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گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی ،دانشکدهی کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه اردکان ،یزد
 2گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدهی منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گلستان

تاریخچه مقاله:

چکیده

دریافت:

زمینلغزش را میتوان به عنوان یکی از چالش های مهم طبیعی و انساااانی در نررترفت که هم

93/06/29
اصالح:

عر صههای طبیعی و هم جوامع ب شری متأثر از آن ا ست .عوامل متعددی همچون ویژتیهای فیزیکی

94/01/30

حوزهی آبخیز ،زمین شناسی ،خاک شناسی ،هواشناسی و هیدرولوژی از جمله مهمترین عوامل طبیعی

پذیرش:

مؤثر در وقوع زمینلغزش اسااات .پهنهبندی زمینلغزش ،در مدیر یت این پدیده و برنامهریزی برای

95/07/7

کاهش خسارتهای ناشی از آن نقش قابل توجهی دارد .تاکنون روشهای مختلفی برای این پهنهبندی
زمینلغزش اساااتفاده و بررسااای شااادهاسااات .در این مطالعه برای پهنهبندی این خطر ،از پارامترهای
ژئومورفومتری که در مدل سازی رقومی عوارض سطح زمین به کار میرود ،استفاده شدهاست؛ بدین
منرور ابتدا با ا ستفاده از تف سیر چ شمی عکسهای هوایی ،موقعیت زمینلغزشهای وا ضح ،م شخص و
نقشاهی آن ،در محیط سایساتم اطالعات جغرافیایی تهیهشاد .سا س با اساتفاده از مدل رقومی ارتفاع،

واژتان کلیدی:

پارامترهای ژئومورفومتری در محدودهی زمین لغزشها ،با یک شبکهی نمونهبرداری تصادفی متراکم

پهنهبندی

استخراج و در تحلیل اهمیت این پارامترها ،از درخت تصمیم استفاده شد .س س با استفاده از نقشهی

زماااایاااانلااااغاااازش پارامترهای ژئومورفومتری در کل منطقه ،نق شهی زمینلغزش برای کل محدودهی مورد مطالعه تعمیم
ژئومورفومتری
درخت تصمیم

داده شااد .ارزیابی نتایب به دساات آمده ،نشااان میدهد که پهنهبندی رقومی زمینلغزش با اسااتفاده از
پارامترهای ژئومورفومتری ،دارای دقت  88/2درصد است .از بین دادههای مورد استفاده 20 ،درصد
دادهها برای آزمون کنار تذاشاااته شاااد .دقت ارزیابی نتایب به دسااات آمدهی مدل بر روی دادههای
آزمون 74/4 ،درصااد اساات .از بین پارامترهای مورد اسااتفاده ،پارامترهای شاای

به صااورت 100

درصااد ،انحنای کل با  79درصااد و انحنای عمومی با  11درصااد از بیشااترین تأثیر و اهمیت در مدل
برخوردار است.

1ا مقدمه
بالیای طبیعی هر ساله در سطح جهان ،خسارات مالی و جانی فراوانی به جوامع انسانی وارد می سازد .در طی سالهای
 1990تا  ،2005حرکتهای تودهای بهعنوان یکی از گ ستردهترین انواع بالیای طبیعی 4/89 ،در صد این بالیا را به خود
اختصاص دادهاست ( .)Kanungo et al, 2006حرکتهای تودهای ،ساالنه باعث مرگ  1000نفر در سطح جهان می شود
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( .)Lee and Pradhan, 2007خطر حرکتهای تودهای را میتوان به عنوان احتمال وقوع زمینلغزش ،بر اساااس ارتبا
بین فاکتورهای مؤثر در حرکت تودهای هر منطقه تعریف کرد ( .)Guzzetti et al, 2005پهنهبندی خطر زمینلغزش نیز
شااامج جمعآوری ،تجزیه و تحلیج و تفساایر مقادیر زیادی از دادههای زمینی ،برای تعیین خطر زمینلغزش در هر نقطه
میباشد (.)Conforti et al., 2014
به سااب

طبیعت پیچیدهی زمین لغزشها ،تعیین خطر زمینلغزش و تهیهی نقشااههای پهنهبندی ساااده نیساات

بدینمنظور تاکنون روشهای مختلفی برای پهنهبندی این خطر گسترش یافتهاست .روشهایی را که در این زمینه وجود
دارد ،میتوان به دو د ستهی کلی کمی و کیفی تق سیمبندی کرد .روشهای کیفی برا ساس دانش و تجربهی متخ صص
میباشد و اجرای آن در مناطق مختلف ،دشوار است .همچنین صحت نقشههای به دست آمده از این روش ،به شناخت و
تجربهی متخ صص از فرایند و عر صهی مورد مطالعه ب ستگی دارد .در حالیکه در روشهای کمی ،نظر متخ صص تأثیر
کمتری دارد و برای مجموعه دادههای م شابه ،نتایج م شابهی ارائه می شود .روشهای کمی نیز خود به سه د سته تق سیم
میشود :روشهای آماری ،احتماالتی و روشهای تعیینی .روشهای آماری نیز به دو صورت روشهای دو و چند متغیره
دیده می شود ( .)Kanungo et al, 2006در روشهای دو متغیره برای هر پارامتر مؤثر در زمینلغزش ،نق شههای کال سه
بندی تهیه می شود و با مقای سهی این نق شهها با نق شهی زمین لغزشهای منطقه ،وزنهایی که ن شان دهندهی اهمیت هر
یک از پارامترها در وقوع زمین لغزش در منطقه میبا شد ،محا سبه میگردد .در این روش فرض می شود که فاکتورهای
مختلف با یکدیگر همبستگی ندارند ( .)Suzen and Doyuran, 2004در روشهای چند متغیره ،نقشههای عوامج مؤثر بر
زمینلغزش ن سبت به حالت وجود زمینلغزش یا فقدان آن مقای سه میگردد .سپس سهم ن سبی هر پارامتر و تأثیر متقابج
آنها در شکجگیری این پدیده در یک منطقه تعیین می شود ( .)Kanungo et al, 2006در طی دههی  ،1970مهند سین
زمین شناسی و ژئومورفولوژیستها برای تهیهی نقشههای حساسیت به زمینلغزش ،به طور گسترده از روشهای کیفی
استفاده نمودهاند .در طی دهههای اخیر با پیشرفت سامانهی اطالعات جغرافیایی و بهبود قابلیت مدلسازی با کامپیوتر ،از
روشهای کمی برای تهیهی این نق شهها ا ستفاده شدها ست ( .)Wang et al, 2013 and Bai et al, 2010در این زمینه،
روش رگرسیون لجستیک در تحقیقات سوزن و دویورا ،)2004( 1لیی و پرادهان ،)2007( 2پرادهان 3و همکاران (،)2010
بوی 4و همکاران ( ،)2010وانگ 5و همکاران ( )2013و پرادهان )2010( 6روش شبکهی ع صبی م صنوعی در تحقیقات
کانوگو 7و هم کاران ( ،)2006کانفورتی 8و هم کاران ( )2014و بوی 9و هم کاران ( )2012روش نورو فازی و در خت
ت صمیم در تحقیقات ت سای 10و همکاران ( )2013و وانگ و نییو ،)2009( 11پانگ 12و همکاران ( ،)2012برای پهنهبندی
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حرکتهای تودهای ا ستفاده شدها ست .وانگ و نیو ( ،)2009قابلیت روش درخت ت صمیم در پهنهبندی خطر زمینلغزش
را در چین ارزیابی کردند .نتایج به د ست آمده از این تحقیق ،ن شاندهندهی عملکرد بهتر این روش ن سبت به  7روش
دیگر شااامج حداقج فاصااله ،فاصاالهی ماهاالنوبیس ،درساات نمایی حداک،ر ،حداقج فاصااله،IsoData ،K-means ،
 Parallelepipedو  Information Content Modelبودها ست .بوی و همکاران ( )2012با ا ستفاده از سه روش درخت
ت صمیم ،ما شین بردار ت صمیم و روش بیز ،خطر وقوع زمینلغزش در ا ستان هوا پین ویتنام را برر سی کردند .در این
تحقیق ،با تقسیم داده به دو دستهی آموزش ( 70درصد) و تست ( 30درصد) و در نظر گرفتن ده متغیر مستقج ،نقشههای
پهنهبندی خطر زمینلغزش تهیه شد .با توجه به دادههای ت ست ،روش بردار پ شتیبان ،عملکرد بهتری ن سبت به دو روش
دیگر داشت.
از طرف دیگر مطالعات ژئومورفومتری در دنیا و به خصااوص در ایران ،از مباحث بساایار جدید در ژئومورفولوژی
کمی و تجزیه و تحلیج عوارض سطح زمین به شمار میرود .پیشرفت سیستم اطالعات جغرافیایی در کنار شبیهسازیهای
ریاضاای و آماری ،سااب

شاادهاساات که قابلیتهای اسااتفاده از مدلهای رقومی زمین در مطالعات مختلف از جمله

حرکتهای تودهای افزایش یابد.
پارامترهای ژئومورفومتری بر مبنای استخراج اطالعات از مدلهای رقومی ارتفاع ،بر پایهی معادالت ریاضی و اشکال
هند سی میبا شد .ژئومورفومتری ،دانش کمیکردن عوارض سطح زمین ا ست (.)Rasemann et al, 2004 ;Pike, 2000
این رویکرد نوین ،در زمینهی تحلیجهای کارتوگرافیک عوارض سطح زمین برپایهی محا سبات کامپیوتری و تغییرات
ارتفاعی عوارض سطح زمین میباشد .این دانش ،به نوعی دانشی تلفیقی در زمینهی علوم مختلفی همچون ریاضیات ،علوم
زمین و کامپیوتر اساات و زمینهی ارتبا علوم مختلفی م،ج ژئومورفولوژی و جغرافیا را با مدلهای عددی و ریاضاای
برقرار کردها ست ( .)Pike, 2000شکج زیر ارتبا علوم مختلف را با ژئومورفومتری ،همچنین کاربردهای این دانش را
در سایر علوم نشان میدهد.
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شکل  -1ژئومورفومتری و ارتباط آن با کاربر نهایی

مدلهای مختلف ژئومورفومتری ،اولین بار توسط ایوانز )1972( 1به صورت خالصه در زمینهی تحلیج ریاضی عوارض
سطح زمین ،در حالت کلی و در تفکیک عوارض سطح زمین ،به صورت خاص ا ستفاده شد .مورفومتری عوارض سطح
زمین نیز در قال

ژئومورفولوژی کمی برر سی شد .منظور از عوارض سطح زمین ،سطح تماس بین آتم سفر و لیتو سفر

اساات .ارائهی مدلهای عددی (لیی 2و همکاران ،)2005 ،در قال

مدلهای رقومی ارتفاع یا تجزیه و تحلیج ارتفاع و علوم

توپوگرافی مطرح میباشد (.)Smith, 2004
بخشاای از مطالعات مربو به تجزیه وتحلیج کمی عوارض سااطح زمین ،در قال

مطالعات ژئومورفومتری اساات که

شامج مدل سازی سطح زمین ،کمی کردن عوارض و تجریه و تحلیج آن میبا شد .علوم مختلف مرتبط با این مباحث،
شااامج علوم زمین ،ریاضاایات و کامپیوتر اساات .در بخش علوم زمین زیربخش های ژئومورفولوژی ،هیدرولوژی و
اکولوژی در بخش ریا ضیات زیربخشهای هند سه ،توپولوژی ،نظریهی اعداد و زمین آمار و در بخش علوم کامپیوتر
زیربخشهای ژئوانفورماتیک ،پردازش تصویر و تشخیص الگوها مطرح میباشد (.)Pike, 2000
پارامتری کردن ناهمواریها و آنالیز مکانی دادهها ،به منظور یافتن ارتبا بین ا شکال واقعی و مقادیر عددی ا ست.
وود )1996( 3الگوریتمهای عددی را برای توصاایف کمی ناهمواریها ،با اسااتفاده از تعداد محدودی عدد و رقم برای
1
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طبقات مورفومتری و ا شکال آن ارائهکرد .قواعد تعریف شده برای هر کالس مورفومتری ،بر پایهی مقدار شی

و تقعر

آن بنا شده بود که هر دو از مدل رقومی ارتفاع ا ستخراج می شد .رویکرد وی بر پایهی نظریهی ایوانز ( )1972ا ست که
سطح زمین را به عنوان یک سطح پیو سته فرض میکند که میتوان برا ساس یک معادلهی چندجملهای درجهی  2آن را
تعریفکرد.
𝑓 𝑓 = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑦 2 + 𝑐𝑥𝑦 + 𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 +

در این معادله x ،و  yموقعیت یا مختصااات جغرافیایی و حروف  Aتا  ،Fضاارای

چندجملهای هسااتند که از

ویژگیهای ناهمواری قابج استخراج میباشد .طبقات مورفومتری پیشنهاد شده توسط وود ،شامج لبهها ،کانالها ،سطوح،
حفرهها ،رئوس وگردنهها ا ست البته بعدها طبقات دیگری تو سط فلی سی )1999( 1ا ضافه شد از قبیج مناطق پلکانی و
پرتگاه .استفاده از پارامترهای مورفومتریک ،بیانگر پیشرفت در توصیف ویژگیهای هر یک از اجزای مدلهای رقومی
ارتفاعی ا ست .این پارامترها به طور کامج ،بیانکنندهی ترکی

و ارتبا پیک سجها در بیان لندفرمهای مختلف میبا شد.

(.)Bolongaro et al, 2005
اهداف موردنظر در این تحقیق ،در گام اول جمعآوری اطالعات مربو به زمین لغزشها و عوامج ایجادکنندهی آنها
در منطقهی مورد مطالعه ،سپس تهیهی نق شههای پهنهبندی خطر زمینلغزش با ا ستفاده از درخت ت صمیم و در نهایت
برآورد کارایی این روش ،نسبت به روشهای مرسوم در پهنهبندی خطر زمینلغزش است.
2ا مواد و روش
2ا 1ا منطقهی مورد مطالعه
منطقهی مورد مطالعه مربو به نق شهی توپوگرافی سانیچ با مقیاس  ،1:50000تو سط سازمان نق شهبرداری ک شور به
شمارهی  6753-2تهیه شدهاست که مختصات آن ،طول جغرافیایی  53درجه و  45دقیقه تا  54درجه طول شرقی و عرض
جغرافیایی آن 31 ،درجه و  30دقیقه تا  31درجه و  45دقیقهی عرض شاامالی اساات .منطقهی مورد مطالعه از لحاظ
زمین شناسی ،در چهارگوش زمین شناسی  100000منطقهی خضرآباد و در بخش جنوب شرقی آن واقع شدهاست .بخش
عمدهی ت شکیالت زمین شنا سی این منطقه با توجه به نق شههای زمین شنا سی سازمان زمین شنا سی ک شور با مقیاس
 ،1:100،000از نوع تشکیالت آذرین ،گرانیت و ریولیت ،آهک کرتاسه تقت و دولومیت ،کنگلومرا و شیج و ماسهسنگ
سنگستان است .شکج  ،2نقشهی شبکهی نقا مورد استفاده را به همراه نقشهی زمین شناسی خالصه شدهی منطقه نشان
میدهد.
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شکل -2نقشهی شبکهی نقاط مورد استفاده (نقاطی که با نماد مثلثی نشان داده شدهاند 20 ،درصد مربوط به آزمون مدل میباشند) در سمت چپ و
نقشهی زمین شناسی منطقه در سمت راست

2ا 2ا روش کار
در تهیهی نقشاااهی واقعیت زمینی ،ابتدا با اسااتفاده از فتواندکس مربوطه بیش از  30قطعه عکس های هوایی در
محدودهی جغرافیایی مذکور ا ستخراج گ شت و پس از تف سیر ا ستریو سکوپی ،مرز لغزشهای قابج ت شخیص بر روی آن
تفکیک شااد .سااپس در مناطقی که لغزشها به وضااوح قابج تشااخیص نبودند ،به عملیات بازدید زمینی پرداختند و در
نهایت مرز لغزشهای موجود در منطقه به صورت یک نق شه در محیط  GISوارد شد .بدین ترتی

بخ شی از دادههای

مورد استفاده در این تحقیق ،عکسهای هوایی با مقیاس  1:20،000از سازمان نقشهبرداری کشور و بخش دیگر ،مدلهای
رقومی ارتفاعی SRTM 1با ابعاد  30متری ا ست .محا سبات ژئومورفومتری نیز با ا ستفاده از ابزار  Dem Surfaceصورت
گرفت که ابزاری الحاقی به نرمافزار  ArcGISاساات .اغل
ژئومرفومتری ،در قال

الگوریتم های مورد اسااتفاده در محاساابهی پارامترهای

یک پنجرهی متحرک و تعریف رابطهی همسایگی بین پیکسجهای مجاور هم استوار میباشد به

طور م،ال ،یک پنجرهی  3* 3پیک سلی یا  5 * 5پیک سلی بر روی دادههای ر ستری حرکت میکند و ن سبتها و روابط
بین پیک سجهای مجاور یکدیگر ،محا سبه و با حرکت این پنجره بر روی دادههای اولیه و انجام محا سبات برروی آنها،
دادههای جدید تولید می شود .پارامترهای ژئومورفومتری ،از م شتقات مدل رقومی ارتفاعی ا ست و میتوان با ا ستفاده از
پنجرههای با الگوریتمهای مختلف ،محاسبات ژئومورفومتری را انجام داد.
در مورد پنجرههای با ابعاد بزرگتر ،روش کار به همین صورت میبا شد و تنها محا سبات در پنجرههایی با ابعاد 5*5
پیک سج صورت میگیرد .مهمترین الگوریتمهای مورد ا ستفاده در ژئومورفومتری ،شامج محا سباتی ا ست که بر روی

Shuttle Radar Topography Mission
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م شتق اول و دوم دادههای ارتفاعی در پنجرهها یا فیلترهایی با ابعاد مختلف اعمال می شود (; Shary, 1995 ; Evans, 1972

 .)Zevenbergen and Thorne, 1987بعدها توسط  Evansـ  Youngتغییراتی بر روی آنها ایجاد شد (.)Shary et al, 2002
الگوریتمهای ایوان ا یانگ شامج توابع چند جملهای ،بدین منظور میباشد (Pennock et al, Young, 1978, Evans, 1972

.)2001
که در این معادالت  p,q,r,s,tو  z0ضرایبی هستند که با استفاده از فرمولهای زیر قابج محاسبه میباشد:
𝑧3 + 𝑧6 + 𝑧9 − 𝑧1 − 𝑧4 − 𝑧7
𝑠∆ 6.
𝑧1 + 𝑧2 + 𝑧3 − 𝑧7 − 𝑧8 − 𝑧9
=𝑞
𝑠∆ 6.
) 𝑧1 + 𝑧3 + 𝑧4 + 𝑧6 + 𝑧7 + 𝑧9 − 2. (𝑧2 + 𝑧5 + 𝑧8
=𝑟
3. ∆𝑠 2
−𝑧1 + 𝑧3 + 𝑧7 − 𝑧9
=𝑠
4. ∆𝑠 2
) 𝑧1 + 𝑧2 + 𝑧3 + 𝑧7 + 𝑧8 + 𝑧9 − 2. (𝑧4 + 𝑧5 + 𝑧6
=𝑡
3. ∆𝑠 2
) 5. 𝑧5 + 2. (𝑧2 + 𝑧4 + 𝑧6 + 𝑧8 ) − (𝑧1 + 𝑧3 + 𝑧7 + 𝑧9
= 𝑧0
9
=𝑝

که بر طبق فرمول توابع چندجملهای مورد استفاده ،مقادیر  p,q,r,sو  tتقریباً مشتقهای نسبی زیر است:
𝑧𝜕
𝑥𝜕
𝑧𝜕
=𝑞
𝑦𝜕
𝑧𝜕 2
𝑟= 2
𝑥𝜕
𝑧𝜕 2
=𝑠
𝑦𝜕𝑥𝜕
𝑧𝜕 2
𝑡= 2
𝑦𝜕
یانگ ،دا شتن  6ضری ضروری نی ست اگرچه تمام این معادالت جزو معادالت
=𝑝

در معادالت چندجملهای ایوان ـ

ا صلی میبا شند ،معموالً ب سیار به یکدیگر نزدیک ه ستند .در الگوریتمهای ارائه شده تو سط  ،)1995( Sharyتوابع چند
جملهای زیر مورد استفاده قرار گرفتهاست:
𝑟. 𝑥 2
𝑡𝑦 2
+ 𝑠. 𝑥. 𝑦 +
+ 𝑝. 𝑥 + 𝑞. 𝑦 + 𝑧5
2
2

=𝑧

که در آن  p,q,r,sو  tضرایبی هستند که باید تعریف شوند و  z5مقدار ارتفاع مشاهده شده در نقطهی مرکزی است.
برازش این معادله به یک پنجرهی  3 * 3با کمترین توانها ،به صورت زیر خواهد بود:
) 𝑧3 + 𝑧6 + 𝑧9 − 𝑧1 − 𝑧4 − 𝑧7
𝑠∆ 6.
) 𝑧1 + 𝑧2 + 𝑧3 − 𝑧7 − 𝑧8 − 𝑧9
=𝑞
𝑠∆ 6.
=𝑝
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𝑧1 + 𝑧3 + 𝑧7 + 𝑧9 − 2. (𝑧2 + 𝑧8 ) + 3(𝑧4 + 𝑧6 ) − 6. 𝑧5
5. ∆𝑠 2
−𝑧1 + 𝑧3 + 𝑧7 + 𝑧9
=𝑠
4. ∆𝑠 2
𝑧1 + 𝑧3 + 𝑧7 + 𝑧9 − 2. (𝑧4 + 𝑧6 ) + 3(𝑧2 + 𝑧8 ) − 6. 𝑧5
=𝑡
5. ∆𝑠 2

=𝑟

با توجه به معادالت فوق ،محاسبات ژئومرفومتری با استفاده از روابط زیر قابج اجرا میباشد.
جدول  :1معادالت مربوط به محاسبهی پارامترهای ژئومرفومتری

معادلهی ریاضی

پارامتر

𝑡 𝑝2 𝑟 + 2𝑝𝑞𝑠 + 𝑞 2

Profile Curvature
3

Plan Curvature

−

) (𝑝2 + 𝑞 2 )(√1 + 𝑝2 + 𝑞 2
𝑡 𝑞 2 𝑟 − 2𝑝𝑞𝑠 + 𝑝2
3

) (√𝑝2 + 𝑞 2
𝑡 𝑞 2 𝑟 − 2𝑝𝑞𝑠 + 𝑝2

Tangential Curvature
3

Longitudinal Curvature
Cross-Sectional
Curvature
Total Curvature
General Curvature

−

) (𝑝2 + 𝑞 2 )(√1 + 𝑝2 + 𝑞 2
𝑡 𝑝2 𝑟 + 𝑝𝑞𝑠 + 𝑞 2
( −2
)
𝑝2 + 𝑞 2
𝑡 𝑞 2 𝑟 − 𝑝𝑞𝑠 + 𝑝2
(2
)
𝑝2 + 𝑞 2
𝑟 2 + 2𝑠 2 + 𝑡 2
)𝑡 −2(𝑟 +

همان طور که گفته شااد ،برای انجام این محاساابات بر روی مدل های رقومی ارتفاعی و اسااتخراج پارامترهای
ژئومورفومتری ،از ابزار Dem Surfaceاسااتفاده شااد .این ابزار به عنوان یک بسااتهی الحاقی به نرمافزار  ArcGISقابج
استفاده میباشد.
2ا 3ا درخت تصمیم
مدل درختی طبقه بندی و رگرساایون ،یک روش ناپارامتری الگوریتمی اساات که به پیشبینی متغیرهای کمی یا
متغیرهای طبقهبندی شااده براساااس مجموعهای از متغیرهای پیشبینی کنندهی کمی و کیفی میپردازد .در این روش
مجموعهای از شر های منطقی 1به صورت یک الگوریتم با ساختار درختی ،برای طبقهبندی یا پیشبینی کمی یک متغیر
به کار میرود .ایجاد درخت تصمیم شامج دو مرحله است .مرحلهی اول ،مرحلهی ایجاد و رشد درخت است .این مرحله
شامج پیوند 2و ان شعاب 3میبا شد .مرحلهی دوم ،مرحلهی توقف و هرس 4ا ست .هدف از این مرحله ،به حداقج ر ساندن
خطای پیشبینی است .در تحقیق حاضر از نرمافزار  See5برای ساختن درخت تصمیم و در نهایت ،پیشبینی زمینلغزش
1

if-then
Merging
3
Splitting
4
Pruning
2
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استفاده شد .متغیرهای مورد استفاده در این مدل ،شامج متغیر مستقج و یک متغیر وابستهی صفر و یک است که صفر
نشاندهندهی عدم حضور و یک نشاندهندهی وجود زمین لغزش در هر پیکسج میباشد .همچنین برای بررسی عملکرد
مدل در برآورد متغیرهای وابسته (دو کالس) ،از ماتریس خطا و دقت کلی استفاده شد .توضیح این نکته الزم است که
دادهها به طور تصادفی به دو دستهی آموزش ( 80درصد از دادههای نمونهبرداری شده) و آزمون ( 20درصد از دادههای
نمونهبرداری شده) تقسیم شدند.
3ا یافتهها (نتایب)
در ابتدا ،نقشااههای پایه با اسااتفاده از نرمافزارهای سااامانهی اطالعات جغرافیایی تهیه و پارامترهای ژئومورفومتری
محاسبه شد .بدین منظور مدل رقومی ارتفاعی به ابزار الحاقی  dem Surfaceوارد و تک تک پارامترهای ژئومورفومتری،
محا سبه و ا ستخراج شد .این محا سبات ،برا ساس معادالت موجود در بخش مواد و روشها میبا شد .ذکر این نکته الزم
ا ست که نحوهی اعمال معادالت در ابزار الحاقی مذکور ،بدین صورت ا ست که به طور م،ال پنجرهای  3*3سلولی از 9

پیک سج اول مدل رقومی ارتفاعی ،انتخاب می شود و به هر یک از سلولها یک کد از  z1الی  z9اخت صاص مییابد .این
پنجره به طور لغزان ،کج ساالولهای مدل رقومی ارتفاعی را طی میکند و نقشااهی تمام پارامترهای ژئومورفومتری تهیه
میشود .نقشهی پارامترهای ژئومورفومتری تهیه شده ،به صورت زیر میباشد:

شکل  -3نقشهی پارامترهای ژئومورفومتری ( به ترتی

در ردیف اول از چپ به راست شامل نقشههای General ،Cross Sectional Curvature

 Plan Curvature ،Longitiudinal Curvature ،Curvatureو در ردیف دوم از چپ به راست شامل Tangential ،Profile Curvature

 Total Curvature ،Curvatureو نقشهی شی

9
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پس از تهیهی نقشااههای پایه ،آنها را به صااورت رسااتر درآورده و با اسااتفاده از روش درخت تصاامیم ،به تهیهی
نق شههای پهنهبندی خطر زمینلغزش در منطقهی مورد مطالعه پرداخته می شود .نتایج این قم ست ن شان داد که ا ستفاده از
پارامترهای ژئومورفومتری ،به میزان قابج توجهی امکان تشااخیص وجود زمین لغزش یا فقدان آن را فراهم میآورد
بدین ترتی

به صورت  100در صد ،انحنای کج با  79در صد و انحنای عمومی با  11در صد از

که پارامترهای شی

بیشترین تأثیر و اهمیت در مدل برخوردار است .نتایج ارزیابی مدل مورد استفاده بر روی دادههای آموزش ،دارای دقت
 88/2در صد بودها ست .از بین دادههای مورد ا ستفاده 20 ،در صد دادهها برای آزمون کنار گذا شته می شود .ارزیابی نتایج
مدل برروی دادههای آزمون ،دارای دقت  74/4ا ست .با توجه به اهمیت پارامترهای ژئومورفومتری ،نتایج به د ستآمده
از درخت تصاامیم را میتوان به صااورت نمودار جریانی زیر بیان کرد .این نمودار را میتوان به منظور تشااخیص زمین
لغزشها از سایر مناطق بهکار برد.
بلی

شیب بیشتر از 51/01

وجود لغزش

خیر
بلی

عدم وجود لغزش

انحنای کل کمتر از 0/0041

خیر

بلی

احتمال وجود لغزش

انحنای عمومی کمتر از 0/1095-

انحنای عمومی بزرگتر از 1/066

بلی

عدم وجود لغزش

شکل -4نتایب به دست آمده از درخت تصمیم در منطقهی مورد مطالعه

با استفاده از نتایج به دستآمده از درخت تصمیم و نقش مهمترین پارامترهای کس

شده برای تشخیص زمینلغزش،

به پهنهبندی منطقهی مورد مطالعه از لحاظ وقوع این پدیده پرداخته شااد .محاساابات انجامشااده بر روی نقشااههای
ا ستخراج شده در مورد پارامترهای ژئومورفومتری ،با ا ستفاده از ابزارهای آنالیز ر ستر در محیط نرمافزار  ArcGISانجام
شد .نتایج این کار به صورت نقشهی زیر ،شامج پیشبینی محدودههای لغزشی است.
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شکل  -5پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از درخت تصمیم و پارامترهای ژئومورفومتری (محدودههایی که با خطوط تیره مشخص شدهاست،
مستعد زمینلغزش میباشند)

4ا بحث و نتیجهتیری
در این تحقیق با ا ستفاده از روش درخت ت صمیم ،به پهنهبندی خطر زمینلغزش در منطقهی سانیچ یزد پرداخته شد.
نتایج به د ست آمده در این پژوهش ،قابلیت منا س

این روش را در پهنهبندی خطر زمینلغزش در منطقهی مورد مطالعه

ن شان میدهد .بدین صورت که با ا ستفاده از مقادیر مختلف پارامترهای ژئومورفومتری و نق شههای به د ست آمده از
اعمال معادالت ،میتوان به نقشههای پیشبینی زمینلغزش دستیافت .بدینترتی

با تهیهی نقشهی شی  ،انحنای کج و

انحنای عمومی و به کارگیری نتایج به دساات آمده در این تحقیق ،میتوان سااطح محتمج برای وقوع زمینلغزش را
شنا سایی کرد .در تف سیر نتایج به د ست آمده از درخت ت صمیم ،میتوان چنین گفت که بخش اعظم زمینلغزشها در
شی های باالی  51درصد اتفاق افتادهاست .در صورتیکه شی

کمتر از این مقدار باشد چنانچه مقدار انحنای کج کمتر

از  0/0041باشد زمینلغزش رخ نمیدهد .اما چنانچه مقدار انحنای کج بیشتر از مقدار مذکور باشد ،دو حالت اتفاق خواهد
11
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 احتمال رخ دادن زمینلغزش وجود دارد و در، – کمتر باشااد0/1095 افتاد در صااورتی که مقدار انحنای عمومی از
 صحت نتایج به، در این تحقیق. زمینلغز شی به همراه نخواهد دا شت، بی شتر با شد1/066 صورتی که مقدار این انحنا از
) با2009(  این میزان صحت به دست آمده در مقایسه با تحقیقات وانگ و نییو. درصد بود74/4 دست آمده از این مدل
 در صد اااا که به پهنهبندی خطر زمینلغزش با92/9 ) با مقدار صحت2012(  و بوی و همکاران99/15 مقدار صحت
استفاده از روش درخت تصمیم پرداختهاند ااا پایین میباشد به این دلیج که در تحقیقات دیگر به غیر از خصوصیات
 نتایج. نیز در پهنهبندی این خطر ا ستفاده شدها ست...  نوع سازند و، از خ صو صیات دیگری مانند نوع کاربری،ژئومتری
 انح نای کج و انح نای عمومی مهمترین، شاا ی

 در بین پارامتر های ژئومورفومتری به ترت ی،این تحقیق نشاااانداد

 فاکتورهای فاصااله از،)2012(  در تحقیق بوی و همکاران.پارامترهای وقوع زمینلغزش در منطقهی مورد مطالعهاساات
 وTsai  در تحقیق.و کاربری زمین به عنوان مهمترین فاکتورهای مؤثر در وقوع زمینلغزش انتخاب شااد

 شاای،جاده

 قابلیت روش. کاربری و شاخص پو شش گیاهی نرمال شده مهمترین عوامج بودند،  فاکتورهای شی،)2013( همکاران
 شبکهی ع صبی و غیره از این قابلیت،درخت ت صمیم در مقای سه با روشهای متداول دیگر از قبیج رگر سیون لج ستیک
 این امر به ما این.برخوردار اساات که به رتبهبندی اهمیت عوامج مختلف در وقوع زمینلغزش در یک منطقه میپردازد
 به مقایساااهی،امکان را میدهد که برای تعیین نقشاااه های پهنهبندی و کنترل زمینلغزش در منطقهی مورد مطالعه
.فاکتورهای مؤثر در زمینلغزش و تمرکز بیشتر در فاکتور مورد نظر بپردازیم
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Model of landslide hazard zonation and its effective factors using quantitative
geomorphology (Case Study: Sanich region, Yazd)
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Abstract
Landslide can be considered as one of the important challenges of nature
that affects natural areas and human societies. Several factors such as
Article History:
physical characteristics of the watershed, geology, soil structure,
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meteorology and hydrology are the most important environmental factors
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affecting in the landslide event. In order to reduce damage, landslide
Revised:
zoning have significant role in management of this phenomenon and
April 04, 2015
planning. Many methods have been studied and used for landslide zoning.
Accepted:
For landslide hazard zoning, geomorphometry parameters used in surface
September28, 2016
digital modeling, are applied in this study. For this purpose, by using visual
interpretation of aerial photographs and clear landslide position; map was
made in the GIS. Then, by using a digital elevation model,
geomorphometry parameters of landslides area, were extracted with a
dense random sampling network. The decision tree is used to analysis of
these parameters importance. Then, by using the geomorphometry
Keywords:
parameters, landslide maps were extended for all the area. The results
Zoning
evaluation shows that the landslide digital zonation using the
Landslide
geomorphometry geomorphometry parameters have 88.2% accuracy. 20% of the data were
abandoned for the test. Model results accuracy evaluation on the test data
decision tree
was 74.4 percent. Among the used parameters, parameters slope with
100 percent, total curvature with 79% and a general curvature with 11%
have greatest impact and it can be most important in the model.
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