته

VII 
 
 

مطرح برای 

 روانگرایي

 لغزش های زمین نهشته
V VI 

 خیلي ناپایدار ناپایدار

 

 طبقهپنج گانه مد  نیلسون به بندی هفتتبدیل طبقه -2جدول

I خیلي کم 

II کم 

III متوسط 

IVa 
 زیاد

IVb 

V 

 VI خیلي زیاد

VII 

 

-شی  و زمین الگوی تلفیق دو نقشه نمای روند

 به قرار زیر است. LHZ(n) شناسي و تولید نقشه

Slop, geology and landslide layersUNION 

LHZ(n)mapClassification map with 5 classes. 

هوای مختلوف   نقشوه  ،در ایون مود   : 1مدل اثر نسبی

شناسي، شوی ، کواربری   های زمیننقشه منطقه شامل

-ها، همها، گسلها، آبراههاراضي، پوشش گیاهي، جاده

شووه طووور جداگانووه بووا نق   بووهارتفووا ، بوواران و هووم 

شوند. پوشاني مي ( هم4 شکلهای منطقه ) لغزش زمین

                                                           
1
 Relative effect model 

بر این اصل استوار اسوت   ،کلي، مبنای این مد  طور به

منطقه اگر واحدی بیشتر از سهمي که در پوشش "که 

لغزش سهیم باشد، در بوروز ایون پدیوده     دارد، در زمین

و همکوواران،  Alimohammadi) "نقووش متبتووي دارد 

و  Neelakntan ؛4911و همکوووواران،  Naveen ؛4993

Yuvaraj، 4914؛ Soleimanpour ،4914) موود  اثوور .

باشد، در شش نسبي که یک مد  آماری دو متغیره مي

 سوووتمرحلوووه بوووه شووورح زیووور تعریوووف شوووده ا   

(Alimohammadi  ،؛4993و همکوووووواران Naveen  و
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 ؛Yuvaraj، 4914و Neelakntan  ؛4911همکووواران، 

Soleimanpour ،4914 .)مرحلوووووه او ( محاسوووووبه 

مساحت هر یوک از واحودهای نقشوه و تقسویم آن بوه      

مساحت کل و تعیین درصد پوشش هر واحود نقشوه از   

 (.1مساحت کل حوضه )رابطه 

(1)                                         / 100C a A  

 Aمسوواحت یووک واحوود در نقشووه،   aکووه در آن، 

درصد پوشش هر واحد از کل  Cمساحت کل حوضه و 

  تهیههای پوشاني نقشه باشد. مرحله دوم( هم ميحوضه 

پراکنش منطقه و تعیین درصد لغزش در  شده با نقشه

 .(4)هر واحد بر اساس رابطه 

(4)                                  / 100S sid SID  

مسوواحت  sidدرصوود لغووزش هوور واحوود،  Sکووه درآن، 

هوای  مسواحت لغوزش   SIDلغزش در هر واحد نقشه و 

باشد. مرحلوه سووم( لگواریتم گورفتن از     کل حوضه مي

نسبت درصد لغزش در هر واحد بر درصد پوشوش هور   

( بوا  .R.Eابع اثور نسوبي )  واحد از کل حوضه و تعیین ت

 .9استفاده از رابطه 

(9 )                           . .  /RE Log S C     

 عددی بسیار کوچک بووده کوه صورفاً    ɛکه در آن، 

برای صفر نشدن رابطه داخل پرانتز آمده اسوت، چوون   

 Alimohammadi) صفر مطلق در طبیعت وجود نودارد 

؛ 4911و همکوووواران،  Naveen ؛4993و همکوووواران، 

Neelakntan  وYuvaraj، 4914)   بدین ترتیو ، بورای .

هر واحد از عواملي که به توان به نقشوه درآینود، یوک    

 وجود خواهد داشت. شایان ککور اسوت، هور    .R.Eعدد 

دورتر باشد، توأثیر واحود   ، .R.Eاز حالت .R.E چه عدد 

بیشتر خواهد بود. مرحله چهارم( محاسوبه وزن نهوایي   

هوای طبقوات داخلوي    .R.Eشه بر اساس مجمو  هر نق

ها و وزن نهوایي   .R.Eآن. مرحله پنجم( بر اساس جمع

لغوزش بورای هور نقشوه     های خطور زموین  طبقهنقشه، 

و   .R.Eمقودار بیشوینه  و کمینه ) شود.ميبندی  تقسیم

شوم( تولیود   شبندی به پنج گروه یا دسته. مرحله  طبقه

 ها. نقشهلفیق لغزش بر اساس ت نقشه نهایي خطر زمین

 نقشوه  نوه با توجوه بوه مراحول ککور شوده، تعوداد       

ي، شی ، پوشش گیواهي، کواربری اراضوي،    سشنا  زمین

ارتفوا ، طبوق   بواران و هوم  هوا، هوم  جاده، آبراهه، گسل

بوا هوم تلفیوق شود و در      GISمراحل مد ، در سامانه 

آبخیوز   لغزش حووزه بندی خطر زمینپهنه قشهنهایت ن

، 2 . در جدو شداثر نسبي تولید  سد پارسیان در مد 

گانوه  های نوه یک از نقشه رای هرب .R.Eمجمو  مقادیر 

منظور ارزیوابي دو   به در مد  اثر نسبي ارائه شده است.

هوای   روش اثر نسبي و نیلسون اصالح شوده، از تحلیول  

( R) 4( و ضری  همبستگيQs) 1آماری جمع مطلوبیت

ک از دو یو  صوورت کوه هور    بودین استفاده شده اسوت.  

تحلیل آماری برای هر دو مد  محاسبه شده و سوپس  

 اند.مورد مقایسه قرار گرفته

درسوتي   دهنوده  نشان :تحلیل آماری جمع مطلوبیت

-بیني خطور زموین   یا مطلوبیت عملکرد روش در پیش

-لغزش در منطقه است. مقدار این شاخص بورای روش 

 گیرد. اگرقرار ميهفت صفر تا  های مختلف در گستره

 چووه از نظوور تئوووری، حوودی بوورای آن وجووود نوودارد  

(Alimohammadi  ،؛4993و همکووووووواران Shirini  و

Seyf ،4914؛ Yamani  وMohammadia ،4919) در .

چه مقودار شواخص آمواری جموع      ها، هرارزیابي روش

تر باشد، روش از درستي یوا مطلوبیوت    مطلوبیت بزرگ

از ردار است. جمع مطلوبیوت  بیشتری در تفکیک برخو

 دست آمده است. به، (2) رابطه

(2)                                2
1Qs Dr S   

نسبت تراکم،  Drمجمو  مطلوبیت،  Qsکه در آن، 

S   نسبت مساحت هر رده خطر به مساحت کل حوضوه

(Solimanpour ،4914؛  Alimohammadi،و همکاران 

ن رابطه مقودار  . در ای (Seyf، 4914و  Shirini ؛4993

 شود. ، محاسبه مي(2)نسبت تراکم از رابطه 

(2)                                  / / /Dr si ai S A 

مسووواحت   siنسوووبت توووراکم،   Dr کوووه درآن،

مسواحت پهنوه    aiها در پهنوه موورد نظور،     لغزش زمین

 Aهای حوضوه و  لغزشمساحت کل زمین Sمورد نظر، 

 ؛Solimanpour ،4914)اسوت  مسواحت کول حوضوه    

Alimohammadi ،؛4993 و همکاران Shirini  وSeyf، 

4914). 

                                                           
1
 Sum of quality 

2
 Correlation coefficient  
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یکوي دیگور از    :تحلیل آماری ضاری  همبسات ی  

استفاده از ضری   ،های خطرهای شناسایي نقشهکار راه

کووه بووین مقووادیر خطوور  همبسووتگي اسووت. در صووورتي

هوا  لغوزش  زمیندست آمده و تعداد یا درصد سطحي  به

ای منطقه ارتباط خطي در نظر گرفته شوود،  هدر واحد

دسوت آموده بوین مقودار      بههمبستگي  مقایسه ضرای 

هوا( در  لغوزش )زمین ایهای تودهخطر و درصد حرکت

هوای  ها، بیانگر صحت هر یک از نقشوه هر یک از نقشه

ای کوه ضوری  همبسوتگي    گونه است، بهدست آمده  به

 تتوور اسووهووای خطوور صووحیح بوواالتر، نشووانگر نقشووه 

(Solimanpour ،4914). 

 و بحث نتایج

آبخیز سد  لغزش حوزهبندی خطر زمیننقشه پهنه

پارسیان حاصل ازکاربرد مد  نیلسون اصوالح شوده در   

خطور   بنودی اطالعات برآمده از نقشوه پهنوه  و  9 شکل

 ،2در جودو    لغزش در مد  نیلسون اصالح شدهزمین

طور  بنودی خ ه پهنوه ، نیز نقشو 2 شکل .شده استارائه 

نسبي  آبخیز سد پارسیان در مد  اثر لغزش حوزهزمین

، نتوایج نهوایي   2دهد. همچنوین جودو    را نمایش مي

 2های  شکلرا ارائه داده است.  9 شکلدست آمده از  به

ترتی  ضری  همبستگي مد  نیلسوون اصوالح    به، 6 و

 دهند.شده و اثر نسبي را نمایش مي
 

 
 سد پارسیان در مد  نیلسون اصالح شده هضدر حو لغزشبندی خطر زمینهنهپ -3شکل 

 

 
 سد پارسیان در مد  اثر نسبي هضلغزش در حوبندی خطر زمینپهنه -4 شکل
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  اصالح شده لغزش نیلسونبندی خطر زمینپهنه های مختلف نقشهطبقهمشخصات  -3 جدول

 )هکتار( لغزشزمین مساحت درصد از کل )هکتار( مساحت پهنه شرح توصیفي کد پهنه ردیف

1 I 36/16 19/12 29/99921 خیلي کم 

4 II 27/62 37/42 42/29123 کم 

9 III 21/117 22/12 46/43191 متوسط 

2 IV 31/924 36/94 67/66411 زیاد 

2 V 22/926 26/14 92/42942 خیلي زیاد 

 
 يگانه در مد  اثر نسبهای نهیرای هریک از نقشه .R.Eمجمو  مقادیر  -4 جدول

 نقشهR.E. (R.E )مجمو   نام نقشه ردیف

 31/2 شناسي زمین 1

 23/6 باران هم 4

 1 پوشش گیاهي 9

 22/9 هیپسومتریک 2

 11/3 کاربری اراضي 2

 12/1 شی  6

 26/9 گسل 7

 29/9 جاده 1

 77/9 های اصلي رودخانه و آبراهه 3

 
 لغزش اثر نسبيبندی خطر زمینپهنه های مختلف نقشهمشخصات طبقه -5 جدول

 شرح توصیفي کد پهنه ردیف
 مساحت پهنه

 )هکتار(
 کل درصد از

  لغزشمساحت زمین

 )هکتار(

1 I 919/9 92/4 71/2913 خیلي کم 

4 II 34/192 27/14 22/42424 کم 

9 III 63/221 21/93 96/73296 متوسط 

2 IV 99/17 77/12 29/43663 زیاد 

2 V 63/921 92/91 76/63966 خیلي زیاد 

 

 
 نمودار ضری  همبستگي برای مد  نیلسون اصالح شده -5شکل 
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 نمودار ضری  همبستگي برای مد  اثر نسبي -6شکل 

 

 گیرینتیجه

 با توجه به جدو  را های آماریتحلیلنتایج اعما  

 .توان به شرح زیر توضیح دادمي، 6

از دیدگاه شاخص آماری جمع مطلوبیوت، مود     -الف

، از مقودار جموع   99/1بوا جموع مطلوبیوت    اثر نسوبي  

مطلوبیت باالتری نسبت به مد  نیلسون اصوالح شوده   

و ارجحیوت ایون   رو، مقبولیت  اینباشد. از برخوردار مي

 تحلیول آبخیز سود پارسویان از دیودگاه     مد  در حوزه

 آماری جمع مطلوبیت، بارز است.

آماری ضری  همبسوتگي نیوز از    تحلیلاز دیدگاه  -ب

مد  اثر نسبي و نیلسون اصالح شده، مد  اثر  میان دو

، از میوووزان 321/9نسوووبي بوووا ضوووری  همبسوووتگي 

همبستگي باالتری نسبت به مد  نیلسون اصالح شوده  

رو، مقبولیت و ارجحیت مد  اثور   برخوردار است. از این

 . استنسبي از این نظر نیز مشخص 

 

 های آماریتحلیلنتایج  -6 جدول

 ی  همبستگيضر جمع مطلوبیت مد 

 321/9 1 اثر نسبي

 342/9 67/9 نیلسون اصالح شده

 

توان نتیجه دست آمده، مي با توجه به نتایج به

بندی خطر مد  اثر نسبي برای انجام پهنه که گرفت

آبخیز سد پارسیان از مقبولیت و  در حوزهلغزش  زمین

باشد. این نتیجه با ارجحیت باالتری برخوردار مي

 در حوزه (4993) و همکاران Alimohammadiنتیجه 

 خواني دارد. آبخیز سیدکالته رامیان استان گلستان هم
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Abstract 

From the viewpoint of landslide occurrence, Parsian dam Watershed is one of the high 

risk regions for landslide hazard based on its geological and climatological conditions. 

Landslide occurrence usually makes huge damages and also high amount of sediments. 

Landslide control and management is planned according to Landslide Hazard Zonation 

(LHZ) that is obtainable through empirical models. The aim of this research was to 

assess the efficiency of two empirical models, Modified Nilsson and Relative Effect in 

LZH. First, prepared maps such as landslide distribution, slope, geology, land use, land 

cover, roads, drainages, faults, isohyet and hypsometric were imported into GIS 

environment and then the landslide hazard zonation was carried out by applying 

Modified Nilsson and Relative Effect models. Capability assessment of two models and 

determination of the more efficient one were evaluated using two statistical analysis 

methods namely quality summation (Qs) and correlation coefficient (R). Comparison of 

results from above two models with real map of happened landslides at Parsian dam 

Watershed showed that the relative effect model with quality summation of 1.00 and 

correlation coefficient of 0.941, is more efficient for landslide hazard zonation in 

Parsian dam Watershed. 
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