167

پژوهشهاي دانش زمين ،سال یازدهم ،شماره  ،43پایيز  ،1399صفحات 182-167

نقش تعیینکننده هدف مدلسازی و نیاز کاربر در انتخاب مدل برتر
حساسیت زمینلغزش (مطالعه موردی :حوزه آبخیز تجن ،استان
مازندران)
1

مهدی صدیقی ،1بهارک معتمدوزیری* ،1حسن احمدی ،1ابوالفضل معینی

-1گروه جنگل ،مرتع و آبخيزداري ،دانشکده منابع طبيعی و محيطزیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و
تحقيقات ،تهران ،ایران
پذیرش مقاله1398/12/11 :
تأیيد نهایی مقاله1399/4/23 :
چكیده
در این تحقيق ،سه مدل دادهکاوي شامل شبکه عصبی مصنوعی ،ماشين بردار پشتيبان و بيشينه آنتروپی
براي ارزیابی حساسيت زمين لغزش در حوزه آبخيز تجن استان مازندران انتخاب گردید .نتایج مدلها با شش
شاخص کارایی مدل شامل )1 :روند توزیع مساحتی کالسهاي حساسيت )2 ،روند توزیع عددي زمينلغزشها
در کالسهاي حساسيت )3 ،خطاي نوع یک مدلسازي (مثبت کاذب) )4 ،خطاي نوع دو مدلسازي (منفی
کاذب) )5 ،مساحت زیر منحنی نرخ موفقيت و  )6مساحت زیر منحنی نرخ پيشبينی بررسی گردید و براساس
آنها مدلها رتبه بندي شدند .نتایج حاکی از آن بود که براساس شاخص اول ،مدلهاي بيشينه آنتروپی،
ماشين بردار پشتيبان و شبکه عصبی مصنوعی به ترتيب بهترین تا ضعيفترین کارایی را نشان دادند .براساس
شاخص دوم ،به ترتيب مدل هاي ماشين بردار پشتيبان ،بيشينه آنتروپی و شبکه عصبی مصنوعی بهترین تا
ضعيف ترین عملکرد را ارائه نمودند .شاخص سوم با اشاره به پتانسيل خسارات اقتصادي ناشی از خطاي مدل -
سازي بيانگر عملکرد مناسب مدل ماشين بردار پشتيبان بود و مدلهاي بيشينه آنتروپی و شبکه عصبی
مصنوعی مشترکاً در درجات بعدي اهميت قرار گرفتند .همچنين ،شاخص چهارم با اشاره به پتانسيل تلفات
جانی و مالی ناشی از خطاي مدلسازي نشانگر عملکرد خوب مدل شبکه عصبی مصنوعی بود و مدلهاي
بيشينه آنتروپی و ماشين بردار پشتيبان به ترتيب در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند .نتایج حاصل از شاخصهاي
پنجم و ششم بيانگر قدرت باالي یادگيري و تعميم نتایج در مدل ماشين بردار پشتيبان بود و مدلهاي
بيشينه آنتروپی و شبکه عصبی مصنوعی در درجات بعدي اهميت قرار گرفتند.
واژههای کلیدی :بيشينه آنتروپی ،شبکه عصبی مصنوعی ،ماشين بردار پشتيبان ،مثبت کاذب ،منفی کاذب.

*  -نویسنده مسئول:

Email: bmvaziri@gmail.com
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خود بهجاي میگذارند .اگرچه پيشبينی پراکنش
مکانی مناطق مستعد ناپایداري دامنه با دقتی باال
(مانند نشان دادن مناطق متأثر از مد آب دریا)
امکانپذیر نيست ،با این وجود نسبت به سایر
خطرات طبيعی نظير گردبادها یا خشکسالیها
بهتر و دقيقتر شناسایی میشوند .تاکنون ،دالیل
ذاتی عوارض زمينی واحد نسبتاً خوبی شناسایی
شدهاند ،بنابراین اگر نسبت به شناسایی مناطق
مستعد زمينلغزش خوشبين باشيم ،از طریق
پهنهبندي مکانی وقوع زمينلغزش قادر به کاهش
خطرات این پدیده خواهيم بود و مادامیکه
مقاومت دامنه طبق روابط قابل تعيين ،متأثر از
پدیدههاي بزرگ اقليمی باشد ،پيشبينی تقریبی
زمانهاي پرخطر تا حدي امکانپذیر است .براي
پهنهبندي استعداد ناپایداري دامنهها و وقوع
زمينلغزشها دهها مدل عددي با عوامل ،وزن،
نرخ ،منطق محاسباتی و مقياس متفاوت ابداع و در
شرایط متنوع براساس شواهد زمينی واسنجی و
اصالح شدهاند .لی و جونز ( Lee and Jones,
 )2004سه رویکرد اصلی در ارزیابی حساسيت
زمينلغزش را بهصورت کيفی ،نيمه کمی و کمی
طبقهبندي کردند .روشهاي کيفی بر پایه نظرات
کارشناسی میباشند .مدلهایی که از روشهاي
وزندهی و نرخدهی استفاده میکنند بهعنوان
روشهاي نيمهکمی شناخته میشوند ( Yalcin,
 .)2008نمونهاي از این روشها فرآیند تحليل
سلسله مراتبی (شادفر و همکاران1386 ،؛
کالرستاقی و همکاران )1386 ،و ترکيب خطی
وزنی (  )Ayalew et al, 2004و روش فاکتور
اطمينان ( Kanungo et al, 2011; Devkota et
 )Pourghasemi et al, 2013; al, 2013است.
روشهاي کمی بر پایه منطق ریاضی از همبستگی
بين فاکتورهاي مؤثر و وقوع زمينلغزش بنا شده
که شامل رگرسيون تحليلی دومتغيره ،چندمتغيره

مقدمه
پدیده زمينلغزش همانند زمينلرزه ،سيل و
آتشفشان از بالیاي طبيعی مهم به شمار میرود
که هرساله رخداد آن در مناطق مستعد این
پدیده ،خسارات و صدمات فراوانی به بار میآورد.
با افزایش جمعيت و اسکان در مناطق مستعد
رویداد زمينلغزش ،آمارهاي جهانی تلفات ناشی از
این پدیده پيوسته روند صعودي دارد (حسينزاده
و همکاران .)1388 ،نيروي ثقل زمين یک نيروي
داخلی ولی با عوارض بيرونی است که در همهجا
حاضر بوده و همواره سبب اعمال یک نيروي
پایينرو در راستاي امتداد شاقولی به مرکز زمين
میشود .عوامل مختلفی نظير هندسه دامنه ،نوع
مواد ،نوع و سرعت حرکت مواد ،تيپهاي مختلف
زمينلغزشها را به وجود میآورند .طبق تعریف
رادبروچهال و وارنز ( Radbruch-Hall and
 ،)Varnes, 1976زمينلغزش 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 .فرآیندهاي
فوق سبب حرکت مواد به صورت لغزش ،واژگونی،
جریان ،ریزش ،خزش و گسترش جانبی میشوند.
بهطورکلی ،معموالً زمينلغزشها به شکل بطئی و
متمرکز رخ میدهند و شاید از نظر اندازه خيلی
بزرگ نباشند ،اما میتوانند بهطور متناوب رخداده
و ایجاد خطر کنند .در بسياري از مناطق ،عدم
واکنش منطقی در مقابل این خطرات در قالب
برنامههاي آمایش سرزمين کامالً محسوس است .با
اینحال اقداماتی نظير اجتناب ،پيشگيري یا ترميم
در بين همه خطرات طبيعی ،بيشتر براي
زمينلغزشها جوابگو است زیرا این نوع از خطرات
طبيعی معموالً ماهها و یا حتی سالها قبل از
وقوع ،نشانههاي مورفولوژیکی قابل مشاهدهاي از
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مدل بوده که متشکل از دو خطاي شایع در مدل -
سازي (خطاي نوع  :1مثبت کاذب و نوع  :2منفی
کاذب) و دو منحنی ارزیابی قدرت برازش و پيش -
بينی میباشد .لذا ،یکی از زیرحوضههاي حوزه
آبخيز بزرگ تجن بهعنوان یکی از حوضههاي
پایلوت تحقيقات زمينلغزش در استان مازندران
به سبب وقوع زمينلغزشهاي مکرر و با بزرگی
قابلمالحظه ،انتخاب گردید.

و لجستيک ،منطق فازي ،تحليل شبکه مصنوعی
میباشند .ون وستن و همکاران ( Van Westen et
 )al, 2006روشهاي ارزیابی حساسيت را به چهار
دسته کلی تقسيم میکند )1 :روشهاي مبتنی بر
ليستبرداريِ زمينلغزشها که در آن اطالعات
مکانی و زمانیِ وقوع ،تيپ و نرخ زمينلغزشها از
طریق مطالعاتِ گسترده ميدانی و تفسير تصاویر
ماهوارهاي و عکسهاي هوایی ثبت میشود و
زمينهاي را براي سایر روشهاي پهنهبندي
استعداد فراهم مینماید؛  )2روشهاي آماري-
احتماالتیِ داده محور که وزندهیِ ذهنی به عوامل
را به سمت روشهاي عينی سوق میدهند که
شامل مدلهاي آماري دومتغيره ،چندمتغيره و
مدلهاي احتماالتی دادهکاوي میشوند؛ )3
روشهاي ابداعی و مبتنی بر نظر کارشناسی و )4
روشهاي قطعی که مستقيماً در ارتباط با پایداري
دامنه بوده و در مقياس سایت انجام میشوند .طی
دهههاي اخير ،محققان با استفاده از مدلهاي
نوین دادهکاوي که اغلب بهطور جداگانه یا ترکيبی
مورد استفاده قرار گرفته ،سعی در ارائه ملی برتر
در مقياسهاي مختلف داشتهاند .حالآنکه عملکرد
مدلهاي ارائه شده و مهمتر از آن ردهبندي مدل -
ها مبتنی بر ابعاد مختلف موفقيتشان ،در تحقيقات
مختلف متغير بوده ،بطوریکه محققان مختلف به
نتایج مختلف و در برخی موارد کامالً متفاوت با
تحقيقات قبلی دست یافتهاند .تحقيق حاضر سعی
در شفاف نمودن یکی از علل عمده این مسئله
داشته که مبتنی بر مقایسه سه مدل دادهکاوي
شبکه عصبی مصنوعی ( ،)ANNماشين بردار
پشتيبان ( )SVMو بيشينه آنتروپی ()MaxEnt
بهعنوان مدلهاي غالب پهنهبندي حساسيت
زمينلغزش در سالهاي اخير میباشد .مبناي
مقایسه نيز بر پایه چهار شاخص ارزیابی کارایی

منطقه مورد مطالعه
زیرحوضه پهنهکال در محدودهاي با وسعت 31/46
کيلومترمربع بين طول جغرافيایی "53ْ 00َ 12
تا " 53ْ 06َ 34شرقی و عرض جغرافيایی
" 36ْ 20َ 48تا " 36ْ 27َ 50شمالی در جنوب
شهرستان ساري واقع شده و زیرحوضهاي از حوزه
آبخيز بزرگ تجن میباشد (شکل  .)1حداقل و
حداکثر ارتفاع حوضه بهترتيب برابر با  115و 724
متر از سطح دریا و ميانگين ارتفاعی حوضه برابر
با  351متر میباشد .اقليم منطقه براساس روش
دومارتن از نوع مرطوب بوده و همچنين متوسط
حداقل دماي ساليانه  9/8درجه سانتیگراد و
متوسط حداکثر دماي ساليانه  21/8درجه
سانتیگراد میباشد .بارندگی منطقه براساس
گرادیان بارندگی مربوط به حوزه آبخيز تجن 780
ميلیمتر به دست آمده است .بيشتر مساحت حوزه
مورد مطالعه داراي پوشش جنگلی میباشد که در
کل  %81از سطح حوزه را اشغال کرده است.
کاربريهاي کشاورزي دیم ( ،)%15باغکاري
( )%3/3و مناطق مسکونی ( )%0/7سایر کاربري -
هاي غالب حوضه را تشکيل میدهند .بيشتر
منطقه داراي سازند مارن ميوسن (با عالمت
اختصاري  )Mm,s,lبوده و در قسمت آبرفتی توسط
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پوشيده شده است.

شکل  :1موقعيت جغرافيایی زیرحوضه مورد مطالعه در استان مازندران و ایران به همراه پراکنش مکانی زمينلغزشهاي
ثبت شده

درصد نقاط لغزشی 43 :زمينلغزش) و ارزیابی
نتایج مدلها ( 30درصد نقاط لغزشی 18 :زمين -
لغزش) ،از روش انتخاب تصادفی براي پرهيز از
دخالت هرگونه نظر کارشناسی و به دليل کاربرد
رایج این روش در تحقيقات متعدد زمينلغزش
( Rahmati et Pourghasemi amd Rossi, 2017
; ،)Rahmati et al, 2019; al, 2018استفاده
گردید .با تکيه بر مرور منابع گسترده ،سعی گردید
تا عوامل مؤثر در وقوع زمينلغزش براي مدل -
سازي این پدیده براساس موجودیت داده،
ناهمگون بودن عامل در سطح منطقه و همچنين
دارا بودن یک رابطه فرآیند -محور منطقی بين
عامل و فرآیند وقوع زمينلغزش انتخاب گردند.
لذا ،عوامل مؤثر از بين گروههاي مختلف
توپوگرافيکی ،اقليمی ،زمينشناسی ،هيدرولوژیکی،

مواد و روشها
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 آرشيو تصاویر Google
 ،Earthاطالعات محلی ،نقشههاي موجود در اداره
کل آبخيزداري استان مازندران (حاصل از تفسير
عکسهاي هوایی  1:20000و  ،)1:50000آرشيو
اطالعات مرکز مطالعات زمينلغزش در سازمان
جنگلها و مراتع و درنهایت بازدیدهاي متعدد
ميدانی جهت صحتسنجی و تکميل دادههاي
ميدانی انجام گردید که مبتنی بر آن ،تعداد 61
زمينلغزش ثبت گردید .بهمنظور ،تفکيک زمين -
لغزشها به دودسته داده جهت مدلسازي (70
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انسانساخت و بينابينی (توپو-هيدرولوژیک،
زمين-زیستمحيطی) انتخاب شدند .در مجموع،
 10عامل مؤثر در وقوع زمينلغزش شامل ارتفاع
(متر) ،شيب (درجه) ،بارش متوسط ساالنه (ميلی -
متر) ،شاخص رطوبت توپوگرافيکی ( ،1)TWI
شاخص موقعيت نسبی دامنه ( ،2)RSPIفاصله از
آبراهه /گسل /جاده (متر) ،سازند زمينشناسی و
کاربري اراضی انتخاب گردید (شکل  .)2مقياس و
منابع مورد استفاده براي تهيه نقشهها در جدول 1
ارائه شده است .همانطور که مشخص است،
شاخصهاي  RSPI ،TWIو فاصله از آبراهه
نماینده فرآیند توليد رواناب ،زونهاي پاسخ
هيدرولوژیکی و در کل فرآیندهاي فرسایشی در
مجاورت شبکه آبراهه میباشند .سازندهاي زمين -
شناسی بيانگر فرآیندهاي ذاتی و درونی مسئول
در فرآیند لغزش بوده و اطالعات ارزشمندي در
ارتباط با مقاومت سنگ و خاک ،نقش تعيينکننده
الیههاي زیرین خاک در تشکيل شکلهاي متفاوت
سطح گسيختگی با درجات متفاوت لغزهخيزي،
فرآیند نفوذ عمقی و رطوبت دامنه ارائه مینماید.
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فاصله از گسلهاي فعال بيانگر توان لرزهخيزي
منطقه بوده و بهعنوان یک عامل تحریکی مهم
مورد استفاده قرار گرفت .کاربري اراضی به نقش
پوششهاي طبيعی یا مصنوعی (جنگلها و مراتع
طبيعی یا دستکاشت) و مداخالت انسانی در
طبيعت (کشاورزي) در زمينهسازي شرایط دامنه
براي وقوع زمينلغزش اشاره دارد .فاصله از جاده
بهعنوان یک عامل انسانساخت با اشاره به شيب -
هاي غيرطبيعی و فرآیند زیرکنی پنجه دامنه به
سبب عدم رعایت مسائل ایمنی در تسطيح و
همسانسازي شيبهاي طبيعی ،حائز اهميت بوده
که در این تحقيق مورد استفاده قرار گرفت.
همچنين ،براي پرهيز از مشکالت همخطی عوامل،
از شاخص تورم واریانس ( )VIFاستفاده گردید.
براساس نتایج تحقيق اُبرایان ( ،)2007مقادیر VIF
باالتر از  5بيانگر همخطی بحرانی بين عوامل بوده
که میتواند به خطاي اریبی در نتایج مدلها و
درنتيجه غير قابل اعتماد بودن نتایج تحقيق ختم
گردد.

شکل  :2عوامل مؤثر در وقوع زمين لغزش در تحقيق حاضر (الف :فاصله از آبراهه ،ب :فاصله از جاده ،پ :شاخص ،TWI
ت :درجه شيب ،ث :ارتفاع ،ج :کاربري اراضی ،چ :سازند زمينشناسی ،ح :فاصله از گسل ،خ :شاخص  ،RSPIد :بارش
متوسط ساالنه)
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جدول  :1مقياس و منابع مورد استفاده براي تهيه عوامل مؤثر در وقوع زمينلغزش در منطقه مورد مطالعه
عامل

مقیاس

منبع

ارتفاع

1:50،000

سازمان نقشهبرداري کشور؛ مدل رقومی ارتفاع ( )DEMبا سلولهاي  30 × 30متر

درجه شيب

1:50،000

مستخرج از DEM

شاخص TWI

1:50،000

مستخرج از DEM

بارش متوسط ساالنه

1:50،000

شرکت سهامی آب منطقهاي مازندران

شاخص RSPI

1:50،000

مستخرج از DEM

کاربري اراضی

1:100،000

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداري استان مازندران

سازند زمينشناسی

1:100،000

سازمان زمينشناسی و اکتشافات معدنی کشور

فاصله از آبراهه

1:50،000

سازمان نقشهبرداري کشور

فاصله از جاده

1:50،000

سازمان نقشهبرداري کشور

فاصله از گسل

1:50،000

سازمان زمينشناسی و اکتشافات معدنی کشور

یک تابع است که خروجی  Oرا میسازد .در حالت
کلی میتوان فرض کرد  W0=Bو  X0=1و معادله
رابطه  1را میتوان به شکل رابطه  2بازنویسی
کرد:
رابطه )2

مدلهای دادهکاوی
مدل شبكه عصبی مصنوعی ()ANN

شبکه عصبی مصنوعی یا به اختصار شبکه عصبی
از بزرگترین پيشرفتهاي علم بشر در دهههاي
اخير به شمار میرود .از مهمترین ویژگیهاي
شبکه عصبی آن است که بهعنوان یک طبقهبندي
کننده غيرخطی عمل میکند .همچنين میتواند
مسائلی که با معادالت ریاضی قابلبيان نيستند ،به
کمک تعدادي نمونه آموزشی مدلسازي نماید
(منهاج1384 ،؛ .)Beale and Jackson, 1990
سادهترین شبکه عصبی یک نورون با  nورودي و
یک خروجی است .به عبارت سادهتر ،ورودي این

 
) O  f ( X *W

که در این معادله



X

بردار سطري با  n+1عنصر و

 Wبردار ستونی با  n+1عنصر است .نورون پایه
معرفی شده قادر به حل مسائل خطی میباشد .اما
براي حل مسائل غيرخطی از یک شبکه عصبی به
نام پرسپترون چندالیه ( )MLPاستفاده میشود.
شبکه  MLPمجموعهاي از نورونهاي پایه است
که در  3الیه قرار میگيرند .این سه الیه با نامهاي
الیه ورودي ،الیه پنهان و الیه خروجی شناخته
میشوند .شبکه  MLPیک شبکه با ساختار رو به
جلو است و از روش انتشار خطا رو به عقب براي
یادگيري شبکه استفاده میکند .شبکه  MLPیک
شبکه با ناظر محسوب میشود .به عبارت دیگر،
براي آموزش این شبکه باید عالوه بر دادههاي

نورون بردار سطري  Xبا  nعضو و خروجی آن
عدد اسکالر  Oاست .در داخل هر نورون پایه براي
توليد خروجی محاسبات رابطه  1انجام میشود.
رابطه )1
n
) O  f (  X iW i  B
i 1
که در آن Wi ،ضرایب وزنی متناظر ورودي Xi

هستند و  Bمقدار آستانه است .همينطور f ،نيز
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آموزشی مجزاي خطی را انتخاب مینماید ( Xi

آموزشی (ورودي شبکه) ،خروجی صحيح آنها نيز
به شبکه آموزش داده شود .مدلسازي حساسيت
زمينلغزش با مدل  ANNدر این تحقيق در نرم -
افزار  ModEcoانجام گرفت.

) .)(i=1,2,…,nسلولهاي آموزشی شامل دو
کالس بوده که بهصورت  Yi=±1مشخص می -
شوند .هدف مدل  ،SVMشناسایی یک صفحه
جدایش  nبعدي است که قادر باشد بيشترین
فاصله و شکاف را بين این دو کالس برقرار کند که
نتيجتاً سبب کاهش متغير  Wمیشود .بيان
ریاضی این مطلب در روابط  3و  4ارائه شده است
(Xu et al, 2012 ; Yao et al, 2008
;.)Pourghasemi et al, 2013
رابطه )3

مدل ماشین بردار پشتیبان ()SVM

مدل  ،SVMیک سيستم طبقهبندي نظارت شده
به شمار میرود که بر پایه تئوري یادگيري و
نظریه ابعادي آماري بنا شده است ( Vapnik,
 .)1995از ویژگیهاي این روش آن است که می -
تواند بهطور مشترک براي دو عمليات طبقهبندي و
رگرسيونی بهکار رود .این روش شامل مجموعهاي
از توابع طبقهبندي است که داراي قابليت ارزیابی
خطا و تعميم مناسب اطالعات بوده و با استفاده از
اطالعات موجود در الیههاي عوامل مؤثر و تکرار
باالي مدلسازي ،پيچيدگی رفتار وقوع پدیده
زمينلغزش را کاهش میدهد .این مدل شامل یک
مرحله آموزشی همراه با ورودي و مقادیر اهداف
خروجی است .مدل  SVMجهت تميز دادن
الگوهاي متفاوت و منحصربهفرد در یک فضا ،از
یک صفحه جدایش استفاده میکند که بایستی در
حداکثر فاصله از نقاط اطراف خود رسم گردد.
دادههاي نقطهاي نزدیک به این صفحه ،بردارهاي
پشتيبان ناميده میشوند که جزء اعضاي کليدي
میشوند
محسوب
آموزشی
دادههاي
(  .)Pourghasemi et al, 2013هرچه صفحه
جدایش بزرگتر باشد ،پایداري مدل به اختالل و
نویز افزایش یافته و در نتيجه قدرت باالیی براي
پيشبينی و تعميم نتایج خواهد داشت .الگوریتم -
هاي مدل  ،SVMروشی کلی براي تخمين توابع
ارائه مینمایند که هدف اصلی آنها حل مسائل
بهينهسازي درجه دوم میباشد .طی مراحل مدل -
سازي ،مدل  SVMمجموعهاي از سلولهاي

2

1/ 2 W

رابطه )4
Y i ((W .Xi )  b )  1
که در آن  Wقدر مطلق صفحه جدایش نرمال و
 bپایه (مبناي) عددي میباشد .براي حل مسئله
فوق ،از یک رابطه الگرانژي استفاده میشود که
حاوي یک ضریب افزاینده به نام  λiمیباشد .هدف
از این رابطه آن است که با کاهش ضرایب  Wو b
و افزایش  ،λiمقدار  Lالگرانژي کاهش یابد.
بنابراین صورت کلی معادله به شکل رابطه 5
تبدیل میشود:
رابطه )5
n

)L  1/ 2 W   i (Y i ((W .X i )  b )  1
2

i 1

در این تحقيق ،جهت تهيه نقشه حساسيت زمين -
لغزش مبتنی بر روش  ،SVMاز نرمافزار  Rو بسته
 ksvmاستفاده شد .در این سامانه توابع مختلفی
براي مدل  SVMارائه شده که در این تحقيق از
تابع شعاعی استفاده گردید که در رابطه  6ارائه
شده است ،زیرا در بسياري از موارد عملکرد
مناسبی از خود ارائه داده است.
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رابطه )6
),   0

j

174

 )2006و اليت و همکاران ( )Elith et al, 2011
ارائه شده است.

K (X i , X j )  ( X i  X

که در آن  پارامتر گاما بوده که توسط مدل طی
یک پروسه مدلسازي پرتکرار بهينهیابی میشود.

ارزیابی کارایی مدلها

همانطور که پيشتر اشاره گردید ،معيار سنجش
مدلهاي دادهکاوي به کار رفته در تحقيق حاضر
مبتنی بر دو مجموعه ارزیابی اوليه و ثانویه انجام
میگيرد .ارزیابی اوليه مبتنی بر نحوه توزیع
کالسهاي حساسيت پنجگانه (خيلیکم تا خيلی -
زیاد) بوده ،بهطوري که مساحت کالسهاي
حساسيت باید از یک روند نزولی تبعيت نماید تا
بدین ترتيب کارا بودن مدل در پهنهبندي منطقه
بهمنظور تخصيص بودجه مدیریتی در آینده
مشخص گردد .به عبارت دیگر ،مدلهایی که بيش
از نيمی از منطقه مورد مطالعه را بهعنوان مناطق
با حساسيت باالي لغزشی معرفی مینمایند ،عمالً
کاربردي نمیباشند و جزو مدلهاي محافظهکار
تقسيمبندي میشوند ،زیرا مدل به تفکيک مکانی
مناسب براي تخصيص بهينه عمليات مدیریتی
نرسيده است یا به بيان دیگر ،تخصيص عمليات
مدیریتی به چنين سطح گستردهاي امکانپذیر
نيست .ارزیابی ثانویه شامل چهار شاخص مثبت
کاذب ،منفی کاذب ،منحنی نرخ موفقيت و منحنی
نرخ پيشبينی میباشد .دو شاخص مثبت کاذب و
منفی کاذب از اجزاي تأثيرگذار در ماتریس
ابهامات میباشد .این ماتریس پس از اجراي مدل
قابل محاسبه بوده و از چهار جزء اصلی تشکيل
شده که دو شاخص فوقالذکر از اجزاي آن به
شمار میروند .شاخص مثبت کاذب به خطاي نوع
یک معروف بوده و به مناطقی اشاره دارد که در
واقعيت (براساس مشاهدات ميدانی) فاقد زمين -
لغزش بوده و به اشتباه توسط مدل بهعنوان
مناطق داراي زمينلغزش معرفی شدهاند.

مدل بیشینه آنتروپی ()MaxEnt

در این تحقيق با استفاده از مدل بيشينه آنتروپی
( )Phillips et al, 2006و به کمک نرمافزار
 MaxEntنواحی داراي پتانسيل زمينلغزش
مدلسازي شد .این روش نخستين بار براي
پيشبينی پراکنش گونههاي جانوري طراحی شده
و بهمرور در زمينههاي دیگر نظير پيشبينی
استعداد زمينلغزش استفاده شده است .مزیت این
روش آن است که براي پيشبينی رفتار یک گونه
یا پدیده ،به نقاط عدم حضور آن گونه یا پدیده
نيازي نيست بلکه از یک سري عوامل تأثيرگذار
(عوامل مؤثر در وقوع زمينلغزش) و همچنين
نقاط حضور آن پدیده (نقاط لغزشی براي
مدلسازي) استفاده میشود .در این روش
همبستگی عوامل مؤثر در وقوع زمينلغزش با
نقاط شواهد زمينلغزش محاسبه شده و با نتایج
حاصل از  10000نقطه تصادفی از منطقه بهعنوان
نقاط زمينه (مناطق شبه عدم حضور زمينلغزش )
مقایسه میگردد .این فرآیند بهطور غيرمستقيم در
تفکيک مناطق حضور و عدم حضور به مدل کمک
مینماید .درنهایت مدلی به دست میآید که داراي
بيشترین قدرت تشخيص مناطق مستعد وقوع
زمينلغزش میباشد .اطمينان از مناطق عدم
حضور زمينلغزش مشکالت زیادي در مطالعات
مرتبط در پی خواهد داشت که میتوان به
بحثهاي عدم قطعيت ناشی از آن اشاره نمود.
الگوریتم محاسباتی مدل بيشينه آنتروپی به
تفصيل توسط فيليپس و همکاران ( Phillips et al,
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این نوع از خطا سبب جلوگيري از سرمایهگذاري -
هاي آتی در مناطق اشاره شده ،سبب ایجاد
خسارات اقتضاي خواهد شد .خطاي منفی کاذب
ناشی از شرایطی است که در آن مدل به اشتباه
مناطق داراي زمينلغزش را فاقد زمينلغزش
معرفی میکند.
لذا ،سکونت در این مناطق در آینده سبب
خسارات جانی و مالی خواهد شد .برخالف این دو
شاخص ،دو منحنی نرخ موفقيت ( )SRCو پيش -
بينی ( )PRCسعی در ارزیابی دقت مدل براساس
ترکيبی از معيارها را دارند .پس از تقسيم نقشه -
هاي حساسيت حاصل از اجراي مدلها به 100
کالس مساوي ،منحنی نرخ موفقيت براساس
زمينلغزشهاي تعليمی رسم شده که در آن،
درصد مساحت تجمعی مقادیر حساسيت (از
حساسيت باال به پایين) روي محور  xو درصد
مساحت تجمعی زمينلغزشهاي تعليمی روي
محور  yرسم میشود.
مساحت زیر این منحنی بيانگر دقت یادگيري
مدل میباشد .منحنی نرخ پيشبينی نيز به همين
شکل رسم شده ،با این تفاوت که زمينلغزشهاي
اعتبارسنجی مبناي ارزیابی است ( Chung and
.)Blahut et al, 2010 ; Fabbri, 1999
از آنجا که منحنی دقت پيشبينی در مرحله
اعتبارسنجی رسم شده و بيانگر انتقالپذیري نتایج
در مقياسهاي مکانی و زمانی مختلف بوده و
همچنين ظرفيت تعميم نتایج مدل را نشان می -
دهد ،به عقيده محققان متعدد بهعنوان نماینده
بهتري از دقت مدل معرفی شده است ( Carrara
.)and et al, 2008
لذا در این تحقيق ،ماتریس ارزیابی نيز براساس
دادههاي اعتبارسنجی محاسبه گردید.
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نتایج
طبق مقادیر شاخص  VIFارائه شده در جدول ، 2
مقادیر همخطی عوامل مؤثر در وقوع زمينلغزش
در بازه قابلقبول قرار داشته و هيچگونه
همبستگی قوي و بحرانی بين عوامل مشاهده
نگردید .اگرچه ،دو عامل بارش و ارتفاع نسبت به
سایر عوامل منتخب ،همخطی نسبتاً باالتري نشان
داده اند که ناشی از تهيه صرف عامل بارش
براساس رابطه گرادیان بارش میباشد؛ بهطوري که
سبب ایجاد دو الگوي نسبتاً مشابه (گرچه
غيربحرانی) در نقشههاي بارش و ارتفاع شده است.
لذا ،استفاده از همه عوامل انتخاب شده در پروسه
مدلسازي بالمانع میباشد که این موضوع مسئله
اریبی در نتایج مدلها را مرتفع میسازد .پس از
اجراي پروسه مدلسازي ،نقشههاي حساسيت
زمينلغزش حاصل از اجراي هر مدل در محيط
 ArcGIS 10.3تهيه گردید (شکل .)3
ارزیابی اولیه

نکته حائز اهميت در نقشههاي ارائه شده در شکل
 3آن است که هر سه مدل مشترکاً الگوي نسبتاً
مشابهی از توزیع مکانی حساسيت زمينلغزش
ارائه نمودهاند؛ بهطوري که مناطق مرکزي و
جنوبی حوضه بهعنوان مناطق با حساسيت باال به
وقوع زمينلغزش معرفی شدهاند .بهمنظور
موشکافی در زمينه توزیع مساحتی کالسهاي
حساسيت ،نقشههاي حساسيت زمينلغزش حاصل
از مدلهاي سهگانه ،به دليل دارا بودن چولگی در
منحنی فروانیشان ،با روش نقاط عطف منحنی
فراوانی تجمعی پيکسلها به پنج کالس حساسيت
خيلیکم ،کم ،متوسط ،زیاد و خيلیزیاد تقسيم -
بندي شدند .مقادیر مساحت و درصد مساحت
کالسهاي حساسيت به تفکيک هر مدل در
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جدول  3ارائه شده است .با توجه به جدول ، 3
الگوي نسبتاً مشابهی بين توزیع کالسها مشاهده
میگردد .اگرچه ،همانطور که پيشتر اشاره
گردید ،الگوي پراکنش کالسهاي حساسيت
پدیدههاي طبيعی ازجمله زمينلغزش ،معموالً باید
از یک الگوي مشخص پيروي نماید ،به طوري که
معموالً توزیع مساحت از کالسهاي حساسيت
خيلیکم به سمت کالسهاي حساسيت خيلیزیاد
از یک روند نزولی پيروي مینماید .بدین ترتيب،
مدل  MaxEntنسبت به دو مدل دیگر عملکرد
بهتري داشته است .با اینحال ،نحوه توزیع زمين -
لغزشهاي اعتبارسنجی در کالسهاي حساسيت
یکی دیگر از روشهاي ارزیابی کارایی مدلها
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است؛ بهطوري که مدل برتر نه تنها بایستی اکثر
زمينلغزشهاي اعتبارسنجی را در کالسهاي
حساسيت باال و خيلیباال توزیع نماید ،بلکه این
توزیع عددي در سطح کالسهاي حساسيت
بایستی از یک روند صعودي تبعيت نماید .لذا،
میتوان نتيجه گرفت که مدل  SVMبه لحاظ
روند صعودي پراکنش زمينلغزش هاي
اعتبارسنجی در سطح کالسهاي حساسيت و
همچنين تمرکز باالي زمينلغزشها در دو کالس
حساسيت زیاد و خيلیزیاد ،نسبت به دو مدل
دیگر از کارایی بيشتري برخوردار است .در این
زمينه ،مدل  MaxEntو  ANNبه ترتيب در
درجات اهميت دوم و سوم قرار میگيرند.

شکل  :3حساسيت زمينلغزش حاصل از اجراي مدلهاي دادهکاوي  SVM ،ANNو ( MaxEntاز راست به چپ).
جدول  :2مقادیر همخطی عوامل مؤثر در وقوع زمينلغزش مبتنی

بر شاخص VIF

عامل

شاخص VIF

عامل

شاخص VIF

متوسط بارش ساالنه

3/02

فاصله از گسل

1/3

ارتفاع

2/92

فاصله از آبراهه

1/28

کاربري اراضی

2

سازند زمينشناسی

1/22

شاخص TWI

1/96

درجه شيب

1/15

شاخص RSPI

1/75

فاصله از جاده

1/01
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جدول  :3توزیع مساحتی کالسهاي حساسيت زمينلغزش به تفکيک مدلهاي دادهکاوي مورد استفاده
مساحت کالس (هكتار) به تفكیک

درصد مساحت کالس به تفكیک

مدل

مدل

کالس

تعداد زمینلغزشهای
اعتبارسنجی در هر کالس

حساسیت
ANN

SVM

MaxEnt

ANN

SVM

MaxEnt

ANN

SVM

MaxEnt

خيلیکم
کم
متوسط
زیاد

906/39
663/12
523/89
479/43

1172/88
551/52
486/99
490/86

982/17
655/11
519/84
515/88

29/13
21/31
16/84
15/41

37/69
17/72
15/65
15/77

31/56
21/05
16/71
16/58

0
3
1
4
10

0
1
2
5
10

0
2
1
4
11

خيلیزیاد

539/01

409/59

438/84

17/32

13/16

14/10

نسبی بودن مدل برتر در این مثال بهطور آشکار
جلوه مینماید.

ارزیابی ثانویه

دو منحنی نرخ موفقيت و پيشبينی به تفکيک سه
مدل در شکل  4رسم شده است .براساس نتایج
ارائه شده ،هر دو منحنی مشترکاً به این مطلب
اشاره دارند که مدل  SVMبه سبب قدرت
یادگيري و برازش باال به دادههاي تعليمی
( )82/63و همچنين قدرت پيشبينی و تعميم
نتایج باال ( )85/09بهعنوان مدل برتر معرفی می -
گردد .در این زمينه ،مدل  MaxEntو  ANNبه
ترتيب در درجات بعدي اهميت قرار میگيرند.
دو خطاي نوع یک و دو به تفکيک هر مدل در
جدول  4ارائه شدهاند.
براساس مطالب ارائه شده ،خطاي نوع یک ()FP
بيشتر مدنظر کسانی است که به هزینههاي
اقتصادي ناشی از اجراي مدل اهميت میدهند،
درحالی که خطاي نوع دوم ( )FNمستقيماً بر جان
مردم تأثيرگذار است .لذا ،از نظر دسته اول ،مدل
 SVMمدل برتر بوده ،درحالی که دسته دوم مدل
 ANNرا بهعنوان مدل برتر انتخاب نموده و مدل
 SVMرا در درجه آخر اهميت قرار میدهند .لذا،

رهیافت نهایی

طبق جدول  ،5رتبهبندي مدلها براساس
شاخصهاي ارزیابی اوليه و ثانویه از الگوي
متفاوتی تبعيت میکند که به نقش ویژه هدف
تحقيق و نياز کاربر در تعيين مدل برتر اشاره دارد.
همچنين ،مدلهاي مورد استفاده در این تحقيق
ممکن است در مناطق دیگر عملکرد متفاوتی
داشته باشند که از محلی بودن فرآیند زمينلغزش
و عدم امکان تعميم نتایج به سایر مناطق بهویژه
در زمينه معرفی مدل برتر ،دخالت عوامل زمينه -
ساز و تحریکی متفاوت در شروع فرایند لغزشی و
دقت متفاوت دادههاي ورودي در مناطق مختلف
ناشی میگردد .این یافتهها بهخوبی با نتایج
رحمتی و همکاران (  )Rahmati et al, 2019و
گوتز و همکاران ( )Goetz et al, 2015همراستا
است که با بررسی مجموعه متفاوتی از شاخص -
هاي ارزیابی به نسبی بودن برتري مدلهاي مکانی
دست یافتند.
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شکل  :4منحنیهاي نرخ موفقيت و پيشبينی براي مدلهاي ( ANNالف 1-و الف( SVM ،)2-ب 1-و ب )2-و
( MaxEntپ 1-و پ.)2-
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جدول  :4مقادیر خطاي نوع یک ( )FPو دو ( )FNبراي مدلهاي حساسيت زمينلغزش به کار رفته در منطقه مورد
مطالعه
مدل

شاخص

ANN

SVM

MaxEnt

FP

3

2

3

FN

7

9

8

جدول  :5رتبهبندي مدلهاي دادهکاوي به تفکيک شاخصهاي ارزیابی کارایی
رتبه مدل
شاخص

ANN

SVM

MaxEnt

توزیع مساحتی کالسهاي حساسيت

3

2

1

توزیع عددي زمينلغزشها در کالسهاي
حساسيت

3

1

2

FP

1

3

2

FN

2

1

2

SRC

3

1

2

PRC

3

1

2

لذا ،برتري یک مدل امري نسبی است و بسته به
هدف تحقيق و نياز کاربر ،مجموعه متفاوتی از
مدلها بهعنوان مدل برتر قابل ارائهاند .این مطلب
بهروشنی در این تحقيق جلوه یافت ،به طوري که
بسته به نوع شاخص ارزیابی (شاخصهاي توزیع
مساحتی کالسهاي حساسيت ،توزیع عددي
زمينلغزشها در کالسهاي حساسيت ،خطاهاي
نوع یک و دو و منحنیهاي نرخ موفقيت و پيش -
بينی) ،مدلهاي  MaxEnt ،SVMو  ANNدر
درجات متفاوتی از اهميت قرار گرفتند.
این نتایج با تحقيقات رحمتی و همکاران
( )Rahmati et al, 2019و گوتز و همکاران
( )Goetz et al, 2015همراستا میباشد.
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