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چکیده
زمینلغزش از عمده مخاطرات طبیعی است

که هرستاله باعث خسارتهای جانی و مالی فراوانی می شود؛

بدین دلیل پرداختن به موضوع شناسایی علل و دلایل ایجاد آن و ارائه راهکار جه

کاهش این خسارتها

خاص برخوردار استتت ن من شه شتتتمان دو ان در ایران به دلیل مودعی

جغرافیاییی وی ی های

از اهمی

طبیعی و زمینشتناختی و همچنین تغییر کاربری شتدید زمین یکی از مناط مستعد بروز زمینلغزش اس ن
بهمنظور شناسایی و تعیین مناط حساس به لغزش با کمک رفتن از عوامل مؤثر در آن با استفاده از روش
شبکه عصبیی روش آماری مارکوف و ر رسیون لجستیک این پ وهش انجام شدن نششه زمینلغزش موجود
با استتفاده از تصتاویر ماهوارهای و ل ارث برای سانهای 4272ی 4222و  4272تهیه شد و به دو کلاسی
محل های لغزش رخداده و رخ نداده طبشهبندی شتدن مشایسته نششته شتبیهسازیشده سان  4272هر یک از
مدن ها با نششته طبشهبندیشتده وادعی نشتان داد که شتاخص کاپا در نششه های حساسی

لغزش ایجادشده

توست مدن شتبکه عصتبی ند لایه پرستوترونی مدن مارکوف و مدن ر رستیون لجستیک به ترتیب برابر
2692ی  2614و  2662اس ن این بدان معنی اس

که مدن شبکه عصبی پرسوترون مدن مناسبی برای پیشبینی

تغییرات زمینلغزش در این من شه است ن نتایج نشتان دادی با سس
سم

شدن سازندهای تغییر کاربری اراضی به

مراتع فشیر و اراضی کشاورزی دیمی افزایش شیب خ ر رخداد زمینلغزش زیاد شده اس ن

کلیدواژههاGIS :ی زمینلغزشی شبکه عصبیی مارکوفی پیشبینین
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شماره بیس و هف

 -7مقدمه

حرک های تودهای عبارت از جابهجایی حجم زیادی از تودههای خاکی ستتنو و یا ترکیبی از آن ها بهطرف پایین
شتتیب در اثر نیروی ثشل اس ت
بیش از نیروی مشاوم

(مشیمی و همکارانی )7861ن این پدیده زمانی رخ میدهد که نیروی حاصتتل از وزن مواد

برشتتتی خاک باشتتتد (علی پور و ملکیانی )7892ن یکی از انواع حرک های تودهایی زمینلغزش

اس ت ن زمینلغزش شتتامل حرک تند یا کند مواد ستتنخیی خاکی یا مجموع هردو در روی دامنه به ستتم پایین تح
تأثیر نیروی جاذبه استت ()Crosta, 2009ن برای شتتناخ عوامل مؤثر بر حرکات تودهای م العات زیادی بهوستتیله
ژئومورفولوژیستت ها صتتورت رفته ولی به دلیل پیچید ی این ونه حرک ها و تأثیر عوامل متعدد در آنی هنوز نتیجه
د عی و کافی در این زمینه حاصتتل نخردیده اس ت ن بهطورکلی میتوان عواملی مانند جنس ستتازندی نوع مواد س ت حیی
شترای توپو رافیی دانهبندی ستازندی نیروی ثشلی وضعی تکتونیکیی شرای آ و هوایی و نوع کاربردی را در ودوع
حرکات تودهای مؤثر دانستتت (احمدیی)7867ن زمینلغزش موجب خستتتارت به انواع ستتتازه های مهندستتتیی مناط
مستتتکونیی شتتتریان های حیاتیی خ وط انتشان نیروی جنخل های مراتعی زمین های کشتتتاورزیی معادن و در پی آن ایجاد
رستو و ستیلا های لآلود و درنهای پرشتدن مخازن سدها می ردد (علی پور و ملکیانی )7892ن افزون بران اثرات
اجتماعی و زیس محی ی ناشی از ودوع این پدیدهی مانند مهاجرت و بیکاری را نباید نادیده رف ن
نوآوری این پ وهش در استتتفاده از ندین روش مدنستتازی پیشتترفته در بررستتی لغزش ها و بررستتی عوامل
تأثیر ذار در لغزش با استتفاده از تحلیل پراکنش و کرنل نشاط است ن فرضتیات این اس که لغزش در شیبهای تندتر
و نزدیکتر به جادهی آبراههی ستلی روستتا و کاربری های کشتاورزی احتمان بیشتری داردن هدف استفاده از روشهای
مدرن مدنسازی در تحلیل لغزش و شناسایی عوامل مهمتر در لغزش اس ن
در ستتانهای اخیر به دلیل دستتترستتی آستتان به تصتتاویر ماهوارهایی دابلی های  GISو مدنستتازی تغییرات زمینی
پیشبینی آن در آینده رایج شده و تحشیشات بسیاری در این زمینه انجامشده اس .

در پ وهشتی  Chenو همکاران ( )4271به مشایسته مدنهای ر رستیون لجستتیکی دپستتر-شتفر و شبکه عصبی
مصتنوعی برای مدنستازی حستاسی زمینلغزش پرداختهاندن ابتدا نششه مناط حساس به لغزش با استفاده از هر یک
از مدنها تهیه شتدندن درنهای ی نتایج اعتبار ستنجی نشتان داد که نششته حستاسی لغزش ایجادشده توس مدن شبکه
عصتتبی مصتتنوعی دارای بالاترین دد آموزش نستتب به دیخر مدنها را داراستت ن  Malekو همکاران ( )4277به
پیشبینی آینده پوشتتتش جنخلی با پیامدهای خ ر زمینلغزش در من شهای از رومانی پرداختندن ستتتناریوهای صتتتریحی
مکانی را تا ستتان  4222بهمنظور تجزیهوتحلیل الخوی فضتتایی تغییرات پوشتتش جنخل آینده و تغییرات احتمالی در
معرض خ ر لغزش را موردبررستتتی دراردادندن درنتیجه جنخلزدایی می تواند منجر به افزایش خ ر لغزشی بهوی ه در
نزدیکی یا در کنار جادههای جنخل شتودن در پ وهشی  Parkو همکاران ( )4278نششه حساسی زمینلغزش در من شه
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انجه کره با استتتفاده از نستتب فرکانسی فرآیند تحلیل ستتلستتله مراتبیی ر رستتیون لجستتتیک و روش ش تبکه عصتتبی
مصتنوعی را تهیه کردندن تجزیهوتحلیل همبستتخی بین مدنها نشان داد که مدنهای ر رسیون لجستیک و روش شبکه
عصتبی مصتنوعی دارای بالاترین همبستتخی ( )26649بوده و مدنهای نستب فرکانسی فرآیند تحلیل ستلستله مراتبی
دارای کمترین همبستتتتخی ( )26279می باشتتتند (بهاروند و ستتتوریی)7892ن به پهنهبندی خ ر زمینلغزش در حوزه
ستویددشت لرستان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرداختندن نتایج بهدس آمده نشان میدهد که به ترتیب سه عامل
شتیبی جه شتیب و زمینشتناستی بیشتترین همبستتخی را با لغزشهای من شه دارند (بلواسی و همکارانی)7892ن در
پ وهشتی به مشایست مدن شتبک عصتبی مصنوعی با فرایند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی خ ر زمینلغزش بهمنظور
ارزیابی خ ر زمینلغزش در حوضت دوآ الشتتر پرداختهاندن نتایج بهدست آمده نشتان میدهد که مدن شبک عصبی
مصتنوعی با ضتریب کاپای  2/92روش کارآمدتری نستب به مدن تحلیل سلسلهمراتبی در تهی نشش خ ر لغزشهای
حوضت دوآ الشتتر است (شریعتی و همکارانی)7894ن به پیش بینی لرزش زمین با استفاده از مدن ترکیبی ر رسیون
ند متغیره وشتتبکه عصتتبی ناشتتی از آتشتتباری پرداخته که در این پ وهش ستتعی شتتده با استتتفاده از روش ترکیبی
ر رستیون ند متغیره و شتبکه عصتبی به پیشبینی لرزش ناشی از آتشباری در حفریات سد مسجدسلیمان پرداخته و
ستتوس این مدن ترکیبی را با مدنهای تجربی موجود مشایستته نمایدن نتایج نشتتان از آن دارد که مدن ترکیبی با ضتتریب
همبستتتخی  2697و میانخین مربع خ ای  724/8در مشایستته با ستتایر روشها برآورد بهتری ارائه میکند .فرضتتیات
م رحشتتتده در این پ وهش عبتارتاند از  -7بیشتتتترین عوامل تأثیر ذار در زمینلغزشهای من شهی تغییرات شتتتدید
پوشتتش یاهی و نوع زمینشتتناستتی من شه اس ت ن -4همچنین راب ه ستتازندهای حستتاس به زمینلغزش با فاصتتله از
زمینلغزش عکس اس ت و با کاهش فاصتتله از ستتازندهای حستتاس زمینلغزش افزایش مییابد .همچنین در ارتباط با
پهنهبندی حستاسی زمینلغزشها به منابع جدیدی میتوان اشاره کرد مانند ()Dou et al., 2018; Hong et al., 2018ن
در ارتباط با استتفاده از شتبکه عصبی و ر رسیون لجستیک در م العه زمینلغزش به منابعی مثل ( ;Pham et al., 2017

 )Aditian et al., 2018میتوان ارجاع دادن
هدف اصتتلی این پ وهش استتتفاده از تصتتاویر ماهوارهای برای تعیین میزان تغییرات زمینلغزش در طون زمان در
من شه موردم العه و برآورد پیشتترف آن بر استتاس عوامل مؤثر در زمان کوتاه با استتتفاده روشهای مدرن مدنستتازی
اس

که میتواند به برنامهریزی جه

مدیری

بهینه در آینده کمک کندن

 -1مواد و روشها
 -7-1منطقه موردمطالعه

شتهرستتان دو ان یکی از شتهرستتانهای شمالی استان خراسان رضویی بین عرضهای  82درجه و  87ددیشه تا
 81درجه و  24ددیشه شمالی و طون  76درجه و  6ددیشه تا  79درجه و  1ددیشه شردی وادعشده اس ن

جغرافیا و مخاطرات محی ی

2

شماره بیس و هف

من شه موردم العه بخشتی از حوضته آبریز تبارک آباد یکی از اصلیترین حوضههای تأمین آ رودخانه اترک بوده
که در شتمان شتهرستتان دو ان و بین طونهایَ  76 ْ 82تا  79شتردی و بین عرضهای ْ  81تا َ  81 ْ 42شتتمالی
وادعشده اس

(شکل )7ن

ازنظر زمینشتناستیی حوضته تبارک جز حوضته رستوبی کوه داح محسو می رددن مرز حوضه را رشتهکوههای
اللتهاکبر و طاددیس زوباران تعیین می کنندن ارتفاع میانخین این حوضتتته  7662692متر و میانخین شتتتیب آن حدود 48
درصتد اس ن بهعلاوهی حدود  72درصد از س ح حوضه شیبی بین  42تا  22درجه دارد (دنبرزاده و همکارانی)726:7867ن

شکل  -7موقعیت منطقه موردمطالعه در تقسیمات کشوری و استانی (مأخذ نگارندگان)
 -1-1دادهها
 -7-1-1شبکههای عصبی چند لایه پرسپترون

یکی از ستادهترین و درعینحان کارآمدترین روشهای پیشتنهادی برای استتفاده در مدنسازی عصبهای وادعی
مدن پرستتوترون ندلایه اس ت

که از یکلایه ورودیی یک یا ند لایه میانی (پنهان) و یکلایه خروجی تشتتکیل یافته
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است ن در این ستاختاری تمام نرونهای یکلایه به تمام نرونهای لایه بعد متصلاند .این یدمان در اص لاح یک شبکه
با اتصالات کامل را تشکیل میدهد (غفاری زرین و محمدزادهی )7898ن
هر نرون در لایه ورودی بر اساس تابع زیر پردازش را بروی پارامترهای ورودی شبکه عصبی انجام میدهد
m

) yk = φ (∑(X i × Wki ) + bk

()7

i=1

که در این تابع  ykنرون خروجیی  φتابع فعانستازی نرونی  mتعداد پارامترهای ورودی شتبکه نشاندهنده  iامین
پارامتر ورودیی  Wkiوزن هر نرون و  bkبایاس پارامترهای ورودی استت ن فعان ستتازی تمام لایه ها (بجز ورودی) که
یک تابع سیخموئید هذبهصورتاس

بصورت زیر تعریف میشود ()Rodrigo; 2007ن

1
𝑥1 + 𝑒 −

()4

= )𝑥(φ

 -1-1-1مدل زنجیره مارکوف

مدن مارکوف بهطور معمون در پیشبینی وی یهای جغرافیایی بدون هیچ اثر ثانوی استتتفاده میشتتود و در حان
حاضر به یک روش پیشبینی مهم در تحشیشات جغرافیایی تبدیلشده اس ن
بر استاس فرمون احتمالات شترطی بیزی پیشبینی تغییرات کاربری در مدن مارکوف با استفاده از راب ه زیر محاسبه
میشود ( )Sang et. al., 2011
)𝑡(𝑆 × 𝑗𝑖𝑃 = )𝑆(𝑡 + 1

()8

که در آن ) S(tو) S(t + 1حال های ستیستتم در زمانهای  tو  t + 1هستند و  Pijماتریس احتمان انتشان در
یک حال
()2

()7

اس

که به صورت زیر محاسبه میشود:
𝑛𝑃11 𝑃12 … 𝑃1
𝑛𝑃 𝑃 … 𝑃2
𝑃𝑖𝑗 = [ 21 22
]
⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑛𝑛𝑃 … 𝑃𝑛1 𝑃𝑛2
))𝑛 (0 ≤ 𝑃𝑖𝑗 < 1 𝑎𝑛𝑑 ∑𝑛𝑗=1 𝑃𝑖𝑗 = 1 , (𝑖, 𝑗 = 1, , ⋯ ,

در این م العهی ابتدا با استتتفاده از تصتتاویر ماهوارهای اخذشتتده از و ل ارث اددام تهیه نششتته پراکنش زمینلغزش
در ستتتانهتای 4222ی  4272و  4272ردیتد و من شته موردم العه به دو کلاس محل هایی لغزش رخداده و رخ نداده
طبشتهبنتدی شتتتدن برای تجزیتهوتحلیتل خ ر لغزشی کستتتب اطلاعات و ستتتاخ نششتتته های پایه درزمینهٔ توزیع
زمینلغزشها و عوامل مؤثر بر لغزشها بستتیار مهم هستتتندن در این مرحله متغیرهای مؤثر بر لغزش انتخا و به مدن
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معرفی میشتوندن متغیرهایی که شتامل شتیبی جه شیبی فاصله از جادهی فاصله از آبراهههای ارتفاعی کاربری اراضی و
زمینشتناستی من شه است ن همه این متغیرها برای استتفاده در مدن به یک شبکه  77×77در محی  GISتبدیل شدن
ستوس درجه همبستتخی متغیرها و کاربریها را در انتهای دوره با محاستبه ضتریب کرامر مشتخص میشتودن پتانسیل
تبدیل همه کاربری ها به روش شتبکه عصتبی مصنوعی پرسوترون ند لایه و ر رسیون لجستیک مدنسازی می شود و
آن بهصتورت نششته آماده میشتود که این نششهها میزان احتمان تبدیل کاربریها به یکدیخر را مشخص میکندن جه
پیشبینی تغییرات زمینلغزش در آینده از روش زنجیره مارکوف استتفاده می کنیم و ستوس جه ارزیابی صح نششه
پیشبینی از مشایسته نششته زمینلغزش پیشبینیشتده و طبشهبندیشتده اولیه من شه و از شتاخص کاپا استفاده می شودن
شتتکل  4مدن مفهومی برای استتتخران نششتته های زمینلغزش و محاستتبات تغییرات آن و پیشبینی آینده من شه بیان
میکندن

شکل  -1مدل مفهومی (مأخذ نگارندگان)
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 -9نتایج
 -7-9زمینلغزشهای موجود در منطقه

نششتته پراکنش زمینلغزش در تمامی م العات مربوط به زمینلغزش از شتتناستتاییی پایشی پهنهبندی حستتاستتی ی
خ ری ریستتک و خصتتوصتتاز ارزیابی و تحلیل خ ر و ریستتک زمینلغزش جز لاینفک و بهعنوان لایه مبنایی و مهم
است ن بدیهی است صتح

و دد هر ه بیشتر این نششه موجب تهیه نششههای حساسی ی خ ر و ریسک ددی تر

و درنتیجه منجر به ارزیابی درستت

و وادعی از این نششتته ها می ردد .جه

به نششتته در آوردن انواع لغزش های

رخداده در محدوده م العاتی (شتکل )8ی ابتدا با استتفاده از تصتاویر اخذشتده از و ل ارث تفستیر شدهاند و مناط
مشتکوک به لغزش تعیین شتدی در مرحله بعد با انجام پیمایش صتحرایی ددی ی مودعی

لغزشها با دد زیاد به نششه

درآمد (شکل )2ن
 -1-9فاکتورهای مؤثر در زمینلغزش
 -7-1-9پارامترهای ژئومورفولوژیکی

پارامترهای ژئومورفولوژیکی در این پ وهش شتامل ارتفاعی شتیبی جه شیب اس که توس مدن ردومی زمین
که از تصتاویر ماهوارهای استتر استخرانشده تهیه شدن نششه های ارتفاعی شیب و جه شیب را به  72کلاس طبشهبندی
نمودیم (شتتکل )7ن افزایش ارتفاعی باعث کاهش دما و تغییر در پوشتتش یاهی من شه میشتتود که این شتترای ثبات
شتیب را تح تأثیر درار می دهدن جه شتیب نشتاندهنده درار رفتن در معرض نور خورشید و باد اس که غلظ
رطوب

خاک را کنترن می کند؛ بنابراین ارتباط مثبتی بین ارتفاعی شتتتیب و جه شتتتیب با رخداد زمینلغزش وجود

داردن
 -1-1-9پارامترهای زمینشناسی

زمینشتتناستتی بهعنوان یکی از پارامترهای مهم حستتاستتی به زمینلغزش در نظر رفتهشتتده استت ن پنج من شه
زمینشتناستی در این من شه م العه شتده است یعنی ستازند های تیر انی ستر شتمهی سنخانهی کنخلومرای پلیوسن –
کواترنریی انباشتتتههای کواترنر؛ که این مناط از نششتته زمینشتتناستتی با مشیاس  7:722222دو ان که توس ت ستتازمان
زمینشناسی کشور تهیهشدهی استخرانشده اس

(شکل )2ن

 -9-1-9نقشه کاربری اراضی

کاربری اراضتتتی وی یهای ستتت حی زمین را تح تأثیر درار میدهد ستتتبب تغییر رفتار آن در مشابل فرایندهای
زمینشتناستی حاکم بر من شه ازجمله هوازد ی و فرستایش می شتودن نششه کاربری اراضیی نحوه و نوع توزیع پوشش
یاهی و غیر یاهی در نشاط مختلف من شه را نشتان میدهدن بر استاس بررستی صتورت رفته و با استفاده از تصاویر
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ماهوارهای کاربری های اراضتی زراعی دیمی اراضتی زراعی آبیی اراضتی بایری مناط مستکونی و اراضتی صخرهای در
من شه شناسایی شد (شکل )1ن
 -4-1-9فاصله از گسل

وجود ستتلها و خ وارهها بهعنوان عامل ثانویه و یک متغیر مستتتشل در ایجاد حرکات تودهای بستتیار دابلتوجه
است ن در اثر نفوذ آ از طری شتکافها و شکستخیهای حاصل از سلی آ های زیرزمینی تغذیهشده و با بالا رفتن
ست ح آنها موجبات نفوذ آ را در سازندهای نرم و سس و روی دامنه ها فراهم می آورد و با از بین بردن سبند ی
بین ذرات ستبب کاهش ضتریب پایداری در روی دامنه های شتیبدار شده و درنهای

سیختخی و لغزش در دامنه به

ودوع میپیوندد (دنبرزاده و همکارانی )7867ن شکل  6نحوه درار یری سلها در من شه موردم العه را نشان میدهدن
 -5-1-9فاصله از آبراهه ،جاده و مناطق مسکونی

شتبکه آبراههها به مجموعهای از آبراههها فته میشتود که در ست ح حوضتهی روانا ها را تخلیه میکنند .بهمنظور
تهیه نششتته حریم فاصتتله از آبراههی مناط مستتکونی و جاده دستتترستتی با استتتفاده از تصتتاویر ماهوارهای این عوارض
مشخص و نششه آن استخران ردیدن
 -9-9نقشه حساسیت زمینلغزش با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون

با استتتفاده از ابزارهای مدنستتاز تغییر زمین امکان تحلیل و بررستتی تغییرات زمینلغزش در طون یک دوره زمانی
وجود دارد؛ که برای رستتیدن بدین هدف ابتدا نششتتههای طبشهبندیشتتده مربوط به ابتدا و انتهای دوره پردازش به مدن
وارد شتتود و ستتوس با استتتفاده از مدن ردومی زمین من شهی تغییرات رخداده در طون دوره بررستتی و تحلیل میش تودی
ستوس متغیرهای مؤثر بر لغزش انتخا و به مدن معرفی می شتوندن متغیرهایی که شتامل شیبی جه شیبی فاصله از
جادهی فاصتله از آبراهه های ارتفاعی کاربری اراضتی و زمینشتناستی من شه اس ن این مدن در فرایند تجزیهوتحلیل امکان
برآورد ستتتریع از توانتایی و نشش هر متغیر در پیشبینی تغییرات را برای کتاربر فراهم آورده استتت ن دروادع درجتته
همبستخی متغیرها و کاربریها را در انتهای دوره با محاسبه ضریب کرامر نشان میدهد (جدون )7ن
جدول  -7ضریب کرامر متغیرهای استفادهشده در مدل
زمینشناسی
ضریب
کرامر

2648

جهت
شیب
267867

گسل
262161

کاربری

فاصله از

فاصله از

فاصله از

اراضی

روستا

جاده

آبراهه

267476

267261

267819

264247

شیب

ارتفاع

267422

264269
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بر استاس داده های ورودی که شامل :شیبی جه شیبی فاصله از جادهی فاصله از آبراهه های ارتفاعی کاربری اراضی
و زمینشتناستی من شه و نششته زمینلغزش به وجود آمده توست تابع Evidence Likelihoodی پتانسیل تبدیل کاربری
مناط زمینلغزش محاستتبه شتتدن در این پ وهش متغیرهای ورودی شتتیبی جه شتتیبی ارتفاعی کاربری اراضتتی و
زمینشتناستی بهعنوان ایستتا و متغیرهای فاصتله از جادهی آبراهه ها و روستتاها بهعنوان پویا وارد مدن شتده و پتانسیل
تبدیل همه کاربریها به روش شبکه عصبی مصنوعی پرسوترون ند لایه مدنسازی شدن
روش شتبکه عصتبی پرستوترون در مدن تغییر زمین به دست صتورت اس که این مدن شبکهای از نرونها را بر
استتتاس متغیرهای ورودی و خروجی ایجاد می کندن تعداد نرون های ورودی برابر با تعداد متغیرها ( 72نرون) و تعداد
نرونهای خروجی برابر با تعداد طبشات در نششتته تغییرات زمینلغزش ( 4نرون) استت ن شتتبکه با نیمی از دادهها برای
آموزش بکار می کند و پس از تعداد تکرار معین به میزان کمترین خ ای  RMSممکن می رستتتد و با نیم دیخر داده ها
شتبکه را آزمون و کمترین خ ا و بیشتترین صح را بیان می نمایدن پس از کسب بالاترین صح مربوط به آموزش و
آزمون شتبکهی نششتته پتانستیل تبدیل تهیه میشتتودن این نششتتهها میزان احتمان تبدیل کاربریها به یکدیخر را مشتتخص
می کندن همچنین میزان اثرپذیری هر متغیر در مدن را بیان می کند؛ که در اینجا کاربری اراضتتتیی نوع زمینشتتتناستتتی
بیشتتترین اثر و جه شتتیب کمترین نشش را با دد مدن  62درصتتد را در پیشبینی داردن ستتوس نششتته پیشبینی
زمینلغزش برای سان  4272تولید می ردد (شکل )9ن
 -4-9نقشه حساسیت زمینلغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک

یکی از مدنهای آماری مناستتب جه اجرای پهنهبندی بر استتاس دادههای موجودی استتتفاده از مدن ر رستتیونی
است ن در مدن ر رستیون بر استاس دادههای موجودی معادلهای جه

پیشبینی مشادیر متغیر وابستته بر اساس یک یا

ند متغیر پیشتتخوی مستتتشل به دستت خواهد آمد؛ اما نانچه مشادیر متغیر وابستتته کیفی بوده و همواره دارای دو
باشتتند (ودوع و عدم ودوع) در آن صتتورت بدیهی اس ت که الخوی ر رستتیون عادی جوابخو نخواهد بود .در

حال

نین حالتی احتمان ودوع پدیده برآورد می ردد و مدن اصت لاحاز ر رستیون لجستیک نامیده میشود (شیرانی و عر
عامریی)7892ن
برای رستتیدن به ضتترایب بهینه ر رستتیون در این پ وهشی لایه طبشهبندیشتتده زمینلغزش بهعنوان متغیر پاس ت
انتخا

ردیده استتت

اختصتاص دادهشتده اس
جه

بهطوریکه به رویداد ودوع زمینلغزش عدد یک و به رویداد عدم ودوع آن عدد صتتتفر
و سایر لایههای استخرانشده (فاصله از جادهی شیبی کاربری اراضیی زمینشناسیی ارتفاعی

شیبی فاصله از سل) بهعنوان متغیر پیش و در نظر رفتهشده اس .
با اجرای مدن و با استتتفاده از نششتته احتمان پیشبینی (شتتکل  )72میتوان به مناطشی که دارای پتانستتیل بیشتتتری

است پی ببریمی همچنین با استتفاده از تابع لجستتیک پیشنهاد دادهشده مدن می توان میزان تأثیر ذاری هر متغیر مستشل
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در مدن شتناستتایی کردن ضتترایب مثب دارای تأثیر بیشتتتر و ضتترایب منفی بدون اثر در مدن میباشتتندن با توجه به این
ضرایب کاربری اراضیی شیبی ارتفاع و درنهای

نوع زمینشناسی من شه دارای بیشترین اثر میباشندن

 -5-9پیشبینی تغییرات زمینلغزش با استفاده از روشCA-Markov

در روش زنجیرهای مارکوف تصتتاویر طبشهبندیشتتده زمینلغزش را تحلیل و یک خروجی به شتتکل ماتریس
احتمالی تغییرات و یک تصتتویر خروجی از ماتریس احتمالی تغییرات برای ستتان اف را ارائه میدهدن ماتریس احتمان
تغییر نشتتان میدهد که بهاحتمان هر کلاس از کاربری زمینلغزش طبشهبندیشتتده در آینده به کاربری دیخری تغییر
خواهد یاف

.در این روش ماتریس تغییرات نشتتان میدهد تغییر تعداد پیکستتلهایی از یک کلاس کاربری به کلاس

دیخر در یک دوره مشتتخص به ه میزان خواهد بودن در تحلیل زنجیره مارکوف از طبشههای پوشتتش بهعنوان حال
یا همان وضتتعی های زنجیر استتتفاده شتتده است ن در این تحلیل همواره از دو نششتته رستتتری استتتفاده میشتتود که
ورودیهای مدن نامیده میشتود .علاوه بر این دو نششتهی فاصتله زمانی بین دو تصویر و فاصله زمانی پیشبینی نیز در
مدن در نظر رفته میشتود .خروجی مدن نیز شتامل احتمان تبدیل وضتعی )  Transitionی ماتریس مساح های
تبدیلشده هر طبشه و در پایان تصاویر احتمالات شرطی (areas matrixبرای تبدیل کاربریهای مختلف اس ن
نتایج پیشبینی تغییرات زمینلغزش با بهره یری از ماتریس تبدیل وضتتعی

دوره اون  4222تا  4272برای ستتان

 4272بهمنظور ارزیابی مدن مارکوف با بهره یری از نششتته زمینلغزش موجود برای این ستتان صتتورت رفته استت
(شتتکل )77ن با توجه به اینکه نتایج ارزیابی دد پیشبینی با مدن زنجیره های مارکوف دابلدبون بودی میتوان با همین
نتتایج بهدستتت آمده از طبشهبندیهای تغییرات به وجود آمده در کاربری زمینلغزش را در بازه های زمانی مذکور
ارزیتابی و بررستتتی نمود  .نانچه روند تغییرات آتی را معادن تغییرات فعلی در نظر بخیریمی با توجه به ماتریس
احتمان بهدست آمده از نششتتههای ستانهای  4272و  4272به همراه بهره یری از زنجیره مارکوف میتوان تغییرات 6
سان آینده را پیشبینی کردن

شکل  -9تصویر زمینلغزش با مقطع کمانی و اشکال خندق حاصل از فرسایش شدید در منطقه اقتباسشده از
(مأخذ پورسلطانی و قایمی مقدم)7931،

سان هفتم

پیشبینی روند تغییرات زمینلغزش من شه شمان دو ان با توجه به ننن

شکل  -4نقشه پراکندگی زمینلغزش در سالهای مختلف (مأخذ نگارندگان)

شکل  -5نقشه ارتفاع ،شیب وجهت شیب منطقه موردمطالعه (مأخذ نگارندگان)
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شکل  -1نقشه زمینشناسی منطقه موردمطالعه (مأخذ سازمان زمینشناسی کشور)

شکل  -1نقشه کاربری اراضی منطقه موردمطالعه (مأخذ نگارندگان)

شکل  -8نقشه گسلهای منطقه موردمطالعه (مأخذ سازمان زمینشناسی کشور)
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شکل  -3نقشه پتانسیل خطر زمینلغزش توسط مدل شبکه عصبی در سال (1171مأخذ نگارندگان)

شکل  -71نقشه پتانسیل خطر زمینلغزش توسط مدل رگرسیون لجستیک در سال (1171مأخذ نگارندگان)

شکل  -77نقشه زمین لغزشهای پیشبینیشده در سال  1171توسط مدل (CA-Markovمأخذ نگارندگان)
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 -4بحث

نتایج مشایسته نششتههای زمینلغزش در دورههای یادشتده نشتاندهنده افزایش ست ح مناط زمینلغزش اس  .با
توجه به وی یهای توپو رافی و زمینشتتناستتی و شتترای ادلیمی حاکم بر من شه موردنظر و همچنین مستتئله تشتتدید
تغییر کاربری اراضتی طی دهه اخیری ناپایداری های دامنهای ستترشیافته اس ن نتایج حاصله از نششه های زمینشناسی
اکثر مساح

من شه روی سازندهای سس

سنخانه و سر شمه درار رفته اس ن

تأثیر کاربری اراضتی در بروز زمینلغزشها نشش مستتشیم داشتته اس ی عواملی مانند سترش اراضی دیمی تخریب
مراتع و توستتعه ستتامانههای زهکشتتی از رودخانهها به دامنههای پرشتتیب از مهمترین دلایل زمینلغزش در اثر کاربری
که با نتایج ) )Chen et al., 2017همخوانی داردن نتایج نشتان دادی با ستست شدن سازندهای تغییر

اراضتی بوده است

کاربری اراضتی به ستم مراتع فشیر و اراضتی کشتاورزی دیمی افزایش شیب خ رخداد زمینلغزش زیاد شده اس ن
همچنین با افزایش ارتفاع (بالاتر از  7172متر) به دلیل کاهش شتتیب از خ ر ودوع کاستتته شتتده استت که اینها نیز با
نتایج ) (Malek et al., 2015همخوانی داردن علاوه بر این بهاروند و ستتتوریی امیر احمدی و همکارانی شتتتاد فر و
همکتارانی فی

نیا وهمکاران و موندان نیز بر تأثیر ذاری عوامل شتتتیبی لیتولوژی و کاربری اراضتتتی بر ودوع زمین

لغزشها تأکید نمودهاندن
اصتلیترین دابلی

مدنستاز تغییرات سترزمینی توانایی آن در پیشبینی آینده بر اساس وضعی تغییرات در ذشته

و لحاظ محدودی ها و محرک های تغییرات استت ن با بهکار یری شتتبکه عصتتبی پرستتوترون ند لایه و ر رستتیون
لجستتتتیک بهعنوان مدن برآورد تجربی اطلاعات محور و به کمک متغیرهای مستتتتشل مؤثر بر تغییرات فرآیند پیشبینی
انجام می یردن بهمنظور پیشبینی از متغیرهای مکانی متعدد و تأثیر ذار بر تغییرات زمینلغزش بهره رفته شتتدن انتخا
درستتت متغیرهای نشش مهمی در کاهش مشدار ورودی بهمنظور به دستتت آوردن شتتتبکهای با دابلی
سریع خواهد داش ن در این پ وهش متغیرها با محاسبه ضریب کرامر انتخا

زیاد و عملکرد

ردیدن

 -5جمعبندی

درنهای بهمنظور ارزیابی و مشایسته نتایجی مدن ترکیبی شتبکه عصبی پرسوترون ند لایهی ر رسیون لجستیکی مدن
 CA-Markovدر مدنستازی و پیشبینی تغییرات زمینلغزش اجرا شتدن نتایج پیشبینیشتده سته مدن حاکی از آن
است

که مدن ترکیبی شبکه عصبی پرسوترون ند لایه با ضریب کاپای  2692نسب به مدنهای ر رسیون لجستیک و

 CA-Markovبا ضترایب کاپای  2662و  2614کارایی بهتری داشتته است ن با استتفاده از مدن ترکیبی شتبکه عصبی
پرستتوترون ند لایه برای ستتان  4272نششتته پیشبینی تهیه شتتد و با توجه بهدد دابلدبون مدن برای ستتان  4244نیز
نششه پیشبینی زمینلغزش استخران ردیدن

سان هفتم

پیشبینی روند تغییرات زمینلغزش من شه شمان دو ان با توجه به ننن

با توجه به نتایج و همچنین جه

77

تغییرات زمینلغزشها در بازه های زمانی مختلفی بیشتتترین عوامل تأثیر ذار

در من شه شامل تغییرات شدید پوشش یاهی و نوع زمینشناسی من شه اس ن
بدین معنی که هر ه نزدیک به زمینهای دیم باشتتیم به عل

تخریب مراتع خ ر زمینلغزش افزایش می یابدن

راب ه معکوس ستازندهای ستنخانهی تیر ان و سر شمه با فاصله از زمینلغزش را نشان میدهد؛ یعنی هر ه فاصله از
این سازندها بیشتر شود لغزش کمتری رخداده اس ن
نتایج حاصتتله با نتایج عبادی و فیضتتی زادهی وانو7ی ن 4و همکارانی پارک 8و همکارانی بلواستتی و همکاران که
همخی بر کارایی بالای روش شتبکه عصتبی مصتنوعی تأکید داشتهاندی م ابش دارد .همچنین با توجه به نتایج حاصل
از صتح بالای نششته پهنهبندی از مدن شتبکه عصتبی مصنوعیی میتوان اظهار داش که این مدن دارای دابلی

لازم

پیشبینی مناط دارای خ ر لغزش در شرای مشابه با این حوضه اس .

جه
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