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 ضوال -داهٌِ ای در داهٌِ ّای هطرف بر اتَباى در حال احذاث تْراى ّای کوی ًاپایذاریتحلیل 

 سَلقاى( با استفادُ از رٍش رگرسیَى لجستیک -)تْراى

 1 ییضْرام رٍستا

 2 یداٍد هختار

 3 جاًاًِ ٌِیستیکر

 چکیذُ

ٞبي رب٘ي ٚ ٔٛرت ايزبز ذؿبضتٞبي ا٘ؿب٘ي تكسيس قسٜ ٚ تطيٗ ٘ٛع ٔربططات طجيؼي ٞؿتٙس وٝ ثب زذبِتاي اظ ٔكرمٞبي زأٙٝ٘بپبيساضي
ٞب ٞؿتٙس ٞب زض ٔٙبطمي وٝ ٔؿتؼس ٚلٛع ٘بپبيساضي٘بپبيساضي. ثٙبثطايٗ اضظيبثي وٕي پتب٘ؿيُ ٚلٛع ٔي ٌطز٘س ٞبي وٛٞؿتب٘يثٝ ٚيػٜ زض ربزٜٔبِي 

 ٞب لطاض زاضز. قٕبَ ٔي ثبقس وٝ ٕٞيكٝ زض ٔؼطو ا٘ٛاع ٘بپبيساضي -ضطٚضي ٔي ثبقس. ٔٙطمٝ ٔٛضز ٔطبِؼٝ ثعضٌطاٜ زض حبَ احساث تٟطاٖ

 -قٕبَ )حس فبنُ تٟطاٖ -كطف ثط اتٛثبٖ تٟطاٖزض زأٙٝ ٞبي ٔ ٞبوٕي ٘بپبيساضيتحّيُ زض ايٗ ٔطبِؼٝ اظ ضٚـ ضٌطؾيٖٛ ِزؿتيه ثطاي 
ٞب )قبُٔ طجمبت فبوتٛض ٔٛحط زض ٚلٛع ٘بپبيساضي 14ٞبي رساٌب٘ٝ اي اليٝرٟت ثطضؾي پتب٘ؿيُ ٚلٛع حطوبت زأٙٝؾِٛمبٖ( اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. 

 LS ،SPIفبنّٝ اظ ربزٜ، پٛقف ٌيبٞي، الّيٓ،  قٙبؾي، وبضثطي اضاضي، ثبضـ، فبنّٝ اظ ٌؿُ، فبنّٝ اظ ضٚزذب٘ٝ،اضتفبػي، قيت، رٟت قيت، ظٔيٗ
 ٚTWI زض ٔحيط )GIS ثب  ازأٝٞب زض ٚاحس ؾطح ٔحبؾجٝ قس. زض ٞبي ٔٛرٛز ا٘طجبق زازٜ قس٘س ٚ تطاوٓ آٖتٟيٝ ٚ ثب اليٝ پطاوٙف ٘بپبيساضي

 افعاض ازضيؿي ٔسَ ضٌطؾيٖٛ ِزؿتيه ا٘زبْ قس.  اؾتفبزٜ اظ ٘طْ
ثب زاضا  LS قٙبؾي، وبضثطي اضاضي، فبنّٝ اظ ٌؿُ، فبنّٝ اظ ضٚزذب٘ٝ، فبنّٝ اظ ربزٜ، الّيٓ ٚ س وٝ ػٛأُ ظٔيٌٗطزي ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ ٔكرم  

الّيٓ ثٝ تطتيت ثيكتط  ٚثٛزٖ ضطايت ٔخجت، ٕٞجؿتٍي ثيكتطي ثب ٚلٛع ٘بپبيساضي ٞب ٘كبٖ ٔي زٞٙس ٚ إٞيت ػٛأُ فبنّٝ اظ ٌؿُ، فبنّٝ اظ ربزٜ 
ٞبي ٔيب٘ي ٚ رٙٛثي اططاف ربزٜ ٚ لؿٕت وٛچىي زض قٕبَ ٔٙطمٝ اظ ٘ظط ٚلٛع قسٜ، ثرف ٞبي تٟيٝ . ثط اؾبؼ ٘مكٝثبقس اظ ؾبيط ػٛأُ ٔي

زضنس  26/86ٞبي ٔتٛؾط ثٝ ثبال ٞؿتٙس وٝ زضنس اضاضي، ٔٙبطك ثب پتب٘ؿيُ ٚلٛع ٘بپبيساضي 14/27ٞب ثيكتطيٗ پتب٘ؿيُ ضا زاض٘س ٚ ٘بپبيساضي
ٞب زض آٖ ثٝ ٚلٛع  زضنس ٘بپبيساضي 61زضنس ٔٙطمٝ زاضاي پتب٘ؿيُ ذيّي ظيبز ثٛزٜ وٝ  57/4ا٘س، ٕٞچٙيٗ ٚلٛع پيٛؾتٝٞب ثٝ ٞب زض آٖ٘بپبيساضي
 ٔٛضز ٔطبِؼٝ ٔٙبؾت ٔي ثبقس. ٞب زض ٔٙطمٝ ثٙسي احتٕبَ ٚلٛع ٘بپبيساضيتٛاٖ ٌفت ايٗ ٔسَ رٟت پٟٙٝ ا٘س. زض ٟ٘بيت ٔيپيٛؾتٝ

 
 قٕبَ، پٟٙٝ ثٙسي ذطط.-اي، ضٌطؾيٖٛ ِزؿتيه، ثعضٌطاٜ تٟطاٖزأٙٝٞبي : ٘بپبيساضيٍاژگاى کلیذی

 

 هقذهِ

ٗ       حطورت ترٛزٜ  اي قرطايطي اؾرت ورٝ ٔٙزرط ثرٝ      ٞبي زأٙٝ٘بپبيساضي ٔري قرٛ٘س    اي ٔرٛاز تكرىيُ زٞٙرسٜ زأٙرٝ ثرٝ ؾرٕت پربيي
(IAEG,1990:13 ايٗ حطوت ضٚ ثٝ پبييٗ ٔٛاز ؾطحي، تحت تأحيط ٌطا٘ف ظٔيٗ نٛضت ٌطفتٝ ٚ ٔيرع )     اٖ تحرطن ٔرٛاز ثرب ح رٛض آة

 وٝ ثبقٙس ٔي ٞب زأٙٝ زض فطؾبيف ٔرطة ا٘ٛاع اظ يىي ٘بپبيساضي ٞبي زأٙٝ اي(. Pareta et al, 2012:2ٔٛرٛز زض ضؾٛثبت افعايف ٔي يبثس )

ٗ  اظ ثيكتط ٞب ٘بپبيساضي أطٚظٜ قٛ٘س. ٔي ٞب ربزٜ زض رب٘ي ٚ ٞبي ٔبِي ذؿبضت ايزبز ٔٛرت ٝ  اير ٝ  ور ٝ  طجيؼري  رٙجر ٔتربحط اظ زذبِرت ٚ    ثبقرس،  زاقرت

                                                      
 )٘ٛيؿٙسٜ ٔؿئَٛ(يطيٚ ػّْٛ ٔح يعيزا٘كىسٜ ثط٘بٔٝ ض عيزا٘كٍبٜ تجط ،يطيٚ ػّْٛ ٔح يعيزا٘كىسٜ ثط٘بٔٝ ض ،ياؾتبز ٌطٜٚ غئٛٔٛضفِٛٛغ .1
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 عيزا٘كٍبٜ تجط ،يطيٚ ػّْٛ ٔح يعيزا٘كىسٜ ثط٘بٔٝ ض ،ياؾتبز ٌطٜٚ غئٛٔٛضفِٛٛغ  .2
 يطيٚ ػّْٛ ٔح يعيزا٘كىسٜ ثط٘بٔٝ ض ،يغئٛٔٛضفِٛٛغ -يطئربططات ٔح يزوتط يزا٘كزٛ . 3
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           ؾبظي ثٝ ذهٛل زض ٔٙبطك وٛٞؿتب٘ي ثبػج افعايف احتٕبَ ٚلرٛع ا٘رٛاع ٘بپبيرساضي ٞربي زأٙرٝ اي      ربزٜ .ٞؿتٙس ا٘ؿب٘ي زؾتىبضي ٞبي
ٔي قٛز چٖٛ تؼبزَ طجيؼي زأٙٝ ٞبي ٔكطف ثٝ ٔؿيط ضاٜ ٞب ضا ثط ٞٓ ظزٜ، ثبػج تغييط قىُ ظٔيٗ قسٜ ٚ زض حرٛظٜ فؼبِيرت ا٘ؿربٖ ٞرب     

(. ٕٞٝ ؾبِٝ ٚلٛع ا٘ٛاع ٘بپبيساضي ٞبي زأٙٝ اي زض ربزٜ ٞب ذؿبضات رب٘ي ٚ ٔبِي فطاٚا٘ي ضا 12:1390ذططاتي ضا ثٛرٛز ٔي آٚضز )ػعيعي، 
  ُ  ثٛرٛز ٔي آٚض٘س. أب ثب ايٗ حبَ ثطاي ايزبز اضتجبط ثيٗ ٔٙبطك ٔرتّف، احساث ربزٜ ٞب، اتٛثبٖ ٞب ٚ آظازضاٜ ٞب أطي ضطٚضي ٚ غيرط لبثر

(. ثٝ ٕٞيٗ ٔٙظٛض لجُ اظ احساث ربزٜ ٞب ثبيس ٔطبِؼبت، ثطضؾي ٞب، اضظيبثي ٞب ٚ ثط٘بٔرٝ  2:1394بة اؾت )اػت بزي آّٔي ٚ ٕٞىبضاٖ، ارتٙ
ضيعي ٞبي الظْ رٟت رٌّٛيطي اظ احساث ربزٜ ٞب زض ٔٙبطك ثب ذطط ثبال ٚ ثؿيبض ثبالي ٚلٛع ا٘ٛاع ٘بپبيساضي ٞب نٛضت پصيطز، ٚ زض رربزٜ  

ٜ لجّي ٘يع ثبيس ٔطبِؼبتي رٟت پٟٙٝ ثٙسي ٘بپبيساضي ٞب، ثطآٚضز احتٕبَ ٚلٛع زض زأٙٝ ٞبي ٔؿتؼس اظ ٘ظط ػٛأُ ٔرٛحط ثرط   ٞبي احساث قس
ٚلٛع، ٚ وٕي ؾبظي ذطط ٚلٛع ا٘زبْ ٌيطز تب ثط اؾبؼ آٖ، ضاٜ حُ ٞب ٚ تٕٟيساتي رٟت رّرٌٛيطي ٞرط چرٝ ثيكرتط اظ ثرٝ ٚررٛز آٔرسٖ        

ػٕبَ قٛ٘س. اظ آٖ ربيي وٝ ايٗ اتٛثبٖ پؽ اظ تىٕيُ، تجسيُ ثٝ يىي اظ پط تطزز تطيٗ ربزٜ ٞبي وكرٛض  ذؿبضات ٔبِي ٚ رب٘ي ا٘سيكيسٜ ٚ ا
 ذٛاٞس قس ٚ ثب ػجٛض اظ لؿٕت ٔيب٘ي ضقتٝ وٜٛ اِجطظ، ٘ٛاحي ٔطوعي ايطاٖ ضا ثٝ قٕبَ وكٛض اضتجبط ذٛاٞس زاز، ِصا ٔطبِؼٝ ٘بپبيساضي ٞربي 

 يُ تٛپٌٛطافي وٛٞؿتب٘ي ٔٙطمٝ، اظ إٞيت حيبتي ثطذٛضزاض اؾت. احتٕبِي زأٙٝ ٞبي ٔكطف ثط اتٛثبٖ ثٝ زِ
زض وُ ايٗ ٘ٛع ٔطبِؼبت زض ربزٜ ٞبي ٔرتّف وكٛض ثب ضٚـ ٞبي ٔتفبٚت نٛضت ٌطفتٝ ا٘س وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي تٛاٖ ثٝ ٔٛاضز ظيط 

 اقبضٜ وطز: 
ٚي ٘تيزٝ ٌيرطي  ايطاٖ پطزاذتٝ اؾت.  غطة قٕبَ زض پيبْ ٌطز٘ۀ زض تجطيع ٔط٘س ضاٜ ٔؿيط اظ ثركي غئٛٔٛضفِٛٛغيىي اضظيبثي( ثٝ 1383ٔرتبضي )

اؾرت.  وطزٜ وٝ لطاضٌيطي ٟ٘كتٝ ٞبي ٘فٛشپصيط ضٚي ؾبذتبضٞبي ٘فٛش٘بپصيط ذطط ٚلٛع حطوبت تٛزٜ اي زض زأٙٝ ٞبي ٔكطف ثط ربزٜ ضا افعايف زازٜ 

-(، ذطط ٚلٛع ظٔيٗ ِغرعـ زض رربزٜ تٟرطاٖ    1391ي ٚ ٕٞىبضاٖ ). ٔتكطػِصا، ؾبذت ٚ ؾبظ ٚ ا٘زبْ ػّٕيبت ذبوي ثبيس ثب احتيبط نٛضت ٌيطز
زضنس زاضاي ذطط ثؿيبض  16ويّٛٔتط وُ طَٛ ربزٜ  66چبِٛؼ ٚ ثعضٌطاٜ زض زؾت احساث ضا پٟٙٝ ثٙسي وطز٘س. طجك ٘تبيذ ثسؾت آٔسٜ، اظ 

زضنس زاضاي  12َ ثعضٌطاٜ زض حبَ ؾبذت، ويّٛٔتط طٛ 17زضنس زاضاي ذطط ظيبز ثطاي ٚلٛع ظٔيٗ ِغعـ ٔي ثبقس. ٕٞچٙيٗ اظ  42ظيبز ٚ 
پٟٙٝ "اي تحت ػٙٛاٖ ( زض ٔمب1392ِٝٚ ٕٞىبضاٖ ) زضنس زاضاي ذطط ظيبز ثطاي ٚلٛع ظٔيٗ ِغعـ ٔي ثبقس. رؼفطِٛ 33ذطط ذيّي ظيبز ٚ 

ٙرً اؾرتفبزٜ   اظ ضٚـ آٔربضي وطيزي  "GISٌچؿط( ثرب وٕره    -ثٙسي ذطط ٘بپبيساضي زأٙٝ ٞب زض ٔحسٚزٜ ربزٜ چبِٛؼ )حس فبنُ وطد
ٕ٘ٛز٘س. ثبظزيس ٞبي نحطايي ٘كبٖ زاز وٝ ٘مكٝ پٟٙٝ ثٙسي تٟيٝ قسٜ، تب حس ٔطّٛثي ٔٙبطك ٔؿتؼس ذطط ٘بپبيساضي ضا ٔتٕبيع وطزٜ اؾرت.  

 تٍٙٝ ٞبي وٛٞؿتب٘ي ربزٜ زض اي زأٙٝ ٞبي ٘بپبيساضي ٚلٛع ذطط ثٙسي پٟٙٝ زض ِزؿتيه ضا ضٌطؾيٖٛ ( ضٚـ1394ضٚؾتبيي ٚ ٕٞىبضاٖ )

يع ثىبض ثطز٘س. طجك ٘تبيذ، اظ ٔيبٖ ػٛأُ ثطضؾي قسٜ، ػبُٔ قيت، فبنّٝ اظ ٌؿُ ٚ طجمبت اضتفبػي ٟٔٓ تطيٗ ػٛأُ ٔؤحط زض ٚلٛع ز زضٜ
 ٘بپبيساضي ٞبي زأٙٝ اي زض حٛضٝ ٔي ثبقٙس.

ٖ  Dasايٗ ضٚـ زض ربزٜ ٞبي وٛٞؿتب٘ي وكٛضٞبي زيٍط ٘يع ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت. اظ رّٕرٝ   ثرٝ اضظيربثي    (2009) ٚ ٕٞىربضا

حؿبؾيت ظٔيٗ ِغعـ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٌطؾيٖٛ ِزؿتيه ٚ ٔمبيؿٝ آٖ ثب ؾيؿتٓ طجمٝ ثٙسي تٛزٜ ؾًٙ زض لؿٕتي اظ يه رربزٜ زض ٞيٕبِيربي قرٕبِي    
ٜ ورطزٜ ٚ ؾر ؽ   اي ٚ ثبظزيس ٞبي نحطايي رٟت تؼييٗ ٔٛلؼيت ٘مبط ظٔريٗ ِغرعـ اؾرتفبز   ٞبي ٞٛايي ٚ تهبٚيط ٔبٞٛاضٜٞب اظ ػىؽا٘س. آٖپطزاذتٝ

اؾت. اػتجبض ؾٙزي ٔيسا٘ي ٘تبيذ  ٜاضظيبثي قس ROCا٘س. ػّٕىطز ٔسَ ضٌطؾيٖٛ ِزؿتيه تٛؾط ٔٙحٙي ٕ٘ٛزٜ Arc GISاطالػبت ضا ٚاضز ٘طْ افعاض 

ظٔريٗ ِغرعـ    % ثيٗ طجمبت حؿبؾيت ثبال ٚ ثؿيبض ثبال ٘ؿجت ثٝ ٚلٛع72حبوي اظ اضتجبط  (SSPCتٛؾط ؾيؿتٓ طجمٝ ثٙسي احتٕبَ پبيساضي زأٙٝ )

( ٘يع ثٝ اضظيبثي ٘يٕٝ وٕي حؿبؾيت ٚلٛع ظٔيٗ ِغعـ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ ضٌطؾيٖٛ ِزؿتيه ٚ ؾيؿتٓ طجمٝ ثٙسي 2009) ٕٞىبضاٖٚ  Sahooاؾت. 

ٚ   تٛزٜ ؾًٙ زض لؿٕتي اظ ربزٜ انّي اٚتبضاذب٘س ٞيٕبِيب زض ٞٙس پطزاذتٝ ٕٞچٙريٗ اظ   ا٘س. آٖ ٞب اظ ايٗ ٔسَ ثطاي تٟيٝ ٘مكٝ حؿبؾريت ظٔريٗ ِغرعـ 
ا٘س. ؾ ؽ اظ ٘تيزٝ اضظيبثي پبيساضي زأٙٝ ثطاي اػتجبض ؾرٙزي ٘مكرٝ حؿبؾريت    رٟت اضظيبثي پبيساضي زأٙٝ اؾتفبزٜ وطزٜ SSPCؾيؿتٓ طجمٝ ثٙسي 

ترطاوٓ   نٛضت ٌطفتٝ اؾت. ثط اؾربؼ ٘تربيذ حبنرّٝ، قريت،     ROCٟ٘بيي وُ ٔٙطمٝ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. اضظيبثي زلت ٘يع ثب تزعيٝ ٚ تحّيُ ٔٙحٙي 
ثيٙي ٟ٘بيي، ٔٙطمٝ ٔرٛضز ٔطبِؼرٝ اظ   ظٞىكي ٚ فبنّٝ اظ ربزٜ زاضاي ثيكتطيٗ إٞيت زض ٘بپبيساضي زأٙٝ اي ٞؿتٙس. زض ٟ٘بيت ثب اؾتفبزٜ اظ ٘مكٝ پيف

 ِحبظ حؿبؾيت ظٔيٗ ِغعـ ثٝ چٟبض طجمٝ تمؿيٓ ثٙسي قسٜ اؾت.
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 -اظ اتٛثبٖ زض حبَ احساث تٟطاٖ ؾِٛمبٖ -تٟطاٖزض حس فبنُ ٞسف اظ ايٗ پػٚٞف، اضظيبثي وٕي احتٕبَ ٚلٛع حطوبت زأٙٝ اي  
ٞبي ٌؿتطزٜ نٛضت ٌطفتٝ ٚ ٘يع قطايط طجيؼي، اظ٘ظط ٚلٛع حطوبت زأٙٝ اي ثؿيبض ٔؿتؼس  وبضي ثبقس. ايٗ ٔٙطمٝ ثٝ زِيُ زؾتٔي قٕبَ
ضٚـ  يه ٔتغيطٜ چٙس اؾت. ضٌطؾيٖٛ ِغعـ پطزاذتٝ ثٙسي ظٔيٗ ثبقٙس. پػٚٞف حبضط ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ضٌطؾيٖٛ ذطي ثٝ پٟٙٝٔي

 ضا ٚلٛع آٖ ٞب احتٕبَ آٖ اظ اؾتفبزٜ ثب ٚ تؼييٗ ضا اي زأٙٝ ٘بپبيساضي ٞبي ثط ٔؤحط ػٛأُ ٚظٖ تٛأٖي آٖ اظ اؾتفبزٜ ثب وٝ اؾت آٔبضي
اضي ٞبي زأٙٝ اي زض (. ٞسف اظ ايٗ ٔطبِؼٝ قٙبؾبيي ٘بپبيسNandy et al, 2001:156; Dewitte et al, 2010:158ثيٙي ٕ٘ٛز )پيف

زأٙٝ ٞبي ٔكطف ثط اتٛثبٖ زض حبَ احساث، وٕي ؾبظي ٚلٛع ٘بپبيساضي ٞبي زأٙٝ اي ثط ضٚي لؿٕت ٞبي ٔرتّف اتٛثبٖ ٚ ٔيعاٖ ٚ 
 ثطآٚضز تٛظيغ احتٕبَ ٚلٛع ٘بپبيساضي ٞبيي اؾت وٝ ٔي تٛا٘س ذؿبضات التهبزي ظيبزي ثٝ ثبض آٚضز ٚ ربٖ ٔؿبفطاٖ ضا ثٝ ذطط ا٘ساظز. 

 هعرفی هٌطقِ هَرد هطالعِ

ػطو قٕبِي زض لؿٕت  36 ° 17 'تب  36 ° 07 'طَٛ قطلي ٚ  51 ° 58 'تب  51 ° 39 'ٔٙطمٝ ٔٛضز ٔطبِؼٝ ثب ٔرتهبت رغطافيبيي 
قٕبَ زض حس فبنُ  -(. زض ايٗ ٔٙطمٝ ثٝ ثطضؾي اتٛثبٖ زض حبَ احساث تٟطا1ٖقٕبَ ٚ قٕبَ غطة اؾتبٖ تٟطاٖ ٚالغ قسٜ اؾت )قىُ 

 ويّٛٔتط ٔطثغ پطزاذتٝ قسٜ اؾت. 348.579ويّٛٔتط ٚ ٔؿبحت  12تٟطاٖ تب ؾِٛمبٖ ثٝ طَٛ 

 

 
 : ًقطِ هَقعیت جغرافیایی هٌطقِ هَرد هطالع1ِضکل

 

 ّادادُ ٍ رٍش

فبوتٛض طجمبت اضتفبػي، قيت، رٟت قيت، ظٔيٗ قٙبؾي، وبضثطي اضاضي، ثبضـ،  14رٟت ثطضؾي پتب٘ؿيُ ٚلٛع حطوبت زأٙٝ اي 
 TWIٚ  )قبذم لسضت آثطاٞٝ اي( SPI)طَٛ قيت(،  LSّٝ اظ ٌؿُ، فبنّٝ اظ ضٚزذب٘ٝ، فبنّٝ اظ ربزٜ، پٛقف ٌيبٞي، الّيٓ، فبن

ػٙٛاٖ فبوتٛضٞبي ٔؤحط زض ٚلٛع ٘بپبيساضي ٞبي زأٙٝ اي ٔٙطمٝ تكريم زازٜ قس٘س وٝ ٔطاحُ تٟيٝ آٖ ٞب  )قبذم ضطٛثت وّي( ثٝ 
ٚ ا٘تمبَ ثٝ  GISٞبي ٔزعا زض ٔحيط  نٛضت اليٝ ٘مكٝ ػٛأُ ٔؤحط زض ٚلٛع حطوبت زأٙٝ اي ٔٙطمٝ ثٝا٘س اظ: تٟيٝ  طٛض ذالنٝ ػجبضت ثٝ
ٚ ايزبز  25000/1ضٚزذب٘ٝ، ٌؿُ اظ ططيك ٘مكٝ تٛپٌٛطافي  ،(DEMٞبي ٔسَ ضلٛٔي اضتفبػي ) : تٟيٝ الي1ٝافعاض ازضيؿي وٝ قبُٔ:  ٘طْ
: تٟيٝ ٘مكٝ 3)ٔسَ ضلٛٔي اضتفبػي(،  DEMٞبي قيت ٚ رٟت قيت اظ  : ايزبز ٘مك2ٝٞبي فبنّٝ اظ پبضأتطٞبي ضٚزذب٘ٝ ٚ ٌؿُ،  ٘مكٝ

: تٟيٝ OLI ،4ؾٙزٙسٜ  8اي  ِٙسؾت  قسٜ تهٛيط ٔبٞٛاضٜ ثٙسي ٘ظبضت  وبضثطي اضاضي ٚ قبذم پٛقف ٌيبٞي ٔٙطمٝ ثط اؾبؼ طجمٝ
 LS: تٟيٝ اليٝ ٞبي 6ؾبظٔبٖ ٞٛاقٙبؾي وُ وكٛض، : تٟيٝ اليٝ ثبضـ ٚ الّيٓ ثط اؾبؼ اطالػبت ٌطفتٝ قسٜ اظ 5٘مكٝ ظٔيٗ قٙبؾي، 

: تجسيُ زازٜ 7)ٔسَ ضلٛٔي اضتفبػي(،  DEM)قبذم ضطٛثت وّي( اظ ضٚي اليٝ  TWIٚ  )قبذم لسضت آثطاٞٝ اي( SPI)طَٛ قيت(، 
ٞبي اطالػبتي ثب ٘مكٝ  : ا٘طجبق الي8ٝاي ِٙسؾت ٚ ٘يع ٌٌُٛ اضث،  ٞبي پطاوٙف حطوبت زأٙٝ اي ٔٙطمٝ ثب اؾتفبزٜ اظ تهبٚيط ٔبٞٛاضٜ
 افعاض ازضيؿي.  : ا٘زبْ ٔسَ ضٌطؾيٖٛ ِزؿتيه ثب اؾتفبزٜ اظ ٘ط9ْؾيبٞٝ ٘بپبيساضي ٞبي ٔٙطمٝ ٚ ٔحبؾجٝ تطاوٓ آٖ ٞب زض ٚاحس ؾطح، 
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اي اؾت وٝ حبِت نفط ٚ يه ثب ٚلٛع  ثيٙي وٙٙسٜ ثطاي ٔتغيطٞبي ٚاثؿتٝ ٞبي آٔبضي پيف ٔسَ ضٌطؾيٖٛ ِزؿتيه، يىي اظ ضٚـ
قىُ يب  Sنٛضت ٔٙحٙي   ٞب( اضتجبط زاض٘س. زض ايٗ ضٚـ ضاثطٝ ضٌطؾيٛ٘ي ٔتغيطٞب ذطي ٘جٛزٜ ثّىٝ ثٝ ٚلٛع )ٔب٘ٙس ٘بپبيساضي ٚػسْ

زٞٙسٜ احتٕبَ  ٌيط٘س وٝ اػساز ٘عزيه ثٝ نفط ٘كبٖ اي اظ نفط تب يه لطاض ٔي ٞب زض زأٙٝ ِزؿتيه اؾت. زض ايٗ ٔسَ ثطآٚضزٞب ٚ ترٕيٗ
(: 1) زٞٙسٜ احتٕبَ ٚلٛع ثيكتط ٞؿتٙس. زض ضٌطؾيٖٛ ِزؿتيه ٔتغيط ٚاثؿتٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ضاثطٝ زيه ثٝ يه ٘كبٖٚلٛع وٕتط ٚ اػساز ٘ع

 قٛز:  ( ثيبٖ ٔي76:1388)ٔتِٛي، 

       Y=Logit (p) = Ln(p/1-p)=C0+C1x1+C2x2+ …, +Cnxn             1ضاثطٝ 

: ٘ؿجت p/1 – p اؾت، (y): احتٕبَ ٔتغيط ٚاثؿتٝ  p ٓ طجيؼي احتٕبَ اؾت،يب ٍِبضيتٓ قب٘ؽ زض ٚالغ ٔمساض ٍِبضيت(Logit): ِٛريت
  yضا ثطاي ٔتغيط (X1, X2 ...Xn): ضطايجي ٞؿتٙس وٝ ٔكبضوت ػٛأُ ٔؿتمُ (C1...Cn)ثبقس،  : ٔمساض حبثت ٔيC0قب٘ؽ يب احتٕبَ، 

افعاض ازضيؿي ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت. زض  ثطاي ا٘زبْ ضٚـ فٛق، ٘طْ ٞبي ٔؿتمُ ٞؿتٙس.: ٔتغيط (X1…. Xn)زٞٙس،  ٘كبٖ ٔي
افعاض ازضيؿي  ٞب ثٝ ٔسَ آٔبضي ضٌطؾيٖٛ ِزؿتيه، ضطايت ٔسَ ثب اؾتفبزٜ اظ پبضأتطٞبي ٔؤحط زض ٘طْ ازأٝ، پؽ اظ ٚاضز وطزٖ زازٜ

 پي آض زٚ(، Chi Square) وي زٚٞبي اؾترطاد قس٘س. رٟت اضظيبثي زلت ٘تبيذ ثسؾت آٔسٜ اظ آظٖٔٛ
)]2 [Pseudo R Square (PR  ٚ

 . اؾتفبزٜ ٌطزيس( ROC) ضانقبذم 

- ٚ ثطاظـ ثٟتطيٗ ثطاي ٔسَ  2Ln (L)- ثيٗ اذتالف اظ اؾت وٝ ِزؿتيه ضٌطؾيٖٛ ثطاي ٔؼِٕٛي ٚ ٔؼتجط تؿت يه زٚ، وي آظٖٔٛ

2Ln(L0) ثبقس زاض ٔؼٙي زضنس 95  ؾطح زض آٔبضٜ ايٗ چٙبٖ چٝ  آيس. ٔي ثسؾت  نفط فطضيٝ ثطاي (Chi Square > 14.1) ٝفطضي 

 (. 1388ٔتِٛي: (قٛز  ٔي ضز (H0)  نفط
 ٘يع اظ ضاثطٝ ظيط ٔحبؾجٝ ٔي قٛز: PR2ٔمساض 

 :                                2ضاثطٝ 

ٔؿبٚي ثب  PR2(. ثٙبثطايٗ Menard 1995:48زٞس )ٞب ضا ثطاظـ ٔيزٞس وٝ چٍٛ٘ٝ ٔسَ ِٛريت، ٔزٕٛػٝ زازٜ ٘كبٖ ٔي PR2ٔمساض 
 PR2. چٙبٖ چٝ ٔمساض ثبقسزٞٙسٜ ػسْ ضاثطٝ ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ثب ٔتغيط ٚاثؿتٝ ٔي زٞٙسٜ ثطاظـ وبُٔ ٔسَ اؾت، ٚ نفط ٘كبٖ ٘كبٖ 1

 (. Ayalew & Yamagishi, 2005:28زٞٙسٜ ثطاظـ ٘ؿجتبً ذٛة ٔسَ اؾت ) ثبقس ٘كبٖ 2/0ثعضي تط اظ 
 اظ ازضيؿي افعاض ٘طْ وٙس. ثيٙي پيف ذٛثي ثٝ ضا ٔتغيط ٚاثؿتٝ تٛا٘سٔي َ تب چٝ ا٘ساظٜٔس وٝ ثط ايٗ ٔؿبِٝ تٛرٝ زاضز ROCقبذم 

ٔتغيط  1تب 5/0اظ  ROCٔمساض  .ضٚز ٔي ثٝ وبض احتٕبَ ٘مكٝ ثب) ٚرٛز ٘بپبيساضي ٞب ػسْ يب ٚرٛز (٘مكٝ ثِٛيٗ يه ٔمبيؿٝ ثطاي ROC ٔؼيبض
 (. 79:1388طبثك اتفبلي اؾت )ٔتِٛي، زٞٙسٜ ت ٘كبٖ 5/0زٞٙسٜ تطبثك وبُٔ ٚ  ٘كبٖ 1اؾت وٝ 

زض ٚالغ ٘ؿجت  SCAIقبذم نٛضت ٌطفت.  SCAIثٙسي ذطط ٘بپبيساضي ٞبي زأٙٝ اي تٛؾط قبذم زض ٟ٘بيت، اضظيبثي ٘مكٝ پٟٙٝ
صوٛض ثٙسي ذطط ٘بپبيساضي ٞب ثٝ زضنس ٘بپبيساضي ٞبي اتفبق افتبزٜ زض ٞط والؼ اؾت. ضٚـ ٔ ٞبي پٟٙٝ زضنس ٔؿبحت ٞط يه اظ والؼ

اؾت  SCAIثٙسي ذطط ٘بپبيساضي ٞبي زأٙٝ اي ثب تٛرٝ ثٝ ٔمساض  وٙس ٚ ثيبٍ٘ط نحت يب ؾمٓ ٘مكٝ پٟٙٝ نٛضت ويفي اضائٝ ٔي زلت ضا ثٝ
 اظ والؼ ذطط وٓ ثٝ ؾٕت والؼ ذطط ظيبز اؾت(. SCAI)ٔٙظٛض اظ نحت يؼٙي وبٞف ٔمساض 

 بحج ٍ بررسی

ثط اؾبؼ ٘مكٝ طجمبت اضتفبػي اضائٝ قسٜ اؾت.  15تب  2اػٕبَ ٔسَ زض قىُ ٞبي  فبوتٛض ٔٛحط ٚ ٕٞچٙيٗ 14٘مكٝ ٞبي ٔطثٛط ثٝ 
ٔتط ٚالغ قسٜ ٚ ثٝ پٙذ طجمٝ اضتفبػي تمؿيٓ قسٜ اؾت. زض  3396ٚ حساوخط  1378( حٛضٝ ٔطبِؼبتي ثيٗ طجمبت اضتفبػي حسالُ 2)قىُ 

، ٔٙطمٝ ٔٛضز 3ثب تٛرٝ ثٝ قىُ  بع زض ثرف ٔيب٘ي لطاض زاضز.حبِت وّي اضتفبع حٛضٝ اظ رٙٛة ثٝ قٕبَ افعايف يبفتٝ أب ثيكتطيٗ اضتف
زضرٝ ضا قبُٔ ٔي قٛز. ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ ٘مكٝ، زأٙٝ ٞب زض  50تب ثبالتط اظ  0ٔطبِؼٝ اظ ٘ظط قيت ثٝ پٙذ طجمٝ تمؿيٓ قسٜ وٝ قيت ٞبي 

زضرٝ( ٞؿتٙس. زض لؿٕت رٙٛثي ٘يع  50التط اظ تب ثب 36ثرف ٞبي ٔيب٘ي تب قٕبِي تطيٗ لؿٕت حٛضٝ زاضاي قيت ٞبي تٙس ٚ ثؿيبض تٙس )
 21تب  0زأٙٝ ٞبيي ثب قيت تٙس ٚ ثؿيبض تٙس ثٝ چكٓ ٔي ذٛض٘س ٚ تٟٙب زض لؿٕتي اظ رٙٛة حٛضٝ زأٙٝ ٞب زاضاي قيت وٓ تب ٔتٛؾط )
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ربزٜ زاضاي قيت ٞبي  زضرٝ( ٔي ثبقٙس. اظ تحّيُ ايٗ ٘مكٝ ٔي تٛاٖ ٘تيزٝ ٌطفت وٝ زض ثيكتط ثرف ٞبي حٛضٝ زأٙٝ ٞبي ٔكطف ثط
ٔتٛؾط تب ثؿيبض تٙس ٞؿتٙس وٝ ٔي تٛا٘س ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ ػٛأُ ٔٛحط زض ٚلٛع ٘بپبيساضي ٞبي زأٙٝ اي ٘مف زاقتٝ ثبقس. ثط اؾبؼ قىُ 

بي غطثي ٞٞبي قطلي ربزٜ ػٕستبً ثؿٕت غطة ثٛزٜ ٚ زأٙٝ، ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ وٝ ٔؿيط ربزٜ قٕبِي رٙٛثي ٔي ثبقس ِصا رٟت قيت زا4ٝٙٔ
( ثرف اػظٓ ٔٙطمٝ ٔتكىُ اظ تٛف ٞبي ؾجع وطد ٞؿتٙس ٚ ثرف ٞبي وٕي اظ 5اظ ٘ظط ظٔيٗ قٙبؾي )قىُ  ػٕستبً ضٚ ثٝ قطق ٞؿتٙس.

ا٘س. زض رٙٛثي تطيٗ ثرف آٖ تٛؾط قيُ ٞبي ؾجع ر ؾيبٜ )رٙٛة ٚ ٔطوع حٛضٝ( ٚ قيُ ٞبي آٞىي )٘يٕٝ قٕبِي حٛضٝ( پٛقيسٜ قسٜ
( ٔكبٞسٜ ٔي وٙيٓ وٝ زض حٛضٝ 6ً ٞبي آ٘سظيتي تكىيُ ٔي زٞٙس. ثب تٛرٝ ثٝ ٘مكٝ وبضثطي اضاضي )قىُ حٛضٝ ٔٙطمٝ وٛچىي ضا ؾٙ

ؾِٛمبٖ اوخط ظٔيٗ ٞب ضا ٔطاتغ ثب ٔيعاٖ پٛقف ٔتفبٚت )ٔطاتغ ذٛة، ٔتٛؾط ٚ ضؼيف( ٔي پٛقب٘ٙس أب ثرف اػظٓ ايٗ حٛضٝ اظ ٘ٛع 
( الّيٓ ٔٙطمٝ ثٝ 12وٙبض ضٚزذب٘ٝ ٞب ٔكبٞسٜ ٔي قٛ٘س. زض ٘مكٝ تٟيٝ قسٜ )قىُ  ثبقس. . زض ايٗ حٛضٝ ثبغبت تٟٙب زضٔطاتغ ٔتٛؾط ٔي

پٙذ طجمٝ ٘يٕٝ ذكه، ٔسيتطا٘ٝ اي، ٘يٕٝ ٔططٛة، ٔططٛة ٚ ذيّي ٔططٛة تمؿيٓ قسٜ اؾت. الّيٓ حٛضٝ اظ رٙٛة ثٝ قٕبَ اظ ٘يٕٝ 
بَ حٛضٝ ثٝ طٛض چكٍٕيطي افعايف يبفتٝ اؾت وٝ ذكه تب ٔططٛة ٚ ثؿيبض ٔططٛة تغييط ٔي وٙس ٚ ٔيعاٖ ثبض٘سٌي اظ رٙٛة ثٝ قٕ

( وٝ ثٝ پٙذ 11(. ثٝ ٕٞيٗ تطتيت پٛقف ٌيبٞي حٛضٝ )قىُ 7كتطيٗ ثبضـ، ؾبظٌبض ثب ثبالتطيٗ اضتفبػبت ٔٙطمٝ اؾت )قىُ اِجتٝ ثي
طجمٝ تمؿيٓ قسٜ ثب حطوت اظ رٙٛة ثٝ قٕبَ ٚ افعايف ضطٛثت ٚ ٔيعاٖ ثبض٘سٌي ٔتطاوٓ تط قسٜ اؾت. پؽ ٔي تٛاٖ ٘تيزٝ ٌطفت وٝ 

ٌؿُ ٞبي ٔٙطمٝ ٘كبٖ زازٜ قسٜ ا٘س ٚ فبنّٝ  8عاٖ ثبض٘سٌي ضاثطٝ ٔؿتميٕي ثب ٞٓ زاض٘س. زض قىُ ٔيعاٖ پٛقف ٌيبٞي يب ٘ٛع الّيٓ ٚ ٔي
ٌؿُ زض ٔحسٚزٜ ايٗ حٛضٝ ٚرٛز زاض٘س وٝ زٚ ٌؿُ زض  4ٔتط تمؿيٓ ثٙسي قسٜ اؾت.  6000تب ثبالتط اظ  0اظ ٌؿُ ٞب زض پٙذ طجمٝ اظ 

ه ٔٛضز ٘يع زض ثرف ٔيب٘ي لطاض زاض٘س. چٙب٘ىٝ ٔكبٞسٜ ٔي قٛز زض رٙٛثي تطيٗ ثرف حٛضٝ، يه ٌؿُ زض قٕبِي تطيٗ ثرف، ٚ ي
ٔتط( لطاض  1000تب  0رٙٛة ٚ قٕبَ حٛضٝ احتٕبَ ثبال ٚ ثؿيبض ثبالي ٚلٛع ٘بپبيساضي ٞب زض وٕتطيٗ فبنّٝ اظ ٌؿُ ٞب يؼٙي طجمٝ اَٚ )

ٚزٜ حٛضٝ ٔٛضز ٔطبِؼٝ ػجٛض ٔي وٙٙس ضا زض ثرف زض حٛضٝ ٔٛضز ٔطبِؼٝ رطيبٖ ؾٝ ضٚزذب٘ٝ وٝ اظ ٔحس 9ثب تٛرٝ ثٝ قىُ  ٌطفتٝ اؾت.
ٔتط تمؿيٓ ثٙسي قسٜ ا٘س.  3000تب ثبالتط اظ  0ٞبي قٕبِي، ٔيب٘ي ٚ رٙٛثي ٔكبٞسٜ ٔي وٙيٓ وٝ فبنّٝ ٞب اظ ضٚزذب٘ٝ زض پٙذ طجمٝ ٚ اظ 

تط تمؿيٓ ثٙسي قسٜ اؾت. زض قىُ ٔ 3000تب ثبالتط اظ  0ٔكبٞسٜ ٔي قٛز فبنّٝ اظ ربزٜ زض پٙذ طجمٝ ٚ اظ  10ٕٞبٖ طٛض وٝ زض قىُ 
ٔكبٞسٜ ٔي وٙيٓ وٝ ػبُٔ طَٛ قيت زض لؿٕت قٕبِي حٛضٝ ٚ ٘يع ثرف رٙٛثي حٛضٝ وٝ ضٚزذب٘ٝ ٞبي ثعضٌتطي رطيبٖ زاض٘س ٚ  13

( ٔكبٞسٜ ٔي وٙيٓ وٝ قبذم 3رطيب٘بت ثيكتطي اظ ثبالزؾت زأٙٝ ٞب ٚرٛز زاض٘س ثيكتط اؾت. ثب ٔطارؼٝ ثٝ ٘مكٝ قيت حٛضٝ )قىُ 
ثٝ پٙذ طجمٝ  آثطاٞٝ ايقبذم لسضت  14زض قىُ طَٛ قيت زض ربٞبيي وٝ قيت حٛضٝ ثيكتط اؾت اػساز ثعضٌتطي ضا ٘كبٖ ٔي زٞس. 

تمؿيٓ قسٜ ٚ ٔكبٞسٜ ٔي قٛز وٝ لسضت فطؾبيٙسٌي رطيبٖ آة زض ٔحُ ؾيؿتٓ ظٞىكي ٚ آثطاٞٝ ٞب ثٝ ثيكتطيٗ حس ذٛز ضؾيسٜ ٚ زض 
ثٝ ٚضٛح لبثُ ٔكبٞسٜ اؾت وٝ قبذم ضطٛثت تٛپٌٛطافيه زض لؿٕت ٞبيي اظ زضٜ ٞب ٚ  15زض قىُ  ؾبيط ثرف ٞب، وٕتط اؾت.

فطٚضفتٍي ٞب وٝ ثيكتطيٗ ٔمساض ضا ٘كبٖ ٔي زٞٙس، ٔؼطف ؾطٛح اقجبع قسٜ ٞؿتٙس وٝ تِٛيس ضٚا٘بة وطزٜ ا٘س. ايٗ پبضأتط ا٘طجبق ذٛثي ثب 
 ٘كبٖ ٔي زٞس. آثطاٞٝ ايقبذم لسضت 
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 : ًقطِ ضیب 3ضکل ات ارتفاعی : ًقطِ طبق2ضکل

 

 

 

 : ًقطِ زهیي ضٌاسی 5ضکل : ًقطِ جْت ضیب 4ضکل
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 : ًقطِ بارًذگی 7ضکل : ًقطِ کاربری اراضی 6ضکل

 

 

 

 : ًقطِ فاصلِ از رٍدخاًِ 9ضکل : ًقطِ فاصلِ از گسل 8ضکل
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 : ًقطِ پَضص گیاّی11ضکل : ًقطِ فاصلِ از جادُ 11ضکل

 

 

 

 ( LSضاخص طَل ضیب ) : ًقط13ِضکل : ًقطِ اقلین 12ضکل
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ضاخص قذرت آبراِّ ای  : ًقط14ِضکل

(SPI ) 

ضاخص رطَبت تَپَگرافیک  : ًقط15ِضکل

(TWI ) 
 

 

 نٛضت پٟٙٝ ٞبي ٘بپبيساضي ثطاؾبؼ ٞبي اطالػبتي ٔرتّف، زض ٘بحيٝ ٔٛضز ٔطبِؼٝ، ٘مكٝ ؾيبٞٝ ٘بپبيساضي ٞب ثٝ پؽ اظ تٟيٝ اليٝ
ٞىتبض  53/91تهبٚيط ٌٌُٛ اضث ٚ ٘مبط وٙتطَ ظٔيٙي تٟيٝ قس، ٔؿبحت ٘بپبيساضي ٞبي زأٙٝ اي ضخ زازٜ زض حٛضٝ ؾِٛمبٖ ثطاثط ثب 

 زٞس. پطاوٙف ٘بپبيساضي ٞبي زأٙٝ اي حٛضٝ ٔصوٛض ضا ٘كبٖ ٔي 16 ثبقس. قىُزضنس اظ ٔؿبحت وُ ٔٙطمٝ ٔي  16/1ٔؼبزَ 
ٔتط اتفبق  2493تب  1865( ثيكتطيٗ ٘بپبيساضي ٞبي حٛضٝ زض اضتفبػبت 16ٞبي زأٙٝ اي )قىُ  پطاوٙف ٘بپبيساضي ٘مكٝثط اؾبؼ 

( ٔكرم ٔي قٛز وٝ اوخط 4( ٔٙطمٝ ثب ٘مكٝ رٟت قيت )قىُ 16پطاوٙف ٘بپبيساضي ٞبي زأٙٝ اي )قىُ  ٘مكٝافتبزٜ ا٘س. اظ ٔمبيؿٝ 
غطة ٚ لؿٕت ٞبي وٕتطي، رٟبت قٕبَ غطة ٚ رٙٛة غطة زاض٘س.  ٘بپبيساضي ٞبي ثب احتٕبَ ٚلٛع ثبال ٚ ثؿيبض ثبال رٟبت قيت

ٕٞچٙيٗ، احتٕبَ ٚلٛع ٘بپبيساضي ٞبي ٔتٛؾط تب ثؿيبض ثبال زض ٔٙطمٝ ٔٛضز ٔطبِؼٝ زض ؾًٙ ٞبي تٛفي ثبالتط اؾت چطا وٝ زض احط 
احتٕبَ ِغعـ ٚ ضيعـ زض آٖ ٞب زٌطؾب٘ي، ؾؿت قسٜ ٚ وب٘ي ٞبي ٔٛرٛز زض آٖ ٞب ثٝ وب٘ي ٞبي ضؾي تجسيُ ٔي قٛ٘س ٚ زض ٘تيزٝ، 

( ٘بپبيساضي ٞبي ثب احتٕبَ ٚلٛع ٔتٛؾط تب ذيّي ثبال زض ٔطاتغ ٔتٛؾط ضخ ٔي 6ثيكتط اؾت. زض ٔمبيؿٝ ثب ٘مكٝ وبضثطي اضاضي )قىُ 
ٝ رطيبٖ زاضز ( ٚلٛع ٘بپبيساضي ٞب زض وٕتطيٗ فبنّٝ اظ ضٚزذب٘ٝ اي وٝ زض قٕبَ حٛض9زٞٙس. ثب تٛرٝ ثٝ ٘مكٝ فبنّٝ اظ ضٚزذب٘ٝ )قىُ 

ٔتطي اظ ضٚزذب٘ٝ ٚرٛز زاض٘س. ٕٞچٙيٗ ٘مكٝ فبنّٝ اظ ربزٜ )قىُ  1000اتفبق افتبزٜ اؾت ٚ زض رٙٛة حٛضٝ ٘يع ٘بپبيساضي ٞب تب فبنّٝ 
 ٔتطي ربزٜ اتفبق افتبزٜ ا٘س. 500( ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٚلٛع ٘بپبيساضي ٞب زض وٕتطيٗ فبنّٝ اظ اتٛثبٖ زض حبَ احساث يؼٙي تب 10

اضظيبثي زلت ٘تبيذ حبنّٝ ا٘س. ( اضائٝ قس1ٜٔسَ ٔحبؾجٝ قسٜ ثطاي پبضأتطٞبي ٔؤحط ثٝ ضٚـ ضٌطؾيٖٛ ِزؿتيه زض رسَٚ ) ضطايت
 ( ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت. 2زض رسَٚ )

 

 

 
 سولقان-محدوده اتوبان تهرانپراکنش ناپایداری های دامنه ای  : نقشه61شکل
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تؼييٗ ٌطزيس ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ وٝ ٔمبزيط حبنّٝ ثؿيبض ثيكتط اظ ٔمساض آؾتب٘ٝ  0519/611ٔمساض قبذم وي زٚ ثطاي ٔحسٚزٜ ؾِٛمبٖ 
اؾت وٝ  4211/0ثطاي ٔحسٚزٜ ؾِٛمبٖ ثطاثط ثب   PR2ٌطزز. ٔمساض قبذم قسٜ اؾت ثٙبثطايٗ فطو نفط ثٛزٖ تٕبْ ضطايت ضز ٔي تؼييٗ 
ثطاي ٔحسٚزٜ ؾِٛمبٖ ٘يع  9678/0زٞس. ٔمساض قبذم ضان  ِي ضا ٘كبٖ ٔيثبقس، ٚ ِصا ايٗ ٔسَ ثطاظـ لبثُ لجٛ ٔي 2/0تط اظ آؾتب٘ٝ ثعضي
 زٞٙسٜ ٕٞجؿتٍي ثؿيبض ثبالي ثيٗ ٔتغيط ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿتٝ اؾت.   ٘كبٖ

 : ضرایب حاصل از هذل رگرسیَى لجستیک برای هحذٍدُ هَرد هطالع1ِجذٍل 

  ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ضطايت حبنُ اظ ٔسَ
ضطايت حبنُ اظ 

 ٔسَ

ٔتغيطٞبي 
 تمُٔؿ

 

 X0 ػسز حبثت -X8 7687/9 فبنّٝ اظ ضٚزذب٘ٝ 1785/0

 X1 طجمبت اضتفبػي -X9 5951/0 فبنّٝ اظ ربزٜ 7627/0

 X2 قيت -X10 1398/0 پٛقف ٌيبٞي -1682/0

 X3 رٟت قيت -X11 9086/0 الّيٓ 7325/0

 X4 ظٔيٗ قٙبؾي X12 2200/0 طَٛ قيت 5969/0

 X5 وبضثطي اضاضي X13 5805/0 قبذم لسضت آثطاٞٝ اي -3887/0

 X6 ثبضـ -X14 3497/1 قبذم ضطٛثت وّي -0974/0

 X7 فبنّٝ اظ ٌؿُ 7974/0   

 

 ّای آهاری حاصلِ برای ارزیابی هذل: ضاخص2جذٍل 

 قبذم ٔمساض ؾِٛمبٖ

4211/0 Pseudo R square 

0519/611 Chi Square 

3189/18362 Goodness of Fit 

 

( ٘كبٖ زاز وٝ ٘مكٝ حؿبؾيت ٘بپبيساضي تٟيٝ قسٜ زض ٔٙطمٝ 17اي ٔسَ ضٌطؾيٖٛ ِزؿتيه )قىُ ثط ROC٘تبيذ تحّيُ ٔٙحٙي 
ثبقس. زض تؼييٗ تؼساز پبضأتطٞبي ٔؿتمُ زض ٚلٛع ثيٙي ذيّي ذٛة ٔيزاضاي لسضت پيف 855250/0ٔٛضز ٔطبِؼٝ ثب ؾطح ظيط ٔٙحٙي 

 ( ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت. 3ٙطمٝ ٔٛضز ٔطبِؼٝ زض ضاثطٝ )٘بپبيساضي ٞبي ٞيچ اؾتب٘ساضزي ٚرٛز ٘ساضز. ٘تيزٝ ٔسَ ثطاي ٔ

:3ضاثطٝ   

Logit (Slope instabilities) = -9.7687- 0.5951× X1- 0.1398× X2+ 0.7627× X3+ 0.2200× X4+ 0.5805× X5- 

1.3497× X6+ 0.7974× X7+ 0.1785× X8- 0.9086× X9 - 0.1682× X10+ 0.7325× X11 + 0.5969× X12- 0.3887× 

X13- 0.0974× X14 
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 ّا بِ رٍش رگرسیَى لجستیک در هٌطقِ سَلقاىبٌذی ًاپایذاریٍ سطح زیر هٌحٌی هربَط بِ دقت ًقطِ حساسیت پٌِْ ROC: ًوَدار 17ضکل 

 

٘مكٝ  اػٕبَ فطَٔٛ ٞبي فٛقٞبي شوط قسٜ، ثب پؽ اظ ٔكرم قسٖ اضظيبثي زلت ٔسَ ضٌطؾيٖٛ ِزؿتيه ثب اؾتفبزٜ اظ قبذم
 .٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت 18زض قىُ ٘تبيذ حبنُ اظ آٖ ٞب حؿبؾيت ٘بپبيساضي ٞبي زأٙٝ اي ٔٙطمٝ ٔٛضز ٔطبِؼٝ تٟيٝ ٌطزيس وٝ ثٙسي  پٟٙٝ

ثيٙي وٙٙسٜ احتٕبَ ٚلٛع  ثٟتطيٗ ٔتغيط پيف 7974/0زض ٔسَ حبضط، زض ٔحسٚزٜ ؾِٛمبٖ ػبُٔ فبنّٝ اظ ٌؿُ ثب ثيكتطيٗ ضطيت 
 7325/0الّيٓ ثب ضطيت  ٚ 7627/0اظ آٖ ثٝ تطتيت قبذم ٞبي فبنّٝ اظ ربزٜ ثب ضطيت  ت ٚ پؽ ٘بپبيساضي ٞبي زأٙٝ اي زض ٔٙطمٝ اؾ

ٞبي ٘بپبيساضي ٞبي زأٙٝ اي زض ٞط والؼ ثٙسي ٘بپبيساضي ٞب، زضنس پٟٙٝا٘س. پؽ اظ ا٘زبْ پٟٙٝثيكتطيٗ ضطايت ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ
ٙبطك ثب پتب٘ؿيُ ٚلٛع ثؿيبض ثبال ثيكتطيٗ زضنس اظ ٔيعاٖ ٔؿبحت وُ ٔٙطمٝ ضا ثٝ ٔحبؾجٝ قس. ٘تيزٝ ٘كبٖ زاز وٝ زض ٔحسٚزٜ ؾِٛمبٖ ٔ

 زٞس. ٞبي ٘بپبيساضي زض ٞط والؼ زض ٔٙطمٝ ٔٛضز٘ظط ضا ٘كبٖ ٔي( زضنس پ3ٟٝٙا٘س. رسَٚ ) ذٛز اذتهبل زازٜ

 

 

 سَلقاى -باى تْراىهحذٍدُ اتَبٌذی حساسیت ًاپایذاری ّای داهٌِ ای  : ًقطِ پ18ٌِْضکل
 

 ّای ًاپایذاری ّا بِ درصذ برای ّر کالس در هحذٍدُ سَلقاى  : هساحت پ3ٌِْجذٍل 
 ٔؿبحت )زضنس( ثطاي  ٔحسٚزٜ ؾِٛمبٖ والؼ         

 30/0 ثؿيبض پبييٗ

 44/13 پبييٗ

 28/11 ٔتٛؾط

 91/13 ثبال

 07/61 ثؿيبض ثبال
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  SCAIًاپایذاری ّای داهٌِ ای تَسط ضاخص بٌذی خطر  ی پٌِْ : ارزیابی ًقط4ِجذٍل 
والؼ     

 حؿبؾيت

زضنس ٔؿبحت      
 ؾِٛمبٖ

 SCAI قبذم ؾِٛمبٖ٘بپبيساضي ٞبي زضنس 

 62/63 30/0 79/18 ثؿيبض پبييٗ

 3/35 44/13 07/45 پبييٗ

 67/1 28/11 84/18 ٔتٛؾط

 26/0 91/13 73/3 ثبال

 07/0 07/61 57/4 ثؿيبض ثبال

 - 100 100 رٕغ وُ

 

 ًتیجِ گیری

ؾِٛمبٖ ثب ٘بْ  -ثٙسي پتب٘ؿيُ ٘بپبيساضي ٞبي زأٙٝ اي ثطاي زأٙٝ ٞبي ٔكطف ثٝ اتٛثبٖ زض حبَ احساث تٟطاٖزض ايٗ پػٚٞف پٟٙٝ
زازٜ  اي اظ ػٛأُ طجيؼي ٚ ا٘ؿب٘ي ٚ ٘بپبيساضي ٞبي زأٙٝ اي ضخٔحسٚزٜ ؾِٛمبٖ ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٌطفت. رٟت ا٘زبْ ايٗ وبض اظ ٔزٕٛػٝ

ٌطزز وٝ زض ٔحسٚزٜ ؾِٛمبٖ ػٛأُ  (، ٔكرم ٔي1قسٜ اؾت. ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبيذ رسَٚ )  زض ٔٙطمٝ ٚ ٔسَ ضٌطؾيٖٛ ِزؿتيه اؾتفبزٜ
ثب زاضا ثٛزٖ ضطايت ٔخجت، ٕٞجؿتٍي ثيكتط  LS ظٔيٗ قٙبؾي، وبضثطي اضاضي، فبنّٝ اظ ٌؿُ، فبنّٝ اظ ضٚزذب٘ٝ، فبنّٝ اظ ربزٜ، الّيٓ ٚ 

ػسْ ٕٞجؿتٍي ٘يؿتٙس   زٞٙسٜ زٞٙس. زضٚالغ ضطايت ٔٙفي ٘كبٖ ثب زاضا ثٛزٖ ضطايت ٔٙفي، ٕٞجؿتٍي وٕتطي ضا ٘كبٖ ٔيٚ ؾبيط ػٛأُ 
تط ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ػٛأُ ٞؿتٙس. ثط ايٗ اؾبؼ زض ٔحسٚزٜ ؾِٛمبٖ إٞيت ػٛأُ فبنّٝ اظ ٌؿُ، فبنّٝ  ثّىٝ ثٝ ٔؼٙبي ٕٞجؿتٍي ضؼيف

ٞبي ٔيب٘ي ٚ رٙٛثي قسٜ زض ٔحسٚزٜ ؾِٛمبٖ ثرف ثبقٙس. ثط اؾبؼ ٘مكٝ ٞبي تٟيٝ  ؾبيط ػٛأُ ٔيالّيٓ ثٝ تطتيت ثيكتط اظ  ٚ اظ ربزٜ
(، 4اططاف ربزٜ ٚ لؿٕت وٛچىي زض قٕبَ ٔٙطمٝ اظ٘ظط  ٚلٛع ٘بپبيساضي ٞب ثيكتطيٗ پتب٘ؿيُ ضا زاض٘س. ثب تٛرٝ ثٝ اطالػبت رسَٚ قٕبضٜ )

زضنس  26/86ٔٙبطك ثب پتب٘ؿيُ ٚلٛع ٘بپبيساضي ٞبي ٔتٛؾط ثٝ ثبال ٞؿتٙس وٝ  ػٙٛاٖ زضنس اظ اضاضي ثٝ 14/27زض ٔحسٚزٜ ؾِٛمبٖ 
زضنس اظ ٔؿبحت ٔٙطمٝ ٔٛضز ٔطبِؼٝ زض ٔحسٚزٜ ثب پتب٘ؿيُ ذيّي ظيبز لطاض ٌطفتٝ  57/4٘بپبيساضي ٞب زض آٖ ثٝ ٚلٛع پيٛؾتٝ ا٘س، ٕٞچٙيٗ 

ٔي زٞس وٝ   ٚ ٘عزيه ثٛزٖ آٖ ثٝ ػسز يه ٘كبٖ ROCٔمساض قبذم  ٞب زض آٖ ثٝ ٚلٛع پيٛؾتٝ اؾت. ثبال ثٛزٖ زضنس ٘بپبيساضي  61وٝ 
ثٙسي ذطط پٟٙٝ  لٛي ثب ٔمبزيط احتٕبَ حبنُ اظ ٔسَ ضٌطؾيٖٛ ِزؿتيه زاض٘س ٚ اضظيبثي ٘مكٝ ٔٛضز ٔطبِؼٝ، ضاثطٝ ٞب زض ٔٙطمٝ٘بپبيساضي 

قسٜ ثب ٘مبط ٘بپبيساضي ٞبي ٔٛرٛز وٝ زض ثبظزيسٞبي  ٝ ٘كبٖ زاز وٝ ٕٞجؿتٍي ثباليي ثيٗ ٘مكٝ ذطط تٟي SCAI٘بپبيساضي ٞب ثب قبذم 
ٞبي ذطط ظيبز ٚ ذيّي ظيبز اؾت ٚ  ٚيػٜ زض والؼ  ثٝ SCAIٔيسا٘ي ٘يع ٘مبط تبييس قسٜ ا٘س ٚرٛز زاضز. ايٗ ٚضؼيت ٔٙطجك ثط وبٞف 

تٛاٖ  ثبقس.  زضٟ٘بيت ٔيض ايٗ ٔٙطمٝ ٔيقسٜ ثب ٘مبط ٘بپبيساضي ٞب ٚ ثبظزيسٞبي ٔيسا٘ي ز ذطط تٟيٝ  ٕٞجؿتٍي ثبالي ٘مكٝ  زٞٙسٜ ٘كبٖ
ٔٛضز ٔطبِؼٝ زض وٙبض ذطٛط  ٞب زض ٔٙطمٝ ثٙسي احتٕبَ ٚلٛع ٘بپبيساضي ٌفت ٔسَ آٔبضي ضٌطؾيٖٛ ِزؿتيه ٔسِي ٔٙبؾت رٟت پٟٙٝ 

ؾبظي ي ذهٛنب ربزٜتٛاٖ ٌفت ػالٜٚ ثط ػٛأُ طجيؼي، ػٛأُ ا٘ؿبٌ٘يطي ٟ٘بيي تحميك ٔيػٙٛاٖ ٘تيزٝ ضٚز. ثٝ اضتجبطي ثٝ قٕبض ٔي
غيطانِٛي ٔي تٛا٘س ٘مف ٟٕٔي زض ٚلٛع ٘بپبيساضي ٞبي زأٙٝ ٞبي ٔكطف ثط ربزٜ زاقتٝ ثبقس، ثطاي وبٞف ٘ؿجي ذططات ٚ افعايف 

ٞب الظْ اؾت تب حس ٕٔىٗ اظ تغييط اوٛؾيؿتٓ ٚ وبضثطي اضاضي ٔٛرٛز ارتٙبة ٕ٘ٛز، ٚ ٕٞچٙيٗ ٞطٌٛ٘ٝ  ٔيعاٖ پبيساضي زأٙٝ
 قٙبؾي ٔٙطمٝ نٛضت پصيطز.   ٞب ٔتٙبؾت ثب قطايط غئٛٔٛضفِٛٛغيىي ٚ ظٔيٗٔٙظٛض احساث ؾبظٜ ٝ ٌصاضي ث ؾيبؾت
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 . 1-120ْٛ، تحميمبت ٚ فٙبٚضي، زا٘كٍبٜ تطثيت ٔسضؼ، نمٚظاضت ػّ
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