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پیشبینی حساسیت زمینلغزش با استفاده از مدلهای ترکیبی فاصله
ماهاالنوبیس و یادگیری ماشین
(مطالعه موردی :حوزه آبخیز اوغان ،استان گلستان)
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آیدینگ کرنژادی  ،1مجید اونق* ،1حمیدرضا پورقاسمی ،2عبدالرضا بهرهمند ،1منوچهر معتمدی

-1گروه آبخيزداري ،دانشکده مرتع و آبخيزداري ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی گرگان ،گرگان ،ایران
-2گروه مهندسی منابع طبيعی و محيط زیست ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه شيراز ،شيراز ،ایران
-3دانشگاه  ،SNHUنيوهمپشير ،آمریکا
پذیرش مقاله1398/6/12 :
تأیيد نهایی مقاله1398/12/24 :
چكیده
هدف از تحقيق پيشرو ،پهنهبندي حساسيت زمينلغزش در حوزه آبخيز اوغان ،واقع در استان گلستان میباشد .بدین
منظور از دو مدل توانمند دادهکاوي شامل جنگل تصادفی و بيشينه آنتروپی استفاده گردید .زمينلغزشها با استفاده از
الگوریتم فاصله ماهاالنوبيس به دو دسته  70درصد (واسنجی پارامترها و تعليم مدلها) و  30درصد (اعتبارسنجی نتایج
مدلها) تقسيم شدند .همچنين با توجه به مرور منابع گسترده 15 ،عامل مؤثر بر وقوع زمينلغزش در منطقه
موردمطالعه با روش تورم واریانس غربال ،عوامل بهينه انتخاب و الیههاي رقومی عوامل در سامانه اطالعات جغرافيایی
تهيه شدند .بهمنظور ارزیابی نتایج مدل ها (قدرت یادگيري و اعتبارسنجی نتایج) از مقدار مساحت زیرمنحنی تشخيص
عملکرد نسبی با استفاده از دو دسته داده واسنجی و اعتبارسنجی استفاده شد .نتایج حاصل از ارزیابی قدرت یادگيري
مدلها نشان داد که مدل جنگل تصادفی و بيشينه آنتروپی به ترتيب با مقادیر سطح زیر منحنی  0/923و  0/91داراي
قدرت یاگيري و برازش نسبتاً مشابهی می باشند .اگرچه در مرحله اعتبارسنجی مشخص گردید که مدل جنگل تصادفی
با مقدار  0/9نسبت به مدل بيشينه آنتروپی با مقدار  0/85قدرت پيش بينی و تعميم نتایج باالتري دارد .لذا مدل جنگل
تصادفی به عنوان مدل برتر در ارزیابی حساسيت زمين لغزش حوزه آبخيز اوغان معرفی گردید .براساس نتایج مدل
جنگل تصادفی ،حدود  10درصد از حوزه آبخيز اوغان در پهنه حساسيت زیاد و خيلیزیاد بهوقوع زمينلغزش قرار
گرفته است .همچنين ،عوامل بارش ،شاخص تفاضلی پوشش گياهی نرمال شده ،شاخص ارتفاع از سطح نزدیکترین
زهکش ،سنگشناسی و فاصله از جاده بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر در وقوع زمينلغزشهاي منطقه معرفی گردیدند.

واژههای کلیدی :بيشينه آنتروپی ،جنگل تصادفی ،سامانه اطالعات جغرافيایی ،مدلهاي یادگيري ماشين.
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پيشبينی حساسيت زمينلغزش با استفاده از مدلهاي ترکيبی

حساسيت زمينلغزش در استان سيچوان چين
پرداختند که مبتنی بر نتایج ،مدل حداکثر
آنتروپی با شاخص  AUROCبرابر با  ،0/75دقت
قابل قبولی ارائه نموده؛ اگرچه این مقدار از دقت
مدلهاي شبکه عصبی مصنوعی و ماشين بردار
پشتبيان بهمراتب کمتر بوده است .طالبی و
همکارن ( )1397از مدل جنگل تصادفی براي
تهيه نقشه حساسيت حوضه سردارآباد استان
لرستان استفاده نمودند که براساس نتایج تحقيق،
دقت مدل عالی ارزیابی شده است (شاخص
 AUROCبرابر با  .)0/98رحمتی و همکاران
(  )Rahmati et al, 2018با بهرهگيري از مدل
جنگل تصادفی و مجموعهاي از عوامل محيطی به
پهنهبندي پتانسيل آب زیرزمينی در حوزه آبخيز
چهلچاي پرداختند که مبتنی بر نتایج تحقيق،
مقدار  AUROCبرابر با  0/917بيانگر دقت عالی
مدل جنگل تصادفی میباشد .همچنين ،در این
تحقيق کاربرد شاخص توپوهيدروگرافيکی ارتفاع از
سطح نزدیکترین زهکش ( )HANDدر علوم
محيطی اميدوارکننده ارزیابی شده که پيشتر در
تحقيق کرنژادي و همکاران ( Kornejady et al,
 )2017abنيز بهآن اشاره شده بود .پورقاسمی و
رحمتی ( )Pourghasemi and Rahmati, 2018به
مقایسه تفصيلی  10مدل دادهکاوي در زمينه
پهنهبندي حساسيت زمينلغزش در شهرستان
قائمشهر در استان مازندران پرداختند که براساس
نتایج تحقيق ،مدل جنگل تصادفی و درخت
رگرسيون تقویت شده به ترتيب با مقادیر
 0/837 AUROCو  0/807بهعنوان مدلهاي
برتر معرفی شدهاند .کرنژادي و همکاران
(  )Kornejady et al, 2019با ترکيب دو مدل
جنگل تصادفی و نسبت فراوانی در حوزه آبخيز
چهلچاي به پهنهبندي حساسيت زمينلغزش
پرداختند که براساس نتایج ،مدل تلفيقی با مقدار

مقدمه
زمينلغزش به حرکت مواد تشکيلدهنده دامنه،
شامل صخرههاي طبيعی ،خاک ،انباشتههاي
مصنوعی ،قطعات یخی و یا مخلوطی از آنها که
توسط نيروي ثقل به سمت پایين جابهجا
میشوند ،اطالق میشود ( Radbruch-Hall and
 .)Varnes, 1976متن و همکاران ( Meten et al,
 )2015اظهار دارند که نقشههاي حساسيت زمين -
لغزش به مثابه سنگ بنایی براي تصميمگيران
براي پيشنهاد اقدامات فنی ،نظارتی و یا ترکيبی از
این دو میباشد .این نقشهها همچنين ابزار مهمی
براي مهندسان ،دانشمندان علوم زمين،
برنامهریزان و تصميمگيران بهمنظور انتخاب
مکانهاي مناسب براي کشاورزي ،ساختوساز و
سایر فعاليتهاي توسعهاي محسوب میشوند
( .)Ercanoglu and Gokceoglu, 2002مدلهاي
ماشين یادگيري بهلحاظ بهکارگيري الگوریتمهاي
تخمين توزیع ،طبيعت دادهمحور و تکرار باالي
فرآیند مدلسازي ،توانایی باالیی در شناسایی
رفتار وقوع پدیده زمينلغزش داشته و در
تحقيقات متعددي برتري نسبی خود را نسبت به
مدلهاي آماري دومتغيره و چندمتغيره اثبات
نمودهاند ( Vorpahl et Stumpf and Kerle, 2011
;Lee et al, 2013; al, 2012
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Trigila et al,

; .)2013محمدي و پورقاسمی ( )1396از مدل
جنگل تصادفی براي اوليتبندي عوامل مؤثر بر
وقوع زمينلغزشهاي حوزه آبخيز باغهساليان در
استان گلستان استفاده نمودند که مبتنی بر نتایج
تحقيق ،فاصله از جاده و فاصله از گسل بهعنوان
عوامل مؤثر شناسایی شده و دقت مدل با شاخص
 AUROCبرابر با  ،0/706قابل قبول ارزیابی شده
است .چن و همکاران (  )Chen et al, 2017با
استفاده از سه مدل بيشينه آنتروپی ،شبکه عصبی
مصنوعی و ماشين بردار پشتيبان به پهنهبندي
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 0/831 AUROCدقت خوبی ارائه داده است.
حوزه آبخيز اوغان به لحاظ شرایط خاص محيطی
اعم از عوامل زمينشناختی حساس و فاکتورهاي
انسانیِ پویا ،بهعنوان یکی از مناطق مستعد وقوع
زمينلغزش در استان گلستان شناسایی شده است.
بهطوريکه بهسبب وقوع یک زمينلغزش چرخشی
بزرگ مشرف به روستاي صفیآباد ،سابقه جابه -
جایی بخش اعظم ساکنين منطقه وجود دارد
(اداره کل آبخيزداري استان گلستان .)1388 ،لذا،
اهداف این تحقيق عبارتند از :تهيه نقشه
حساسيت زمينلغزش با استفاده از مجموعهاي از
عوامل مؤثر و دو مدل دادهکاوي نوین جنگل
تصادفی و بيشينه آنتروپی؛ مقایسه نتایج دو مدل
با منحنی  ،ROCبررسی تفاوتهاي ساختار مدل -
ها و معرفی مدل برتر؛ ارزیابی عوامل مؤثر در وقوع
زمينلغزش در منطقه مطالعاتی و در نهایت
بررسی وضعيت استقرار قبلی و جدید ساکنين
روستاي صفیآباد مبتنی بر نتایج مدل برتر.
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منطقه مورد مطالعه
حوزه آبخيز اوغان با مساحتی حدود  390کيلومتر
مربع در موقعيت مختصات جغرافيایی "37˚ 8' 5
تا " 37˚ 15' 21عرض شمالی و " 55˚ 41' 59تا
" 55˚ 43' 26طول شرقی در شرق شهرستان
گاليکش واقع شده است (شکل  .)1شيب متوسط
حوضه  17درجه بوده و حداقل و حداکثر ارتفاع
به ترتيب  210و  2552متر از سطح دریا میباشد.
کاربريهاي غالب منطقه شامل جنگل ( 51درصد)
و کشاورزي دیم ( 38درصد) میباشد .سازند
آهکی  37( Jlmدرصد) ،سازند آهک تودهاي الر
(Jl؛  18درصد) ،آبرفتهاي کواترنري Qzm
(مجاور اراضی زراعی؛  10درصد) و سازند شمشک
(ماسهسنگ و شيل) بيشترین سطح حوضه را
اشغال نمودهاند (اداره کل آبخيزداري استان
گلستان.)1388 ،

شکل  :1نمودار جریانی مراحل انجام تحقيق
پژوهشهاي دانش زمين
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اوغان پهنهبندي و در نهایت براساس شاخص
 AUCمدل برتر معرفی خواهد شد .نمودار جریانیِ
مراحل انجام تحقيق در شکل  2ارائه شده است.

مواد و روشها
در این تحقيق با استفاده از دو مدل بيشينه
آنتروپی و جنگل تصادفی و ارزیابی  14عامل
زمينهساز ،حساسيت زمينلغزش در حوضه بحرانی

شکل  :2موقعيت حوزه آبخيز اوغان در ایران و استان گلستان (سایت انتخاب شده نمایانگر بزرگترین زمينلغزش
چرخشی حوضه موردمطالعه بوده که در بخش فوقانی روستاي صفیآباد واقع شده و سبب جابجایی بخشی از ساکنين
روستا شده است).

تفسير عکسهاي هوایی  1:20000و  )1:50000و
آرشيو اطالعات مرکز مطالعات زمينلغزش در
سازمان جنگلها و مراتع انجام گردید .جهت
تفکيک زمينلغزشها به دو دسته داده جهت
مدلسازي ( 70درصد نقاط لغزشی) و ارزیابی
نتایج مدلها ( 30درصد نقاط لغزشی)
( ،)Kornejady et al, 2017aاز روش تلفيقی
فاصله ماهاالنوبيس و انتخاب تصادفی استفاده

تهیه نقشه پراکنش زمینلغزشها

یکی از مهمترین مراحل ارزیابی حساسيت زمين -
لغزش ،شناسایی و تهيه نقشه پراکنش زمين -
لغزشهاي موجود در حوضه موردمطالعه میباشد.
در این تحقيق ،ثبت و بررسی زمينلغزشهاي
موجود در حوضه از طریق بازدیدهاي ميدانی،
اطالعات محلی ،نقشههاي موجود در اداره کل
آبخيزداري استان گلستان (( )1388حاصل از
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جاده ،حداکثر شتاب بيشينه افقی (،)PGA1
واحدهاي سنگشناسی ،کاربري اراضی ،شاخص
ارتفاع از سطح نزدیکترین زهکش (،)HAND2
بارش متوسط ساالنه ،انحناي طولی دامنه ،انحناي
عرضی دامنه ،شاخص رطوبت توپوگرافی (،)TWI3
شاخص طول شيب ( )LS 4و شاخص تفاضلی
پوشش گياهی نرمال شده ( )NDVI5میباشند.
نقشه این عوامل در سامانه اطالعات جغرافيایی
( )ArcGIS 10.3تهيه گردید که در ادامه،
توضيحات مرتبط ارائه شده است .نقشه مدل
رقومی ارتفاع ( )DEM6با قدرت تفکيک مکانی 10
متر ،از روي نقشه توپوگرافی ( 1:25000سازمان
نقشهبرداري کشور) تهيه شد .نقشههاي آبراهه و
جاده از روي نقشه توپوگرافی تهيه شده و سپس
با استفاده از الگوریتم  Euclidean Distanceدر
محيط  ،ArcGIS 10.3نقشههاي فاصلهاي تهيه
شدند .عوامل درجه شيب ،جهت شيب ،انحناي
طولی و عرضی دامنه و شاخص  ،TWIو شاخص
 HANDاز نقشه  DEMمنطقه در محيط
 ArcGIS 10.3و  SAGA-GISاستخراج و تهيه
شدند .شاخصهاي انحناء نشاندهنده ميزان
انحراف سطح از صاف بودن و یا بهعبارت دیگر
محدب و مقعر بودن دامنه میباشند .مقادیر مثبت
و منفی در انحناي عرضی دامنه 7به ترتيب بيانگر
تحدب (واگرایی جریان) و تقعر (همگرایی جریان)
بوده و مقادیر مثبت و منفی در انحناي طولی
دامنه 8به ترتيب بيانگر تقعر (کاهش سرعت
جریان) و تحدب دامنه (افزایش سرعت جریان)
میباشند (  .)Jenness et al, 2013جهت تهيه این
دو عامل (انحناء طولی و عرضی) از افزونه DEM
 Surface Toolsدر محيط  ArcGIS 10.3استفاده
گردید .شاخص  TWIنيز از رابطه  2محاسبه

گردید .این نوع از فاصله در سال  1936توسط
پراسانتا کاندرا ماهاالنوبيس ارائه شد ،اما اخيراً به -
منظور ارزیابی مکانی زمينلغزش استفاده میشود
( .)Tsangaratos and Benardos, 2014در این
روش پيکسلهایی که در آنها زمينلغزش رخداده
تعيينشده ،مقادیر عوامل مؤثر در وقوع زمين -
لغزش در این سلولها ليستبرداري شده و از
هرکدام از آنها ميانگين گرفته میشود .این مقدار
ميانگين بهعنوان عامل مسبب وقوع زمينلغزش
شناخته میشود .حال احتمال وقوع زمينلغزش
در سایر سلولها (سلولهاي فاقد زمينلغزش) از
رابطه  1و در قالب فاصله بيان میگردد
(.)Fukunaga, 1990
رابطه )1
)𝐷𝑚 = √(x − m)T Ʃ−1(x − m
که در آن X :بردار یا ماتریس هریک از عوامل

مؤثر در وقوع زمينلغزش m ،ميانگين مقادیر هر
یک از عوامل در محلهاي وقوع زمينلغزشT ،
معکوس یا به اصطالح ریاضی ترانهاده ماتریس
مقادیر عوامل و  Ʃ−1ماتریس کوواریانس معکوس
میباشند .هرچه این فاصله ( )Dmکمتر باشد،
نزدیکی به شرایط ميانگين لغزش بيشتر ،در
نتيجه احتمال وقوع زمينلغزش افزایش مییابد.
تهیه نقشه عوامل کنترلکننده و مؤثر بر وقوع
زمینلغزش

براساس مرور منابع گسترده ،بازدیدهاي گسترده
ميدانی و بررسی شرایط و عوامل مؤثر در وقوع
زمينلغزشهاي حوضه موردمطالعه و همچنين در
نظر گرفتن قابليت دسترسی به دادههاي عوامل،
 15عامل مؤثر از مجموعه عوامل اقليمی ،زمين -
شناختی ،تکتونيکی ،توپو -هيدرولوژیکی و انسان -
ساخت انتخاب گردید که شامل ارتفاع ،درجه
شيب ،جهت شيب ،فاصله از آبراهه ،فاصله از
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(  )Beven and Kirkby, 1979و در محيط
 SAGA-GISتهيه شد.
رابطه )2
TWI   / tan  ,   A / L
که در آن A :کل مساحت باالدست L ،طول مؤثر
خط تراز (عمود بر جهت جریان) و  βزاویه شيب
(درجه) میباشد .مقادیر زیاد در این شاخص بيان -
گر مناطقی است که مشارکت بيشتري در هدایت
رواناب به خروجی حوضه دارند .شاخص  LSنيز در
محيط  SAGA-GISبا استفاده از رابطه  3تهيه
گردید.
رابطه )3

تبدیل واحد شيب به رادیان در محيط ArcGIS
استفاده میشود .همچنين ،افزونه جدید HAND-

 Toolدر محيط  GISجهت استخراج شاخص
جدید توپو-هيدرولوژیکی  HANDاز نقشه DEM
استفاده گردید (  .)Rahmati et al, 2018مقادیر
کم در شاخص  HANDبيانگر زون اشباع واقع در
حاشيه آبراههها بوده و افزایش تدریجی مقادیر
نمایانگر زونهاي دامنه (ارتفاع و شيب بيشتر) و
فالت (ارتفاع بيشتر ،شيب کمتر) میباشند .نقشه
کاربري اراضی از اداره منابع طبيعی استان
گلستان تهيه و سپس با استفاده از جدیدترین
تصاویر گوگلارث اصالح و بهروزرسانی گردید.
نقشه سازندهاي سنگشناسی و گسلهاي منطقه
از نقشه  1:100000سازمان زمينشناسی و
اکتشافات معدنی کشور تهيه و استخراج گردید.

Cell  size 

 Sin (slope  grid )*0.01745 
* LS  FAG


22.13 
0.0896



1.3

6

0.4

که در آن FAG :شاخص جریان تجمعی ( flow

 )accumulation gridبوده و عدد  0/01745براي

شکل  :3عوامل مؤثر در وقوع زمينلغزشهاي حوزه آبخيز اوغان
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مساحت و مواد تشکيلدهنده سازندهاي سنگ -
شناسی در جدول  1ارائه شده است .بهمنظور
ارزیابی لرزهخيزي منطقه موردمطالعه ،به ترتيب از
رابطه بزرگی زمينلرزه امبرسيز -ملویل
( )Ambraseys and Melville, 1982و رابطه
کاهندگی جوینر -بور -فومال ( Joyner and
 )Boore, 1981استفاده شد (رابطههاي  4تا  ) 6و
در نتيجه نقشه  PGAدر محيط ArcGIS 10.3
تهيه گردید.
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رابطه )6
2

0.5

)𝐷 = (𝑅 + 30.03
که در آن M :بزرگی زمينلرزه (ریشتر) L ،طول

گسل (کيلومتر) R ،کوتاهترین فاصله از روي هر
پيکسل تا گسل (کيلومتر) و  PGAبيانگر حداکثر
شتاب افقی زمينلرزه (g؛ شتاب گرانش) میباشد.
نقشه بارش متوسط ساالنه حوضه موردمطالعه از
ميانیابی (روش  IDW9به دليل کمترین جذر
ميانگين مربعات خطا) دادههاي بارش  11ایستگاه
بارانسنجی و تبخيرسنجی موجود در محدوده
مطالعاتی (آقسو ،پارک ملی گلستان ،تمر ،تنگ -
دره ،تيلآباد ،دشت شاد ،فرسيان-فرنگ ،گاليکش،
گنبد ،مينودشت و نوده) تهيه گردید.

رابطه )4
𝑀 = log 𝐿 + 5.4

رابطه )5
)((0.216×(𝑀−6))−(0.777×(𝑙𝑜𝑔 𝐷))−0.038

𝑃𝐺𝐴 = 10

جدول  :1مشخصات سازندهاي سنگی منطقه موردمطالعه
کد

نام سازند

جنس

کد

Re2

سازند اليکا

دولوميت تودهاي

Qzs

Jcb
Jsdk
E1

سازند چمن بيد
سازند کشف رود

آهک و مارن خاکستري تا تيره
شيل و زغالسنگ

-

Js
Jlm

سازند شمشک

سنگ آهک دولوميت دار
ماسهسنگ خاکستري و شيل

Dkh
Ngm
K2

-

سازند مزدوران

Qt2
Jl

سازند الر

سنگ آهک
پادگانهها و مخروطافکنههاي آبرفتی
آهک ضخيم الیه تا تودهاي خاکستري

Em
Jmz
Ngc
Ql

-

سازند خوش یيالق

شيل خاکستري تيره
مارنهاي گچدار
سنگ آهک تخریبی
مارن و ماسهسنگ
آهک دولوميتی خاکستري ضخيم الیه
کنگلومرا
نهشتههاي رسوبی (لس)

براساس نتایج اُبرایان ( )O’brien, 2007و تينبوئی
و همکاران ( ،)Tien Bui et al, 2011مقادیر تورم
واریانس باالي  5بيانگر همخطی بحرانی بين
عوامل میباشد.

همچنين ،با استفاده از باندهاي مادونقرمز نزدیک
(باند  )8و قرمز (باند  )4تصاویر  Sentinel-2سال
 2017با قدرت تفکيک  10متر (مطابق با قدرت
تفکيک نقشه  )DEMو استفاده از رابطه  ،7نقشه
شاخص  NDVIبراي حوزه آبخيز اوغان تهيه
گردید ( .)Van der Knijff et al, 2000

مدل بیشینه آنتروپی

در این تحقيق با استفاده از مدل بيشينه آنتروپی
( )Phillips et al, 2006به عنوان یک مدل وابسته
به نقاط حضور نواحی داراي پتانسيل در نرمافزار
 MaxEntمدلسازي شده است .در این روش
همبستگی عوامل مؤثر در وقوع زمينلغزش (14
عامل مؤثر) با نقاط شواهد زمينلغزش محاسبه
شده و با همبستگی متغيرها با  10000نقطه

رابطه )7

Band 8  Band 4
Band 8  Band 4

نام سازند

جنس
آبرفت  -زمين هاي زراعی

NDV I 

بهمنظور بررسی همخطی عوامل مؤثر و براي
جلوگيري از استفاده چندباره نقشههاي با
همبستگی باال و ایجاد اریبی در نتایج مدلسازي،
از عامل تورم واریانس ( )VIF10استفاده شد.
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تصادفی از منطقه بهعنوان نقاط زمينه (مناطق
شبه عدم حضور زمينلغزش) مقایسه میگردد.
درنهایت مدلی بهدست میآید که داراي بيشترین
قدرت تشخيص مناطق مستعد وقوع زمينلغزش
میباشد .نقشه نهایی حساسيت زمينلغزش
بر اساس نقاط عطف منحنی فراوانی تجمعی
پيکسلها در پنج کالس استعداد (خيلی کم ،کم،
متوسط ،زیاد و خيلی زیاد) پهنهبندي میگردد
(.)Kornejady et al, 2019

8

شدهاند و در واقعيت فاقد زمينلغزش بودهاند روي
محور افقی (مثبت غلط 12یا  )1-Specificityو در
برابر آن نسبت پيکسلهایی که به درستی توسط
مدل تحت عنوان داراي زمينلغزش شناسایی
شدهاند (مثبت درست 13یا  )Sensitivityروي
محور عمودي ترسيم میگردد .مساحت زیر این
منحنی  AUC14نام داشته و  AUCبرابر با 0/5
معادل مدل خنثی (نتایج ناشی از شانس) بوده و
هرچه این مقدار به یک نزدیکتر شود کارایی مدل
افزایش مییابد ( Pontius and Schneider,
 .)2001در تحقيق حاضر ،منحنیهاي  ROCدر
محيط  SPSSترسيم شدهاند.

مدل جنگل تصادفی

مدل جنگل تصادفی یکی از روشهاي ماشين
یادگيري جهت مدلسازي درخت تصميم است
( .)Shataee et al, 2012در این مدل ،نمونهگيري
تصادفی از اطالعات و متغيرها ،به صورت خودکار
و تکرارشونده بهمنظور توليد انبوهی از درختان
رگرسيونی انجام میشود .براي تعيين تعداد بهينه
درختان ،ابتدا یک تعداد درخت اوليه براي توليد
منحنی تغييرات ميانگين مربعات خطا ( )MSEدر
مقابل تعد اد مشخصی از درختان نمونه آموزشی و
ارزیابی ،تشکيل میشوند ( Kornejady et al,
 .)2019بهمنظور به کارگيري این مدل در ارزیابی
استعداد زمينلغزش از نرمافزار  Rو پکيج
 randomForestاستفاده میشود .از مهمترین
نتایج حاصل از این مدل میتوان به اولویتبندي
متغيرهاي مستقل (عوامل مؤثر بر وقوع زمين -
لغزش) در حوزه موردمطالعه اشاره کرد .برخالف
وابستگی صرف مدل بيشينه آنتروپی به مناطق
حضور پدیده ،مدل جنگل تصادفی یک مدل
وابسته به نقاط (لغزشی) حضور و عدم حضور می -
باشد.

نتایج
شواهد زمینلغزش و بررسی همخطی عوامل

طی مطالعات ميدانی گسترده و بهرهگيري از
اطالعات سازمانی و تصاویر گوگلارث ،در مجموع
تعداد  159زمينلغزش به مساحت کلی 52/56
هکتار در حوزه آبخيز اوغان ثبت گردید .کمترین و
بيشترین مساحت زمينلغزش به ترتيب  107و
 75884مترمربع میباشند 70 .درصد از این تعداد
زمينلغزش ( 111عدد) براي مدلسازي و
باقيمانده ( 48عدد) براي ارزیابی مدلها با روش
تلفيقی فاصله ماهاالنوبيس  -تصادفی انتخاب
شدند .براساس نتایج شاخص ( VIFجدول ،)2
عامل ارتفاع و کاربري اراضی بهترتيب با مقادیر
 5/452و  1/04داراي بيشترین و کمترین مقدار
همخطی میباشند .با توجه به اینکه مقدار هم -
خطی عامل ارتفاع بيشتر از حد بحرانی (عدد )5
بوده و سبب اریبی در نتایج نهایی مدلها خواهد
شد ،لذا از مرحله مدلسازي حذف گردید .از لحاظ
تئوري ،ارتباط عامل ارتفاع و وقوع زمينلغزش
تنها با تفاسير زمينشناسی و بارش امکانپذیر
میباشد .بهطوريکه ،برخی از مطالعات به ارتباط

ارزیابی کارایی مدلها

منحنی ( ROC11مشخصه عملکرد نسبی سيستم)
نموداري است که در آن نسبت پيکسلهایی که به
اشتباه توسط مدل بهعنوان زمينلغزش شناسایی
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معنیدار ارتفاع و وقوع زمينلغزش اشاره داشته و
این ادعا را با تفاسير زمينشناختی اثبات نمودهاند
( .)Ercanoglu and Gokceoglu, 2002با توجه به
نتایج این تحقيقات ،ارتفاعات باالتر به سبب
رخنمون سازندهاي سنگی مقاوم ،حساسيت کم -
تري به وقوع زمينلغزش دارند .با وجود سندیت
چنين ارتباط معنیداري در سطح یک حوضه
خاص و مشاهده آن در حوضههاي متعدد ،تاکنون
هيچ ارتباط کلی و قابل اتکایی بين زمينشناسی و
ارتفاع ارائه نشده؛ از اینرو قابل تعميم به سایر

9

حوضهها نيست .از بعد دیگر ،ارتباط ارتفاع و جهت
کلی رژیم بارش بهمراتب منطقیتر به نظر میرسد
و در تحقيق چن و همکاران ()Chen et al, 2017
به خوبی تشریح شده است .به استناد مطالب فوق،
ارتباط ضمنی و غيرمستقيم عامل ارتفاع در وقوع
زمينلغزش مبرهن بوده و در صورت حضور عوامل
اصلی نظير زمينشناسی و بارش و همچنين وجود
همخطیِ باال ناشی از عامل ارتفاع ،حذف این عامل
توجيهپذیر میباشد.

جدول  :2مقادیر همخطی عوامل مؤثر در وقوع زمين لغزش حاصل از فاکتور تورم واریانس ( )VIFدر نرمافزار
عامل

عامل

شاخصهاي همخطی

SPSS

شاخصهاي همخطی

*Tolerance

VIF

ارتفاع

0/18

5/452

فاصله از جاده

جهت شيب

0/96

1/045

درجه شيب

0/82

شاخص PGA

0/57

1/762

کاربري اراضی

0/50

1/981

سازند سنگی

0/78

1/274

LS

0/81

1/23

شاخص HAND

0/52

1/935

TWI

0/74

1/345

NDVI

0/74

1/360

انحناي عرضی دامنه

0/48

2/1

بارش متوسط ساالنه

0/33

3/021

انحناي طولی دامنه

0/42

2/4

فاصله از آبراهه

0/77

1/292

شاخص

شاخص
شاخص

Tolerance

VIF

0/87

1/144
1/220

* شاخص حدود تلرانس ( )Toleranceمعکوس شاخص تورم واریانس ( )VIFبوده ،بهطوريکه اعداد کمتر از  0/1بيانگر همخطی بحرانی
میباشد.

با تلفيق با روش انتخاب تصادفی ،تقسيمبندي
نقاط یادگيري -اعتبارسنجی و همچنين نقاط
حضور -عدم حضور انجام گردید.

با ورود الیه عوامل موثر فاقد همخطی و نقاط
لغزشی به افزونه  Land Facet Corridor Toolsدر
محيط  ArcGIS 10.3نقشه نهایی فاصله
ماهاالنوبيس تهيه گردید (شکل )4؛ که در نهایت
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شکل  :4نقشه فاصله ماهاالنوبيس براي حوزه آبخيز اوغان

مرحله اعتبارسنجی ،اختالف بين کارایی دو مدل
شفافتر میگردد .به طوريکه مدل جنگل
تصادفی با مقدار  0/9نسبت به مدل حداکثر
آنتروپی با مقدار  0/85برتري قابلتوجهی نشان
داده است .با توجه به یکسان بودن شرایط
مدلسازي (وروديهاي مشابه) براي هر دو مدل،
این اختالف میتواند از ساختار مدلهاي مورد
استفاده ناشی گردد .براساس نتایج اليت و
همکاران ( ،)Elith et al, 2006مدل بيشينه
آنتروپی و سایر مدلهاي مشابه که وابستگی صرف
به نقاط حضور پدیده دارند ،با توجه به اینکه
دسترسی به دادههاي عدم حضور ندارند ،در نتيجه
اطالعی نيز از غلبه مکانیِ ذاتی آن پدیده نخواهند
داشت .لذا ،نتایج حاصل از این مدلها در تفکيک
مناطق عدموقوع از وقوع ،قابليت اتکاي پایينی
داشته و نقشه نهایی صرفاً یک اشاره ضمنی و
تلویحی به الگوي وقوع پدیده میباشد.

ارزیابی کارایی نقشههای حساسیت زمینلغزش

پس از تهيه نقشههاي حساسيت زمينلغزش با دو
مدل بيشينه آنتروپی و جنگل تصادفی ،نقشه
حاصل با استفاده از نقاط عطف (شکست طبيعی)
منحنی تجمعی فراوانی پيکسلها به پنج کالس
خيلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خيلی زیاد طبقه -
بندي شدند (شکل  .)5با توجه به تحقيقات آیالو و
یاماگاشی ( )Ayalew and Yamagishi, 2005و
آکگون ( ،)Akgun, 2012روش شکست طبيعی
براي تقسيمبندي نمودارهاي تجمعی فراوانی
داراي چولگی مثبت یا منفی کارآمد است.
همانطور که پيشتر اشاره شد ،مقدار AUROC
بهمنظور ارزیابی نتایج مدلها استفاده شد (شکل
 .)6براساس مقادیر  AUROCدر مرحله آموزش
مدلها ،دو مدل بيشينه آنتروپی و جنگل تصادفی
به ترتيب با مقادیر  0/91و  ،0/92کارایی نسبتاً
مشابهی ارائه دادهاند که بيانگر قدرت یادگيري و
برازش فوقالعاده این دو مدل میباشد .اگرچه در
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شکل  :5نقشههاي حساسيت زمينلغزش حاصل از مدل هاي حداکثر آنتروپی (الف) و جنگل تصادفی (ب)

زمينهساز مؤثر و شواهد وقوع زمينلغزش در طول
مدلسازي و با تکرار باال ،حذف شاخههاي تصميم
ناکارآمد در فرآیند مدلسازي و در نهایت اصالح
پيوسته پيشبينیها با به حداقل رساندن خطاي
پيشبينی ،قدرت بسيار باالیی در پيشبينی الگوي
حساسيت مخاطرات طبيعی بهویژه زمينلغزش
ارائه نموده که نتایج مشابهی نيز در تحقيقات
محمدي و پورقاسمی ( ،)1396طالبی و همکاران
( ،)1397چن و همکاران (،)Chen et al, 2017
رحمتی و همکاران ()Rahmati et al, 2018
پورقاسمی و رحمتی ( Pourghasemi and
 )Rahmati, 2018حاصل شده است .مقایسه
مساحت کالسهاي حساسيت زمينلغزش در دو
مدل مورد استفاده نشان میدهد که مدل بيشينه
آنتروپی  12/1درصد از منطقه مورد مطالعه را در
زونهاي با حساسيت باال (حساسيت زیاد و خيلی
زیاد) طبقهبندي نموده ،در حالیکه این مقدار در
مدل جنگل تصادفی به مقدار  9/32درصد کاهش
یافته است (شکل  .)7لذا با توجه به برتري قبلی
نتایج مدل جنگل تصادفی مبتنی بر شاخص
 ،AUROCمیتوان نتيجه گرفت که این مدل نه
تنها نتایج بهتر ،بلکه کاربرديتري نيز ارائه می -
دهد؛ بهطوريکه با فرض تمرکز عمليات مدیریتی

هرچند مدل بيشينه آنتروپی با انتخاب 10000
نقطه شبه عدم وقوع سعی در ارائه یک الگوي
مکانی با قدرت تفکيک قابل قبول دارد ،با اینحال
بهدليل آنکه این نقاط به شکل کامالً تصادفی
توسط مدل انتخاب میشوند ،لذا ممکن است
مناطق استخراج نقاط شبه عدم وقوع داراي
حساسيت ذاتی باالي وقوع بوده اما به دليل عدم
وجود شرایط تحریکی مورد نياز ،به تظاهر
مورفولوژیکی کافی و در نتيجه وقوع کامل پدیده
ختم نشده است .در مقابل ،در این تحقيق سعی بر
آن بود ،تا مناطق عدم حضور پدیده در مدل
جنگل تصادفی با استفاده از روش تلفيقی فاصله
ماهاالنوبيس -تصادفی و از مناطق با حساسيت
ضمنی پایين انتخاب گردد .بنابراین ،دقت باالي
مدل جنگل تصادفی در مرحله اعتبارسنجی که
داللت بر قدرت پيشبينی باال و تعميمپذیري
باالي نتایج مدل دارد ،را میتوان مرهون تکنيک
نمونهبرداري ارائه شده دانست که با تحقيقات
سانگراتوس و بنارتوس ( Tsangaratos and
 )Benardos, 2014و کرنژادي و همکاران
(  )Kornejady et al, 2017aهمراستا میباشد.
عالوه بر این ،مدل جنگل تصادفی با تشکيل
انبوهی از درختهاي تصميم ،درگير نمودن عوامل
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در زونهاي با حساسيت باال و همچنين انتخاب
مدل جنگل تصادفی بهعنوان مدل برتر2/78 ،
درصد از منطقه ( 1084هکتار) از روند مدیریتی

12

خارج شده و سبب تخصيص منابع مالی و زمان
کمتري نيز خواهد شد.

شکل  :6منحنیهاي ارزیابی کارایی  ROCمدلهاي حساسيت زمين لغزش براي دو مرحله آموزش مدل (الف) و
اعتبارسنجی نتایج (ب)

شکل  :7مساحت طبقات حساسيت زمين لغزش در دو مدل حداکثر آنتروپی (الف) و جنگل تصادفی (ب)

با توجه به مطالب فوق ،مدل جنگل تصادفی بهعنوان مدل برتر در زمينه پهنهبندي حساسيت زمينلغزش در
حوزه آبخيز اوغان معرفی میگردد .براساس نتایج مدل برتر (جنگل تصادفی) ،مشارکت عوامل در فرآیند
مدلسازي در شکل  8ارائه شده است .مقادیر مشارکت در این نمودار مبتنی بر متوسط کاهش مقدار شاخص
 AUROCدر صورت حذف عامل موردنظر از فرآیند مدلسازي میباشد .طبق شکل  ،8از بين  14عامل
انتخاب شده در فرآیند مدلسازي ،به ترتيب عوامل بارش ،شاخص  ،NDVIشاخص  ،HANDسازند سنگ -
شناسی و فاصله از جاده بيشترین مشارکت و تأثير را در وقوع زمينلغزشهاي حوزه آبخيز اوغان داشته و
عوامل جهت شيب ،شاخص  ،TWIشاخص  LSو شاخص انحناي طولی هيچگونه مشارکتی نداشتهاند .براساس
مشاهدات ميدانی گسترده و اطالعات سازمانی و محلی ،اکثر زمينلغزشهاي منطقه موردمطالعه ناشی از
بارش باران بوده و پراکنش زمينلغزشها با زونهاي پرباران منطقه همبستگی باالیی دارد .بهطوري که بارش-
پژوهشهاي دانش زمين
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هاي شدید یا مداوم با نفوذ به عمق خاک تا سطح نفوذناپذیر توده مواد دامنهاي پيشرفته ،سپس بهموازات
سطح نفوذناپذیر حرکت کرده ،به مرور این سطح به سطح جدایش تبدیل شده و درنهایت سبب حرکت رو به
پایين توده و وقوع زمينلغزش میشود .هم چنين بخش وسيعی از منطقه موردمطالعه به اراضی زراعی دیم و
آبی تبدیل ش ده است که جهت شخم در بخش اعظم این مناطق در جهت شيب میباشد .افزایش سرعت
رواناب ،افزایش سرعت فرسایش ،باال آمدن مصنوعی سطح آب زیرزمينی در مناطق تحت آبياري ،متراکم
شدن مصنوعی الیههاي سطحی در اثر تردد ابزارآالت کشاورزي ازجمله تأثيرات کشت بیرویه بهویژه در جهت
شيب میباشد .نمونه بارز تأثير اراضی زراعی در تحریک حرکات دامنهاي ،زمينلغزش بزرگ صفیآباد میباشد.
پس از وقوع زمينلغزش ناشی از کشت در جهت شيب ،معموالً اراضی زراعی رها میشوند و به زمينهاي بایر
تبدیل میشوند که این الگو در نقشه  NDVIبا تن رنگ زرد و سفيد (مناطق فاقد پوشش) نمایان است.

شکل  :8نمودار مشارکت عوامل در فرآیند مدلسازي حاصل از مدل جنگل تصادفی

اشاره داشتند .مقادیر کم و متوسط در شاخص
 HANDبهترتيب نماینده محدودههاي اشباع
(حاشيه آبراههها) و دامنه میباشند .محدوده
اشباع بهسبب عمق باالي آب زیرزمينی و اشباع
خاکدانهها و محدوده دامنه بهدليل شيب باال و
غلبه جریان زیرقشري سریع میتوانند نقش به -
سزایی در وقوع زمينلغزشهاي منطقه داشته
باشند ،که به خوبی در قالب یک بسته اطالعات
توأم توپوهيدرولوژیکی توسط شاخص HAND
ارائه میشوند .سازندهاي سنگی چمنبيد (آهک و
مارن) ،کشف رود (شيل و زغالسنگ) و شمشک
(ماسهسنگ و شيل) استعداد ذاتی باالیی به وقوع
زمينلغزش داشته ،بهطوري که بخش اعظم
زمينلغزشهاي منطقه مطالعاتی در این سازندها
رخ دادهاند .مارن معموالً از هوازدگی باالیی

همچنين ،مناطق فاقد پوشش بهدليل غيرمسلح
ماندن خاک سطحی و عدم تقویت خاکدانهها با
ریشه گياهان به وقوع زمينلغزش حساسيت باالیی
دارند .مشارکت باالي شاخص  HANDدر فرآیند
مدلسازي حساسيت زمينلغزش منطقه مطالعاتی
نسبت به سایر شاخصهاي فرعی مستخرج از
 DEMکه معموالً به بخشی (ناقص) از اطالعات
توپوگرافيکی یا هيدرولوژیکی اشاره دارند (مانند
شاخصهاي  ،LS ،TWIشيب ،انحناهاي طولی و
عرضی دامنه) ،بيانگر کاربرد اميدوار کننده این
عامل در تحقيقات مرتبط با خطرات طبيعی بوده؛
به طوري که بهرهمند و کرنژادي (الف ،)1394
بهرهمند و کرنژادي (ب  ،)1394کرنژادي و
همکاران ( )Kornejady et al, 2017و رحمتی و
همکاران ( )Rahmati et al, 2018نيز به این امر
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برخوردار بوده و بهویژه در شرایط مرطوب به -
راحتی چسبندگی مواد خود را از دست میدهد.
همچنين ،شيل با ایجاد یک سطح غيرقابل نفوذ و
هدایت جریان آب در راستاي سطح خود به ایجاد
یک سطح جدایش مواد دامنهاي تبدیل میگردد.
بهویژه اگر این مواد با درونالیههاي زغالی همراه
باشند ،مکانيسم لغزش از سرعت باالتري همراه
خواهد بود .یکی دیگر از عوامل مؤ ثر در وقوع
زمينلغزشهاي حوضه اوغان عامل فاصله از جاده
بوده که لغزشهاي متعدد حاشيه جاده طی
بازدیدهاي ميدانی مؤید این موضوع میباشد.
اختالل در شيب طبيعی دامنه ،عدم رعایت در
مقاومسازي پی جاده ،جادهسازي بدون احداث
حائل (دیوارههاي نگهدارنده سنگی حاشيه جاده)
جهت مقاومسازي دامنه مجاور و در نهایت عدم در
نظر گرفتن خصوصيات زمينشناسی محل احداث
جاده (اعم از جنس ،مقاومت و حساسيت ذاتی
خاک زیرین) از جمله عوامل انسانسازي است که
وقوع زمينلغزش را تشدید ساخته ،بهطوري که
سازمانهاي متبوع حتی با احداث چندباره برخی
از جادههاي کوهستانی ،شاهد وقوع مجدد زمين -
لغزش در محل و تخریب جاده بودهاند .جهت
ارزیابی محل استقرار جدید روستاي صفیآباد،

14

بهعنوان یکی از مناطق تحتتأثير از وقوع زمين -
لغزش در گذشته ،نقشه حساسيت زمينلغزش
حاصل از مدل جنگل تصادفی در نمایی نزدیکتر
تهيه گردید (شکل  .)9با توجه به شکل  ،9محل
استقرار قبلی روستا به دليل قرارگيري در محل
پنجه زمينلغزشِ چرخشی بزرگ در زون
حساسيت باال قرار گرفته است که در بخشهاي از
روستا سبب تخریب آغل حيوانات و منابع آب
محلی شده که درنهایت با تصميم مسئولين
ذيربط ،بخش اعظم روستا به محل جدید در
فاصله  500متري غربی منتقل شده است .عالوه -
بر این ،تمرکز زون خطر (رنگ قرمز) در مناطق
کشاورزي با شخم در جهت شيب حائز اهميت
است .به طوري که این الگوي کشت ،محل استقرار
جدید روستاي صفیآباد را نيز احاطه کرده و به
دليل درهمکنش با سایر عوامل زمينهساز محيطی
و انسانساخت (بارش زیاد ،پوشش کم در فصول
پس از برداشت محصول و سازندهاي سنگی
حساس) بخشهایی از محل جدید در زون
حساسيت باال به وقوع زمينلغزش معرفی شدهاند
که شایسته است مورد توجه مسئولين و تصميم -
گيران ذیربط قرار گيرد.

شکل  :9نمایی نزدیک از حساسيت محل استقرار قدیمی و جدید روستاي صفیآباد به وقوع زمينلغزش مبتنی بر نتایج
مدل جنگل تصادفی
پژوهشهاي دانش زمين
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ا ي از عوامل محيطی (بارش باال ،اراضی بایر،
سازندهاي سنگی حساس و مکانيسمهاي
توپوهيدروگرافيکی) و انسانساخت (شخم در
جهت شيب و جادهسازي غيراصولی) بهشکل هم -
افزائی در وقوع زمينلغزشهاي حوزه آبخيز اوغان
مسئول میباشند .از سوي دیگر ،به نظر میرسد
شناسایی روستاي صفیآباد بهعنوان یک منطقه در
معرض خطر باالي وقوع زمينلغزش تاحدي
درست بوده ،اما گویا محل استقرار جدید صرفاً بر
مبناي شيب مناسب (تقریباً هموار) و دسترسی به
جاده ارتباطی روستاها انتخاب شده و عمليات
اصالحی تکميلی بهویژه اصالح کشت در مجاورت
محل جدید انجام نگرفته که براساس نتایج تحقيق
حاضر میتواند بهعنوان یک عامل تحریکی سبب
ایجاد بحران در مقياس وسيعتري شود .همچنين،
با تکيه بر حضور سایر عوامل محيطی زمينهساز در
منطقه جدید استقرار روستا ،شایسته است مناطق
امن با یک دید کلی بر تمامی شرایط حاکم
تأثيرگذار بر وقوع زمينلغزش استخراج و معرفی
گردد.

نتیجهگیری
تهيه نقشههاي حساسيت زمينلغزش بهعنوان
سنگ بناي تحقيقات زمينلغزش شناخته شده و
در مواقع بحرانی بهعنوان یک ابزار مدیریتی مورد
استفاده قرار میگيرد .در تحقيق حاضر ،دو مدل
دادهکاوي شامل بيشينه آنتروپی و جنگل تصادفی
به همراه  14عامل محيطی جهت ارزیابی
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