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8 Conclusions 

En aquest treball s’ha realitzat l’anàlisi de susceptibilitat front a esllavissades 
superficials mitjançant la tècnica de la Regressió Logística, que és una tècnica 
estadística que permet trobar la funció de probabilitat d’un paràmetre dicotòmic (amb 
dues categories), en funció d’altres paràmetres independents. Un altre aspecte que 
permet conèixer aquesta tècnica és el pes que té cada una de les variables independents 
sobre la variable dependent que s’analitza. En aquest treball s’estudia la probabilitat 
d’ocurrència d’esllavissades superficials en funció d’altres paràmetres com ara són la 
vegetació, la litologia, el gruix de formació superficial, etc.  

Aquest tipus d’estudi es pot realitzar amb d’altres tècniques estadístiques diferents, 
concretament en la zona d’estudi tractada ja s’havien fet anteriorment estudis amb 
Anàlisi discriminant. La tècnica de Regressió Logística és més robusta, ja que permet 
incloure tot tipus de variables en el model, cosa que l’anàlisi discriminant no permet. 
Per aquest motiu s’ha realitzat un contrast entre ambdues tècniques i s’han obtingut els 
següents conclusions. 

 Els resultats de la funció obtinguda amb la tècnica de Regressió Logística indiquen:  

− Els paràmetres estadístics que avaluen l’ajust del model de Regressió mostren en 
molts casos que el model obtingut és fiable. La corba COR té una àrea de 0,871, 
molt propera a 1 i per tant fa una bona discriminació entre les cel·les que són 
estables i les inestables. Els percentatges de cel·les correctament classificades 
estan per sobre del 80%. Però hi ha paràmetres, com ara el índex de Nagelkerke  
que indica que en el procediment realitzat hi manquen variables, ja que amb les 
que s’han introduït s’arriba a explicar un 58,7% de la variança total de la mastra 
i que per tant manquen variables per a poder explicar correctament la variança 
total de la mostra. En aquest punt de l’estudi és on s’aprecia una de les 
limitacions de la tècnica emprada.  

− La variable de gruix de formació superficial (GROSOR) i la variable de pendent 
senoidal (PENDS) són les variables amb més pes dins de la funció. Els valors de 
la variable GROSOR que s’associen a la inestabilitat són les zones a on el gruix 
de formació superficial és més gran a 0,5m. En la variable PENDS s’associen 
valors elevats a comportaments inestables del terreny. 

− En quant a les altres variables incloses en la funció destacar que la variable 
altitud (DTM) té un rang associats a inestabilitats del terreny entre 800m i 
1000m. La variable orientació, entre 0º i 180º, (ORI180) i la variable pendent 
mitjana del terreny (PENDM), s’associen valors elevats de ambdues variables a 
la inestabilitat.     

− El paràmetre exp(B) que indica la variació del valor de la funció en modificar el 
valor d’una de les variables en una unitat, si es mantenen la resta de variables 
constants. En la funció obtinguda la variable que té el valor més elevat és 
l’orientació (ORI180), si s’augmenta d’una unitat el valor de la variable llavors 
hi haurà un 34% més de probabilitat de que es produeixi esllavissada. 
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− Existeixen variables no incloses en el model seleccionat, amb una baixa 
significació estadística, que tenen una clara influència en la formació 
d’esllavissades com és el cas de la litologia (GEO15), ja que és seleccionada en 
el moment en que no s’inclou la variable GROSOR en el model, però amb 
pitjors resultats de classificació.  

− El mapa de susceptibilitat és divideix en 7 nivells de susceptibilitat. El mapa 
mostra que els resultats obtinguts són coherents ja que no s’observen 
esllavissades en nivells poc susceptibles i el valor de la funció va augmentant a 
mesura que hi ha més probabilitat de que es produeixi una trencada.  
Posteriorment es valida el mapa amb un índex, anomenat índex de validació. 
Amb aquest índex es comprova que la major part de les esllavissades es situen 
en els nivells amb susceptibilitat més elevada.  

La comparació amb els resultats obtinguts amb Regressió i amb la tècnica de l’anàlisi 
discriminant indiquen que mostren que ambdues tècniques són molt semblants.  

− Els paràmetres estadístics que avaluen l’ajust del model de l’Anàlisi 
Discriminant, indiquen que el model és bo. Els percentatges de cel·les 
correctament classificades superen, com en el cas de la Regressió Logística , el 
80%. Les àrees sota la corba COR, obtingudes amb l’anàlisi discriminant tenen 
una lleugera disminució respecte les obtingudes amb la Regressió, però en tots 
dos casos són àrees que s’aproximen a 1 i per tant fan una bona discriminació 
entre cel·les estables i inestables.  

− Les variables escollides mitjançant la tècnica de l’anàlisi discriminant són 
diferents de les de Regressió, però per a poder realitzar un contrast més fiable de 
ambdues tècniques s’ha limitat el nombre de variables per a incloure en el model 
i s’ha obtingut una funció amb les mateixes que les obtingudes a partir de la 
Regressió. El que s’aprecia en els resultats de l’Anàlisi discriminant és que la 
variable gruix de formació superficial no té tant de pes dins la funció obtinguda, 
però la variable pendent senoidal segueix tenint una gran significació dins de la 
funció.  

− El mapa de susceptibilitat s’ha realitzat de la mateixa manera que el de 
Regressió i també mostra uns bons resultats de discriminació entre cel·les 
estables i inestables.  

D’aquesta síntesi de resultats es poden extreure les següents conclusions:  

− La importància del SIG en l’estudi, facilita la introducció de paràmetres nous en 
l’anàlisi, així com l’obtenció de la mostra aleatòria pel posterior estudi estadístic 
de les variables. A més permet la il·lustració dels resultats en un mapa de 
susceptibilitat. 

− Els bons resultats obtinguts amb ambdues tècniques en l’avaluació de la 
susceptibilitat. El grau d’ajust és molt semblant, encara que no siguin semblants 
les representacions gràfiques dels nivells.  

− La selecció de la tècnica de l’Anàlisi Discriminant en front a la tècnica de 
Regressió Logística per la dificultat d’aplicació d’aquesta tècnica amb aquest 
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tipus de variables, ja que la majoria són numèriques i continues. Aquesta 
selecció es fa a partir dels resultats obtinguts en els mapes i en els índex de 
validació de cada un d’ells. La tècnica de l’Anàlisi Discriminant agrupa en els 
nivells de susceptibilitat més elevats les cel·les d’inestabilitat, en canvi la 
Regressió, tot i tenir en els nivells de susceptibilitat elevada la gran majoria de 
cel·les inestables, aquestes es troben més repartides entre tots els nivells.  

− La importància de les variables del terreny escollides alhora d’ajustar el model a 
les trencades, els resultats indiquen que la variança explicada és baixa. Aquest 
fet informa de que falta una part de la variabilitat de les poblacions que no pot 
ser explicada i que es necessiten altres paràmetres que ajudin a millorar el model 
que explica la formació de trencades superficials.   
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