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چكيده
زمينلغزشها همواره موجب خسارات جاني و مالي ،از دست رفتن منابع طبيعي و زیرساختهاي
زیربنایي از قبيل جادهها ،پلها و خطوط ارتباطي ميشوند .جاده ارتباطي حيران در حال حاضر تحت
تأثير فرایند لغزش و گسيختگي دامنهاي دستخوش تغيير ميباشد .در این پژوهش حساسيت
زمينلغزش محور ارتباطي حيران با استفاده مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و توابع خطي،
چندجملهاي ،شعاعي و حلقوي الگوریتم ماشين بردار پشتيبان موردبررسي قرار گرفت .معيارهاي مؤثر
در شناسایي حساسيت زمينلغزش در سطح منطقه موردمطالعه شامل الیههاي استخراجشده از
سطوح ارتفاعي ،زمينشناسي ،كاربري اراضي ،فاصله از گسل ،شيب ،جهت شيب و فاصله از جاده
ميباشد .الیههاي اطالعاتي بعد از آمادهسازي در محيط نرمافزار  SPSS Modelerاجرا شد و نقش
و ارزش هركدام از پارامترها بر اساس روشهاي مختلف به دست آمد .بر اساس نتایج ارزیابي مدل
به ترتيب عامل زمينشناسي ،ارتفاع ،جهت شيب و كاربري اراضي ،بيشترین ارزش را در ناپایداري
دامنهها در این محدوده داشتهاند .همچنين نتایج نشان داد ،كاربريهاي كه در طبقه حساسيت زیاد
قرارگرفتهاند عمدتاً مربوط به اراضي مرتع ،زمين كشاورزي و جادههاي ارتباطي ( باالتر از 1400
متر) ميباشند كه در قسمتهاي غربي گردنه حيران واقعشدهاند .سازندهاي تحت تأثير لغزش در
محدوده موردمطالعه عمدتاً تناوب توف ،ماسهسنگ توفي به همراه گدازههاي برشي و گدازههاي
پيروكسن آندزیت ميباشد .در قالب مقایسه بين مدلها جهت ارزیابي مطابقت آن با واقعيت منطقه
به نظر ميرسد مدل ماشين بردار پشتيبان نسبت به شبكه عصبي مصنوعي كارایي بهتري جهت
ارزیابي حساسيت زمينلغزش در محور ارتباطي گردنه حيران دارد .شایانذكر است ،لزوم توجه به
نقشههاي حساسيت زمينلغزش طي عمليات جادهسازي و تعریض آن ميتواند سبب كاهش ریسک
مخاطرهي زمينلغزش در محدوده مسير جاده حيران-آستارا گردد.

واژگان كليدي :حساسيت زمينلغزش ،شبكه عصبي مصنوعي ،الگوریتم ماشين بردار پشتيبان،
محور ارتباطي حيران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نویسنده مسئول:

E-mail: fariba.darabad@gmail.com

ارزیابي حساسيت زمينلغزش با استفاده از روشهاي...

19

مقدمه

رخداد زمینلغزش یکی از مهمترین بالیای طبیعی بهحساب میآید که منجر به خسارات قابلتوجه و از دست رفتن زندگی
انسانها و آسیب به زیرساختها در سراسر جهان میشود (گریما 1و همکاران2015 ،؛ راگوانشی 2و همکاران2014 ،؛ پن3
و همکاران .)2008 ،در این رابطه باید گفت که حرکت زمانی اتفاق میافتد که تنش برشی 4مواد نسبت به مقاومت برشی5
آنها افزایش یابد ،و نمایانگر مکانیسمی است که ناشی از حرکت دامنهای میباشد و بنابراین زمینلغزش را از دیگر اشکال
فرایندهای تخریب تودهای در میانابها (فرسایش خاك) متمایز میسازد .برآیند این نیروها در ارتباط با مورفولوژی دامنه و
پارامترهای ژئوتکنیکی مواد ،تعیینکننده نوع خاصی از لغزش است که میتواند اتفاق بیفتد .بنابراین ،تحلیل افزایش احتمالی
تنش برشی و یا کاهش مقاومت برشی مواد کلید فهم زمینلغزشها و اقدامات حفاظتی مناسب میباشد(اسفندیاری و
همکاران .)1397:مهمترین عوامل اصلی شامل ویژگیهای ژئومورفیک و زمینشناسی ،رخنمونهای سنگی ،جنس سنگ
و پوشش گیاهی است (فرناندز 6و همکاران2004 ،؛ کوبیتو و همکاران2005 ،؛ موریراز .)2005 ،7تاکنون متخصصان مختلف
علوم طبیعی مطالعات زیادی در مورد حرکات تودهای انجام دادهاند ،ولی به دلیل پیچیده بودن این پدیده ،بیشتر مدلهای
مورداستفاده حالت کیفی داشته و برای منطقهای خاص کاربرد دارند .در حال حاضر اطالعات مربوط به چند دهه اخیر،
ابزارهای قدرتمندی هستند که میتوانند در راستای بهبود برنامهریزی کاربری زمین و اجتناب از توسعه نواحی حادثهخیز
مورداستفاده قرار گیرند .این رویه مؤثرترین و اقتصادیترین راه جهت کاهش خطرات آتی میباشد (آکسوی و ارکانونگلو،8
 .)2012در این خصوص ،تهیه نقشههای حساسیت زمینلغزش ،ابزار مهمی برای برنامهریزیهای منطقهای هستند (ملچیور9
و همکاران .)2008 ،اعتبار نقشههای حساسیت زمینلغزش عمدتاً وابسته به میزان و کیفیت دادههای موجود ،مقیاس کار و
انتخاب روش مناسب تجزیهوتحلیل و مدلسازی میباشد .فرآیند ایجاد چنین نقشههایی شامل چندین رویکرد کیفی و
کمّی میباشد (آیالو 10و همکاران .)2005:هدف از تهیه نقشه حساسیت زمینلغزش ،تفکیک سطح زمین به مناطق همگن،
بر اساس احتمال ناپایداری بهواسطه حرکات تودهای در موقعیتهای خاص میباشد (داس 11و همکاران .)2012 ،این
نقشهها به تجسم فضایی برای پیشبینی زمینلغزش در آینده برای مناطق خاصی کمک میکند (داو 12و همکاران.)2015 ،
بهمنظور کاهش خسارات و صدمات ،مطالعات زیادی جهت ارائه نقشه پهنهبندی حساسیت خطر زمینلغزش صورت گرفته
است:
13
یائو و همکاران ( )2008در تحقیقی نقشه حساسیت زمینلغزش در دامنههای هنگکنگ را بر اساس مدل  SVMتهیه
نمودند .در این تحقیق از درجه شیب ،جهت شیب ،ارتفاع ،منحنی پروفیل شیب ،لیتولوژی ،پوشش گیاهی و شاخص رطوبت
توپوگرافی بهعنوان پارامترهای تأثیرگذار در حساسیت بروز پدیده زمینلغزش استفاده کردند .نتایج تحقیق آنها نشاندهنده
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کارایی باالی این مدل در پهنهبندی حساسیت زمینلغزش میباشد .کونفورتی 1و همکاران ( )2014در تحقیقی به ارزیابی
توانایی شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی زمینلغزشهای حوضه رودخانه توربلو 2واقع در ایتالیا پرداختند .آنها در این
تحقیق ده شاخص مرتبط با وقوع زمینلغزش شامل :لیتولوژی ،گسل ،کاربری اراضی ،شبکه زهکشی و مجموعهای از
فاکتورهای توپوگرافی شامل ارتفاع ،شیب ،جهت شیب ،شاخص رطوبت توپوگرافی ( )TWIو شاخص قدرت جریان ()SPI
را موردبررسی قراردادند .نتایج نشان میدهد که روش شبکه عصبی مصنوعی موفق به شناسایی مناطق لغزشی شده و
میتواند جهت برنامهریزی آمایش زمین و طرحهای زیربنایی استفاده شود .هسو 3و همکاران ( )2016در تحقیقی به کاربرد
تکنیکهای دورسنجی در شناسایی مخاطرات زمینلغزش در بخشهایی از خطوط راهآهن تایوان پرداختند .طبق نتایج
آنها درمجموع حدود  48مورد زمینلغزش سطحی 11 ،مورد ریزش سنگ ،و  7مورد جریان واریزهای در طول مسیر راهآهن
شناسایی شد .آنها بیان میدارند نتایج این تحقیق میتواند به بهبود ساختوساز ،پیشگیری از حوادث و مدیریت خدمات
راهآهن در این بخش از تایوان کمک کند .همزه 4و همکاران ( )2017در تحقیقی به ارزیابی و پهنهبندی مخاطرات
زمینلغزش بر پایه  GISدر اتیوپی مرکزی پرداختند .جهت استخراج شیب ،جهت شیب و ارتفاع از مدل رقومی بهدستآمده
از تصاویر  ASTERو جهت استخراج کاربری اراضی و پوشش گیاهی از تصاویر سنجنده  ETM+ماهواره Landsat
استفاده کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که حدود  21درصد منطقه در کالس خطر زیاد و  8درصد منطقه در کالس
خطر خیلی زیاد ازنظر مخاطره زمینلغزش قرار میگیرد .سائیتو 5و همکاران ( )2017طی تحقیقی به تأثیر قطع درختان
جنگل بر وقوع زمینلغزش با تأکید بر آنالیز بارشهای آستانهای در ژاپن پرداختند .آنها در این مطالعه نقش بارشهای
آستانهای را در وقوع زمینلغزشهای اتفاق افتاده در هر دوره با استفاده از عکسهای هوایی موردمطالعه قرار داده و ارتباط
بین زمینلغزشهای اتفاق افتاده و ویژگیهای توپوگرافی را با استفاده از  DEMباقدرت تفکیک  10متر مورد ارزیابی
قراردادند .نتایج کار آنها حاکی از ارتباط قوی بین حذف درختان جنگلی و بروز زمینلغزش در منطقه مطالعاتی میباشد.
هونگ 6و همکاران )2016( ،در تحقیقی به پیشبینی فضایی لغزشهای محدودهای در چین با استفاده از مدل SVM
پرداختند .آنها در این تحقیق  282زمینلغزش را در محدوده موردمطالعه از طریق تصاویر ماهوارهای ،عکسهای هوایی
و مطالعات میدانی شناسایی کردند .از این تعداد نقاط لغزشی  70درصد بهعنوان دادههای آموزشی انتخابشده و بقیه جهت
صحت سنجی مورداستفاده قرارگرفته است .نتایج تحقیق آنها نشان داد که مدل  RBF-SVMدارای عملکرد باالیی در
تهیه نقشه حساسیت زمینلغزش بوده و میتواند در برنامهریزیهای آمایش سرزمین مفید واقع شود .پولیکرتیز 7و
همکاران( )2018در تحقیقی به ارزیابی و مقایسه نقشه حساسیت زمینلغزش با استفاده از رگرسیون لجستیک و شبکه
عصبی مصنوعی پرداختند .آنها در این تحقیق فهرست زمینلغزشها را با استفاده از تصاویر ماهوارهای و مطالعات میدانی
به دست آوردند .هشت فاکتور اصلی مورداستفاده در این تحقیق شامل :ارتفاع ،درجه شیب ،جهت شیب ،فاصله از شبکه
راهها ،فاصله از شبکه آبراهه ،فاصله از عناصر تکتونیکی ،کاربری اراضی و لیتولوژی بوده است .نتایج صحت سنجی آنها
نشان داد که هر دو مدل دارای دقت باالیی بوده اما مدل رگرسیون لجستیک برتری نسبی باالتری را در تهیه نقشه
حساسیت زمینلغزش در محدوده موردمطالعه داشته است .احمدآبادی و همکاران( )1394در تحقیقی با استفاده از
شاخصهای ژئومورفیک و الگوریتم  SVMبه شناسایی سطوح مستعد زمینلغزش در آزادراه خرمآباد -پل زال پرداختند.
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نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که استفاده از شاخصهای ژئومورفومتریک ،انحنای پالن و پروفیل توانسته ویژگیهای
شکلی سطوح را بهصورت کمی مشخص نماید و درنتیجه نقش مهمی در افزایش دقت شناسایی سطوح مستعد لغزش
داشته باشد .آنها اشاره میکنند که با توجه به درهمریختگی و زبری سطوح لغزشی این شاخصها کارایی خوبی در شناسایی
پهنههای لغزشی داشتهاند .عمادالدین و همکاران( )1397در تحقیقی به ارزیابی خطر زمینلغزش در محور جاده هراز با
استفاده از فرایند سلسهمراتبی ،تحلیل شبکه عصبی مصنوعی و مطالعات میدانی پرداختند .آنها در این مطالعه  261نقطهی
حادثهخیز متأثر از لغزش و ریزش ثبت کردند .از بین این تعداد نقاط برداشتشده  191مورد با سطح پرخطر تشخیص داده
شد .طی تحقیقات آنها ،بیشترین خطر در رابطه با اشتراك مخاطرات مربوط به ریزش و رواناب بهدستآمده است.
اسفندیاری و همکاران( )1397خطر وقوع زمینلغزش را در محور مواصالتی خلخال-سرچم با استفاده از مدلهای آماری
فاکتور قطعیت و رگرسیون لجستیک موردمطالعه قراردادند .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که در حدود  23درصد از کل
منطقه موردمطالعه در کالس خطر زیاد و بسیار زیاد قرار میگیرد .بخشی از جاده ارتباطی خلخال -سرچم به طول تقریبی
 23کیلومتر در پهنههای با خطر زیاد و بسیار زیاد احداثشده است .آنها اشاره میکنند که در مقیاس کلی ،زمینلغزشهای
منطقه توسط متغیر لیتولوژی کنترل میشود .اصغری و همکاران ( )1397در تحقیقی به مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی
با مدل منطق فازی در ارزیابی خطر وقوع زمینلغزش در حوضه آبریز سیمره چنار پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد
که مدل شبکه عصبی مصنوعی با ضریب کاپای  0/91مدل کارآمدتری نسبت به مدل منطق فازی در تهیه نقشه خطر
لغزشهای حوضه سیمره چنار است .همچنین آنها اشاره میکنند که از میان عوامل تأثیرگذار بر زمینلغزش در منطقه
موردمطالعه عامل شیب بهعنوان مهمترین عامل و عوامل سنگشناسی و خاك در مراتب بعدی قرار دارند .روستایی و
همکاران( )1397طی تحقیقی به شناسایی و پایش ناپایداری دامنهای در حوضه آبریز طالقان با استفاده از روش اینترفرامتری
تفاضلی پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که در بازه زمانی موردمطالعه مناطق ناپایدار در دامنه غربی با دقت باالیی
نسبت به شیبهای شرقی آشکارسازی شدهاند .میانگین میزان جابجایی محاسبهشده پهنه لغزشی در این دوره  -6تا 13
میلیمتر بوده است .مهمترین نقطه لغزشی شناساییشده توسط این محققان ،توده لغزشی میناوند و زیدشت بوده است که
در مجاورت سد طالقان و مناطق مسکونی قرار دارند.
جاده مواصالتی حیران بهعنوان پل ارتباطی بین استانهای اردبیل ،آذربایجان شرقی و غربی با استانهای شمالی کشور در
حال حاضر تحت تأثیر مخاطرات دامنهای قرار دارد .بر اساس مشاهدات میدانی زمینلغزشهای متعددی در این منطقه
اتفاق افتاده و احتمال وقوع زمینلغزشهای دیگر نیز بسیار میباشد .درواقع لزوم توجه به زمینلغزشهای این منطقه زمانی
احساس میشود .در این پژوهش سعی خواهد شد با استفاده از الیههای اطالعاتی منطقه ،ضمن شناسایی مهمترین عوامل
در ایجاد زمینلغزش در گردنه حیران ،مناطق مستعد زمینلغزش شناسایی و کارایی روشهای مورداستفاده در این پژوهش
موردبررسی قرار گیرد.
منطقه مطالعاتي

گردنه حیران در مسیر ارتباطی اردبیل -آستارا قرارگرفته است .این گردنه در شمال شرق شهر اردبیل و غرب شهر مرزی
آستارا قرار دارد .از رودخانههای مهم محدوده مورد بررسی رودخانههای آق چای ،کریم چای هستند که به سمت رودخانه
آستارا چای زهکشی میشوند .منطقه از نظر تکتونیکی دارای گسلهای بارزی همچون گسل آستارا است .در مسیر گردنه
حیران از نمین تا آستارا سازندهای مختلفی را میتوان شناسایی نمود .از نزدیکی نمین تا روستای حیران ،سنگ اصلی را
برش ولکانیکی از نوع آندزیت پیروکسن دار ائوسن تشکیل میدهد .در قسمتی از این مسیر رسوبات کنگلومرایی با سیمان
سست دارای قطعات آتشفشانی ،بهصورت ناپیوستگی آذرین پی بر روی برشهای آتشفشانی آندزیتی قرارگرفته است .از
روستای حیران تا  15کیلومتری آستارا ،سنگهای رسوبی ،برونزد دارند که به کرتاسه مربوط میشوند .از  15کیلومتری
آستارا به ترتیب سنگهای ماسهسنگ توفی با میان الیهای از گدازههای آندزیتی پالئوسن و رسوبات کواترنری
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قرارگرفتهاند(رضایی مقدم .)1377،بیشترین ارتفاع منطقه  1730در قسمت باالدست رودخانه آستارا چای و کمترین ارتفاع
در خروجی دره در محدود شهر آستارا قرار دارد .غالب کاربری زمینها در محدوده موردمطالعه از نوع کاربری کشاورزی و
مرتع میباشد .محدوده موردمطالعه به دلیل متأثر شدن از جریانهای اقلیمی دریای خزر تحت تأثیر اقلیم مرطوب خزری
بوده و دارای میانگین بارش نزدیک به  840میلیمتر میباشد .شکل  1نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه را در
شمال غرب کشور نشان میدهد.

شكل  .1موقعيت جغرافيایي منطقه موردمطالعه

مواد و روشها

دادههای مورداستفاده در این تحقیق شامل :نقشههای توپوگرافی  ،1:50000نقشههای زمینشناسی  ،1:100000مدل
ارتفاعی رقومی ( )DEMمنطقه باقدرت تفکیک  12/5متر مربوط به ماهواره  ،ALOS – PALSARتصاویر ماهوارهای
( Sentinel 2باقدرت تفکیک  10متر) ،تصاویر  ،Google Earthدادههای اقلیمی ،مطالعات میدانی و نیز منابع کتابخانه-
ای میباشد .جهت تهیه و آمادهسازی الیهها و اجرای مدلهای تحقیق از نرمافزارهای SPSS Modeler ،Arc GIS
و  ENVIاستفاده گردید.
در این پژوهش بهمنظور تهیه نقشه حساسیت زمینلغزش ،موقعیت زمینلغزشهای رخداده در محدوده موردمطالعه در طی
بازدید میدانی از منطقه توسط  GPSو نیز تصاویر ماهوارهی  Sentinel 2Aثبت شد .الیههای مورداستفاده برای این
پژوهش شامل :زمینشناسی ،گسل ،ارتفاع ،شیب ،جهت شیب ،کاربری اراضی ،جاده میباشد(شکل .)2
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شكل  .2عوامل مؤثر بر وقوع زمينلغزش در محدوده موردمطالعه (a :جهت شيب  (bتوزیع ارتفاعي  (cفاصله از گسل  (dنقشه
زمينشناسي  (eشيب  (fكاربري اراضي

آمادهسازی الیهها بهصورت پیکسل مبنا انجام شد .در این روش هر پیکسل شامل تمامی اطالعات الیههای مورداستفاده
در پژوهش را شامل میشود .لذا برای هر پیکسل با مشخصات تمامی الیههای دخیل در صورت رخداد زمینلغزش عدد
یک و در صورت عدم رخداد زمینلغزش مقدار صفر در نظر گرفته شد .مزیت این روش عدم هیچگونه دخل و تصرف از
جانب کارشناس بر نتایج احتمالی تحمیل پژوهش است .لذا مرحله اول آمادهسازی الیهها در محیط نرمافزار Arc GIS
صورت گرفت که بهعنوان ورودی برای اجرای مدل ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در نرمافزار SPSS
 Modelerاست .جهت آمادهسازی ابتدا تمامی الیهها به حالت رستر تبدیل شدند و در ادامه این الیههای رستری با
یکدیگر ترکیب شدند .فایل رستر نهایی شامل تمامی اطالعات الیههای مورداستفاده در پژوهش را در برمیگیرد .هر
پیکسل از فایل رستری شامل ارزش ارتفاعی ،شیب ،جهت شیب ،زمینشناسی ،کاربری اراضی ،فاصله از جاده و فاصله از
گسل را در برمیگیرد.
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الیه اطالعاتی آمادهشده در محیط نرمافزار  SPSS Modelerبا نسبت  70درصد برای اجرای مدل و  30درصد برای
اعتبار سنجی مدل در نظر گرفته شدند (شکل  .)3هدف اصلی از جدا کردن مجموعه نمونههای آموزشی و آزمایشی ،ساخت
یک مدل و آزمون مدل بهدستآمده با نمونههای آزمایشی مستقل است(احمدآبادی و همکاران.)1394،

شكل  .3فلوچارت مدل مورداستفاده براي اجراي پهنهبندي زمينلغزش(ماشين بردار پشتيبان)

الگوریتم ماشين بردار پشتيبان

()SVM1

مدل  SVMبر پایه تئوری یادگیری آماری بناشده است .بر اساس این تئوری میتوان کران نرخ خطای ماشین یادگیری
را برای دادههای طبقهبندی نشده ،بهعنوان نرخ خطای تعمیمیافته در نظر گرفت(شکل .)4این کرانهها بهعنوان تابعی از
مجموع نرخ خطاهای آموزشی هستند که میزان پیچیدگی طبقهبندی کنندهها را نشان میدهند .بهمنظور کمینه کردن نرخ
خطاهای تعمیمیافته ،باید نرخ خطای آموزش و پیچیدگی طبقهبندی کننده کاهش یابد .این کار را میتوان با بیشینه کردن
حاشیه جداسازی انجام داد .بنابراین ،ازآنجاییکه حاشیه جداسازی به بعد دادههای ورودی بستگی ندارد ،این طبقهبندی
کننده ،کارایی مناسبی دارد .مدل  SVMکه در دهه اخیر استفاده از آن گسترشیافته بر پایه انتقال غیرخطی همگام با یک
ابعاد باالی فضایی ویژه است(واپنیک.)1995:1 ،2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Vector Machine

1. Support

Vapnik

2.
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شكل  .4اصول  ،)a( SVMتفاوت دو كالس با حداكثر فاصله( ،)bموارد غيرقابلتفكيک و متغيرهاي غيردقيق(( )bیائو و همكاران،
)2008

شبكه عصبي مصنوعي()ANN
شبکه عصبی مصنوعی بهعنوان مجموعهای از گرههای بههمپیوسته تعریف میشوند که میتواند برای مدلسازی مسائل
و مشکالت زمینلغزش در ارتباط بین فاکتورهای عوامل ایجادکننده و پاسخها کمک نمایند .الگوریتمهای مختلف برای
شبکه عصبی مصنوعی در بحثهای نظری مطرحشده است .پرسیترون چندالیه و تابع پایه شعاعی از شبکههای عصبی
مصنوعی بهطور گسترده در مدلسازی زمینلغزش استفاده میشود .شبکههای عصبی مصنوعی بهطورکلی شامل یک الیه
وردی ،یک یا چندالیه پنهان ،و یکالیه خروجی است (کاوزوگلو 1و ماتر .)2003 ،در این پژوهش جهت برآورد بهتر
حساسیت زمینلغزش و مقایسه روشهای مختلف ،روش شبکه عصبی مصنوعی نیز مورداستفاده قرار گرفت .بعد از
آمادهسازی الیهها بر اساس ارزشهای هر پیکسل در نرمافزار  ،Arc GISدر نرمافزار  SPSS Modelerمدلی مطابق
شکل  5تنظیم شد .قبل از اجرای مدل میبایست نوع دادهها (اسمی ،ترتیبی )..،و نسبت اجرای مدل و آزمون تنظیم شود.
با توجه به اینکه مدل ماشین بردار پشتیبان چهار تابع مختلف (چندجملهای ،شعاعی ،حلقوی ،خطی) دارد در تنظیم مدل هر
چهار تابع اجرا میشود .در کنار مدل ماشین بردار ،مدل شبکه عصبی مصنوعی نیز مطابق شکل  5تنظیم و آمادهسازی شد.
خروجی نرمافزار  SPSS Modelerبرای هرکدام از الیههای مورداستفاده در مدلهای مختلف مورداستفاده در تحقیق
ارزش عددی تولید میکند .درنهایت مقادیر هرکدام از الیهها در نرمافزار  Arc GISبه نقشه حساسیت زمینلغزش منتهی
میشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kavzoglu

پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال نهم ،شماره  ،3زمستان 1399

26

شكل  .5فرایند اجراي مدل ماشين بردار پشتيبان و شبكه عصبي مصنوعي در نرمافزار SPSS Modeler

یافتههاي تحقيق

در پهنهبندی حساسیت زمینلغزش مهمترین بخش کار تهیه الیه پراکندگی زمینلغزشهای منطقه میباشد .میزان دقت
و ارزیابی درست پهنهبندی تا حد زیادی مربوط به این بخش از کار هست .لذا جهت ارزیابی دقیق و صحت پهنهبندی
کارهای میدانی جزء الینفک مطالعه زمینلغزشها میباشد .بدین منظور ،کارهای میدانی جهت شناسایی زمینلغزشهای
منطقه صورت گرفت .مهمترین ابزار کار در این مرحله  GPSمیباشد .تعداد  42مورد از زمینلغزشهای مهم در طول
گردنه حیران برداشت شد (شکل .)6
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ارزیابي حساسيت زمينلغزش با استفاده از روشهاي...

شكل  .6زمينلغزشهاي اتفاق افتاده در مسير محور حيران -آستارا

مقادیر ارزشهای هرکدام از عوامل دخیل در رخداد زمینلغزش در گردنه حیران در جدول  1آمده است .در مدل شبکه
عصبی مصنوعی بیشترین ارزش برای عامل کاربری اراضی و کمترین ارزش برای عامل ارتفاع و جهت شیب محاسبه شد.
برای تابع خطی الگوریتم ماشین بردار پشتیبان همه عوامل به میزان  0/17ارزشگذاری شد و تمامی عوامل به یکمیزان
در رخداد زمینلغزش معرفی شدند .در تابع شعاعی الگوریتم ماشین بردار بیشترین ارزش برای عامل کاربری اراضی به
میزان  0/21و کمترین مقدار برای عامل ارتفاع و زمینشناسی برآورد شد .بر اساس تابع چندجملهای بیشترین ارزش برای
عوامل شیب و فاصله از گسل محاسبه شد .بعد از ارزیابی نهایی ،مدل حلقوی الگوریتم ماشین بردار بهعنوان مبنای پهنهبندی
حساسیت زمینلغزش در منطقه انتخاب شد .در این مدل بیشترین ارزش برای عامل زمینشناسی به میزان  0/21محاسبه
شد .با دقت در نتایج مدل  SVMمیتوان دید سه تابع Liner kernel ،Sigmoid kernel ،Polynomial kernel
نتایج تقریباً مشابهی ارائه دادهاند .تابع Radial basis functionبیشتر با مدل شبکه عصبی مصنوعی ()Neural net
در بیان عوامل تأثیرگذار در ناپایداری دامنه همپوشانی زیادی دارند.
جدول  .1مقادیر اثر هر یک از عوامل مؤثر بر رخداد زمينلغزش بر اساس مدلهاي كمي

پارامتر

Neural
net

ارتفاع
شیب
جهت شیب
زمینشناسی
کاربری اراضی
گسل

0/07
0/24
0/07
0/14
0/38
0/10

Liner
kernel
0/17
0/17
0/17
0/17
0/17
0/17

Radial
basis
function
0/13
0/19
0/14
0/13
0/21
0/19

Polynomial
kernel

Sigmoid
kernel

0/16
0/18
0/16
0/16
0/16
0/18

0/17
0/15
0/17
0/21
0/15
0/15
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مبنای کالسبندی نقشه پهنهبندی زمینلغزش بر طبق روش طبیعی جنکس 1صورت گرفته است .دادههای هر کالس که
بیشترین مشابهت را به هم دارا هستند در یک کالس قرار میگیرند .اساس این روش در به حداقل رساندن میانگین انحراف
از معیار از میانگین کالسها است .این روش واریانس درون کالسها را کاهش و واریانس بین کالسها را به حداکثر
میرساند (جنکس .)1967 ،مقادیر درصد طبقات کم تا خیلی زیاد حساسیت زمینلغزش در جدول  2آمده است .بر اساس
نتایج بهدستآمده ،بیشتر از  40درصد مساحت محدوده در گروه خیلی زیاد حساسیت لغزش قرارگرفتهاند .این بخش از
محدوده در طبقه ارتفاعی باالی  1400متر در بخشهای باالدست محور ارتباطی عمدتاً تحت کاربری مسکونی و کشاورزی
قرارگرفته است .این بخشها ازنظر حساسیت زمینلغزش در طبقه خیلی زیاد جای گرفتند(شکل  .)7کمترین مقدار حساسیت
زمینلغزش مربوط به طبقه کم است که عمدتاً در بخشهای کم شیب حاشیه غربی دریای خزر و در محدوده شهرستان
آستارا واقعشده است.
بر اساس مقادیر درصد طبقات بین توابع مختلف کرنل شباهت زیادی برقرار است .درروش شبکه عصبی مصنوعی تنها
طبقه خیلی زیاد با توابع مدل کرنل درصد نزدیک به هم را دارا میباشند ولی در سایر طبقات اختالف چنددرصدی
بهدستآمده است .درروش شبکه عصبی مصنوعی بیشتر از  60درصد از مساحت حوضه بین طبقه زیاد و خیلی زیاد
قرارگرفته است و در حدود  35درصد بین طبقه متوسط و کم قرارگرفته است .شکل ( )8نقشه حساسیت زمینلغزش را در
محور ارتباطی حیران -آستارا بر اساس توابع الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی نشان میدهد.

شكل .7نمونههایي از زمينلغزشهاي اتفاق افتاده در مسير مواصالتي حيران به سمت آستارا و بسته شدن مسير ارتباطي
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Jenks natural breaks
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جدول  .2مقدار درصد حساسيت زمينلغزش بر اساس مدلهاي كمي

Neural
طبقات

Polynomial Radial basis

Sigmoid

Liner kernel

کم

net
23/25

12/08

function
12/09

kernel
12/07

kernel
12/70

متوسط

12/50

18/17

18/17

18/17

18/04

زیاد

22/77

27/65

27/65

27/65

27/46

خیلی زیاد

41/47

42/08

42/07

42/08

41/78
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شكل  .8نقشه حساسيت زمينلغزش در محور ارتباطي حيران -آستارا

))a: Radial basis function, b: Liner kernel, c: Polynomial kernel, d: Sigmoid kernel, e: Neural net
ارزیابي مدل
با توجه به اینکه برای ارزیابی مدل نمیتوان از همان نقاط لغزشی استفاده کرد که در پهنهبندی استفادهشده است .در این
پژوهش نیز بعد از آمادهسازی دادهها  70درصد از دادهها برای اجرای مدل و  30درصد برای ارزیابی مدل مورداستفاده قرار
گرفت .خروجی نرمافزار  SPSS Modelerبرای ارزیابی در شکل  9نشان دادهشده است .تصویر سمت راست نمودار
دادههای آموزشی و تصویر سمت چپ آزمون مدل بر اساس مدلهای مورداستفاده در پژوهش است .اساس صحت سنجی
در این نمودار مساحت سطح زیر سطح منحنی است ،لذا بر اساس نمودار تست مدل ،مدل حلقوی بیشترین مساحت زیر
منحنی را نسبت به سایر مدلها دارا میباشند و کمترین مقدار مساحت مربوط به مدل شعاعی است .ازاینرو مدل حلقوی
برای مدلسازی برای پهنهبندی خطر زمینلغزش مناسب است.

شكل  .9منحني ارزیابي روشهاي مختلف جهت پهنهبندي حساسيت زمينلغزش(نمودار سمت راست :دادههاي آموزشي -نمودار
سمت چپ :دادههاي تست مدل)

با توجه به پژوهشهای صورت گرفته و نتایج تحقیقات در محدوده ارتباطی گردنه حیران عامل لیتولوژی و تغییر کاربری و
حجم زیاد ساختوساز و بر هم زدن شیب طبیعی زمین برای جادهسازی و از بین رفتن مقاومت جانبی در طول مسیر گردنه
حیران باعث تشدید زمینلغزشها شده است (رضایی مقدم1377 ،؛اسفندیاری .)1387،نتایج مطالعه با استفاده از مدلهای
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آماری دومتغیره و منطق فازی بیانگر نقش فعالیتهای انسانی از قبیل کشاورزی ،مسکونی و احداث جاده است (صفاری و
همکاران .)1392 ،نتایج این تحقیق بر نقش عامل زمینشناسی در مرتبه اول و عوامل ارتفاع ،جهت شیب و کاربری اراضی
در مرتبههای بعدی تأکید دارد .بخشهایی از منطقه که حساسیت باالیی ازنظر زمینلغزش داشتند عمدتاً دارای سازندهای
تناوب توف ،ماسهسنگ توفی به همراه گدازههای برشی و گدازههای پیروکسن آندزیت است که در طبقه ارتفاعی باالی
 1400و شیب بیشتر از  20درصد است .این قسمتها تحت دخالتهای انسانی از قبیل احداث جاده ،مراتع و ساختوساز
قرارگرفتهاند .لذا نتیجه این تحقیق نیز در تأیید کارهای صورت گرفته قبلی است.
نتيجهگيري

بر اساس ارزیابی نهایی بین مدل های مختلف الگوریتم ماشین بردار و شبکه عصبی مصنوعی ،تابع حلقوی الگوریتم ماشین
بردار بعد از ارزیابی نهایی بهعنوان مبنای پهنهبندی حساسیت زمینلغزش در منطقه انتخاب شد .با توجه به الیههای مورد
استفاده در ارزیابی حساسیت زمین لغزش ،به ترتیب عامل زمینشناسی ،ارتفاع ،جهت شیب و کاربری اراضی ،بیشترین
ارزش را در ناپایداری دامنهها در این محدوده داشتهاند .سازندهای زمین شناسی تحت تاثیر رخداد زمین لغزش عموما شامل:
توف ،ماسهسنگ توفی به همراه گدازههای برشی و گدازههای پیروکسن آندزیت است .با توجه به دخل و تصرف زیاد در
طول محور ارتباطی حیران – آستارا ،کاربری های مربوط به مرتع ،زمین کشاروزی و جاده های ارتفاعی عموما در کالس
حساسیت زیاد جای گرفته اند .لذا در کنار شرایط محیطی مستعد برای رخداد زمین لغزش فعالیت های انسانی نقشی
تاثیرگذار در تشدید ناپایداری دامنه ها در این محدوده دارد.
در آخر جهت کاهش مخاطرات دامنهای در مسیر ارتباطی حیران رعایت موارد زیر بهعنوان مهمترین اقدامات عملیاتی
پیشنهاد میگردد:
 لزوم توجه به حفظ تعادل مورفودینامیک دامنهها در عملیات تعریض مسیر جاده حیران جلوگیری و ممانعت از افرایش شیب دامنهها طی دستکاریهای صورت گرفته توسط فعالیتهای انسانی دراطراف جاده حیران
 جلوگیری از قطع درختان و از بین بردن پوشش گیاهی اطراف حریم جاده حیران نظارت مستمر بر نواحی مستعد مخاطره زمینلغزش در اطراف جاده حیران ،جهت جلوگیری از وقوع خساراتجانی و مالی
 زهکشی مناسب تودههای خاکی قرارگرفته در پشت دیوارههای حفاظتی اطراف جاده حیران رعایت فاصله عرضی مناسب بین ترانشهها و دیوارههای حفاظتی از مسیر جاده حیرانمنابع
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