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حرکات تودهای در حوضه آبریز گویجه بل
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تاریخ تصویب4959/4/49 :

چکیده
شناسایی مناطق مستعد حرکات تودهای ازجمله زمینلغزش از طریق مدلسازی خطر با مدلهای مناسبب
کارا ،یکی از اقدامات اساسی در کاهش خسارت احتمالی مدیریت خطر است .زمینلغزش بهعنوان یکبی
از انواع حرکات تودهای ،فرایند پیچیدهای است که تحت تأثیر پارامترهای داخلی خارجی ر ی مبیدهبد
که شناخت این پارامترها میزان تأثیرشان در قوع مخباطرات اسبتداده از اببزاری مناسبب ببرای کمبی
سازی ،برنامهریزان مدیران را در برنامهریزیهای توسعه مدیریت بهینه منطقه به یژه مناطق کوهسبتانی
در مقیاسهای منطقهای محلی یاری میکند .هدف از مطالعه حاضر بررسی قوع بالقوه زمبینلغبزش در
حوضه گویجهبل با استداده از مدلهای رگرسیون لجستیک شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم پرسبتتر ن
چند الیه بهمنظور شناخت مناطق حساس به قوع پدیده مبککور مبیباشبد .ببرای مدلسبازی از  5پبارامتر
مستقل اعم از الیه بارش ،لیتولوژی ،پوشش کاربری اراضی ،ارتداع ،شیب ،جهت شیب ،فاصبله از شببکه
زهکشی ،فاصله از گسل فاصله از جاده استداده گردید .بعد از استانداردسازی فازی هر یک از پارامترهبا،
نه فاکتور بهعنوان متغیر مستقل زمینلغزشهای رخ داده نیز بهصورت یک الیه باینری ببهعنبوان متغیبر
ابسته برای مدل رگرسیون لجستیک؛ همچنین فاکتورهای استاندارد شبده ببهعنبوان نبر نهبای ر دی
زمینلغزشهای رخ داده بهعنوان آموزش دهنده مدل شبکه عصبی مصنوعی ببا الگبوریتم پرسبتتر ن چنبد
الیه معرفی گردید .نتیجه اعتبارسنجی  ROCنشان میدهد مسباحت زیبر منحنبی در مبدل شببکه عصببی
مصنوعی بیشتر از مدل رگرسیون لجستیک بوده است دقت برابر با  0/54را نسبت به رگرسیون لجستیک
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با دقت  0/35نشان میدهد .همچنین  5درصد از مساحت منطقه مورد مطالعبه در پهنبههبای خطبر زیباد
بسیار زیاد  5/9درصد جز پهنههای خطبر متوسبم مبیباشبد .پهنبههبای خطبر متوسبم مبیتواننبد ببا
سومدیریت ساخت سازهای عوارض انسانی ازجمله جاده تحت تأثیر قرار گرفته به پهنههبای خطبر
زیاد بسیار زیاد تبدیل گردند.
کلیدواژهها :مدل رگرسیون لجستیک ،چند الیه پرستتر ن ،زمبین لغبزش ،استانداردسبازی فبازی ،حوضبه
گویجه بل.
 .5مقدمه

حرکات تودهای یکی از مخربترین خطرات طبیعی در مناطق کوهستانی هست که آسیبهای زیبادی ببه زنبدگی
انسانها زیرساختها با خسارتهایی بالغ بر میلیونها دالر در سراسر جهان ارد میکننبد (راغوانشبی
959 :4042؛ پن

4

همکاران437 :4003 ،؛ کانونگو

9

همکاران900 :4000 ،؛ کر زییبر

2

4

همکباران،

گلیبد .)4 :4009 ،در ایبران

نیز آمبار ثببت شده توسم زارت جهاد کشا رزی نشان میدهد کبه تبا ا ایببل سببال  ،4973قببوع حببد د 4950
حرکت تودهای لغزش در کشور باعبث مبرگ  404ندر ،تخریب  470خانه ایجاد خبسارات مبالی ببه میبزان 4300
میلیارد ریال ،تخریب  070هکتار جنگل تخریب  470کیلومتر راه ارتباطی شده است (گر ه بررسبی زمبینلغبزههبای
جهباد سببازندگی ،به نقل از رأفت نیا همکاران.)92 :4950 ،
زمینلغزش بهعنوان یکی از انواع حرکات تودهای فرایند پیچیبدهای اسبت کبه تحبت تبأثیر پارامترهبای داخلبی
خارجی ر ی میدهد .پارامترهای داخلی مؤثر در پایداری دامنهای ازجمله فاکتورهای زمینشناسی (لیتولبوژی یبا نبوع
خاک) ،شکل دامنبه( 9جهبت شبیب ارتدباع) کباربری پوشبش اراضبی ( نب

نیبو4095 :4005 ،0؛ آیبالیو

یاماگیشی449 :4002 ،7؛ آنباالگان )470 :4554 ،3میباشد .عمده پارامترهای خارجی مبؤثر نیبز زمبینلبرزههبا (ببومر،5
445 :4004؛ کیدر ،)423 :4000 ،40بارش (داهباال
فعالیتهای انسانی میباشد ( ن

44

همکباران949 :4000 ،؛ کالیسبان

44

همکباران)447 :4000 ،

نیو .)4000 :4005 ،مطالعه ارزیابی میبزان آسبیبپبکیری در منباطق کوهسبتانی،
1 Raghuvanshi
2 Pan
3 Kanungo
4 Crozier & Glade
5 Slope Geometry
6 Wang & Niu
7 Ayalew & Yamagishi
8 Anbalagan
9 Bommer
10 Keefer
11 Dahal
12 Collison
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ا لین قدم در کاهش میزان اثرات لغزشها ایجاد اطمینان الزم برای برنامهریبزیهبا انجبام کارهبای عمرانبی اسبت
(خطیبی بیاتی)4 :4935 ،؛ به عبارت دیگر ارزیابی خطر ،ا لین مرحله از مدیریت کاهش خطر اسبت .ارزیبابی خطبر
زمینلغزش احتمال قوع آنها را در یک مکان با یک د ره برگشت برآ رد میکند ( ن سبترن .)403 :4000 ،4ببرای
چنین مطالعه ارزیابیها شناختن رابطه بین پارامترهای محیطی لغزشهای رخ داده ا لبین قبدم مبیباشبد تبا ببدین
طریق بتوان مناطق حساس به قوع زمینلغزش را مورد شناسایی قبرار داد .سبتک کیدیبت مقیباس دادههبای مبورد
استداده همچنین مدل مناسب برای ارزیابی نیز دارای ا لویت اساسی ببه یبژه در منباطق کوهسبتانی اسبت؛ هرچنبد
دادههای سنجشازد ر تا حدی مشکالت مربوط به تأمین داده مربوط ببه منباطق کوهسبتانی را رفبد کبرده اسبت .ببا
استداده از مدلهای مختلدی میتوان نقشههای پهنهبندی زمینلغزش را بهمنظبور شبناخت حساسبیتهبای موجبود در
منطقه تهیه نمبود (آنباالگبان4554 ،؛ پباچوری

4

پنبت4554 ،؛ گاریبت4552 ،9؛ گانب  4550 ،2صبحا

9

همکباران،

 .)4009اکثر ر شهای مورد استداده بر اساس نمونهها ی تعلیمبی اختصباو زن ببر هبر یبک از پارامترهبا زیبر
پارامترها ،رابطه بین عوامل مؤثر در قوع زمینلغزش تحلیلهای مکانی را برقرار مبیسبازند .ازجملبه ایبن ر شهبا
میتوان رگرسیون لجستیک تحلیل آماری چند متغیره ،شبکه عصبی مصنوعی ،مدل فازی مدل فازی عصببی اشباره
کببرد (دای

0

همکبباران4000 ،؛ هان ب

7

همکبباران .)4049 ،ن ب

همکبباران ( )4049بببا اسببتداده از ر شهببای

رگرسیون لجستیک ،تحلیل آماری د متغیره رگرسیون زبانهدار تطبیقی چند متغیره 3اقدام به پهنهبندی پتانسبیل قبوع
زمینلغزش در شهر میز نامی کشور ژاپن نمودند مدل تطبیقی را نسبت ببه دیگبر مبدلهبای مبورد اسبتداده کارآمبد
معرفی کردند .هان

همکاران ( )4049با استداده از ر شهای رگرسیون لجستیک ،درخت تصبمیمگیبری ماشبین

بردار پشتیبان منطقه ییهان

چین را از نظر پتانسیل قوع زمینلغزش مورد پهنهبندی قرار داده در سبط اطمینبان 59

درصد ر ش درخت تصمیمگیری را بهتبرین ر ش ببا اسبتداده از  42فباکتور معرفبی نمودنبد .چبوآی

5

همکباران

( )4044با ترکیب ر شهای نسبت فرا انی ،رگرسیون لجستیک شبکه عصبی منباطق حسباس ببه زمبینلغبزش در
منطقهای از کشور کره مناطق حساس به زمینلغبزش را پهنبهبنبدی نمودنبد .در مطالعبه مبککور ر ش شببکه عصببی
بهعنوان دقیقترین ر ش معرفی گردید .یمانی همکاران ( ،)4954با استداده از الگبوریتمهبای مختلب

ماشبین ببردار

پشتیبان شش الیه ازجمله شیب لیتولوژی ... ،اقدام به پهنبهبنبدی حوضبه آبریبز درکبه از لحباا پتانسبیل رخبداد
1 Van Westen
2 Pachauri & Pant
3 Garrett
4 Gong
5 Saha
6 Dai
7 Hung
8 Multivariate adaptive regression splines
9 Choi
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زمینلغزش نمودند که نتیجه حاصل انطباق بیشتر الگویتم حلقبوی ببا اقعیبت زمینبی ببود .رجببی فبی

البه پبور

( )4959حوضه گیوی چای را از لحاا پتانسیل قوع زمینلغزش با استداده از مدل شبکه عصبی مصنوعی الیبههبای
شیب ،جهت شیب ،ارتداع ،لیتولوژی ،فاصله از گسل ،شبکه هیدر گرافی ،کاربری اراضی پهنهبندی نمودند .در تحقیبق
حاضر ر شهای رگرسیون لجستیک بهعنوان ر شی آماری که بین پارامتر ابسته پارامتر مستقل رابطه متقاببل ایجباد
میکند همچنین ر ش شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم پرستتر ن چند الیبه ،کبه ببا اسبتداده از دادههبای تعلیمبی
تستی آموزشی بر اساس توابد غیر خطی به هر یک از عوامل مبؤثر در زمبینلغبزش زنبی اختصباو مبیدهبد؛
بهمنظور مدیریت بهینه در حوضه گویجه بل مورد استداده قرار گرفته است.
 .2منطقه مورد مطالعه

احد مطالعاتی گویجهبل با سعتی معادل  72/04کیلومترمربد در  40کیلبومتری جنبوب غبرب شهرسبتان اهبر
اقد شده است .این حوضه بخشی از حوضبه آبریبز ر دخانبه اهرچبای اسبت کبه در محبد ده " 20ْ ،27َ ،44/40تبا
" 20ْ ،90َ ،99/02طول شرقی " 93ْ ،44َ ،24/49تا " 93ْ ،47َ ،95/02عرض شمالی اقبد گردیبده اسبت .حبداکثر
حداقل ارتداع حوضه به ترتیب  4979 4259متر از سط مبنا میباشد .راه اصلی دسترسی به این منطقه جباده اصبلی
تبریز -اهر میباشد که این جاده از جنوب حوضه در محد ده گردنه گویجه بل ببهصبورت جنبوبی -شبمالی ارد آن
شده در راستای شمال شرق در محد ده خر جی حوضه از آن خارج میگبردد .شبکل شبماره  4موقعیبت منطقبه،
گسلها ،جاده ،مناطق سکونتی زمینلغزشهای رخ داده در حوضه مورد مطالعه را نشان میدهد.

شکل .5موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز گویجه بل نسبت به استان آذربایجان شرقی و لغزشهای رخ داده
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 .9مواد و روشها
دادههای اسنادی مشتمل بر مطالعات کتابخانهای ،نقشههای توپوگرافی ببا مقیباس  ،4/49000نقشبه زمبینشناسبی
خواجه با مقیاس  ،4/400000ثبت نقاط زمبینلغبزش از ر ی تصبویر مباهوارهای کوئیبک ببرد ،دادههبای حاصبل از
مشاهده میدانی تصا یر ماهوارهای لندست  3مربوط ببه تباریخ  4042/40/09ببهمنظبور اسبتخراج نقشبه کباربری
پوشش اراضی منطقه مورد مطالعه ،دادههای ایستگاههای هواشناسی کلیماتولوژی بهمنظور تهیه الیبه ببارش (جبد ل
شماره  ،)4همچنین نرمافزارهای  IDRISI Arc GISنیز بهعنوان ابزار مبورد نیباز ر ش تحقیبق مبورد اسبتداده قبرار
گرفت .برای انجام ر شهای مورد استداده در تحقیق حاضر ابتدا نقشههبای عوامبل مبؤثر در قبوع زمبینلغبزش کبه
عبارت بود از :فاکتورهای استاتیک لیتولوژی ،فاصله از گسل ،ارتداع ،شیب ،جهت شیب فاکتورهای دینامیبک فاصبله
از جاده ،فاصله از ر دخانه ،کاربری پوشش اراضی تهیه استخراج گردید.
جدول  .5مشخصات ایستگاههای مورد استفاده برای تهیه الیه بارش
عرض

به متر

دقیقه

درجه

دقیقه

درجه

بهرهبرداری

ایستگاه

باران سنجی

4990

43

93

09

27

زارت نیر

اهر

باران سنجی

4449

40

93

49

27

زارت نیر

تازه کند (اهر)

تبخیر سنجی

4200

29

93

04

27

زارت نیر

ردین

باران سنجی

4700

94

97

25

20

زارت نیر

بستانآباد

باران سنجی

4900

05

93

45

20

زارت نیر

نهند

تبخیر سنجی

4590

99

97

20

20

زارت نیر

ارشتناب

سینوپتیک

495039

40

93

2

27

سازمان هواشناسی

سینوپتیک اهر

سینوپتیک

4904

9

93

47

20

سازمان هواشناسی

سینوپتیک تبریز

کلیماتولوژی

4497

45

93

9

27

سازمان هواشناسی

کلیماتولوژی اهر

باران سنجی

4045

94

93

94

20

سازمان هواشناسی

کسانق

باران سنجی

4990

49

93

90

20

سازمان هواشناسی

سارائی

نوع ایستگاه

ارتفاع

طول

سازمان

نام

دادههای حاصل از ایستگاههای جد ل  4بعد از تطویل تکمیل د ره آماری بیست ساله آزمبون همگنبی مبورد
استداده قرار گرفت .بهمنظور بررسی تغییرات مکانی بارندگی به دست آ ردن گرادیان بارنبدگی منطقبه ببا توجبه ببه
این موضوع که بین ارتداع بارش همبستگی رابطه خطی جود دارد ،ببین متوسبم بارنبدگی سباالنه ایسبتگاههبای
مورد استداده ارتداع ایستگاههای مککور از سط دریا (با حکف ایستگاههای پرت) رابطه همبستگی برقرار گردید.
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فازی سازی فاکتورهای مؤثر :در تحقیق حاضر بهمنظور استانداردسازی فاکتورهبای پیوسبته گسسبته از مجموعبه
فازی معرف کاربر 4استداده گردید (بور ف4535 ،4؛ اسچموکر .)7 :4534 ،9در این استانداردسازی زن  4ببه زیرمعیبار
دارای تناسب بیشتر با رخداد زمینلغزش

زن صدر به کمترین تناسب در رخداد مبککور داده شبد .ببدین منظبور ببا

استداده از ر ش هیستوگرام تحلیل مکانی ،تکتک کالسهای معیارها با الیبه قبوع زمبینلغبزش در منطقبه مبورد
مطالعه قطد داده شدند.
رگرسیون لجستیک 2ازجمله ر شهای آماری پیشبینی کننده میباشد کبه ببا اسبتداده از متغیرهبای مسبتقل ،ر نبد
گسترش متغیر ابسته را پیشبینی میکند .در تحقیق حاضر که ر یکردهای سیستم اطالعبات جغرافیبایی بکبار گرفتبه
شد معیارهای مستقل

ابسته بهصورت رستری (تصویر که جبز کوچبک آن را پیکسبل تشبکیل مبیدهبد) تببدیل

گردید .متغیر ابسته به عبارتی زمینلغزشهای ر ی داده بهصورت یک الیه باینری (صدر یک) متغیرهبای مسبتقل
(عوامل مؤثر در زمین رخ داد زمینلغزش) بهصورت الیههای استاندارد شده فازی (صدر تا یک) یا طبقهبنبدی شبده
در نظر گرفته شد .البته الزم به ذکر است که متغیر ابسته با کالس یک دنبال کننده منحنی لجستیک میباشد.
برای اعتبارسنجی مدل رگرسیون لجسبتیک از شباخصهبای  ROC9 Pseudo RSquare، Chi Squareاسبتداده
گردید .در ضمن الزم به ذکر است برای بررسی عملکرد رگرسیون لجستیک بهمنظور اعتبارسنجی مبدل رگرسبیونی
 40درصد از کل پیکسلهای تصویر که بهصورت تصادفی سیستماتیک انتخاب گردیده بود در برازش این مبدل مبورد
استداده قرار گرفت (اندریانی.)423 :4959 ،
آزمون  Pseudo R Squareبرای برازش مجموعه دادهها مورد استداده قرار میگیرد از رابطه  4محاسبه میگردد:
رابطه 4

))PR2 = 1- (2 Log (Likelihood) / 2 Log (L0

در رابطه  Log (Likelihood) ،4مقدار تابد احتمال برای مدل کامل زمانی برازش ) Log (L0مقبدار تبابد احتمبال
میباشد به شرطی که تمامی ضرایب به غیر از عرض از مبدأ ،صدر باشد .مقدار  PRSquareمسا ی یبک نشباندهنبده
برازش کامل مدل بوده مقدار صدر نشاندهنده عدم جود رابطه بین متغیرهبای ابسبته مسبتقل مبیباشبد .مقبدار
بزرگتر از  0/4نشاندهنده برازش نسبتاً خوب مدل است (کالرک هوسکین 4530 ،0؛ آیالو یاماگیشی.)4002 ،
آزمون  Chi Squareاز اختالف بین ) -2 Log (Likelihoodبرای مدل بهترین برازش ) -2 Log (L0برای فرضبیه
صدر به دست میآید .در صورت بزرگتر بودن این شاخص از مقدار عددی  ،42/4فرضیه صدر رد مبیگبردد .فرضبیه

1 User Defined
2 Burrough
3 Schmucker
4 Logistic Regression
5 Relative Operating Characteristic
6 Clark& Hosking
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مورد بررسی این آزمون ،صدر فرض کردن همه ضرایب به غیبر از عبرض از مببدأ 4مبیباشبد ROC .شباخص آمباره
برتری برای اندازهگیری برازش نیکویی رگرسیون لجستیک دیگر ر شهای آماری مبیباشبد .دامنبه عبددی آن ببین
صدر تا یک متغیر بوده طوری که عدد یک نشاندهنده برازش کامل عدد  0/9نشباندهنبده ببرازش تصبادفی اسبت.
پیشبینی شبکه عصبی پرسپترون :در اکثر پیشبینیها ،شبکههای عصبی پرستتر ن سه الیه ببا توجبه ببه کباربرد زیباد آن
مورد استداده قرار میگیرد .خر جی شبکه ،با مقدار مطلوبی که از شببکه انتظبار مبیر د مقایسبه شبده ببا تغییبر در
نر نهای ارتباط دهنده نر نها در شبکه تعدیل میشود که برای این کار از الگوریتم پک انتشار 4خطا استداده مبیکنبد
تا با استداده از گرادیان تابد هزینه ،زنهای شبکه را برای کاهش میزان خطای شبکه تعدیل کنبد تبا خطبای موجبود
به ازای تمامی نمونههای آموزشی به یک مقدار حداقل که برای شبکه از قبل تعیین شده نرسد ،این کار ادامبه مبییاببد.
این الگوریتم از تابد سیگموئیدی 9بهعنبوان تبابد غیرخطبی اسبتداده مبیکنبد ازآنجباییکبه قاعبده پبک انتشبار ببه
مشتقگیری نیاز دارد تابد سیگموئیدی به علت داشبتن خاصبیت مشبتقپبکیری ایبن شبرایم را فبراهم مبیآ رد .ایبن
الگوریتم دارای د گام اساسی انتشار ر به جلو

2

ر به عقب 9میباشد .انتشار ر ببه جلبو ببا رابطبه ( )4قاببل بیبان

است.
رابطه 4
 Ojخر جی برای ر دی  λ ، jشیب تابد تبدیل  netjاز رابطه ( )9بیان میشود.
=netj

رابطه 9

زن داده شده از احد  jتا  iخر جی احد ( iشالخوف.)909 :4557 ،0

هرگونه اختالف به عبارتی خطا در شبکه ،بین خر جی شبکه با خر جی مورد انتظبار کبه ببه شببکه پبک انتشبار
میشود از رابطه  2قابل بیان است .این فرایندها مکرر تکرار میگردد تا خطاهای شبکه ببه حبداقل یبا ببه مقبدار قاببل
قبول برسد (آتکینسون

7

همکاران.)700 :4557 ،

رابطه 2
 :ضریب یادگیری،3

 :شاخص نرخ تغییر در خطا : ،ضریب شتاب

5

1 Intercept
2 Back Propagation
3 Sigmoid
4 Forward Propagation
5 Backward Propagation
6 Shalkoff
7 Atkinson
8 Learning Rate
9 Momentum Rate

00
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در پیشبینی نواحی مستعد زمینلغزش با استداده از ر ش شبکه عصبی پرستتر ن چندالیه ،عوامبل مبؤثر در قبوع
زمینلغزش بهعنوان نر نهای ر دی متغیرهای مستقل؛ همچنین الیه زمینلغزشهای رخ داده بهعنبوان الیبه ابسبته
آموزش دهنده شبکه ارد محیم نرمافزار ادریسی گردید .کاربری پوشش اراضبی منطقبه نیبز ببا ر ش مبککور از
تصویر ماهوارهای لندست  3استخراج گردید .بدین منظور باندهای تصویر بهعنبوان نر نهبای ر دی نقباط تعلیمبی
برداشتی از منطقه مورد مطالعه بهعنوان آموزش دهنده مدل معرفی گردید شکل شماره  4ترتیب مراحبل ر ش تحقیبق
را نشان میدهد.

شکل .2فلوچارت روش تحقیق

سال پنجم
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 .4بحث و نتایج

برای انجام ر شهای مککور در بخش مواد ر ش ،نقشه پارامترهای مؤثر در قوع زمینلغزش تهیه گردید.
زمینشناسی منطقه بهعنوان یکی از پارامترهای مؤثر در قوع به شمار میر د تنوع آن اغلبب باعبث اخبتالف در
پایداری مقا مت سن ها همچنین تنوع جنک خاک میشود (آیالو یاماگیشی.)442 :4002 ،

شکل  .9نقشه زمینشناسی منطقه مورد مطالعه

با توجه به نقشه زمینشناسی منطقه مورد مطالعه ،الیه لیتولوژی منطقه با توجه ببه مقا مبت سبن هبای موجبود تهیبه
گردید که شکل شماره  2بهعنوان الیه مؤثر در زمینلغزش در نظر گرفته شد .در الیبه لیتولبوژی سبن هبا ببر اسباس
مقا متشان به چهار گر ه تقسیم گردید .همچنین گسلهای منطقه نیز از نقشه زمینشناسی منطقه رقومی سازی شبده
فاصله از گسلهای موجود در شکل شماره  2نشان داده شده است

شکل .4نقشه لیتولوژی و فاصله از گسلهای منطقه مورد مطالعه

جغرافیا مخاطرات محیطی

03

شماره نوزدهم

نقشه ارتداع :با استداده از نقشه توپوگرافی الیه رقومی ارتداعی ،الیه شیب ،جهت شیب ،الیه زهکشی منطقبه مبورد
مطالعه استخراج گردید .شکلهای شماره  9به ترتیب نقشه الیههای ذکر شده را نشان میدهند.

شکل  .1نقشههای ارتفاع ،درصد شیب ،جهت شیب و فاصله از زهکش رودخانه منطقه مورد مطالعه

نقشه میزان بارش که با استداده از رابطه خطی بین میانگین بارش بیست ساله ایستگاههبای مبورد اسبتداده ارتدباع
منطقه به دست آمد در شکل شماره  9نشان داده شبده اسبت .ایبن رابطبه ببهصبورت  P = 0/4325 H + 3/4504ببه
دست آمده که دارای ضریب همبستگی  r = 0/344میباشد در سط  %4معنیدار است.
در این رابطه:
 :Hارتداع ایستگاه (منطقه) از سط دریا بر حسب متر
 :Pمیزان بارندگی ایستگاه (منطقه) بر حسب میلیمتر میباشد.
الزم به ذکر است که در شکل شماره  0عال ه بر نقشه سطوح همبارش ،نقشه فاصله از جاده اصلی نیبز نشبان داده
شده است.
نقشه کاربری پوشش اراضی منطقه مورد مطالعه که ببا اسبتداده از ر ش شببکه عصببی ببا الگبوریتم پرسبتتر ن
چندالیه مورد طبقهبندی قرار گرفت در شکل شماره  7نشان داده شده است.

سال پنجم
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شکل  .6نقشههای سطوح همباران و فاصله از جاده اصلی منطقه مورد مطالعه

شکل  .7نقشه کاربری و پوشش اراضی منطقه مورد مطالعه

در مرحله بعدی کار ،تکتک الیههای استخراج شده با الیه زمینلغزشهبای رخ داده قطبد داده شبد ببر اسباس
هیستوگرام مساحت قوع زمینلغزشها در هر یک از طبقات الیهها در برخی الیهها مانند جهت شبیب طبقبهبنبدی
مجدد صورت گرفت .به عبارتی بر اساس هیستوگرام قوع زمینلغزشها در هر یک از طبقات موجود ،فبازی سبازی
انجام گرفت .جد ل شماره  4نتیجه حاصل از هیسبتوگرام هریبک از طبقبات همچنبین فبازی سبازی آنهبا درجبه
عضویت هریک از طبقات را نشان میدهد.
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جدول  .2تعریف طبقات هر فاکتور ،میزان مساحت زمینلغزشهای رخ داده در هر طبقه (در واحد هکتار) و
استانداردسازی فازی آنها
فاکتور

ارتداع (متر)

جهت شیب

شیب (درصد)

طبقات

مساحت لغزشهای رخ داده (هکتار)

شماره طبقه

وزن فازی سازی ()0 - 5

4900-4000

0/93

4

0/4

4000-4300

95/0

2

4

4300-4000

7/4

4

0/2

4000-4400

44/4

9

0/7

4400 -4900

0/02

4

0/4

شمال

9/3

4

0/49

شمال شرق

9/4

4

0/49

شرق

40/9

9

0/3

جنوب شرق

40/0

9

0/3

جنوب

5/3

9

0/3

جنوب غرب

7/9

4

0/9

غرب

44/4

2

4

شمال غرب

7/3

4

0/9

0-40

0/7

4

0/4

40-40

49/0

4

0/9

40-90

49/0

2

4

90 - 00

42/04

4

0/9

00 -440

40/2

9

0/7

نامقا م

20/9

2

4

مقا م

4/4

4

0/4

نسبتاً نامقا م

49/3

9

0/7

نیمه مقا م

0

4

0

لیتولوژی

فاصله از ر دخانه (متر)

0-440

44/9

4

0/2

440-420

47/3

9

0/0

420 – 900

99/2

2

4

900-500

9/9

4

0/49

سال پنجم

74

ارزیابی عملکرد الگوریتمهای آماری لجستیکی ناپارامتریکی ...
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فاکتور
فاصله از رودخانه (متر)

طبقات

مساحت لغزشهای رخ داده (هکتار)

شماره طبقه

وزن فازی سازی ()0 - 5

0-4000

45/2

2

4

4000-4000

40/4

4

0/2

4000-9000

49/00

9

7/0

9000-2000

9/7

4

0/49

فاصله از جاده (متر)
0-4000

90/7

2

4

4000-4000

4/3

4

0/4

4000-9000

49

4

0/9

> 9000

45/3

9

0/7

فاصله از گسل (متر)

بارش (میلیمتر)

404 -900

0/00

4

0

900 - 990

24/4

2

4

990 -200

44/4

9

0/3

200 -290

2/7

4

0/9

290 -270

0

4

0

با توجه به جد ل شماره  4بر ر ی الیههای موجود ،طبقهبندی مجدد ستک فازی سازی هریک از طبقات الیبههبا
صورت گرفت .این الیهها بر اساس رابطه  9مستخرج شده از مبدل رگرسبیون لجسبتیک مبدلسبازی گردیبد .شبکل
شماره  3نتیجه حاصل از پهنهبندی مناطق حساس به قوع زمینلغزش با استداده از مدل رگرسیون لجسبتیک را نشبان
میدهد.
رابطه 9
* + 1.813998فاصله از جاده* + 1.082814شیب زمین*Logit0 = -9.6824 + 1.337809
فاصله از ر دخانه* - 1.049866میزان بارش * - 1.517673لیتولبوژی* + 0.444471کباربری پوشبش زمبین +

*1.378132فاصله از گسل* + 3.434163ارتداع* + 1.353859جهت شیب
با توجه به رابطه فوق به ترتیب شیب زمین ،جهت شیب ،فاصله از گسل ،لیتولبوژی ارتدباع بیشبترین نقبش را
در ایجاد زمینلغزشهای رخ داده داشتهاند .به یژه ارتداع که نقش بارزتری را داشبته اسبت .میبزان اعتبارسبنجی مبدل
رگرسیون لجستیک با استداده از شاخصهای  Chi2 ، PR2در جد ل شماره  9نشان داده شده است.
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جدول  .9مقدار شاخصهای مورد استفاده برای اعتبارسنجی
شاخصها

Pseudo R_square

ChiSquare

مقادیر

0/94

392

شکل  .8پهنهبندی خطر وقوع زمینلغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک

برای دستیابی به شبکه بهینه باالترین صحت نقشه پیشبینبی منباطق حسباس ببه زمبینلغبزش در ر ش شببکه
عصبی مصنوعی با الگوریتم پرستتر ن چندالیه مقادیر متدا تی برای شاخصهای شبکه در نظر گرفتبه شبد صبحت
آنها با استداده از آزمون خطا ارزیابی گردید .درنهایت مقادیر شاخصهای بهینه طبق جد ل شماره  2مبورد اسبتداده
قرار گرفت .شکل شماره  5نتیجه حاصل از پهنهبندی با استداده از مدل شبکه عصبی را نشان میدهد.
جدول  .4مقادیر شاخصهای مورد استفاده در الگوریتم پرسپترون چند الیه
شاخصها
مقادیر

متوسط

متوسط

تعداد

پیکسلهای

پیکسلهای

الیههای

آموزشی

آزمایشی

پنهان

4000

900

4

گرههای

نرخ

ضریب

الیه پنهان

یادگیری

شتاب

5

0/04

0/9

میزان تکرار
40000
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شکل  .3پهنهبندی خطر وقوع زمینلغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی

شکل .50مساحت پهنههای زمین لغزه با استفاده از مدلهای مورد استفاده

صحت سنجی مدلهای مورد استداده با اسبتداده از ر ش  ROCصبورت گرفتبه اسبت .شبکل شبماره  44نتیجبه
حاصل از این مدل که بر اساس تحلیلهای مبتنی بر طبقهبندی آماری بهعبارتیدیگبر میبزان موفقیبت مبدل نسببت ببه
خطا میباشد را نشان میدهد .این شکل نشان دهنده بیشتر بودن سط زیر منحنی در مدل شبکه عصبی میباشد.

جغرافیا مخاطرات محیطی

72

شماره نوزدهم

شکل  .55نمودار منحنی  ROCبرای مدلهای مورد استفاده

در مقایسه مدلهای مورد استداده با استداده از مدل آماری  ROCمدل شبکه عصبی با میانگین عبددی  0/54نسببت
به مدل رگرسیون لجستیک با میانگین عددی  0/35مدلی کارآمدتر معرفی میگردد .ایبن مبدل ببا اسبتداده از دادههبای
تعلیمی استداده از گرههای پنهان دیگر شاخصهایی ماننبد ضبریب شبتاب مبیتوانبد منباطق حسباس ببه قبوع
زمینلغزش را بهتر مدلسازی نماید.
 .1نتیجهگیری

در مقاله حاضر بهمنظور مدیریت بهینه در منطقه جلوگیری از خسارتهای احتمالی پبیش آمبده در اثبر حرکبات
تودهای به یژه زمینلغزش با استداده از مدلهای رگرسیون لجستیک شبکه عصبی مصنوعی ببا الگبوریتم پرسبتتر ن
چند الیه اقدام به پهنهبندی مناطق حساس به این حرکات گردیبد .ببرای مدلسبازی از  5پبارامتر مسبتقل اعبم از الیبه
بارش ،لیتولوژی ،پوشش کاربری اراضی ،ارتداع ،شیب ،جهت شیب ،فاصبله از شببکه زهکشبی ،فاصبله از گسبل
فاصله از جاده استداده گردید .الزم به ذکر است الیه بارش با استداده از مبدل جببری تعبداد  44ایسبتگاه در اطبراف
منطقه مورد مطالعه بر اساس رابطه بین ارتداع مقدار میانگین بارش از الیبه رقبومی ارتدباعی منطقبه مبورد مطالعبه
استخراج گردید .همچنین الیه کاربری پوشش اراضی نیز با دادههای تعلیمی برداشت شده از منطقبه مبورد مطالعبه
تصا یر لندست ( 3سنجنده  )OLIبا استداده از مدل شبکه عصبی مصنوعی تهیه گردید .همچنین دیگر الیبههبا نیبز ببه
نوعی از تصا یر ماهوارهای یا نقشههای منطقه مورد مطالعه استخراج گردید .ستک الیبه زمبینلغبزشهبای رخ داده در
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منطقه با برداشتهای زمینی تصویر ماهوارهای کوئیک برد بهعنوان الیه تعلیمی در هبر د مبدل مبورد اسبتداده قبرار
گرفت .زمینلغزشهای رخ داده در تمام جهت شیب دیده میشود لی ارتدباع  4300-4000شبیب  90-40درصبد
بیشتر در معرض خطر چنین پدیدهای هستند .فاصله از جاده همچنین گسل نیز ،با توجبه ببه نزدیبک ببودن ببه ایبن
عوارض انسانی طبیعی زن بیشتری را در مطالعه حاضر به خود اختصاو دادند .همچنین چبون ببارش ببر اسباس
رابطه بین ارتداع مقدار بارش در دیگر ایستگاهها در نیابی شده است ،لبکا ایبن مسب له ببدیهی اسبت کبه هبر چبه
بهطرف ارتداع بیشتر پیش میر د بارش نیز بر اساس رابطه به دست آمده در این پژ هش ،بیشبتر مبیگبردد .از طرفبی
هم ارتداعهای مربوط به  4300-4000متری در این منطقه بیشتر در معبرض حرکبات تبودهای هسبتند لبکا در پبارامتر
بارش نیز بهعنوان تابعی از ارتداع ،بارشهای  990-900میلیمتری زن بیشتری در پهنبهبنبدی زمبینلغبزش ببه خبود
گرفتند .در بحث زمینشناسی نیز  97درصد از زمینلغزشهای رخ داده به جنک کنگلومرایی تعلق گرفتبه اسبت .ایبن
گونه بررسیها با استداده از مدل هیستوگرام بر اساس فرا انبی دادههبای تعلیمبی در هبر یبک از پارامترهبا صبورت
گرفته فازی سازی نیز مبنی بر این عملکرد بوده است .بعد از استانداردسازی هر یک از پارامترها ،نه فاکتور ببهعنبوان
متغیر مستقل زمینلغزشهای رخ داده نیز بهصورت یک الیه صدر یک باینری بهعنوان متغیر ابسبته ببرای مبدل
رگرسیون لجستیک همچنین فاکتورهای استاندارد شده بهعنوان نر نهای ر دی زمینلغزشهبای رخ داده ببهعنبوان
آموزش دهنده مدل شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم پرستتر ن چندالیبه معرفبی گردیبد .نتیجبه اعتبارسبنجی ROC

نشان میدهد مساحت زیر منحنی در مدل شبکه عصبی مصنوعی بیشبتر از مبدل رگرسبیون لجسبتیک ببوده اسبت
دقت برابر با  0/54را نسبت به رگرسیون لجستیک با دقت  0/35نشان میدهد .نتیجه حاصله نشان دهنده کبارایی مبدل
شبکه عصبی میباشد که با یافتههای چوآی همکاران ( )4044رجبی فی

اله پور ( )4959تطابقبت دارد .نتیجبه

مدل ترکیب خطی زن دار با زن دهی رگرسیون لجستیک نشان دهنبده مسباحتی حبد د  7/2درصبد در پهنبههبای
خطر زیاد بسیار زیاد با زن دهی سلسله مراتبی بهصورت کارشناسی حبد د  2/7درصبد در پهنبههبای مبککور
قرار میگیرد 90 .درصد از مساحت منطقه نیز جز پهنههای خطر متوسم میباشد که این پهنههای خطر مبیتواننبد ببا
سومدیریت ساخت سازهای عوارض انسانی ازجمله جاده بد ن توجبه ببه سباختار ژئومورفولبوژی لیتولبوژی
منطقه ،تحت تأثیر قرار گرفته به پهنههای خطر زیاد بسیار زیاد تبدیل گردند .چراکه در ایبن مدلسبازی نیبز منباطق
نزدیک به عوارض انسانساخت عامل طبیعی گسل در هر د مبدل ،جبز منباطق حسباس ببه خطبر زمبینلغبزش
پهنهبندی گردیدهاند.
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