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بررسی کارایی روشهای دو و چند متغیره در پهنهبندی خطر زمینلغزش
(مطالعه موردی :حوضهی چهلچای)
ابوالحسن فتحآبادی* :استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدهی کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گلستان
اکرم قندی :کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشگاه گنبدکاووس ،گلستان
حامد روحانی :استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدهی کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گلستان
سیدمرتضی سیدیان :استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکدهی کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبدکاووس ،گلستان

تاریخچه مقاله (تاریخ دریافت1395/06/9 :

تاریخ پذیرش)1396/01/25 :

چکیده
به منظور مدیریت و کاهش خطرات ناشی از وقوع زمینلغزش نیاز است تا مناطق مختلف از نظر اینن خطنر ،پهننه-
بندی شود؛ بدین منظور در این تحقیق با استفاده از روشهنای شنهکه عصنهی مصننوعی ،رسرسنیون لیسنتیس ،نسنهت
فراوانی ،شاخص آماری و دمپستر شفر ،به پهنهبندی خطر زمینلغزش در حوضهی چهلچای استان سلستان پرداخته شد.
پس از تهیهی نقشهی پراکنش زمین لغزشها ،نقشهی فاکتورهای مستقل مؤثر در وقوع زمینلغزش شامل شنی ،،ههنت
شی ،،فاصله از هاده ،فاصله از رودخانه ،کاربری اراضی ،انحنای کل ،انحنای دشت ،انحنای پروفیل ،ارتفناع ،شناخص
رطوبت توپوسرافیکی ،زمینشناسی و فاصله از سسل تهیه شد .برای آموزش و آزمون مدلهای مختلف 91 ،زمینلغزش
مشاهداتی به دو سروه تقسیمبندی شد :آموزش و تست .آموزش ،شامل  80درصد کل زمینلغزشها ( 73زمین لغنزش)
و تست ،شامل  20درصد زمینلغزشها ( 18زمینلغزش) است .نتایج نشان داد ،مقندار مسناحت حاصنل از زینر منحننی
 ROCدادههای تست برای روشهای شهکه عصهی ( ،)0/86رسرسیون لیستیس ( ،)0/77دمپستر شنفر ( ،)0/77نسنهت
فراوانی ( )0/72و شاخص آماری ( )0/71است .به طور کلی هم از نظر مساحت زیر منحنی  ROCو هم از نظنر تعنداد
زمینلغزشهای مشاهداتی در کالسهای مختلف حساسیت ،بهترین عملکرد مربوط به روشهنای چنند متغینرهی شنهکه
عصهی مصنوعی و رسرسیون لیستیس بود و در بین روشهای دو متغیره نیز روش دمپستر شفر ،عملکرد بهتری نسنهت
به سایر روشهای دو متغیره داشت.
واژسان کلیدی :زمینلغزش ،چهلچای ،پهنهبندی ،چند متغیره ،دو متغیره ،منحنی .ROC

1ن مقدمه
از جمله شایعترین پدیدههای طبیعی تغییر شکلدهندهی سطح زمین ،حرکت هتای تتهدهای است
دورانهای زمین شناسی به وقهع پیهسته و امروزه دخال

کته در تمتامی

عهامل انسانی باعث تشدید آنها شدهاس  .در سیستمهای طبیعی

سراسر دنیا ،حرک های تهدهای یکی از مهمترین بالیای طبیعی به شمار میرود .این پدیده هر سال خساراتهای جتانی
و متتالی فراوان تی بتته جهامتتع انستتانی وارد متتیستتازد؛ ب ته طتتهری کتته در طتتهل ستتالهای  1990تتتا  ،2005زمتتین

* نویسنده مسئول:

fathbabadi@ut.ac.ir
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لغزشها در حدود  4/89درصد بالیایی طبیعی را به خهد اختصاص دادهاس  .ساالنه زمینلغزش به مرگ  5نفر در کانادا،
 18نفر در ایتالیا 25 ،تا  50نفر در آمریکا 88 ،نفر در برزیل 150 -140 ،نفر در چین و  160نفر در نپال منجر متیشتهد .از
نظر اقتصادی ،وقهع زمینلغزشها به خساراتی حدود  1/4میلیارد دالر در کانادا 2/6 ،تا  5میلیتارد در ایتالیتا 1/6 ،تتا 3/2

میلیارد دالر در آمریکا و  19/6میلیارد دالر در نپال ( )Sidle and Sochiai, 2006منجر شدهاس  .این شرایط در آینده به
دلیل تهسعهی شهری و شهرسازی نامناسب ،از بین بردن جنگلها و سکهن

در مناطق حساس به زمینلغزش ،بدتر هتم

میشهد (.) Ercanoglu and Gokceoglu, 2004
برای تصمیمگیری مناسب و اتخاذ استراتژیهای آینده ،نیاز اس
آن ارزیابی شهد .حساسی

هر منطقه از نظر وقهع زمینلغزش و حساسی

بته

به زمینلغزش را میتهان ،احتمال وقهع زمینلغزش در هر مکان براساس ارتباط بین تهزیتع

زمینلغزشها و فاکتهرهای مؤثر بر آن تعریف کرد ( .)Guzzetti et al, 2005فرآیندی که طی آن نقاط مختلف یت
منطقه از نظر وقهع زمینلغزش در طبقات مختلف قرار میگیرند ،پهنتهبنتدی خطتر زمتینلغتزش (Sidle and , 2006

 )Sochiaiنامیده میشهد .تاکنهن روشهای مختلفی برای پهنهبندی خطر زمینلغزش ارائه شتدهاست  .ایتن روشهتا را
میتهان به دو دستتهی اصتلی روشهتای کمتی و کیفتی تقستیمبندی کترد (.) Ercanoglu and Gokceoglu, 2004
روشهای کیفی بیشتر بر نظر شخصی مبتنی اس  .در این روشها ،براساس قضاوت کارشناسان بته ارزیتابی خطتر یتا
حساسی

میپردازند ( .) Aleotti and Chowdhury, 1999در روشهای کمی نظر متخصص کمتر دخیل بهده و بیشتر

براساس مقادیر عددی حاصل از آنالیز ،الیههای اطالعاتی مختلف بنا گذاشته شدهاند ( .)Guzzetti et al, 1999روشهای
کمی به روشهای احتماالتی ،روشهایی که براساس قهانین احتماالتی نیستند (شبکه عصبی ،منطق فتازی ،نهروفتازی،
ماشینهای بردار پشتیبانی و غیره) و روشهای آماری تقسیم میشهد ( .)Kanungo et al, 2009روشهای آماری نیز به
دو دستهی دو و چند متغیره تقسیمبندی میشهد .روشهای دو متغیره ،شکل اصالح شدهی ترکیب کیفی نقشهها هستتند
که در آن هر ی

از الیههای اطالعاتی با تهزیع زمینلغزشهای مهجهد مقایسه میشهد و برای هر طبقه از فاکتهرهتای

مؤثر براساس روابط آماری بین زمینلغزش گذشته و طبقات فاکتهرهای متؤثر ،ارزش وزنتی اختصتاص داده میشتهد
( .)Van Westen, 1994در روشهای چند متغیره ،وزنهای مربهط به هر فاکتهر نشاندهندهی سهم نسبی هر فاکتهر در
احتمال وقهع زمینلغزش در هر منطقه اس  .عالوه بر این ،اثرات متقابل فاکتهرهای مختلف در وقهع زمینلغزش نیز در
این روشها دیده شدهاس

(.)Suzen and Doyuran, 2004

روشهای چند متغیره در ابتدا تهسط  )1988 ،1983( Carraraو  Carraraو همکاران ( )1992 ،1991برای پهنته-
بندی زمینلغزش در ایتالیا استفاده شد ( .)Carrara, 1983 & Carrara et al, 1992پس از این کارهای اولیه ،روشهتای
چند متغیره در پهنهبندی زمینلغزش استفادهای گسترده یاف

که عمدتاً شتامل روشهتای رگرستیهن و آنتالیز تحلیتل

تشخیص چند متغیره بهد .از سهی دیگر ،در ابتدا روش رگرسیهن لجستی

در پهنهبندی زمینلغتزش کتاربرد چنتدانی

نداش  ،ولی به تدریج استفاده از این روش گسترش پیدا کرد ( .)Suzen and Doyuran, 2004با گستترش استتفاده از
روش ههش مصنهعی در زمینههای مختلف ،از این روشها در پهنهبندی خطر زمینلغزش در مناطق مختلف نیز استتفاده
شد )2009( Youssef and Pradhan .با استفاده از شاخص  ،ROCروش نسب

فراوانی را بتا رگرستیهن لجستتی

برای تهیهی نقشههای پهنهبندی خطر زمینلغزش در کشهر مالزی مقایسه و ارزیابی کردند و به این نتیجه رستیدند کته
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فراوانی از عملکرد بهتری برخهردار اس  Caniani .و همکاران ( )2008با استفاده از روش شبکه عصتبی

روش نسب

مصنهعی ،نقشهی پهنهبندی خطر زمینلغزش را در منطقهی پهتنزا واقع در ایتالیا تهیه کردند .با استتفاده از اعتبارستنجی
متقابل ،شبکه عصبی قادر بهد  80درصد پیسکلهای دارای زمینلغزش را به درستی برآورد کنتدLee and Pradhan .

( )2009با سه مدل رگرسیهن لجستی

 ،شبکه عصبی مصنهعی و نسب

فراوانی ،نقشههای پهنهبندی زمینلغزش را تهیه

و آنها را بر پایهی شاخص  ROCارزیابی کرد .نتایج نشان داد که به ترتیب مدلهتای رگرستیهن لجستتی
عصبی مصنهعی ،نسب
نقشهی حساسی

به روش نسب

و شتبکه

فراوانی عملکرد بهتری داشتهاست  Regmi .و همکتاران ( ،)2014بته تهیتهی

زمینلغزش در هیمالیا با استفاده از روشهای نسب

نتایج سطح زیر منحنی ) (AUCنشان داد که مدل نسب

فراوانی ،شاخص آماری و وزن شتاهد پرداختنتد.

فراوانی با ( ، (AUC = 75/4نسب

به مدل وزنتی مشتاهداتی

( ) AUC =74/9و شاخص آماری با ( (AUC = 74/6کتارایی بهتتری داشت  Conforti .و همکتاران ( ،)2014بته
شبکه عصبی مصنهعی در تهیهی نقشه حساسی

ارزیابی قابلی

زمینلغزش در حهضهی آبریز رودخانهی تهربهله ،شمال

کاالبریا ایتالیا پرداختند .نتایج نشان داد حدود  46درصد از منطقهی مهرد مطالعه ،در کالسهای با حساسی
قرار گرف

بستیار بتاال

و حاصل سطح زیر منحنی ( 0/90 )AUSشد Kavzoglu .و همکتاران ( ،)2015کتارایی روشهتای چنتد

متغیرهی ماشین بردار رگرسیهن ،رگرسیهن لجستی

و درخ

تصمیم را نسب

به روشهای دو متغیرهی نسب

فراوانی،

وزن شاهد و شاخص آماری در پهنهبندی خطر زمینلغزش منطقهی دزکهی استان ترابزون ترکیه مقایسه کردند .نتتایج
نشان داد که روشهای چند متغیره نسب
بهترین عملکرد به روش نسب

به روشهای دو متغیره عملکرد بهتری داش  .در بین روشهتای دو متغیتره،

فراوانی و در بین روشهای چند متغیره ،بهترین عملکرد به روش ماشین بردار پشتتیبان

اختصاص داش .
هر ی

از روشهای پهنهبندی ،مزایا و معایب خاص خهد را دارد و هیچ روش جامعی نیس

محققین در سراسر دنیا باشد .در هر منطقه با تهجه به شرایط ،میبایس

که مهرد قبتهل تمتا

روش مناسب انتخاب شهد و پهنهبنتدی زمتین-

لغزش براساس آن صهرت گیرد؛ بدین منظهر ،در این تحقیق به پهنهبندی خطر زمینلغزش در حهضهی چهلچای استان
گلستان با استفاده از روشهای دو متغیره (نسب
مصنهعی و رگرسیهن لجستی

فراوانی ،شاخص آماری و دمپستر شفر) و چند متغیره (شتبکه عصتبی

) پرداخته شد .با استفاده از هر روش ،نقشهی حساسی

به زمینلغزش تهیه و در نهایت

بهترین روش ،انتخاب و مهمترین شاخصها ت که به نهعی در وقهع زمینلغزش در منطقهی مهرد مطالعه نقش دارند ت
شناسایی شد.
2ن مواد و روش
2ن 1ن منطقهی مورد مطالعه
منطقهی مهرد مطالعه در این تحقیق ،حهضهی آبخیز چهلچای واقع در استان گلستان اس  .این حهضه بتا مستاح
 25683/12هکتتار ،در  36 59تاَ 37َ13عرض شمالی و  55 23تا َ 55َ38طهل شرقی واقع شتدهاست  .میتانگین بارنتدگی
ساالنهی حهضه ،برابر  766/5میلیمتر اس

که اسفند با  98/8میلیمتر بارندگی ،بیشترین میزان و خرداد ،با  28میلتیمتتر

بارندگی کمترین میزان بارش را در حهضه به خهد اختصاص دادهاس  .حدود  90درصد بارش به صهرت بتاران است .
بیشترین سطح حهضه ( 62درصد) نیز از جنگل پهشیده شدهاس .
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شکل  :1موقعیت حوضهی آبخیز چهلچای در ایران و استان سلستان

2ن2ن تهیهی الیههای اطالعاتی موردنیاز
اولین مرحله در تهیهی نقشهی حساسی

به زمینلغزش ،تهیهی اطالعات دربارهی زمتینلغزشهتایی است

گذشته و حال در منطقه اتفاق افتادهاس  .این گا  ،گامی اساسی در تهیهی نقشهی حساسی

کته در

بته زمتینلغتزش است

(

) Ercanoglu and Gokceoglu, 2004 & Guzzetti and Carrara, 2005؛ زیرا وقهع زمینلغزشهای گذشتته و حتال
کلیدی برای برآورد احتمال وقهع زمینلغزش در آینده به شمار میرود ( .)Guzzetti and Carrara, 2005برای تهیتهی
نقشههای حساسی

به زمینلغزش ،هم از دادههای میتدانی و هتم از اطالعتات کتابخانتهای استتفاده شتد .در مطالعتات

کتابخانهای ،تحقیقات قبلی ت که در منطقه اجرا شده بهد ت بررسی و مشخص شد که پتیش از ایتن در منطقتهی متهرد
مطالعه ،برخی نقاط به عنهان نقاط وقهع زمینلغزش شناسایی شدهاس

(کریمی و همکاران .)1392 ،در این گا همچنتین از

عکسهای ههایی (سال  )68و گهگل ارث نیز در شناسایی نقاط احتمالی وقهع زمینلغزش استفاده شد .در گا دو کته
به بازدید میدانی اختصاص داش  ،نقاط شناسایی شده در تحقیقات قبلی بیشتر بررسی شد و با مشاهدات زمین و پرس و
جه از افراد بهمی منطقه ،زمینلغزشهای جدید شناسایی و با استفاده از  GPSمهقعی

و محدودهی آنها ترستیم شتد .در

هر زمینلغزش در ضمن بازدید زمینی ،نهع زمینلغزش نیز شناسایی گردید .ذکر این نکته الز است

کته بازدیتدهای

زمینی در بازهی زمانی پاییز تا اسفند  1393اجرا شد .سپس محدودهی شناسایی شده برای هر زمینلغزش به گهگتل ارث
انتقال داده و در نهای  ،نقشهی پراکنش زمین لغزشهای منطقه تهیه شد .با تهجه به تأثیر متفاوت فاکتهرهتا در وقتهع
زمینلغزشهای مختلف در این تحقیق ،فقط زمینلغزشهای از نهع لغزش چرخشی بررسی گردید.
پس از تهیهی نقشهی پراکنش زمینلغزشهای منطقه ،نقشهی فاکتهرهای مؤثر در وقهع زمینلغزش تهیه شد .بترای
این مطالعه ،فاکتهرهای مختلف براساس سه ویژگی کلیدی مرتبط بهدن ،در دسترس بهدن و مقیاس انتخاب شدند .بدین
منظهر ،در این تحقیق  12فاکتهر مرتبط برای تهیهی نقشهی حساسی
از :شیب ،ارتفاع ،جه

زمینلغزش انتخاب شد که این فاکتهرها عبارتنتد

شیب ،فاصله از رودخانه ،انحنای کل ،انحنای پروفیل ،انحنای دش  ،فاصله از گستل ،فاصتله از
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جاده ،کاربری اراضی ،شاخص رطهب

تهپهگرافی و زمینشناسی .برای تهیهی نقشهی  12فاکتهر متؤثر ،از نقشتههتای

تهپهگرافی ،زمینشناسی و کاربری اراضی منطقه استفاده و با تهجه به مقیاس نقشههای مهجهد ،در تما آنهتا انتدازهی
سلهلها  20*20متر در نظر گرفته شد .در شکل ( ،)2نقشههای فاکتهرهای مؤثر ارائه شدهاس .
2ن3ن اهرای روشهای مختلف
2ن3ن1ن روشهای دو متغیره
روش نسب
اتفاق افتادهاس

فراوانی ( )FR1مدل احتمالی سادهای اس
ت و نسب

که از نسب

مساح

احتمال وقهع زمینلغزش به عد وقهع آن برای ی

زمینلغزشها ت کته در کتل منطقته
ویژگی تعریف میشهد ( Chen et al,

 )2014که میتهاند تهسط رابطهی ( )1بیان گردد:
()1

 ، LSIشاخص حساسی

زمینلغزش و  ، FRنسب

فراوانی اس

که با رابطهی ( )2حاصل میشهد:

()2

در این رابطه A ،تعداد پیکسلهای زمینلغزش در هر کالس B ،تعداد کل پیکسلهای زمینلغزش در منطقهی مهرد
مطالعه C ،تعداد کل پیکسلهای هر کالس و  Dتعداد کل پیکسلهای منطقهی مهرد مطالعه هستند.
دومین روش آماری دو متغیرهی مهرد استفاده در این تحقیق ،روش شاخص آماری ( )SI2اس  .این متدل تهستط
( )Van Westen, 1997برای تهیهی نقشهی حساسی

به زمینلغتزش ارائته و در تحقیقتات ( & Van Westen, 1997

 )Pradhan and Youssef, 2009 & Kavzoglu et al, 2015 & Zhao et al, 2015برای پهنهبندی خطتر زمتینلغتزش
استفاده شد .در مدل  SIارزش وزنی هر کالس از پارامترها ،با لگاریتمگیری از نسب

تراکم زمتینلغتزش در کتالس

مهردنظر بر تراکم آن در کل نقشه حاصل میشهد (رابطهی.)3

Frequency Ratios
Statistical Index

27
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شکل  :2نقشههای فاکتورهای مؤثر در وقوع زمینلغزش در منطقهی مورد مطالعه
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()3

وزن داده شده به طبقهی  iاز پارامتر،j

تراکم زمینلغزش در کالس  iاز پارامتر  f ،jتتراکم زمتینلغتزش در

تعداد پیکسلهای زمینلغزشها در کالس  iاز پارامتر ،j

کل منظقه،

تعداد کل پیکسلهای کالس  iپتارامتر ،j

تعداد کل پیکسلهای زمینلغزش منطقه و  Aتعداد کل پیکسلهای منطقهی مهرد مطالعه هستند.
سهمین روش دو متغیرهی مهرد استفاده در این تحقیق ،روش دمپستر شفر اس  .در پهنهبندی خطر زمتینلغتزش بتا
استفاده از تئهری دمپستر شفر چنانچه  Eijنشاندهندهی کالس  jفاکتهر  iباشد ،نسب
پیکسل

احتمال وقهع زمینلغتزش بترای

در صهرت در نظر گرفتن  Eijبه صهرت رابطهی ( )4تعریف میشهد:

()4

تعداد زمینلغزشهایی اس

در این رابطه،

زمینلغزش در منطقهی مهرد مطالعه،
مهرد مطالعه اس  .به طهر مشابه ،نسب

که در

اتفاق میافتد،

تعداد کل سلهلها در کالس
احتمال برای حال

و

تعداد کل ستلهلهتای دارای
کل تعداد پیکسلهتای منطقتهی

فقدان زمینلغزش به صهرت رابطهی ( )5تعریف میشهد:

()5

صهرت ،نشاندهندهی نسب

زمینلغزشهایی اس

ی نسبتی از سلهلهای فاقد زمینلغزش خارج از کالس

که در ی

کالس مشخص اتفاق نمیافتند و مخرج ،نشاندهنده-

اس  .با استفاده از رابطههای ( )6تا ( ،)8تهابتع بتاور ،1عتد

باور 2و عد قطعی  3محاسبه میشهد.
()6

()7

-

()8

= 1-

تهابع باور و عد باور ،به ترتیب حدود باال و پایین احتمال هر کالس هستند .اختالف بین این دو تابع به عنهان تابع
عد قطعی

در نظر گرفته میشهد.

پس از تهیهی نقشههای پراکنش زمینلغزشها و نقشههای فاکتهرهای مؤثر ،تما نقشهها تبدیل به رستر شتدند .در
گا بعد ،هر ی

از نقشههای فاکتهرهای مؤثر با نقشهی پراکنش زمینلغزشهتا ترکیتب و تعتداد پیکستلهای دارای

زمینلغزش در هر ی

از کالسهای فاکتهرهای مؤثر شتمارش شتدند .پتس از انتقتال اطالعتات مربتهط بته تعتداد
1

Belief function
Disbelief function
3
Uncertainty
2
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پیکسلهای هر کالس و تعداد سلهلهای دارای زمینلغزش در هر کالس به نر افزار اکسل ،روابط مربهط به روشهتای
دو متغیره شامل روش نسب

فراوانی ،شاخص آماری و روش دمپستر -شفر اجرا شد .پس از محاسبهی وزنها در نتر -

افزار اکسل ،این وزنها در نر افزار  ARCGISبه الیههای مختلف انتقال پیدا کرد ،سپس الیه رستری مربهط بته وزن-
های هر الیه تهیه و با ترکیب الیههای مختلف ،الیهی نهایی حساسی

به زمینلغزش برای منطقهی مهرد مطالعه تهیته

شد.
2ن3ن2ن روشهای چند متغیره
2ن3ن2ن1ن شهکه عصهی مصنوعی) ANN(1
یکی از مدلهای مناسب برای اجرای رگرسیهن و کالسهبندی ،شبکه عصبی مصتنهعی است  .ایتن روش بته طتهر
مهفقیت آمیتزی در چنتد تحقیتق ( & Caniani et al, 2008 & Pradhan and Lee, 2009 & Conforti et al, 2014

 )Pradhan and Lee, 2010 & Yilmaz, 2009برای پهنهبندی خطر زمینلغزش استفاده شدهاس  .در تهستعهی شتبکه
عصبی مصنهعی ،دادهها معمهالً به دو زیرمجمهعهی آمهزش و تس

تقستیم میشتهند .قبتل از اجترای شتبکه عصتبی

مصنهعی باید دادههای آمهزش و آزمتهن انتختاب شتهند ( .)Caniani et al, 2008 & Nefeslioglu et al, 2008ایتن
دادههای آمهزشی برای بهینهسازی وزنهای نرونها استفاده میشهند .همچنین برای جلهگیری از بیش برازشتی در ایتن
تحقیق ،از دادههای اعتبارسنجی ت که در حدود  10درصد دادههای کل بهد ت استفاده شتد .بنتابراین ،از تعتداد کتل 91
(شامل  1789سلهل) زمینلغزش مشاهدهشده ،تعداد  64زمینلغزش برای آمهزش 9 ،زمینلغزش بترای اعتبارستنجی و 18

زمینلغزش برای آزمهن با استفاده از روش نمهنه برداری مربع التین به صهرت تصادفی انتخاب شد .در فرآیند آمتهزش
و ارزیابی مدل نیاز اس

که به همان تعدادِ سلهلهای دارای زمینلغزش ،سلهلهای فاقد زمینلغزش نیز استتفاده شتهند.

بدین منظهر از روش نمهنهبرداری مربع التین به دلیل نمهنهبردای یکنهاخ تر ،برای نمهنهبرداری سلهلهای فاقد زمین-
لغزش استفاده شد .در طی مراحل آمهزش و ارزیابی ،سلهلهایی که تح تأثیر زمینلغزش قرار نمیگیرنتد بته عنتهان
مناطق «نامستعد به زمینلغزش» و سلهلهایی که تح تأثیر زمینلغزش قرار میگرفتند به عنتهان «منتاطق مستتعد بته
زمینلغزش» طبقهبندی شدند و به ترتیب به مناطق نامستعد ،کد صفر و مناطق مستعد ،کد ی

اختصاص داده شتد .در

این تحقیق از شبکه عصبی پرسپترون چند الیه با الیهای ورودی ،خروجی و پنهان ت که تعداد نرونهای آن به صتهرت
صحیح و خطا تعیین میگردید ت استفاده شد .قبل از ورود دادهها به مدل ،دادههای ورودی با استفاده از رابطتهی ( )9در
دامنهی عددی ( )0/95 - 0/05قرار گرفتند:
()9
دراین رابطه yi ،مقادیر استانداردسازی شده ymin ،و  ymaxبه ترتیب نشتاندهنتدهی مقتادیر حتداقل و حتداکرر
پارامتر مهردنظر اس .
روش چند متغیرهی دیگر که در این تحقیق استفاده شد ،روش رگرسیهن لجستی
آماری اس

که با استفاده از ی

یا چند متغیر مستقل ،احتمال وقهع ی

اس  .رگرسیهن لجستی

روشی

متغیر وابسته دو یتا چنتد حالتته را بترآورد
Artificial Neural Network
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میکند (  .)Hosmer and Lemeshow, 2000شکل کلی رابطهی رگرسیهن لجستی

به صهرت رابطتههای ( 10تتا )12

اس :
()10
()11
()12

 X1و  Xmمتغیرهای مستقل ،ترکیب خطی متغیرهای مستقل و  bm ،b2 ،b1ضرایب رگرسیهن هستند که بایتد
تخمین زده شهند .اگر  Zی

متغیر وابستهی دو حالته ( 0و  )1باشد ،در این حال

( )z = 1نشاندهندهی وقهع زمتین-

لغزش و ( )z = 0نشاندهندهی عد وقهع زمینلغزش و  Pاحتمال وقهع آن اس  .در این روش با استتفاده از دادههتای
آمهزش و اعتبارسنجی ،مهمترین متغیرهای ورودی به روش انتخاب پیش روند در نتر افتزار  SPSSتعیتین شتدند .در
مرحلهی بعد ،پارامترهای مدل برآورد و در نهای

مدل رگرسیهن حاصل شده در نر افزار  ARC GISبرای کل منطقه

اجرا شد.
3ن یافتهها (نتایج)
در جدول ( ،)1نتایج روشهای دو متغیره ارائه شدهاس  .در روش نسب
کالس مشخصی از ی
لغزش اس

باشد بیانگر همبستگی قهی بین کالس فاکتهر مهرد نظر و وقهع زمین-

فاکتهر ،بزرگتر از ی

و چنانچه این وزن کمتر از ی

زمینلغزش در منطقهی مهرد مطالعه اس

فراوانی چنانچته وزن حاصتل شتده بترای

باشد ،بیانگر همبستگی ضعیف بین فتاکتهر متهرد نظتر و احتمتال وقتهع
( .)Pourghasemi et al, 2012با تهجه به جدول ( )1دیتده متیشتهد کته در

منطقهی مهرد مطالعه در شیبهای  0تا  174درصد ،زمینلغزش مشاهده و در شیبهای بیش از این مقدار ،هتیچ زمتین-
لغزشی مشاهده نشدهاس

و در نتیجه ،وزنهای نسب

فراوانی در شیبهای بیش از  174درصد برابر بتا صتفر شتدهاند.

بیشترین تعداد زمینلغزش در شیبهای  0 - 26درصد و  26 -47درصد رخ دادهاس  ،در نتیجه بتزرگتترین وزنهتای
نسب

فروانی مربهط به این کالسهای شیب اس .
با تهجه به جدول ( )1مالحظه میشهد که زمینلغزش در تما جهات شیب در منطقهی مهرد مطالعته مشتاهده شتده-

اس  .بیشترین زمینلغزشهای مشاهده شده در منطقهی مهرد مطالعه ،به ترتیب در جه هتای شتمال غترب ،غترب و
شمال شرق اتفاق افتادهاس  .با تهجه به مساح
نسب

کم مناطق مسطح در منطقهی مهرد مطالعه ،بزرگترین مقادیر وزنهای

فراوانی در مناطق مسطح ،سپس شمال غربی به دلیل تعداد زیاد زمینلغزشهای به دس

آمدهاس  .در مهرد عامل

ارتفاع ،تا ارتفاع  1591متر در منطقهی مهرد مطالعه در کالسهای ارتفاعی ،زمینلغزش مشاهده شده و از این ارتفاع بته
باال زمینلغزشی دیده نشدهاس .
بررسی نقشهی زمینشناسی در منطقهی مهرد مطالعه نشان داد که فقط در سازندهای ،El ،K2 ،Pe ،Pr ،Qt1 ،JMZ
 Qff ،Jsd ،Cm1 ،Dkh ،Qcزمینلغزش مشاهده میشهد .بیشترین تعداد زمینلغزشهای مشاهداتی در منطقتهی متهرد
مطالعه ،به ترتیب در سازندهای  Dkh ،Jsdو  Prمشاهده شدهاند .با در نظر گرفتن مساح
31

هر ستازند ،ستازند  Jsdبتا

بررسی کارایی روشهای دو و چند متغیره در پهنهبندی خطر ...

فتحآبادی و همکاران

مقدار وزنی برابر با  ،5بزرگترین مقدار وزن نسب
حساسی

فراوانی را به خهد اختصاص دادهاس  .پس از سازند  ، Jsdبیشترین

به زمینلغزش در سازندهای  El ،PE ،Prبا مقادیر  FRبزرگتر از  1اس  .اختالف بین  0و  5نسب

فراوانتی

سازندهای مختلف زمینشناسی ،بیانگر تأثیر به سزای نهع سازند بر وقهع زمینلغزش اس  .نتایج حاصل از بررسی نقشه-
به فاصله از آبراههها ،نشان میدهد که با افزایش فاصتله از رودخانته تعتداد زمتین-

ی پراکندگی زمینلغزشها نسب

لغزشهای مشاهداتی به طهر یکنهاخ

کاهش مییابد .با  FRبزرگتر از  ،1بیشترین حساسی

به لغزش در طبقتهی بتا

فاصلهی  0 - 324متری و کمترین حساسی  ،در فاصلهی بیش از  324متری از آبراههها با  FRکهچکتر از  1وجهد دارد.
نتایج بررسی پراکندگی لغزشها نسب
متری نزدی

جاده اس

و کمترین حساسی

به جاده نشان داد که بیشترین حساسی
نسب

فاصلهی بیش از  2772متری مقدار  FRصفر اس

نسب

به لغزش ،دورترین فاصله را نسب
و میتهان گف

بته لغتزش تتا فاصتلهی 735

به جاده دارد؛ به طهری کته در

در فاصلهی بیش از این مقدار ،جاده هیچ تتأثیری در

وقهع زمینلغزش ندارد.
نتایج حاصل از تلفیق نقشهی کاربری اراضی با لغزشهای منطقه ،نشان داد که بیشترین سلهلهای دارای زمینلغزش
به ترتیب در اراضی دیمزار و جنگلی مشاهده شدهاس  .با در نظر گرفتن مساح
وزن نسب

فراوانی برای کاربری دیم سپس کشاورزی به دس

مطالعه ،بیشترین حساسی

هر ی

از کاربریها ،بتزرگتترین

آمدهاس  .به نهعی میتهان گفت

به زمینلغزش در اراضی دیمزار و کشاورزی وجهد دارد؛ عل

انسان در تخریب اکهسیستمهای طبیعی جستجه کرد .در اراضی مرتعی نیز با تهجه به وسع

در منطقتهی متهرد

این مسئله را میتهان در نقش
آنها هیچگهنه زمینلغزشی

دیده نشد.
بررسی پراکنش لغزشها نسب

به فاصله از گسلها در منطقه ،نشان میدهد که تا فاصلهی  2241متتری از گستلها

زمینلغزش رخ دادهاس  .بیشترین تعداد زمینلغزشهای مشاهده شده در فاصلهی  291تا  663متری از گسل وجتهد دارد
و با دور شدن از گسل ،تعداد زمینلغزشهای مشاهداتی کمتر میشهد .رابطهی بین  TWIو احتمال وقهع زمتینلغتزش
نشان میدهد در کالسهای رطهب
 6دارای  FRبزرگتر از  1اس

تهپهگرافی کمتر از  ،6حساسی

و حساسی

کمی به زمینلغزش وجهد دارد و کالس باالتر از

به وقهع زمینلغزش افزایش مییابد و کالسهای با مقتادیر  11-15و 15-23

باالترین مقدار  FRرا دارند .به نهعی میتهان گف

با افزایش مقدار  ،TWIحساسی

اس  .در نقشههای انحنای کل و انحنای پروفیل ،چهن تفاوت بین مقادیر نسب
میتهان نتیجه گرف

به زمینلغزش افزایش پیدا کرده-

فراوانی کالسهای مختلف ناچیز است

که این متغیرها را نمیتهان به عنهان عهامل مؤثر در نظر گرف  .برای نقشهی انحنتای دشت

در

کالس  0/04تا  -0/25مقدار حاصل از  FRبرابر  1/2اس .
پس از محاسبهی وزنهای مربهط در نر افزار اکسل ،این وزنها به الیههای مختلف در نر افزار  ARCGISمنتقتل
شد و با جمع الیهی مختلف نقشهی حساسی

به زمینلغزش با استفاده از روش نسب

فراوانی محاسبه گردیتد .در ایتن

نقشه بزرگترین ،کهچ ترین و متهسطترین وزنهای حاصل شده به ترتیب برابر با  3/96 ، 30/94و  13/08اس  .پتس
از آنکه نقشهی پهنهبندی حاصل شد با استفاده از روش شکس

طبیعی ،نقشهی پهنهبندی به  5کالس خطر شامل طبقهی

خیلی پرخطر ،پر خطر ،خطر متهسط ،کم خطر ،خیلی کم خطر طبقهبندی شد که به صهرت نقشهی شکل ( )3ذکر شده-
اس  .در ستهن ( )6جدول ( ،)1نتایج روش شاخص آماری ارائه شدهاس  .در روش شاخص آمتاری پتس از محاستبهی
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وزنهای مربهط به الیههای مختلف ،این وزنها در نر افزار  ARCGISبه الیهها منتقل شد و با جمع الیههای مختلتف،
نقشهی حساسی
کهچ

به زمینلغزش با استفاده از روش شاخص آماری محاسبه گردید .در نقشهی به دس

آمده بزرگترین،

ترین و متهسطترین وزنها به ترتیب برابر با  -17/15 ،9/036و  -2/62اس  .پس از اینکته نقشتهی پهنتهبنتدی

حساسی

به زمینلغزش تهسط روش شاخص آماری حاصل شد با استفاده از روش شکس

طبیعی ،نقشهی پهنهبندی بته

 5کالس خطر طبقهبندی شد که به صهرت نقشهی شکل ( )3ذکر شدهاست  .در ستتهنهای ( )7تتا ( )9جتدول ،نتتایح
مربهط به روش دمپستر شفر ارائه شدهاس  .در این روش پس از محاسبهی وزنهای مربهط به الیههای مختلف در نر -
افزار  ،ARCGISاین وزنها به الیههای مختلف منتقل شد و با استفاده از قانهن ترکیب دمپستر شفر تهابع باور ( )mtو
عد باور

و عد قطعی

ی تابع باور ( )mtنهایی به دس

الیههای مختلف با هم ترکیب شدند و الیههای نهایی آنها به دس
آمده ،بزرگترین ،کهچ

آمد .در نقشه-

ترین و متهسطترین وزنهای حاصل شده به ترتیب برابر با

 0/12 ،0/99و  0/65اس  .پس از اینکه نقشهی پهنهبندی (نقشهی تابع باور) حاصتل شتد بتا استتفاده از روش شکست
طبیعی ،نقشهی پهنهبندی به  5کالس خطر طبقهبندی شد که به صهرت نقشهی شکل ( )3آمدهاس .
در روش رگرسیهن لجستی

 ،در ابتدا هم خطی بهدن بین متغیرهای مختلف بررسی شتد .نتتایج نشتان داد در تمتا

متغیرها ،مقدار شاخص تهر واریانس ( )VIFکمتر از  10اس ؛ بنابراین ،هیچ رابطهی هم خطی بین متغیرهتای مختلتف
وجهد نداش  .پس از اجرای گا به گا مدل رگرسیهن لجستی

 ،در نهای

از بین  12فاکتهر متهرد بررستی در ایتن

تحقیق  7عامل به عنهان عهامل مؤثر در وقهع زمینلغزش در منطقهی مهرد مطالعته شتناخته شتدند .متدل نهتایی ایتن
رگرسیهن به دس آمده به صهرت رابطهی ( )13اس :
( انحنتای پروفیتل ×  ( + )- 0/774انحنای دشت

×  ( + )- 0/913شیب ×  ( + ) 0/095ارتفاع × Y= 4/162 + )- 0/001

(فاصله از جاده ×  ( + )- 0/002فاصله از رودخانه × ( + )- 0/002سازند × ) + ) 0/092کاربری اراضی× )13( + )- 1/274

پس از تعیین عهامل مؤثر و محاسبهی پارامترهای مدل رگرسیهن لجستی

 ،این مدل در نر افزار  ARCGISاجرا و

نقشهی نهایی پهنهبندی منطقه به زمینلغزش تهیه شد .در این نقشه متهسط وزنها برابر با  0/305به دس
با در نظر گرفتن  5کالس خطر ،نقشهی پهنهبندی به روش شکس

آمد .در نهای

طبیعی کالسهبندی شد که در شکل ( )3ارائه شتده-

اس .
در روش شبکه عصبی برای تعیین تعداد بهینهی نرونهای الیه مخفی ،تعداد این نرونها بین  1تا  25نترون در نظتر
گرفته شد و با استفاده از دادههای آمهزش ،پارامترهای مدل تخمین زده شدند .سپس این مدل برای دادههای تس

اجترا

و مقدار مساح

زیر منحنی  ROCبرای این دادهها محاسبه شد .تعداد نرون بهینه ،تعداد نرونی در نظر گرفته شتد کته

حداکرر مساح

منحنی  ROCرا داش .
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هدول  :1نتایج روشهای دو متغیره

فاکتهر

کالس

A

B

Fr

SI

)M(T

ارتفاع
جه
شیب
انحنای کل
انحنای دش
انحنای پروفیل

545-0

0/078

0/357

4/574

1/520

0/5204

0/0773

0/4023

804-545

0/135

0/255

1/887

0/635

0/2133

0/0956

0/6911

1020-804

0/168

0/109

0/651

-0/429

0/0734

0/1188

0/8078

1214-1020

0/169

0/212

1/252

0/224

0/1413

0/1053

0/7534

1397-1214

0/167

0/043

0/260

-1/347

0/0293

0/1275

0/8432

1591-1397

0/117

0/023

0/198

-1/620

0/0223

0/1228

0/8549

1807-1591

0/094

0/000

0/000

0/000

0/0000

0/1225

0/87775

2076-1807

0/043

0/000

0/000

0/000

0/0000

0/1160

0/8840

>2076

0/028

0/000

0/000

0/000

00/000

0/1142

0/8858

مسطح

0/008

0/033

4/253

1/448

0/4062

0/1087

0/4851

شمال

0/136

0/096

0/712

-0/340

0/0674

0/1167

0/8159

شمال شرقی

0/122

0/109

0/899

-0/107

0/0852

0/1132

0/8016

شرق

0/105

0/024

0/233

-1/457

0/0220

0/1217

0/8563

جنهب شرقی

0/097

0/031

0/316

-1/152

0/0299

0/1198

0/8503

جنهب

0/074

0/029

0/396

-0/927

0/0374

0/1170

0/8455

جنهب غربی

0/098

0/045

0/457

-0/782

0/0433

0/1182

0/8385

غرب

0/146

0/143

0/983

-0/017

0/0932

0/1119

0/7949

شمال غربی

0/216

0/488

2/265

0/818

0/2153

0/0727

0/7119

(>)-0/95

0/050

0/048

0/954

-0/047

0/2115

0/2012

0/5873

()-0/95(-)-0/29

0/217

0/255

1/177

0/163

0/2611

0/1909

0/5480

)-0/29( -0/23

0/414

0/450

1/087

0/083

0/2410

0/1884

0/5706

(>)-0/73

0/026

0/025

0/968

-0/033

0/1950

0/1437

0/6612

()-0/73( -)-0/25

0/150

0/153

1/019

0/018

0/2053

0/1431

0/6515

)-0/25( -0/04

0/377

0/484

1/283

0/249

0/2588

0/1190

0/6222

0/0-04/34

0/311

0/262

0/843

-0/171

0/1698

0/1538

0/6763

0/0-34/76

0/114

0/071

0/624

-0/472

0/1256

0/1506

0/7238

0/2-76/08

0/021

0/005

0/226

-1/489

0/0454

0/1460

0/8086

>2/08

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/1437

0./8563

(>)-0/59

0/039

0/024

0/630

-0/462

0/1186

0/1693

0/7121

()-0/59(-)-0/19

0/203

0/204

1/006

0/006

0/1896

0/1665

0/6439

)-0/19( -0/036

0/319

0/324

1/017

0/017

0/1916

0/1655

0/6429

0/0-36/42

0/342

0/346

1/012

0/011

0/1906

0/1658

0/6436

0/42 -1/21

0/090

0/097

1/076

0/074

0/2028

0/1655

0/6317

>1/21

0/007

0/004

0/568

0/566-

0/1069

0/1673

0/7258
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ادامهی هدول ()1

فاکتور

کالس

a

B

Fr

SI

)M(T

فاصله از سسل
سازند

شاخص رطوبت توپوسرافی
فاصله از رودخانه

0 – 291/808

0/254

0/185

0/730

-0/315

0/1373

0/1814

0/6813

291/808 -663/2

0/163

0/398

2/441

0/892

0/4610

0/1193

0/4196

663/1087-2/64

0/359

0/303

0/844

-0/169

0/1589

0/1805

0/6606

1087/64 -1578/41

0/125

0/034

0/272

-1/302

0/0511

0/1834

0/7656

1578/41 -2241/61

0/078

0/079

1/018

0/018

0/1917

0/1658

0/6425

>2241/61

0/021

0/000

0/000

0/000

00/000

0/1696

0/8304

0 – 291/808

0/254

0/185

0/730

-0/315

0/1373

0/1814

0/6813

Qt2

0/006

0/000

0/000

0/000

0/0000

0/0627

0/9373

Jmz

0/126

0/016

0/124

-2/088

0/0080

0/0703

0/9217

Qt1

0/008

0/006

0/780

-0/249

0/0505

0/0625

0/8870

Jcb

0/111

0/000

0/000

0/000

0/0000

0/0702

0/9298

EM

0/004

0/000

0/000

0/000

0/0000

0/0626

0/9374

Pr

0/059

0/157

2/652

0/975

0/1727

0/0559

0/7714

PE

0/003

0/011

3/843

1/346

0/2509

0/0619

0/6873

k2

0/134

.0/027

0/202

-1/598

0/0131

0/0701

0/9168

El

0/037

0/048

1/269

0/238

0/0824

0/0617

0/8559

Qc

0/008

0/003

0/335

-1/095

0/0217

0/0627

0/9156

Jk

0/009

0/000

0/000

0/000

0/0000

0/0630

0/9370

Dkh

0/287

0/207

0/720

-0/328

0/0467

0/0694

0/8839

Cm1

0/088

0/003

0/038

-3/257

0/0025

0/0682

0/9293

Jsd

0/104

0/520

5/003

1/610

0/3275

0/0334

0/6391

Dpd

0/005

0/000

0/000

0/000

0/0000

0/0627

0/9373

Qff

0/009

0/003

0/373

-0/987

0/0241

0/0627

0/9131

4-0/91

0/209

0/132

0/630

-0/462

0/0597

0/1563

0/7840

4/91 -6/043

0/352

0/302

0/859

-0/152

0/0815

0/1533

0/7653

6/043 -7/26

0/263

0/316

1/203

0/184

0/1141

0/1320

0/7538

7/26 -8/91

0/113

0/126

1/121

0/114

0/1064

0/1401

0/7535

8/91 -11/51

0/040

0/057

1/421

0/351

0/1349

0/1398

0/7252

11/51 -15/42

0/018

0/054

3/066

1/120

0/2922

0/1370

0/5707

>15/42

0/006

0/012

2/219

0/797

0/211

0/1414

0/6475

100-0/078

0/257

0/361

1/403

0/339

0/2810

0/1236

0/5954

100/078 -209/68

0/212

0/260

1/223

0/201

0/2447

0/1350

0/6203

209/68 -324/062

0/189

0/238

1/255

0/227

0/2513

0/1351

0/6136

324/062 -443/203

0/147

0/113

0/765

-0/268

0/1530

0/1495

0/6975

443/203 -567/109

0/106

0/020

0/186

-1/680

0/0372

0/1575

0/8053

567/109 -719/609

0/066

0/009

0/134

-2/006

0/0268

0/1524

0/8207

> 719/609

0/023

0/001

0/030

-3/501

0/0060

0/1469

0/8471
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ادامهی هدول ()1

فاکتور

کالس

A

B

Fr

SI

)M(T

فاصله از هاده

درهه شی،

345-0

0/236

0/575

2/436

0/891

0/5094

0/0624

0/4282

735-345

0/196

0/359

1/837

0/608

0/3835

0/0893

0/5271

1166-735

0/154

0/035

0/229

-1/475

0/0476

0/1281

0/8243

1648-1166

0/116

0/026

0/222

-1/505

0/0462

0/1237

0/8301

2185-1648

0/092

0/000

0/000

0/000

0/0000

0/1236

0/8764

2772-2185

0/075

0/005

0/064

-2/753

0/0133

0/1207

0/8660

3432-2772

0/058

0/000

0/000

0/000

0/0000

0/1192

0/8808

4163-3432

0/044

0/000

0/000

0/000

0/0000

0/1174

0/8826

>4163

0/029

0/000

0/000

0/000

0/0000

0/1156

0/8844

26-0/71

0/279

0/311

1/117

0/110

0/3548

0/1607

0/4845

26/47-71/26

0/394

0/529

1/342

0/294

0/4265

0/1308

0/4427

47/73-26/98

0/261

0/153

0/586

-0/535

0/1859

0/1930

0/6211

73/174-98/68

0/066

0/007

0/103

-2/269

0/0328

0/1789

0/7883

174/355-68/54

0/001

0/001

0/001

0/001

0/0000

0/1683

0/8317

<355/54

0/001

0/001

0/001

0/001

0/0000

0/1683

0/8317
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شکل  :3نقشهی حساسیت به زمینلغزش حاصل از روشهای مختلف

شکل  :4عملکرد شهکه عصهی مصنوعی برای تعداد مختلف نرون دادههای آزمون

در شکل ( )4مساح

زیر منحنی  ROCبرای تعداد مختلف نرون ت که برای دادههای تس

شدهاس  .با تهجه به این شکل مشاهده میشهد ،بهترین عملکرد مدل مربهط به زمانی اس

محاسبه شتده ت ارائته

که تعتداد نترونهتای الیته

مخفی برابر با  14بهد؛ بنابراین ،تعداد  14نرون به عنهان تعداد نرون بهینهی شبکه عصبی انتخاب شد و با استتفاده از آن
برای کل منطقه نقشهی پهنهبندی حاصل شد .در این نقشه متهسط وزنها برابر با  0/473اس  .با در نظر گرفتن  5کالس
خطر ،نقشهی تهیه شده به روش شکس

طبیعی کالسهبندی شد که در شکل ( )3ارائه شدهاس .

 -3-1اعتبارسنجی نقشههای حساسیت زمینلغزش
نقشههای حاصل از حساسی

زمینلغزش با استفاده از مجمهعه دادههای این پدیده ت که در آمهزش پنج مدل کنتار

گذاشته شدهاندت آزمهده شد .برای بررسی کارایی هر ی
استفاده شد .منحنی  ROCنمهداری اس
پیشبینی شدهاند (درس
مساح

که در آن ،نسب

از روشها در تهیهی نقشههای حساسی  ،از منحنی 1 ROC

پیکسلهایی که تهسط مدل به درستتی وقتهع زمینلغتزش

مرب ) در برابر تعداد پیکسلهایی که نادرس

زیر منحنی  ،(AUC) ROCمعمهالً بین نیم و ی

پیشبینی شدهاند (درس

اس ؛ هر چه مساح

به دس

منفی) ترسیم میشهد.

آمده بته یت

نزدیت تتر

باشد ،عملکرد بهتر روش مهرد استفاده را نشان میدهد ( .)Cervi et al, 2010بترای محاستبهی رستم منحنتی  ROCو
محاسبهی مساح

زیر آن ،آستانههای مختلفی از  0تا  1در نظر گرفته شد و برای هر آستانه ،تعداد سلهلهتایی کته در

آنها مدل زمینلغزش تشخیص داده شدهاس
درس

مرب

با سلهلهای دارای زمینلغزش مشاهداتی ،مقایسه و شتاخصهتای نستب

و منفی محاسبه شدند .پس از محاسبهی این دو شاخص ،آنها را به صهرت صعهدی مرتب کردنتد ،ستپس

برای محاسبه منحنی  ROCپالت شدند .در شکل ( )5منحنیهای  ،ROCپنج روش برای دادههای آزمهن ارائه شدهاس .
با تهجه به این شکلها مالحظه میشهد که مساح
دمپستر -شیفر ،شاخص آماری و رگرسیهن لجستی

زیر منحنی ( )AUCبرای دادههای تس

روشهای نسب

فراوانتی،

و شبکه عصبی مصنهعی به ترتیب - 0/86 ،0/77 ،0/71 ،0/77 ،0/72

اس .
بنابراین براساس منحنی  ،ROCدر منطقهی مهرد بررسی مشاهده میشهد که روشهای چنتد متغیتره شتامل شتبکه
عصبی و رگرسیهن لجستی

نسب

به روشهای دو متغیره عملکرد بهتری دارند .در بین روشهای دو متغیره نیز روش
Receiver operating charactrestics
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به روشهای نسب

فراوانی و شاخص آماری عملکرد بهتری داشتهاس  .چنانچه مقادیر مساح

زیر

و چنانچه بین  0/8تا  0/9باشد ،عملکرد خهب مدل را نشان می-

منحنی راک بین  0/9تا  1باشد ،عملکرد مدل عالی اس
دهد .در حالتی که مساح

زیر منحنی راک بین  0/7تا  0/6 ،0/8تا  0/7و  0/5تا  0/6باشتد ،بته ترتیتب عملکترد متدل

متهسط ،بد و خیلی بد اس

( .)Abul Hasanat et al, 2010با تهجه به مقادیر  AUCکه برای دادههتای تست

روشهای مختلف به دس

آمدهاس

تهستط

(شکل ،)5مشاهده میشهد که فقط عملکرد مدل شبکه عصتبی در کتالس ختهب

قرار میگیرد و سایر مدلها در محدودهی عملکرد متهسط قرار میگیرند.
در این تحقیق برای مقایسهی عملکرد مدلهای مختلف ،عالوه بر منحنی راک از درصد مساح

کالس با حساسی

باال همچنین تعداد سلهلهای لغزشی مشاهده شده در کالسهای مختلف لغزش استفاده شد .در شکل ( ،)6فراوانی زمتین-
لغزشهای مشاهداتی در  5طبقهی نقشههای حساسی

زمینلغزش ت که تهسط روشهای مختلف به دس

داده شدهاس  .به طهر کلی در منطقهی مهرد مطالعه ،افزایشی تدریجی از مناطق با حساسی
باال وجهد دارد .مدلی کارآمدترس

آمده ت نشان

کم به مناطق بتا حساستی

که تعداد بیشتر زمینلغزشها در کالسههای با خطر باال در آن اتفاق افتاده باشد .بتا

تهجه به شکل ( )6مالحظه میشهد که در این قسم  ،بهترین عملکرد مربهط به روش دمپستتر شتفر و شتبکه عصتبی
اس .
 Canو همکاران ( )2005بیان میکنند در کالسهبندی نقشههای زمین لغزش ،بهترین روش پهنهبندی روشی است
که بیشترین تعداد زمینلغزشهای مشاهداتی در کالس باحساسی
به خهد اختصاص دهد .در جدول ( ،)2مساح

خیلی باال قرار گیرند و این کالس ،مساح

کالسهای مختلف حساسی

با هر شش روش ارائه شدهاس  .با تهجه به

این جدول مالحظه میشهد که در بین تما روشهای مهرد بررسی ،کمترین مساح
ترتیب مربهط به روشهای نسب

کمی را

کالس با حساسی

خیلی بتاال بته

فراوانی و شبکه عصبی مصنهعی اس .

در مجمهع در این تحقیق با تهجه به معیارهای مساح

زیر منحنی  ،ROCدرصد مساح

کالس با حساسی

خیلی

باال و تعداد زمینلغزشهای مشاهداتی در کالسهای مختلف مشاهده شد که روشهای چند متغیره شامل شتبکه عصتبی
مصنهعی و رگرسیهن لجستی
روش دمپستر شفر نسب

نسب

به روشهای دو متغیره عملکرد بهتری داشتند و در بین روشهای دومتغیره نیتز

به دو روش دیگر عملکرد بهتری داش .

شکل  :5منحنی راک روشهای مختلف

شکل  :6فراوانی زمینلغزشهای مشاهداتی آزمون در کالس
های مختلف حساسیت روشهای مختلف
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هدول  :2درصد مساحت هر کالس خطر زمین لغزش در روشهای استفاده شدهی منطقهی مورد مطالعه

کالس

خطر کم

خطر خیلیکم

خطر متوسط

خطر زیاد

خطر خیلیزیاد

روش
دمپستر شیفر

0/15

0/211

0/177

0/111

0/347

نسهت فراوانی

0/251

0/291

0/270

0/17

0/015

شاخص آماری

0/083

0/229

0/284

0/253

0/148

رسرسیون لیستیس

0/421

0/152

0/145

0/142

0/137

شهکه عصهی مصنوعی

0/197

0/402

0/184

0/123

0/092

4ن بحث و نتییهسیری
در این تحقیق با استفاده از روش های نسب

فراوانی ،شاخص آماری ،دمستر شتفر ،رگرستیهن لجستتی

و شتبکه

عصبی مصنهعی ،به پهنهبندی خطر وقهع زمینلغزش در حهضهی چهلچای استان گلستان پرداخته شد .پس از بازدید از
عرصهی مناطقی که در آنها زمینلغزش اتفاق افتادهاس

و ثب

و انتقال آنها به نر افزار  ،ARCGISنقشهی پتراکنش

زمینلغزشهای منطقه تهیه شد .پس از تهیهی این نقشهی ،نقشههای  12فاکتهر مؤثر در وقهع زمینلغزش تهیه شتد .بتا
تهجه به تجزیه و تحلیل عهامل در رگرسیهن لجستی

 ،از میان  12عامل مؤثر  7عامل ارتفاع ،انحنتای دشت  ،کتاربری

اراضی ،سازند ،فاصله از رودخانه ،فاصله از جاده و شیب به عنهان مؤثرترین عهامل انتخاب شدند کته در بتین  7عامتل،
کاربری اراضی دارای بیشترین ضریب بهد .از نظر فاکتهر شیب ،نتایج نشان داد که در شیبهای خیلتی بتاال بته دلیتل
ضعف فرایند خاکسازی و افزایش استحکا سازندهتای زمینشناستی ،تعتداد لغزشهتای رخ داده کتاهش متییابتد.
 )2013( Altural and Ozdemirبیان میکنند که با افزایش ارتفاع و شیب ،به تدریج احتمال وقهع زمتینلغتزش تتا
شیب  35تا  45درجه افزایش و از این مقدار شیب به باال ،احتمال وقهع زمینلغزش کاهش مییابد .در تحقیق Conforti
و همکاران ( ،)2014بیشترین زمینلغزش در شیبهای بیش از  20درجه اتفاق افتتاده بتهد .در تحقیتق and Pradhan
 ،)2010( Leeمقدار شیب به عنهان مهمترین عامل مؤثر در وقهع زمینلغزش تشخیص داده شد و در شیبهای  15تا 35

درجه ،بیشترین تعداد زمینلغزشها اتفاق افتاده بهد .در تحقیق کاوزوگله و همکاران ،)2015( 1نهع سازند و شتیب بته
عنهان مهمترین عهامل مؤثر در وقهع زمینلغزش تشخیص داده شد .در این تحقیق ،بیشترین زمینلغزشها در مناطق بتا
شیب بیش از  20درجه مشاهده شد .در تحقیق  Chenو همکاران ( )2014در پهنهبنتدی خطتر زمتینلغتزش در چتین،
بیشترین زمینلغزش و وزن روشهای دو متغیره در شیبهای  10تا  20درجته حاصتل شتد .در ایتن رابطته ( & 2001

 )Sidle and Sochiai, 2006 & Dai et al, Ercanoglu, 2004بیان کردهاند که بیشترین زمینلغزشها در شیب کمتتر
از  45درجه واقع شدهاس  .در منطقهی مهرد مطالعه ،با افزایش فاصله از رودخانه ،جتاده و گستل تعتداد زمتینلغتزش
Kavzoglu et al

39

1

بررسی کارایی روشهای دو و چند متغیره در پهنهبندی خطر ...

فتحآبادی و همکاران

کمتری رخ دادهاس  .دلیل این امر آن اس

که فرسایش کنار رودخانهای باعث به هم خهردن تعادل شیب متیشتهد و
هتای اطتراف خترد

در پی آن به هم خهردن این تعادل به ناپایداری شدید دامنه منجر میگردد .در اثر گستل ،ستن

میشهند و این امر به نفهذ آب از این مناطق به درون دامنهها و بروز ناپیهستگی در اطراف گسلها منجر میشتهدBai .

و همکاران ( )2014در پهنهبندی خطر زمینلغزش در منطقهی  Longnanاستان  Gansuچتین ،مشتاهده کردنتد کته
حداکرر تعداد زمینلغزشها تا فاصلهی  1000متری از رودخانه اتفاق افتادهاس  .در تحقیق  Regmiو همکاران (،)2014
بیشترین زمینلغزشها در فاصلهی  50تا  100متری از رودخانه و  100تا  200متری از جاده اتفاق افتاده بهد و با دور شدن
از رودخانه و جاده ،تعداد زمینلغزشها کاهش یاف  .در تحقیق  Chenو همکاران ( ،)2014بیشترین زمینلغزشهتا در
فاصلهی  400-200متری از رودخانه بهد و با افزایش فاصله از جاده ،تعداد زمینلغزشها کاهش یاف

و از فاصلهی یت

کیلهمتری به بعد ،تعداد کمی زمینلغزش اتفاق افتاد .در تحقیقتات  Pourghasemiو همکتاران ( )2012و  Regmiو
همکاران ( )2010هر چه فاصله از جاده ،گسل و رودخانه افزایش یابد ،از تعداد زمینلغتزش و وزنهتای روش نستب
فراوانی کاسته میشهد .در تحقیق  )2013( Altural and Ozdemirنیز بیشترین تعداد زمینلغزش و احتمال وقتهع آن
در فاصلهی  100تا  200متری از گسل مشاهده شد Conforti .و همکاران ( )2014معتقدند که در مناطق با شکستتگی و
گسل زیاد ،مقاوم

سن

ها در برابر زمینلغزش و نیروی جاذبه کاهش مییابد Bai .و همکاران ( )2014در پهنهبندی

خطر زمینلغزش در منطقهی  Longnanاستان  Gansuچین ،مشاهده کردند که حداکرر تعداد زمینلغزشها تا فاصلهی
 2100متری از گسل 1000 ،متری از رودخانه و شیبهای  20تا  30درجه اتفاق افتادهاس  .در تحقیق  Althuwayneeو
همکاران ( ،)2012حداکرر تعداد زمینلغزشها در فاصلهی  302تا  723متری از گسل رخ دادهاس  .در تحقیتق  Chenو
همکاران ( ،)2014بیشترین تعداد زمینلغزش در فاصلهی  0تا  200متری از گسل اتفاق افتادهاس  .در تحقیق  Regmiو
همکاران ( ،)2014بیشترین زمینلغزشها در فاصلهی  200تا  300متری از گسل رخ دادهاس .
نتایج تحقیق نشان داد که برای داده تس  ،مقادیر مستاح
مصنهعی ،رگرسیهن لجستی
 0/77اس

 ،نسب

زیتر منحنتی  ROCبترای روشهتای شتبکه عصتبی

فراوانی ،شاخص آماری و دمپستر شیفر به ترتیب برابر با ،0/71 ،0/72 ،0/77 ،0/86

که این مسئله بیانگر عملکرد بهتر روشهای چند متغیره نسب

به روشهای دو متغیره اس  .در بتین روش

های دو متغیره نیز بهترین عملکرد به ترتیب مربهط به روش های دمپستر شیفر ،نسب
از نظر معیارهای مساح

کالس زمینلغزش با حساسی

مصنهعی ،رگرسیهن لجستی

فراوانی و شاخص آماری است .

خیلی باال ،به ترتیب مدلهای نسب

فراوانتی ،شتبکه عصتبی

 ،شاخص آماری و دمپستر شیفر و از نظر درصد زمینلغزشهای مهجهد در کتالسهتای

مختلف شدت زمینلغزش ،به ترتیب روشهای دمپستر شیفر ،شبکه عصبی مصتنهعی ،رگرستیهن لجستتی
آماری و روش نسب

فراوانی بهترین عملکرد را به خهد اختصاص دادهاند .در این قسم

معیار ،روشهای چند متغیرهی شبکه عصبی مصنهعی و رگرسیهن لجستی
های نسب

نیز با در نظر گرفتن ایتن دو

به روشهای دو متغیره شامل روش-

فراوانی ،شاخص آماری و دمپستر شیفر عملکرد بهتری داشتند .در مطالعهی  Kavzogluو همکاران ()2015

در مقایسهی روشهای چند متغیره (ماشین بردار پشتیبان ،رگرسیهن لجستی
(نسب

نسب

 ،شتاخص

فراوانی ،شاخص آماری و وزن شاهد) ،روشهای چند متغیره نسب

داشتند .در تحقیق  ،)2010( Lee and Pradhanمساح

و درخ

تصمیم) و روشهای دو متغیره

به روشهتای دو متغیتره عملکترد بهتتری

زیر منحنی  ROCمتدلهتای نستب
40
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و شبکه عصبی مصنهعی به ترتیب  0/93و  0/90و  0/94ذکر شده که مبتنی بر کارایی بهتر روش شبکه عصبی

مصنهعی نسب

به مدل نسب

روش رگرسیهن لجست

فراوانی و رگرسیهن لجستی

زیر منحنی  ROCبرابر با  78درصد نسب

با مساح

آنتروپی به ترتیب با مقادیر مساح

 0/97نسب

زیر منحنی  ROCبرابر با  80درصد ،نسب

که در تحقیق  ،)2013( Altural and Ozdemirمدل نسب
با مساح

فراوانی با مساح

زیر منحنی ROCبرابر بتا

زیر منحنی  0/95و مدل وزن مشاهداتی با مساح

بهتری داشتهاس  .در تحقیق  )2007( Pradhan and Leeنیز روش نسب

فراوانتی نستب

عملکرد بهتری داش  .در مطالعهی  Regmiو همکتاران ( ،)2014روش نستب
مشاهداتی و شاخص آماری ت که مقادیر مساح
نسب

به روشهای نستب

زیر منحنی  ROCبرابر با  71و  75درصد عملکرد بهتری داش  .این در

فراوانی و وزن شاهد به ترتیب با مقدار مساح
به رگرسیهن لجستی

به روشهای نسب

فراوانی و شتاخص

منحنی راک برابر با  73و  71درصد عملکرد بهتری داشت  .در تحقیتق  Jeburو

همکاران ( ،)2015روش دمپستر شفر با مقدار مساح
حالی اس

اس  .در مطالعتهی  Pourghasemiو همکتاران (،)2012

زیر منحنی  0/93کارایی
بته رگرستیهن لجستتی

فراوانتی نستب

بته روشهتای وزن

زیر منحنی  ROCدر سه متدل شتاخص آمتاری ،وزن مشتاهداتی و

فراوانی به ترتیب برابر با  0/74 ،0/74و  ./75اس ت عملکرد بهتری داشتتهاست  .در تحقیتق  Mohammadyو

همکاران ( ،)2012مقدار مساح
به ترتیب  0/78 ،0/80و  0/74اس

حاصل از زیر منحنی  ROCدر سه مدل نسب
که کارایی بهتر مدل نسب

فراوانی ،دمپستر شفر و وزن مشاهداتی

فراوانی و وزن شاهد نسب

به روش دمپستر شفر را نشان

میدهد .در مطالعهی  Pourghasemiو همکاران ( ،)2012مدل وزن شاهد با داشتن  AUCبرابر با  ، 79عملکرد بهتری
نسب

به روش دمپسفر شفر با  AUCبرابر با  72درصد داشتهاس  .در تحقیق  Chenو همکاران ( ،)2014روش نسب

فراوانی با داشتن  AUCبرابر با  ، 82/49نسب

به روش شاخص آماری با  AUCبرابر با  81/43عملکرد بهتری داشت .

در مطالعهی  ،)2011( Parkروش دمپستر شفر نسب
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Extended abstract
1- INTRODUCTION
In the last decades, due to human interventions and the effect of natural factors, the occurrence of
landslide increased especially in the north of Iran, where the amount of rainfall is suitable for the
landslide occurrence. In order to manage and mitigate the damages caused by landslide, the potential
landslide-prone areas should be identified.
In landslide susceptibility mapping, using the independent conditioning factors, the probability of the
spatial occurrence of landslide in an area is estimated (1, 2). There are different qualitative and
quantitative approaches to prepared landslide sustainability maps. Quantitative approaches can be
divided into three categories: Statistical, probabilistic and distribution-free methods (3). Statistical
methods include bivariate and multivariate methods. In bivarite statistical methods, each individual
thematic data layer is crossed with the landslide inventory maps, and the weight values, indicating the
importance of each parameter class in the landslide occurrence, are assigned to each factor class (4).
In contrast, in multivariate methods, the relative contribution of each conditioning factor to landslide
occurrence is calculated (5). Each method of mapping has advantages and disadvantages, and there is
no one method accepted universally for the effective assessment of landslide hazards.
2- METHODOLOGY
In this study, artificial neural network, Logistic regression, frequency ratios, statistical index and
Dempster–Shafer methods were used for landslide susceptibility mapping in Chehel Chay watershed in
Golestan province. This watershed covers an area of about 256.83 km2 between longitude 36°59′ and
37°13′E and between the latitude 55° 23′ and 55° 38′ N, with the elevation ranging from 179.3 in
the northern part to over 2928.3 in the southern part. The mean annual precipitation is 766.5 mm and
the dominant land use in this watershed is forest.
The first step in the land-slide susceptibility assessment is mapping the existing landslides. In this study,
using air photograph, as in previous studies, Google Earth and field surveys landslide inventory map
were constructed. As landslides inventory maps constructed, using geology, topographic and land use
maps thematic layers of 12 landslide conditioning factors including slope angle, slope aspect, curvature,
profile curvature, plan curvature, altitude, distance from roads, distance from rivers, lithology, distance
from faults, land use and topographic wetness index were prepared. To train and validate different
methods, the landslide inventory was randomly split into a training dataset of 80% (73 landslide
locations), for estimating the artificial neural network and logistic regression parameters and bivariate
models weights, and a testing dataset of 20% (18 landslides locations). By translating bivariate methods
1
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weights to thematic layers and implementing the artificial neural network and logistic regression to all
the study area, pixels landslide sustainability maps were prepared. Additionally, to evaluate landslide
susceptibility maps areas under the ROC curve, the percentage of observed test landslide in each
landslide susceptibility class and the area of very high susceptibility class were used.

3- RESULTS
Results showed that the area under the prediction curve for artificial neural network, logistic regression,
Dempster–Shafer, frequency ratio and statistical index were 0.86, 0.77, 0.77, 0.72, and 0.71,
respectively. Frequency ratio, artificial neural network, Logistic regression, statistical index, and
Dempster–Shafer had the least area of very high susceptibility class, respectively. The percentage of
landslide pixels coincided with the sites falling in the very high susceptibility classes for Dempster–
Shafer, Artificial neural network, Logistic regression, statistical index and frequency ratio, were 0.72,
0.52, 0.32, 0.22, 0.09 respectively. With respect to the area under prediction curve, the percentage of
landslide pixels coincided with the sites falling in the very high susceptibility class; multivariate
methods including artificial neural network and logistic regression outperformed the other bivariate
methods; also Dempster–Shafer had better performance than the other bivariate models. A similar result
was obtained by Kavzoglu et al. (2015) and Pradhan and Lee (2010). On the contrary, Ozdemir and
Altural (2013), Lee and Pradhan (2007) and Park (2011) concluded that bivariate models had better
performance than multivariate methods. Using forward logistic regression, the factors of slope angle,
plan curvature, elevation, distance from roads, distance from rivers, lithology and land use were
selected as the most important factors. As distance from the road, fault and river increased, the
occurrence of landslide and the weight of bivarite methods decreased.

4- CONCLUSIONS & SUGGESTIONS
In this study, the capability of bivarite and multivariate methods in landslide sustainability mapping in
Chel-Chay watershed was evaluated. Results showed that with respect to the area under the prediction
curve, the percentage of landslide pixels coincided with the sites falling in the very susceptibility class,
and regarding the area of very high susceptibility class, multivariate methods had better performance.
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