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پذیرش مقاله1397/01/18 :

تائید نهایی1397/06/24 :

چكیده
زمینلغزش به عنوان یكي از مخاطرات طبیعي در مناطق كوهستاني هر ساله منجر به خسارات
زیادي ميشود .حوضه آبریز سیمره چنار ،با داشتن ویژگي هاي كوهستاني و شرایط طبیعي
مختلف داراي استعداد بالقوه زمینلغزش است .هدف از این پژوهش ،مقایسه مدل شبكه عصبي
مصنوعي با مدل منطق فازي ،جهت ارزیابي خطر زمین لغزش در حوضه سیمره چنار است .بدین
جهت ابتدا پارامترهاي مؤثر در وقوع زمینلغزش استخراج و سپس الیههاي مربوطه تهیه شده
است .سپس نقشه پراكنش زمینلغزشهاي رخداده شده حوضه تهیه و با تلفیق نقشه عوامل
مؤثر بر لغزش با نقشه پراكنش زمینلغزشها ،تأثیر هر یک از عوامل شیب ،جهت شیب،
سنگشناسي ،بارش ،فاصله از گسل ،كاربري اراضي ،خاک ،فاصله از آبراهه در محیط نرمافزار
 ArcGISمحاسبه گردید .در این مطالعه به منظور مقایسه مدلها ،در پهنهبندي خطر
زمینلغزش حوضه سیمره چنار ،از مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و منطق فازي استفاده گردید.
در مدل شبكه عصبي مصنوعي الگوریتم پس انتشار خطا و تابع فعالسازي سیگموئید بكار گرفته
شد .ساختار نهایي شبكه داراي  8نرون در الیه ورودي 14 ،نرون در الیه پنهان و  1نرون در
الیه خروجي گردید .پس از بهینه شدن ساختمان شبكه ،كل اطالعات منطقه در اختیار شبكه
قرار گرفت و در نهایت با توجه به وزن خروجي ،نقشه پهنهبندي زمینلغزش تهیه شد .در مدل
منطق فازي از اپراتورهاي عملگراجتماع فازي ،عملگراشتراک فازي ،عملگرضرب جبري فازي،
عملگرجمع جبري فازي ،عملگرگاما فازي مدل منطق فازي استفاده شد .براي ارزیابي نتایج
خروجي مدلهاي مورد استفاده در برآورد خطر لغزش منطقه از ضریب آماري كاپا استفاده شد.
نتایج بدست آمده نشان ميدهد كه مدل شبكه عصبي مصنوعي با ضریب كاپاي  0/91مدل
كارآمدتري نسبت به مدل منطق فازي در تهیه نقشه خطر لغزشهاي حوضه سیمره چنار است.
از میان عوامل تاثیرگذار بر زمین لغزش در منطقه مورد مطالعه عامل شیب به عنوان مهمترین
عامل و عوامل سنگشناسي و خاک در مراتب بعدي قرار گرفتند .بر اساس پهنهبندي صورت
گرفته با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي ،به ترتیب ،20/76 ،31/04 ،22/92 ،10/12
 15/16درصد از مساحت منطقه در كالسهاي خطر خیليكم ،كم ،متوسط ،زیاد و خیليزیاد قرار
گرفته است.

واژگان کليدي :زمينلغزش ،شبکه عصبی مصنوعی ،حوضه سيمره چنار ،سيستم اطالعات
جغرافيايی ،مدل منطق فازي
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مقدمه

زمین لغزش یکی از فرآیندهای ژئومورفیکی اصلی تأثیرگذار بر چشمانداز تکاملی در مناطق کوهستانی به شمار میرود که
باعث حوادث فاجعهآوری شده است (هاتانچی و مریواکی .)450 :2009،1طی این فرآیند ،خاک و مواد سطحی ،تحت تأثیر
نیروی گرانش ،بارشهای شــدید ،زلزله ،اشــعاش شــدک خاک از آف و فعالیتهای انســانی مانند تخریب پوشــش گیاهی و
عملیات نا صحیح مهند سی قرار گرفته و به شکلهای مختلف به پاییند ست دامنه جریاک مییابد.ک شور ایراک به دلیل
شـــرایط خاص آفوهوایی ،فیزیوگرافی و تغییر کاربری همواره با مشـــکل حرکات تودهای مواجه اســـت و توجه به این
محدودیت طعیعی امری ضروری به نظر میرسد (کورکینژاد .)24 :1381،استاک لرستاک نیز با توجه به ویژگیهای متنوش
زمین شناسی نظیر سنگ شناسی ،زمین ساخت ،لرزهخیزی و شرایط خاص آفوهوایی ،ازجمله مناطق دارای پتانسیل لغزش
است(بلواسی .)226:1394،قرار گرفتن بر روی کمربند زلزلهخیز آلپ ـ ـ هیمالیا ،ععور گسل بزرگ زاگرس ،تناوف الیههای
سخت آهکی و الیههای سستمارنی ــــ شیلی در یال تاقدیسهای بزرگ در سراسر این استاک شرایط مساعدی را برای
ناپایداری بخشهای بزرگی از دامنههای طعیعی به وجود آورده ا ست( سوری و همکاراک .)1270 :1391،شرایط توپوگرافی
،اقلیمی و زمین شنا سی منطقه موردمطالعه (حو ضه سیمره چنار) بهگونهای ا ست که لغزش قطعات و تودههای سنگ و
خاک را در مقیاس کوچک تا بزرگ مهیا کرده ا ست ( شکل .)2جهت پهنهبندی دقیق مناطق خطر زمینلغزش باید عوامل
مؤثر در وقوش زمینلغزش م ناطق مختلف تحل یل گردد ( پار تا و هم کاراک .)2012 ،محققین عوا مل مختلفی را در وقوش
زمینلغزش مؤثر میدانند که شامل ارتفاش از سطح دریا و جهت شیب و شکل شیب ،بارشهای سنگین و نفوذ آف به
داخل ترکها و شکافها ،فعالیت گسلهای بزرگ و فعال ،وجود شعکههای زهکشی و آبراههها ،کاربری اراضی و تغییرات
آک ،تنوش بافت و سنگ شناسی و نوش خاکهای منطقه که در استحکام و نفوذپذیری مؤثر میباشد ،زمین شناسی منطقه و
فعالیتهای انسانی ازجمله جاده سازی از مهمترین عوامل مؤثر در وقوش زمینلغزش میباشند(روستایی و احمدزاده1391 ،؛
موســـوی خطیر و همکاراک1389 ،؛ چائو و همکاراک ،2005 ،آ یالو و یاماگیشـــی2005 ،؛ لی و ســـمعات2006 ،؛ پارتا و
همکاراک .)2012 ،بعد از تشــخیص عوامل مؤثر در وقوش زمینلغزش باید روشهای موردمطالعه بررســی شــود .محققین
روشهای مختلفی را برای پهنهبندی زمینلغزش اســـتفاده میکنند که کارایی هر کدام از این روشها در مناطق مختلف
متفاوت ا ست (اشقلی فراهانی .)1380،با توجه به اهمیت پدیده زمینلغزش مطالعات فراوانی در متوک علمی جهاک و ایراک
انجام شده ا ست .ازجمله مالچیور 2و همکاراک ( ،)2008با تهیه نق شه پهنهبندی زمینلغزش با ا ستفاده از شعکه ع صعی
م صنوعی و آنالیز گ سیختگی به این نتیجه ر سیدند که روش شعکه ع صعی م صنوعی یک روش منا سب جهت پهنهبندی
زمینلغزش ا ست .کانونگ 3و همکاراک ( )2006با بهکارگیری روشهای وزکدهی دانش کار شنا سی ،فازی و شعکههای
عصــعی مصــنوعی ،عوامل مؤثر در لغزش زمین را وزکدهی کرده و دریافتند که اگر از مقادیر کالسها در شــعکه عصــعی
ا ستفاده شود ،این شعکه بهترین نتایج را به بار خواهد آورد .بی سواجد )2010( 4با ا ستفاده از روش شعکه عصعی م صنوعی
خطر زمینلغزش در منطقه سالنگور مالزی را ارزیابی کردند .یلماز )2009( 5در مطالعهای با مقای سهی روشهای ن سعت
فراوانی ،رگرسیوک لجستیک و شعکه عصعی مصنوعی در ارزیابی خطر زمینلغزش در شهر کات ترکیه به این نتیجه رسید
که مدل شعکه عصعی مصنوعی نسعت به دو روش دیگر از صحت بیشتری برخوردار است .راکعی و همکاراک ( )1386به
ارزیابی کاربرد سیستم شعکه عصعی مصنوعی در پهنهبندی زمینلغزش در منطقه سفیدارگله در استاک سمناک پرداختند.
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فاطمی عقدا وهمکاراک ( )1382برای پهنهبندی خطر رانش زمین از روش شعکه ع صعی م صنوعی با ساختار پر سپتروک
چندالیه و الگوریتم یادگیری پس انت شار خطا ا ستفاده نمودند .مرادی و همکاراک ( )1389به برر سی کارایی شعکه ع صعی
مصنوعی برای پهنهبندی خطر زمینلغزش در بخشی از حوضه آبریز هراز پرداختند .فیض اله پور ( )1391در رساله دکتری
خود بهمنظور پهنهبندی مناطق مستعد لغزش در رودخانه گیوی چای از مدل شعکه عصعی مصنوعی استفاده نمود .سوری
و همکاراک ( )1391با استفاده از شعکه عصعی مصنوعی به پهنهبندی خطر زمینلغزش در حوضه آبریز نوژیاک پرداختند.
تاکنوک تحقیقات خیلی زیادی در رابطه با پهنهبندی خطر زمینلغزش صـــورت گرفته اســـت که میتواک به ســـفیدگری
( )1381فیضن یا و هم کاراک ( )1383کرم و محمودی ( )1384شـــیرانی و هم کاراک ( )1385علیمح مدی و هم کاراک
( )1388موسوی خطیر و همکاراک ( )1389یمانی و همکاراک ( )1391روستایی و احمدزاده ( ،)1391واک واستن و همکاراک
( )1997کاررا و همکاراک ( )1991پاچوری و پانت ( )1992الک و همکاراک ( )2004لی و سمپات ( )2006کومک و ماتیجا
( )2008کانینگو و هم کاراک ( )2009ارکونگلو و هم کاراک ( )2011پار تا و هم کاراک )2012( ،فلیکیســـیمو و هم کاراک،
( )2013را نام برد .هدف از این مطالعه مقایســه مدل شــعکه عصــعی مصــنوعی با مدل منطق فازی جهت ارزیابی خطر
زمینلغزش در حوضه سیمره چنار میباشد.
منطقه موردمطالعه

حوضه آبریز سیمره چنار جزئی از شهرستاک دلفاک محسوف میشود که با مساحت  285/422کیلومترمربع ،در شمالغربی
استاک لرستاک ،در طول جغرافیایی ´´ 47˚،19´،12تا´´ 47˚،39´،36شرقی و عرض جغرافیایی ´´ 34˚،4´،2تا ´´34˚،12´،7
شمالی قرار گرفته است .این حوضه از شمال به شهرستاک هرسین ،از شرق و جنوفشرقی به شهرستاک دلفاک و از غرف و
جنوفغربی به کرمانشاه محدود شده است(شکل .)1این حوضه از نظر موقعیت زمینشناسی بخشی از زاگرس مرتفع است.
تشکیالت زمینشناسی حوضه مربوط به دوره تریاس فوقانی تا عهد حاضر بوده و عمدتاً از سنگآهک تشکیلشده است.
منطقه مورد مطالعه از لیتولوژی متنوعی برخوردار است و این عامل یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد زمینلغزش
است .از ارتفاعات مهم منطقه میتواک به کوههای سیاه کمر و زرینکوه اشاره نمود که ناهمواریهای غالب منطقه را
تشکیل میدهند .این کوهها با امتداد شمالغربیـجنوفشرقی جزء رشتهکوههای زاگرس بهحساف میآیند .حداکثر ارتفاش
منطقه  2175متر حداقل آک  1190متر است.
این حوضه از زیر حوضه های فرعی رودخانه سیمره است که خود از شاخه های رودخانه کرخه به شمار می رود .آف و
هوای منطقه مورد مطالعه از نوش مدیترانه ای با زمستاکهای نسعتا سرد و مرطوف و تابستاکهای گرم و خشک است .اکثر
بارندگیهای منطقه ناشی از ورود جعهههای مرطوف مدیترانه ای است که از سمت غرف و شمال غرف وارد ایراک شده و
در برخورد با ارتفاعات زاگرس صعود مینماید و موجب بارندگی میشوند .بارندگی متوسط ساالنه این حوضه  541میلیمتر
میباشد .حدود  86درصد ریزش ساالنه در ماههای آذر لغایت اردیعهشت ماه مشاهده میگردد .بارش برف در اواخر دیماه
و اوایل بهمن ماه در حوضه حداکثر میباشد .بهطوری که ریزشهای ارتفاش بیشتر از 1650متر عموما به صورت برف است
 .دمای متوسط ساالنه در محدوده  9/2درجه سانتی گراد و افت دمای متوسط ساالنه به ازای هر کیلومتر افزایش ارتفاش،
 9/6درجه سانتی گراد است(سازماک هواشناسی لرستاک).
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شکل  :1موقعیت حوضه آبریز سیمره چنار در ایراک و استاک لرستاک

دادهها و روششناسي

در این تحقیق از نقشههای زمینشناسی به مقیاس  1:100000سازماک زمینشناسی ،نقشههای توپوگرافی مقیاس 1:50000
رقومی سازماک جغرافیایی نیرویهای مسلح ،تصاویر ماهوارهی لندست  8تاریخ  16آوریل  ،2017دادههای اقلیمی منطقه
مورد مطالعه ازجمله دما و بارش که از سازماک هواشناسی استاک لرستاک و مدل رقومی ارتفاعی  30 ،SRTMمتری منطقه
مورد مطالعه جهت تهیه نقشه شیب ،جهت شیب و استخراج آبراهه ها استفاده شده است .از نرمافزار  ArcGISجهت ایجاد
پایگاه داده ،تحلیلهای مکانی -فضایی و در نهایت پیاده کردک مدل و از نرم افزار  ENVIجهت تصحیحات هندسی و
رادیومتریک تصاویر ماهوارهای استفاده گردید .در این پژوهش برای بررسی و پتانسیل یابی خطر زمینلغزش  8عامل شیب،
جهت شیب ،کاربریاراضی ،سنگشناسی ،خاک ،فاصله از گسل ،فاصله از آبراهه و بارش مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت.
سپس نقشه این عوامل با استفاده از نرمافزار  ArcGISتهیه و برای پهنهبندی در مدل منطق فازی و شعکه عصعی
مصنوعی استفاده شده است.
جهت انجام این مطالعه ابتدا به بررسی و مطالعه سوابق علمی موجود ،جهت تعیین همه معیارها و عوامل تاثیرگذار بر وقوش
زمین لغزش پرداخته شد .سپس اطالعات موجود شامل نقشهها و تصاویر ماهوارهای مورد نیاز گردآوری ،و پس از تهیه
نقشهها ،تصحیحات هندسی و رادیومتریک برروی تصاویر ماهوارهای صورت گرفت .نقشههای مورد نیاز در محیط GIS
رقومی ،و پس از رقومی سازی ،مدلسازی رستری الیهها صورت گرفت.
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منطق فازی یک منطق چند مقداری است ،یعنی پارامترها و متغیرهای آک ،عالوه بر اختیار اعداد  0یا  ،1میتوانند تمامی
مقادیر بین این دو عدد را نیز اختیار کنند .تعلق هر عضو مجموعه مرجع به یک عضو زیر مجموعه خاص ،به صورت قطعی
نیست یعنی با قاطعیت نمیتواک گفت که عضو مورد نظر متعلق به این مجموعه هست یا نه .این عدم قطعیت با نسعت
دادک یک عدد بین  0و  1به این عضو انجام میگیرد .اگر این عدد برابر صفر باشد میتواک با قطعیت گفت که عضو مورد
بحث متعلق به آک مجموعه نعوده و همچنین اگر این عدد  1باشد میتواک ادعا کرد که عضو مورد بحث متعلق به آک
مجموعه است .به این ترتیب میتواک زیر مجموعه های یک مجموعه فازی را با نسعت دادک عددهای  0و  1به هر عضو
مجموعه بازنمایی کرد.
تئوری فازی شامل تمام تئوری هایی است که از مفاهیم اساسی مجموعه های فازی یا توابع عضویت استفاده می کند .به
بیاک لطفی زاده برای مشخص شدک اعضاء یک مجموعه می بایست تابع عضویت تعریف شود (تاناکا .)1383 ،یکی از
اساسیترین معاحث در تئوری فازی بحث تابع عضویت و چگونگی تعریف آک است .اساس اختالف روشهای فازی با
روشهای دیگر ،در تعریف تابع عضویت است .تابع عضویت را میتواک درجه تعلق عناصر مجموعه مرجع به زیر
مجموعههای آک دانست و به صورت ) µc(Xنمایش داده میشود .در توابع مشخصه مجموعه های قاطع باید در مورد
تعلق یک عضو به مجموعه که یا صفر است یا یک تصمیم بگیریم .در حالی که توابع عضویت این امکاک را به ما می دهد
که میزاک تعلق یا درجه را به صورت یک عدد حقیقی بین یک تا صفر انتخاف کنیم.
اپراتور های مدل منطق فازی مشتمل بر عملگر اجتماش فازی ،1عملگر اشتراک فازی ،2عملگر ضرف جعری فازی ،3عملگر
جمع جعری فازی4و عملگر گاما فازی 5هستند.
عملگر اجتماش فازی :این عملگر اجتماش مجموعههاست .به این صورت که حداکثر درجهی عضویت را استخراج میکند و
از دقت باالیی در تعیین آسیبپذیری برخوردار نمیباشد .این عملگر به صورت زیر تعریف میشود:
Combination = MAX [µA, µB, µC,
رابطه 1
]…µ
عملگر اشتراک فازی :این عملگر اشتراک مجموعهها است .به این صورت که حداقل درجهی عضویت را استخراج میکند
یعنی در بین کلیه الیههای اطالعاتی حداقل ارزش (وزک) هر پیکسل را استخراج کرده و در نقشه نهایی منظور میکند.
این عملگر به صورت زیر تعریف میشود:
=
MIN
[µA,
µB,
]µC,
رابطه 2
µcombination
عملگر ضرف جعری فازی :در این اپراتور تمامی الیههای اطالعاتی در هم ضرف میشوند .به دلیل ماهیت اعداد بین صفر
و یک که هماک درجه عضویت اعضا در مجموعه فازی میباشد این اپراتور باعث میشود تا در نقشه خروجی اعداد کوچکتر
شده و به سمت صفر میل کنند .در نتیجه تعداد پیکسل کمتری در کالس خیلی باال قرار میگیرد .به همین دلیل این اپراتور
از حساسیت باالیی در مکاک یابی برخوردار است .این عملگر به صورت رابطهی زیر تعریف میشود:
µCombination = ∏ni=1 µi
رابطه 3
عملگر جمع جعر فازی :این اپراتور مکمل حاصل ضرف جعری است .به همین دلیل در نقشه خروجی برخالف اپراتور ضرف
جعری فازی ارزش پیکسلها به سمت یک میل میکند .در نتیجه تعداد پیکسل بیشتری در کالس خیلی باال قرار میگیرد.
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Fuzzy OR

1

Fuzzy AND

2

Fuzzy Algebraic Product

3

Fuzzy Algebraic Sum

4

Fuzzy Gamma

5
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این عملگر به صورت زیر تعریف میشود:
Combination = ∏ni=1 i(1 −
رابطه 4
)µµ
عملگر گاما فازی :این عملگر بر حسب حاصل ضرف جعر فازی و حاصل جمع جعری فازی به صورت زیر تعریف میشود:
رابطه 5
Combination = ( Fuzzy A lg . Sum) 0y *(Fuzzy A lg . Pr

µoduct)01−y
که در آک  yپارامتر انتخاف شده در محدوده ( 0و  )1است .وقتی  yبرابر  1باشد ترکیب هماک جمع جعری فازی خواهد بود
و وقتی  y=0باشد ترکیب اصلی برابر با حاصل ضرف جعری فازی است .انتخاف صحیح و آگاهانه  yبین صفر و یک
مقادیری را در خروجی به وجود میآورد که نشاک دهنده سازگاری قابل انعطاف میاک گرایشات کاهشی و افزایشی دو عملگر
جمع و ضرف فازی میباشند .نتایج به دست آمده از این عملگر نسعت به سایر عملگرها از دقت بیشتری برخوردار می باشد.
شعکه عصعی مصنوعی یک سازوکار محاسعاتی است که قادر است با گرفتن اطالعات و محاسعه کردک آکها ،یک سری
اطالعات جدید را ارائه دهد (لی و همکاراک .)205 :2006 ،در شعکه عصعی مصنوعی سعی بر آک است که ساختاری مشابه
ساختار بیولوژیکی مغز انساک و شعکه اعصاف بدک ساخته شود تا همانند مغز قدرت یادگیری ،تعمیمدهی و تصمیمگیری
داشته باشد و یک پهنهبندی از یک فضای چند متغیره با اطالعات دریافتی را به وجود آورد (لی و همکاراک.)208 :2006،
در مدل شعکه عصعی جهت آموزش شعکه از الیههای تهیه شده ،همراه با تعدادی از نمونههای واقعی زمین لغزشهای
اتفاق افتاده ،به عنواک ورودی وارد شعکه شدند و با این روش الگوی بین پارامترهای ورودی (ورودی شعکه) و مناطقی که
زمینلغزش وجود دارد(خروجی شعکه) توسط شعکه آموزش داده شد .سپس به ازای پارامترهای ورودی حوضه مورد نظر به
شعکه عصعی آموزش دیده ،خروجی متناظر که هماک مناطق مستعد زمینلغزش است پیشبینی گردید .جهت تشکیل
ماتریس ورودی شعکههای عصعی ابتدا تعدادی نقطه به صورت منظم از حوضه مورد نظر انتخاف و با تمام الیه ها ،قطع
داده شد و ارزش آنها استخراج گردید در ادامه به سعب زمانعر بودک و سنگین بودک فرآیند آموزش ،تعدادی از نمونهها
بصورت تصادفی جهت ایجاد و آموزش شعکه ،برای تمامی نمونههای استخراجی انتخاف شدند .جهت تشکیل ماتریس
هدف (خروجی مطلوف)و همچنین اعتعارسنجی مدلها ،نیاز به نمونههای واقعی از زمینلغزش است .بدین منظور اقدام به
نمونه برداری میدانی با  GPSاز زمین لغزشهای موجود در حوضه سیمره چنار شد .تعدادی از این نمونهها جهت ارزیابی
نتایج حاصل از پیشبینی مدلها و تعدادی جهت تشکیل ماتریس هدف استفاده گردید .پس از آماده سازی ماتریس ورودی
و ماتریس هدف ،این اطالعات وارد نرمافزار متلب شدند و شعکه عصعی طراحی  ،و پس از آموزش شعکه ،پیشبینی و
شعیهسازی الزم صورت گرفت.
برای تعیین شاخص حساسیت زمینلغزش ( )LSIهر یک از طعقههای عوامل مختلف ،از مدل احتمالی نسعت فراوانی
استفاده شد زیرا کاربرد آک ساده و نتایج آک خیلی قابلاعتماد است (لی 1و همکاراک .)217 :2006 ،بدین منظور ابتدا نسعت
فراوانی محاسعه و درنهایت شاخص حساسیت به خطر لغزش بر اساس رابطه  7محاسعه شد.
برای تعیین نسعت فراوانی هر یک از طعقات عوامل مؤثر بر وقوش زمینلغزش ،از رابطه  6استفاده شد.
رابطه 6
رابطه 7

درصد پیکسل های لغزشی
درصد پیکسل های غیرلغزشی

= Fr

LSI = ∑ Fr
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 :LSIشاخص حساسیت به خطر زمینلغزش در هر طعقه
 :Frنسعت فراوانی وقوش زمینلغزش در هر طعقه
جهت تســهیل در همگرایی شــعکه عصــعی مصــنوعی و عدم کاهش ســرعت شــعکه ،مقادیر مربوط به نروکهای ورودی
نرمالیزه شدند .برای نرمالیزه کردک دادهها در برنامه نوشتهشده از رابطه  8استفاده شد.
رابطه 8

)zi − zi(min
)zi(max)− zi(min

= xi

 ziبرابر با وزک پیکســل موردنظر zi(min) ،برابر با کمترین وزک عامل موردنظر zi(max) ،برابر با بیشــترین وزک
عامل موردنظر و  xiبرابر با وزک نرمال شده عامل موردنظر است.
همچنین جهت برآورد میزاک دقت شعکه عصعی مصنوعی از مجذور میانگین مربعات خطا ( )RMSEبهعنواک یک شاخص
کمی استفاده شده است.
رابطه 9

∑n (obs − pre)2
RMSE = √ i=1
n

 obsمقادیر مشاهدهای و  preمقادیر پیشبینی شده و  Nتعداد کل دادهها در هر مرحله از آزموکهای آموزش و آزمایش
است .از تابع غیرخطی سیگموئید به دلیل مشتقپذیر بودک ،سادگی و کاربرد آک در بیشتر کارهای معتنی بر شعکه عصعی
مصنوعی ،بهعنواک تابع فعالسازی استفاده شد.
رابطه 10

1
1 + e−netpi

= ) ƒ(net pi

در این پژوهش از ضریب یادگیری ساده به علت همگرا ن شدک و نر سیدک به خطای قابلقعول صرفنظر شد .همچنین
میزاک خطای ضریب یادگیری متغیر در مقای سه با روش لونعرگ -مارکوارت بی شتر بود به همین دلیل از روش لونعرگ-
مارکوارت استفاده شد .با توجه به تعداد پارامترهای ورودی تعداد نروک در الیه ورودی متفاوت است و تعداد نروک خروجی
نیز به هدف تحقیق بســـتگی دارد (لی و همکاراک .)332 :2009،همچنین از  8عامل بهعنواک پارامتر های ورودی و یک
نروک نیز بهعنواک خروجی شـعکه در نظر گرفته شـده اسـت .روشها و فرمولهای زیادی برای تعیین تعداد نروک در الیه
پنهاک وجود دارد ولی یکی از منا سبترین روشها برای کمترین مقدار خطا ،روش سعی و خطا ا ست (راکعی و همکاراک،
.)61 :1386
برای ارزیابی و طعقهبندی نتایج خروجی مدلهای مورد استفاده در برآورد خطر لغزش از ضریب آماری کاپا همراه با تعدادی
از نمونههای واقعی زمین لغزشهای موجود در حوضه استفاده شد .ضریب کاپا یک تکنیک ناپیوسته چند متغیری برای
ارزیابی صحت میباشد و به صورت زیر محاسعه میشود.
جدول  : 4ماتریس مشاهدهای و پیشبینی

Negative

Positive

b
d

a
c

Positive
Negative

 : aتعداد نقاطی هستند که هم در مشاهده و هم در پیشبینی بعنواک نقاط لغزشی هستند :b.تعداد نقاطی هستند که
در مشاهده نقاط لغزشی و در پیشبینی بعنواک نقاط غیرلغزشی هستند : c.تعداد نقاطی هستند که در مشاهده نقاط غیر
لغزشی و در پیشبینی بعنواک نقاط لغزشی هستند : d .تعداد نقاطی هستند که هم در مشاهده و هم در پیشبینی بعنواک
نقاط غیر لغزشی هستند.
مقدار ضریب کاپا را از روابط زیر محاسعه میکنیم.
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رابطه 11
رابطه 12
رابطه 13
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Observed Agreement − Expected Agreement
1−Expected Agreement
a+d

)

c+d
N

∗

b+d
N

= observed Agreement

a+b+c+d
a+c a+b

()+

N

∗

N

= KAPPA Coefficient

( Expected Agreement

=

پس از محاسعه ضریب کاپا اگر مقدار آک بین  0تا 20درصد باشد بین مشاهده و پیشبینی توافقی وجود ندارد ،بین  20تا40
درصد توافق ناچیز ،بین  40تا 60درصد توافق متوسط ،بین  60تا  80درصد توافق خوف و اگر ضریب کاپا بین  80تا 100
درصد باشد توافق بین مشاهده و پیشبینی عالی خواهد بود.
الیه هاي اطالعاتي استفاده شده:

سنگ شنا سی منطقه :در ب سیاری از زمینلغزشها نوش م صالح درگیر یکی از عوامل ا صلی در وقوش لغزش بوده و تقریعاً
تمامی روشهای پهنهبندی این عامل را به نحوی در نظر گرفتهاند .جهت تهیه نقشه سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه از
نقشه زمین شناسی استاک لرستاک استفاده شد(شکل .)2
شیب دامنه :شیب از عوامل اصلی ایجاد زمینلغزش در مناطق مختلف است .بهعنواک پیشفرض در شیبهای کمتر از 5
درجه لغزش اتفاق نخواهد افتاد(گومز و همکاراک .)2002،جهت تهیه نقشـــه شـــیب از مدل ارتفاعی رقومی منطقه مورد
مطالعه در محیط نرمافزار  ArcGISاستفاده شد .نقشه شیب برای منطقه موردمطالعه در  5کالس تهیه شد(شکل .)3
کاربری ارا ضی :مطالعه نوش پو شش گیاهی روی زمین و نوش کاربرد آک در م صارف ک شاورزی ،صنعتی و عمرانی در امر
بررسی لغزش دامنهها بسیار مهم هستند .با توجه به پوشش گیاهی و نوش کاربری ،زمینهای حوضه آبریز سیمره چنار به
 3کالس تقسیم شدند که معنای آک مطالعاتی بود که در سازماک منابع طعیعی استاک لرستاک انجام گرفته است(شکل .)4
جهت شیب دامنه :جهت شیب ن شاکدهندۀ تأثیر متفاوت نور آفتاف ،بادهای گرم و خ شک و بارش در جهتهای مختلف
اســت (کومک .)2006 ،1دراین پژوهش بهمنظور نشــاکدادک ارتعاط بین جهت شــیب و لغزشهای رخ داده ،نقشــه جهت
شیب برای منطقه موردمطالعه به  9کالس شمال ،شمال شرق ،شرق ،جنوف شرق ،جنوف ،جنوف غرف ،غرف ،شمال
غرف و مناطق مسطح طعقهبندی شد(شکل .)5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Komac

1
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شكل :2نقشه لیتولوژي منطقه مورد مطالعه

شكل :3نقشه شیب منطقه مورد مطالعه
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شكل :4نقشه كاربري اراضي منطقه مورد مطالعه

شكل :5نقشه جهت شیب منطقه مورد مطالعه

فا صله از آبراهه :جهت تهیه نق شه فا صله از آبراهه ،شعکه آبراهه از روی نق شه توپوگرافی م شخص و در محیط نرمافزار
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 ArcGISرقومی شد .آنگاه نقشه فاصله از آبراهه به  5کالس و برای نشاک دادک ارتعاط بین خطر زمینلغزش و فاصله از
آبراهه بهکار برده شد( شکل .)6
خاک :فرسایش از ضربه قطرات باراک به سطح خاک با شدت بارندگی و انرژی جنعشی آک رابطه مستقیم داشته و با میزاک
رس موجود در خاک دارای رابطه معکوس میباشد .نیروی چسعندگی بین ذرات رس باعث افزایش پایداری خاک می شود
و در نتیجه از میزاک فرســـایش و زمینلغزش میکاهد .برای تهیه الیه خاک در منطقه موردمطالعه ،خاکهای موجود ،به
 4گروه طعقهبندی شدند که معنای آک مطالعاتی بود که در سازماک زمین شناسی استاک لرستاک انجام گرفته است ( شکل
.)7

شكل :6نقشه فاصله از آبراهه منطقه مورد مطالعه
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شكل :7نقشه خاک منطقه مورد مطالعه

بارش :بارندگی به سعب باال بردک سطح ای ستابی آفهای زیرزمینی ،که این افزایش بهنوبه خود موجب افزایش ف شار
استاتیکی و فشار آف حفرهای در مصالح دامنهها می شود ،نقش بسزایی در لغزش ایفا میکند (معماریاک .)1374 ،کاهش
پارامترهای مقاومتی خاک خود پتانســـیل وقوش لغزش را افزایش میدهند .در مناطق کوهســـتانی بارش از ارتفاش تأثیر
میپذیرد ،بدین منظور در منطقه موردمطالعه نیز به علت کوهســتانی بودک و کمعود تعداد ایســتگاههای باراکســنجی،
رابطهای بین ارتفاش و میزاک بارندگی در ایستگاههای موجود به دست آمد که با استفاده از این رابطه نقشه همبارش حوضه
آبریز سیمره چنار تهیه شد.
P = 0/1027×h + 392/45

رابطه 14
 pمیزاک بارندگی برحسب میلیمتر h ،ارتفاش از سطح دریا برحسب متر.
نقشه همبارش حوضه آبریز سیمره چناردر  5کالس با فواصل  565-580 ،551-565 ،535-551 ،514-535و بیشتر از 580
میلی متر طعقه بندی شده است(شکل.)8
فا صله از گ سل :خرد شدگی و بر شی شدک در مناطق گ سلی ،نفوذ آف از این مناطق به داخل دامنهها ،بروز ناپیو ستگی در
اطراف گ سلها و اختالف فر سایش در دامنهها ازجمله اثراتی ا ست که میتواک به آکها ا شاره کرد ( سوری و همکاراک:
 .)1275 :1391لذا برای تهیه نق شۀ فا صله از گ سل نخ ست گ سلهای منطقه موردمطالعه با ا ستفاده از نق شه زمین شنا سی
رقومی شد ،سپس فا صلهها از گ سل با توجه به شک ست طعیعی به  5کالس با فوا صل -4428 ،1097-2575 ،0-1097
 6472-4428 ،2575و بیشتر از  6472متر طعقهبندیشده است (شکل .)9
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شكل :8نقشه بارش منطقه مورد مطالعه

شكل :9نقشه فاصله از گسل منطقه مورد مطالعه
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نقشه نقاط لغزشی و غیر لغزشی :با استفاده از تصاویر ماهوارهای و مطالعات میدانی منطقه مورد مطالعه ،لغزشهای اتفاق
افتاده و مناطق مستعد به لغزش در منطقه مورد مطالعه مشخص شدند .به دلیل آنکه بسیاری از لغزشها دارای ابعاد کم یا
ظاهری مشــابه با دامنههای مجاور بودند ،در تصــاویر ماهوارهای قابلتشــخیص نعودند .لذا برای تکمیل اطالعات ،تمامی
لغزشهای قابلدسترس مورد بازدید قرار گرفت( شکل .)11در کل  90پیکسل لغزشی در منطقه موردمطالعه مشخص شد.
مناطق غیرلغز شی مناطقی ه ستند که احتمال خطر لغزش در آکها خیلی کم در نظر گرفته می شود .این مناطق در داخل
شیبهای کمتر از  5درجه و در داخل آبراههها در نظر گرفته میشوند (گومز و همکاراک( )2002،شکل)11

شكل :10تصاویري از لغزش رخ داده  25فروردین  97در منطقه مورد مطالعه

شكل  :11نقشه نقاط لغزشي و غیرلغزشي منطقه مورد مطالعه

بحث و یافته ها

جهت بررسی ارتعاط عوامل تأثیرگذار بر وقوش زمینلغزش در حوضه سیمره چنار بعد از تهیه نقشه پراکنش نقاط لغزشی،
پراکندگی این نقاط نسعت به  8عامل مؤثر در وقوش زمینلغزش در محیط نرمافزار  ArcGISمورد بررسی قرار گرفت
(جدول .)1
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خاک
فاصله از
آبراهه(متر)
شیب(درجه)

جهت شیب

لیتولوژی

کاربری اراضی

بارش(میلی متر)

فاصله از
گسل(متر)

کالس

درصد لغزش

کالس

درصد لغزش

کالس

درصد لغزش

کالس

درصد لغزش

کالس

درصد لغزش

کالس

درصد لغزش

کالس

درصد لغزش

کالس

درصد لغزش

5-0

0

22-0/5

12/86

J2,Kr-2

0

اراضی کشاورزی آبی

9/99

535-514

15/9

1097-0

48/33

100-0

55/79

Rock Outcrops/Entisols

73/33

15-5

6/67

22/67-5/5

10

J3,Kr-2

74/98

اراضی کشاورزی دیم

61/67

551-535

35/05

2575-1097

21/67

200-100

18/33

Inceptisols

6/67

25-15

16/67

67/112-5/5

18/57

KPfam

3/34

مراتع مرغوف و درختهای پراکنده

28/34

565-551

16/67

4428-2575

9/99

300-200

15/50

35-25

68/32

112/157-5/5

5/71

Kk2

1/67

-

-

580-565

23/67

6472-4428

16/67

<400

بیشتر از 35

8/34

157/202-5/5

10

-

-

202/247-5/5

5/71

Q

-

-

-

247/292-5/5

17/14

P1c

13/34

6/67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

بیشتر از 580

8/71

بیشتر از 6472

3/34

400-300

10/38

Rock Outcrops/Inceptisols

0

Inceptisols/Vertisols

11/67

8/33

-

-
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جدول  :1بررسي ارتباط بین عوامل مؤثر بر لغزش با نقاط لغزشي در حوضه سیمره چنار
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-

-

-

-

292/337-5/5

12/38

-

337/360-5

7/14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نتایج بررسی کالسهای شیب نشاک میدهد (جدول  )1بیشترین حساسیت نسعت به لغزشهای رخداده در منطقه در شیب
 35-25درجه اتفاق افتاده است .این امر حاکی از آک است که در شیب پایین به دلیل کاهش نیروی ثقل و در شیبهای
خیلی باال به دلیل ضعیف بودک فرایند خاک سازی و افزایش استحکام سازندهای زمینشناسی تعداد لغزشهای رخداده
(بهجز ریزش) کاهش مییابد .بررسی جهات جغرافیایی نسعت به پراکندگی لغزشها نشاک میدهد که این جهات تأثیر
متفاوتی بر وقوش زمینلغزشها دارند .در حوضه سیمره چنار بیشترین حساسیت به زمینلغزش در جهات شمالغربی و
جنوفشرقی وجود دارد .نتایج بدست آمده از جدول ( )1نشاک میدهدکه در سازندهای حاوی سنگهای مارنی و آهکی به
دلیل حساسیت در مقابل رطوبت حساسیت نسعت به لغزش بیشتر است بهطوریکه میتواک این عامل را به نوعی یکی از
مهمترین عوامل ایجاد لغزش در منطقه برشمرد .نتایج بهدستآمده از کاربری اراضی نشاک از آک است که بیشترین حساسیت
به لغزش در اراضی کشاورزی دیم وجود دارد که علت آک را میتواک در نقش انساک در تخریب اکوسیستمهای طعیعی
جستجو کرد .بعد از اراضی کشاورزی دیم بیشترین حساسیت در برابر لغزش مربوط به واحد مراتع و درختهای پراکنده
است که این عامل تا حدود زیادی میتواند ناشی از قرار گرفتن این واحدها روی توپوگرافی و شیبهای مستعد لغزش،
بهخصوص قرار گرفتن بر روی لیتولوژی مارنی باشد.
بررسی خاک منطقه مورد مطالعه نشاک میدهد که بیشترین حساسیت نسعت به خطر زمینلغزش در رگههای سنگی و آنتی
سولها بوده است .بررسی نتایج بهدستآمده از پهنههای هم بارش بیانگر این است که با افزایش بارندگی حساسیت به
وقوش زمینلغزش بیشتر میشود .این مسئله بخصوص در خاکهای مستعد لغزش مانند الیههای مارنی بیشتر حائز اهمیت
است .بر اساس نتایج بهدستآمده ،عامل فاصله از گسل با وقوش زمینلغزش در منطقه رابطه مستقیم دارد و بیشترین
حساسیت به وقوش زمینلغزش در طعقه  0تا  1097متری فاصله از گسل وجود دارد که ناشی از خردشدگی سنگها توسط
گسل میباشد و با افزایش فاصله از گسل حساسیت کمتر میشود .نتایج بهدستآمده از بررسی نقشه پراکندگی زمینلغزشها
نسعت به آبراهه نشاک داد که در اثر فرسایش کنار رودخانهای بر هم زدک تعادل شیب ،بیشترین حساسیت به لغزش در
طعقه  0-100متری وجود دارد.
جهت شــعکهبندی منطقه ،ابعاد شــعکهها از  20متر تا  250متر تغییر داده شــد و نتایج نشــاک داد هرچه اندازه شــعکهها
بزرگتر باشد دقت مشخصات عوامل کاهش مییابد و کاهش ابعاد در شعکهها هرچند دقت عوامل را باال میبرد اما حجم
اطالعات موجود در پایگاه داده فوقالعاده افزایش و پردازش آکها م شکل و وقتگیر میبا شد و نیاز به کامپیوتر با سرعت
و حافظه باال دارد .با توجه به ابعاد حوضه مقدار  50متر مناسب تشخیص داده شد .لذا برای تغذیه این اطالعات به شعکه
عصعی مصنوعی ،منطقه موردمطالعه با واحدهای مربع شکل با اضالش  50متری شعکهبندی شدند که با این تقسیمبندی
منطقه به  1142پیکسل تقسیم و هر پیکسل از هر الیه نقشه اطالعات مربوط به آک نقشه را دریافت میکرده و درنهایت
هر پیکسل دارای  8مشخصه اطالعاتی مربوط به الیههای تأثیرگذار بر زمینلغزش میشود.
پس از انتخاف عوامل و نقشــههای رقومی شــده آکها دو ســری اطالعات برای هرکدام از این عوامل جهت تحلیل در
سیستم شعکه عصعی بکار گرفته شد .اطالعات این دو نقشه برای آموزش شعکه عصعی مصنوعی ضروری است.
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در این پژوهش از شعکه عصعی مصنوعی با ساختار پرسپتروک چند الیه به دلیل کارایی بهتر نسعت به دیگر انواش شعکه
عصعی مصنوعی (کانیانی 1و همکاراک )61 :2008،با الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا استفاده شد .در ساختار شعکه عصعی
مصنوعی نیز از سه الیه استفاده شده است چوک طعق قضیه کولموگوروف ،سه الیه برای تفکیک هر نوش فضایی مناسب
است و هرگز نیازی به استفاده از الیههای بیشتر نیست (منهاج.)715 :1381،
بهمنظور بهترین ساختار برای شعکه عصعی مصنوعی تعداد زیادی شعکه عصعی ایجاد گردید که در تعداد تکرار ،تعداد
نروکهای موجود در الیه پنهاک و ضریب یادگیری متفاوت بودند .برای بهدست آوردک مقدار بهینه هر پارامتر شعکه،
شعیهسازی متعددی صورت پذیرفت که در طی آک برای تعداد معینی تکرار یک پارامتر متغیر و پارامترهای دیگر ثابت در
نظر گرفته شد که در تمامی شعیهسازی صورت پذیرفته از شاخص متوسط مجذور مربعات خطا بهعنواک یک شاخص راهنما،
بیانگر کارایی شعکه در یادگیری الگوهای موجود استفاده شد.
برای جلوگیری از هرگونه پیشداوری و دخل و تصــرف در نتایج شــعکه عصــعی ،برای آموزش و آزمایش شــعکه بهطور
ت صادفی و م ساوی داده لغز شی و غیرلغز شی انتخاف و از  80در صد این دادهها برای آموزش و  20در صد برای آزمایش
استفاده شد .برای انتخاف تصادفی این دادهها از نرمافزار آماری  SPSSاستفاده شد و برای تعیین نسعت یادگیری و تعداد
تکرار ،جهت دستیابی به کمترین مقدار خطا از روش سعی و خطا استفاده شد .بعد از ورود داده به شعکه ،الیهها بهصورت
تصادفی وزکدهی می شوند و در مرحله آموزش بر اساس روابط مشخص هر عامل دارای وزک جدیدی خواهد شد که این
وزکها برای پیشبینی میزاک خطر در دیگر پیکسلها مورد استفاده قرار میگیرد(سپهوند.)38 :1389 ،
برای آموزش و آزمایش شعکه از اطالعات  180پیک سل لغز شی و غیرلغز شی ا ستفاده شد که از این تعداد  144پیک سل
برای آموزش و  36پیک سل برای آزمایش شعکه بکار رفته ا ست .پا سخهای خروجی شعکه ع صعی م صنوعی در مرحله
آزمایش ،نشاک میدهد که شعکه عصعی ایجاد شده قادر است از میاک  18پیکسل لغزشی 16 ،مورد را بهدرستی گزارش
دهد که این نشاکدهنده حساسیت تشخیص بهمقدار  88/89درصد است .همچنین از میاک  18پیکسل غیرلغزشی ،شعکه
قادر به تشخیص  17مورد از نمونههای آزمایشی شد که این بیانگر ویژگی تشخیص بهمقدار  94/44درصد است .بنابراین
دقت کل شــعکه برابر با  91/67درصــد محاســعه شــد .تعداد تکرار از  1000تا  17000تغییر داده شــد .که با تعداد تکرار
 11000کمترین مقدار خطا محاسعه شد .معموالً الگوریتم پسانتشارخطا با نسعت یادگیری پایین بهترین جواف را میدهد
(کیا .)229 :1389 ،با در نظر گرفتن اینکه نسعت ممنتم برای الگوریتم پس انتشار خطا معموالً  0/9در نظر گرفته میشود،
ن سعت یادگیری از  0/1تا  0/7تغییر داده شد که با ن سعت  0/1بهترین جواف بهد ستآمد .تعداد نروکهای الیه پنهاک بین
 3تا  42تغییر داده شــدند که با  14نروک در الیه پنهاک کمترین مقدار خطا حاصــل شــد .همچنین از یک نروک در الیه
خروجی ا ستفاده شد که با توجه به تابع فعال بکار رفته در شعکه طراحی شده بین صفر و یک متغیر ا ست .ساختار نهایی
شعکه  8-14-1یعنی  8نروک در الیه ورودی 14 ،نروک در الیه پنهاک و  1نروک در الیه خروجی منا سب ت شخیص داده
شد و بر اساس این ساختار پهنهبندی نهایی صورت گرفت.
بعد از ورود دادهها به شعکه عصعی مصنوعی ،همه عوامل به صورت تصادفی بین  -0/7تا  0/7وزکدهی شدند و آنگاه در
مرحله آموزش با استفاده از برنامه نوشته شده در محیط نرمافزار متلب هر عامل دارای وزک جدیدی شد که از این وزکها
برای پیشبینی میزاک خطر در دیگر پیک سلها ا ستفاده می شود .پس از م شخص کردک ساختار ا صلی شعکه ع صعی و
فراهم آوردک اطالعات موردنیاز برای آموزش شــعکه عصــعی طراحیشــده ،همچنین رسـیدک به خطای قابلقعول ،شــعکه
آمادهشـــده اســـت تا تحلیل منطقی در مورد اطالعاتی که قعالً با آکها مواجه نشـــده اســـت را انجام دهد و پیشبینی و
شعیه سازی الزم صورت پذیرد .بدین منظور با ا ستفاده از وزکهای مرحله پایانی مربوط به آموزش شعکه ،کل منطقه که

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Caniani
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شامل  1142پیکسل و هرکدام از پیکسلها دارای  8ویژگی مربوط به  8عامل تأثیرگذار بر زمینلغزش بود در اختیار شعکه
قرار گرفت .پس از انجام تحلیل بر روی این دادهها تو سط شعکه ،برای هرکدام از پیک سلها مقداری بین صفر و یک به
دســـت آمد .درنها یت نقشـــه پهنهبندی خطر با اختالف  0/2به  5پهنه خطر خیلیکم ،کم ،متوســـط ،ز یاد و خیلیزیاد
تقسیمبندی شد (شکل .)12

شكل  :12نقشه پهنهبندي خطر زمینلغزش در حوضه سیمره چنار با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

جهت پهنهبندی خطر زمینلغزش با استفاده از مدل منطق فازی در حوضه سیمره چنار از اپراتورهای عملگر اجتماش فازی،
عملگراشتراک فازی ،عملگرضرف جعری فازی ،عملگرجمع جعری فازی ،عملگرگاما فازی مدل منطق فازی استفاده شد.
عملگر اجتماش فازی اجتماش مجموعههاست .نتیجه حاصل از این عملگر حداکثر درجه عضویت اعضاء را تولید کرد به همین
خاطر از دقت باالیی در تعیین آسیبپذیری برخوردار نعود .عملگر اشتراک فازی اشتراک مجموعههاست .این عملگر حداقل
درجه عضویت ها را استخراج کرد .نتایج به دست آمده از این عملگر در طعقههای با خطر پایین قرار گرفت .نتیجه حاصل
از عملگر ضرف جعری فازی اعداد کوچکتر شده و به سمت صفر نزدیک میشوند .این عملگر از حساسیت باالیی در مکاک
یابی برخوردار است .عملگر جمع جعر فازی مکمل اپراتور ضرف جعری است .بدین خاطر در نقشه خروجی برخالف اپراتور
ضرف جعری فازی ارزش پیکسلها به سمت حداکثر نزدیک میشوند .در نتیجه حاصل از این عملگر پیکسل ها به سمت
حداکثر (خطر خیلی زیاد) نزدیک می شوند(شکلهای.)13،14،15،16
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شكل :13نقشه پهنهبندي خطرزمینلغزش در حوضه آبریزسیمره چنار با استفاده از عملگر اجتماع فازي

شكل :14نقشه پهنهبندي خطرزمینلغزش در حوضه آبریزسیمره چنار با استفاده از عملگراشتراک فازي
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شكل :15نقشه پهنهبندي خطرزمینلغزش در حوضه آبریزسیمره چنار با استفاده از عملگر جمع جبري فازي

شكل :16نقشه پهنهبندي خطرزمینلغزش در حوضه آبریزسیمره چنار با استفاده از عملگر ضرب جبري فازي

به منظور تعدیل حساسیت خیلی باالی عملگر ضرف جعری فازی و دقت خیلی کم عملگر جمع جعری فازی از عملگر گاما
فازی ، 0/9استفاده شد .در نهایت نقشه پهنهبندی خطرحاصل از عملگر گاما فازی 0/9با اختالف  0/2به  5پهنه خطر
خیلیکم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلیزیاد تقسیمبندی شد(.شکل .)17
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شكل  :17نقشه پهنهبندي خطرزمینلغزش در حوضه آبریزسیمره چناربا استفاده از عملگر گاماي فازي0/9

بر اساس پهنهبندی صورت گرفته با استفاده ازعملگرگاما فازی ،به ترتیب  20/30 ،37/54 ،33/60 ،5/87و  2/69درصد از
مساحت منطقه در کالسهای خطر خیلیکم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلیزیاد قرار گرفته است (جدول .)2
جدول:2درصد مساحت پهنه هاي لغزشي در حوضه سیمره چنار با استفاده ازمدل هاي شبكه عصبي مصنوعي و منطق فازي

كالسهاي خطر

درصد مساحت با مدل شبكه عصبي

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

10/12
22/92
31/04
20/76
15/16

درصد مساحت با مدل منطق فازي(عملگر گاما فازي)0/9

5/87
33/60
37/54
20/30
2/69

روشهای مختلفی برای ارزیابی مدلهای پهنهبندی خطر زمینلغزش توسط محققین ارائه شده است ،در این تحقیق برای
ارزیابی و طعقه بندی نتایج خروجی مدلهای مورد استفاده در برآورد خطر زمینلغزش از ضریب آماری کاپا استفاده شده
است .بدین منظور ابتدا ماتریس مشاهده و پیشبینی مربوط به هرکدام از دو مدل شعکه عصعی مصنوعی و مدل منطق
فازی تشکیل شد .سپس با استفاده از روابط  11تا  13توافق مشاهدهای و توافق پیشبینی و ضریب کاپا محاسعه
شد(جدولهای 3و .)4
جدول  :3ماتریس مشاهده و پیشبیني مدل شبكه عصبي مصنوعي

تعداد نقاط بدون لغزش
6
79

تعداد نقاط لغزشي
84
11

تعداد نقاط لغزشی
تعداد نقاط بدوک لغزش

توافق مشاهدهای برای مدل شعکه عصعی مصنوعی  ، 0/91توافق پیشبینی شده  0/48و ضریب کاپا  0/83بدست آمد.
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جدول  :4ماتریس مشاهده و پیشبیني مدل منطق فازي

تعداد نقاط بدون لغزش

تعداد نقاط لغزشي

9
77

81
13

تعداد نقاط لغزشی
تعداد نقاط بدوک لغزش

توافق مشاهدهای برای مدل منطق فازی  ، 0/88توافق پیشبینی شده  0/50و ضریب کاپا  0/66بدست آمد.
نتیجهگیري

برای ارزیابی و طعقهبندی نتایج خروجی مدلهای مورد اســـتفاده در برآورد خطر لغزش از ضـــریب آماری کاپا همراه با
تعدادی از نمونههای واقعی زمین لغزشهای موجود در حوضه استفاده شد.
ارزیابی نتایج به دست آمده از مدل منطق فازی و شعکه عصعی مصنوعی با استفاده از ضریب آماری کاپا نشاک میدهد که
شعکه عصعی مصنوعی با ضریب آماری کاپا  0/91نسعت به مدل منطق فازی با ضریب کاپا  0/88از دقت بیشتری در
پیشبینی خطر زمینلغزش در حوضه سیمره چنار برخوردار است(جداول 3و  .)4بر اساس پهنهبندی صورت گرفته با استفاده
از مدل شعکه عصعی مصنوعی به ترتیب  15/16 ،20/76 ،31/04 ،22/92 ،10/12درصد از مساحت منطقه در کالسهای
خطر خیلیکم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلیزیاد قرار دارد.
در این مطالعه نتایج بررسی کالسهای شیب نشاک داد(جدول  )1بیشترین حساسیت نسعت به لغزشهای رخداده در منطقه
در شیب  25-35درجه اتفاق افتاده است .بررسی جهات جغرافیایی نسعت به پراکندگی لغزشها نشاک میدهد که این جهات
تأثیر متفاوتی بر وقوش زمینلغزشها دارند .در حوضه سیمره چنار بیشترین حساسیت به زمینلغزش در جهات شمالغربی
و جنوفشرقی وجود دارد .نتایج بدست آمده از جدول ( )1نشاک میدهدکه در سازندهای حاوی سنگهای مارنی و آهکی
به دلیل حساسیت در مقابل رطوبت حساسیت نسعت به لغزش بیشتر است .نتایج بهدستآمده از کاربری اراضی نشاک از آک
است که بیشترین حساسیت به لغزش در اراضی کشاورزی دیم وجود دارد که علت آک را میتواک در نقش انساک در تخریب
اکوسیستمهای طعیعی جستجو کرد .بعد از اراضی کشاورزی دیم بیشترین حساسیت در برابر لغزش مربوط به واحد مراتع
و درختهای پراکنده است.
بررسی خاک منطقه مورد مطالعه نشاک میدهد که بیشترین حساسیت نسعت به خطر زمینلغزش در رگههای سنگی و آنتی
سولها بوده است .بررسی نتایج بهدستآمده از پهنههای هم بارش بیانگر این است که با افزایش بارندگی حساسیت به
وقوش زمینلغزش بیشتر میشود .بر اساس نتایج بهدستآمده ،عامل فاصله از گسل با وقوش زمینلغزش در منطقه رابطه
مستقیم دارد و بیشترین حساسیت به وقوش زمینلغزش در طعقه  0تا  1097متری فاصله از گسل وجود دارد .نتایج بهدستآمده
از بررسی نقشه پراکندگی زمینلغزشها نسعت به آبراهه نشاک داد که در اثر فرسایش کنار رودخانهای بر هم زدک تعادل
شیب ،بیشترین حساسیت به لغزش در طعقه  0-100متری وجود دارد.
منابع






احمدی ،حسن؛ محمدخاک ،شیرین؛ فیضنیا ،سادات؛ قدوسی ،جمال ،1384،ساخت مدل منطقهای خطر حرکتهای تودهای با
استفاده از ویژگیهای کیفی و تحلیل سلسله مراتعی سیستمها حوضه آبخیز طالقاک ،مجله منابع طعیعی ایراک 58 ،صص-3 .
.14
اشقلی فراهانی ،علی ،1380 ،ارزیابی خطر ناپایداری دامنههای طعیعی در منطقه رودبار با استفاده از تئوری فازی ،پایاکنامه
کارشناسی ارشد زمینشناسی مهندسی ،دانشگاه تربیتمعلم تهراک،ص.142 .
بلواسی،ایمانعلی؛ رضاییمقدم،محمدحسین؛ نیکجو،محمدرضا؛ ولیزاده کامراک،خلیل ،1394 ،مقایسه مدل شعکه عصعی مصنوعی
با فرآیند تحلیل سلسله مراتعی در ارزیابی خطر زمین لغزش ،دانش مخاطرات ،دوره ،2شماره ،2صص.225-250.
راکعی ،بابک؛ خامهچیاک ،ماشااهلل؛ ععدالملکی ،پرویز؛ گیاهچی پانتها ،1386 ،کاربرد شعکه عصعی مصنوعی در پهنه بندی خطر
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زمینلغزش ،مجله علوم دانشگاه تهراک )1(33،صص.64-57.
روستایی ،شهرام؛ احمدزاده ،حسن ،1391 ،پهنهبندی مناطق متأثر از خطر زمینلغزش در جادهی تعریز -مرند با استفاده از
سنجشازدور و  ،GISپژوهشهای ژئومورفولوژی کمی ،شمارهی  ،1صص.58-47 .
سازماک جغرافیایی نیروهای مسلح ،نقشه توپوگرافی 1:50000الشتر ،نهاوند ،فیروزآباد و قلعه حاتم.
سازماک زمین شناسی کشور ،نقشه  1:100000خرم آباد.
سازماک زمین شناسی کشور ،نقشه  1:100000همداک.
سازماک هواشناسی لرستاک ،آمار بیست ساله ایستگاههای باراکسنجی و سینوپتیک.
سپهوند ،علیرضا ،1389 ،پهنه بندی خطر زمینلغزش با استفاده از شعکه عصعی مصنوعی در بخشی از حوزه آبخیز هراز ،پایاک
نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده منابع طعیعی و علوم دریایی نور ،دانشگاه تربیت مدرس.
سوری ،سلماک؛ لشگری پور ،غالمرضا؛ غفوری ،محمد ،1391 ،پهنه بندی خطر زمینلغزش با استفاده از شعکه عصعی مصنوعی،
نشریه زمین شناسی مهندسی ،جلد  5شماره  ،2صص.1286-1269 .
شادفر صمد؛ یمانی مجتعی؛ غیومیاک جعفر ، 1386 ،پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتعی،
پژوهش و سازندگی در منابع طعیعی 75 ،صص.126-118 .
شادفر ،صمد؛ یمانی ،مجتعی؛ نمکی ،محمد،1384،پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدلهای ارزش اطالعاتی ،تراکم
سطح و  LENRدر حوضه چالکرود ،مجله آف و آبخیز 3،صص.68-62 .
شیرانی ،کوروش؛ سیف ،ععداهلل ،1391 ،پهنهبندی خطر زمینلغزش شهرستاک فریدوکشهر با استفاده از روشهای آماری  ،مجله
علوم زمین ،سال بیست و دوم ،شماره  ،85صص.149-158 .
علیمحمدی ،صفیه؛ پاشایی اول ،ععاس؛ شتایی جویعاری ،شععاک؛ پارسایی ،لطف اهلل ،1388 ،ارزیابی کارایی مدلهای پهنهبندی
خطر زمینلغزش در حوضه آبخیز سید کالته رامیاک ،مجله پژوهشهای حفاظت آفوخاک ،دوره شانزدهم ،شماره اول ،صص.
.78-59
فاطمی عقدا ،سیدمحمود؛ غیومیاک ،جعفر ،1382 ،ارزیابی کارایی روشهای آماری در تعیین پتانسیل خطر زمینلغزش ،مجله
علوم زمین ،شماره  ،11صص.47-28 .
فیض اله پور ،مهدی ،1391 ،پهنه بندی مناطق مستعد لغزش در رودخانه گیوی چای با استفاده از مدل شعکه عصعی مصنوعی،
رساله دکتری ،دانشگاه تعریز ،تعریز.
فیضنیا ،سادات؛ کالرستاقی ،عطااهلل؛ احمدی ،حسن ،1383،بررسی عوامل موثر در وقوش زمینلغزشها و پهنهبندی خطر
زمینلغزش ،مجله منابع طعیعی ایراک )1( 57 ،صص.20-3 .
قدسی پور ،سید حسن ،1388 ،فرآیند تحلیل سلسله مراتعی ،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکعیر  ،چاپ هفتم ،تهراک.
کرم ،ععداالمیر ،1380 ،مدلسازی کمی و پهنه بندی خطر زمینلغزش در زاگرس چین خورده ،رساله دکتری جغرافیای طعیعی،
دانشگاه تربیت مدرس ،ص.354 .
کورکی نژاد ،محمد ،1380،مقایسه کارایی دو مدل پهنه بندی خطر زمین لغزش(حائری و مورا) با استفاده از ساج در حوضه
آبخیز سیاه رودبارگرگاک ،پایاک نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طعیعی گرگاک ،ص.24 .
کیا ،مصطفی ،1389 ،شعکههای عصعی در متلب ،انتشارات کیاک رایانه سعز ،ص.229 .
محمدی ،محمدرضا ،1386 ،تحلیل خطر حرکات تودهای و ارائه مدل منطقهای مناسب بخشی از حوضه آبخیز هراز با استفاده
از  ، GISپایاک نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده منابع طعیعی و علوم دریایی ،ص.79 .
مرادی ،حمیدرضا؛ سپهوند ،علی؛ ععدالمالکی ،پرویز ،1389 ،بررسی کارایی شعکه عصعی مصنوعی برای پهنهبندی خطر
زمینلغزش ،مجموعه مقاالت ششمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملّی فرسایش و رسوف،
گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طعیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس.
موسویخطیر ،سیده زهره؛ کاویاک ،عطا اهلل؛ سلیمانی ،کریم ،1389 ،تهیه نقشه حساسیت به وقوش زمینلغزش در حوضه آبخیز
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 شماره، سال چهاردهم، علوم آفوخاک، مجله علوم و فنوک کشاورزی و منابع طعیعی،سجارود با استفاده از رگرسیوک لجستیک
.99 -112. صص،53
. انتشارات دانشگاه تهراک، زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک،1374،معماریاک حسین
. 715. ص،  انتشارات صنعتی امیرکعیر، معانی شعکه های عصعی،1381 ، محمدباقر،منهاج
 پایاک نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست،کیاسر- پهنه بندی خطر لغزش در محور ساری،1385 ، سیدمحمود،ناجی
.86 . ص، دانشگاه صنعتی شاهرود،محیطی
 ارزیابی کارایی مدل آماری دو،1389 ، محمدحسین، صالح؛ مختاری، علی؛ آرخی، محمدرضا؛ طالعی، یعقوف؛ اختصاصی،نیازی
،4  مجله علمی و پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری ایراک سال،متغیره در پیشبینی خطر زمینلغزش در حوضه سد ایالم
.9-20 . بهار صص،10 شماره
 نقشه پهنهبندی خطر زمینلغزش،1391 ، مجید، ابوالفضل؛ شادماک رود پشتی، سیروس؛ مصطفایی، مجتعی؛ حسن پور،یمانی
،48 ، پیاپی،23  سال،؛ جغرافیا و برنامهریزی محیطیGIS  در محیطAHP در حوضه آبخیز کاروک بزرگ با استفاده از مدل
.34-56 . صص،4 شماره
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