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تلفيق مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي و شبکههاي
عصبي بهمنظور پهنهبندي خطر وقوع زمينلغزش
(مطالعۀ موردي شهرستان بيجار)

تاریخ :دریافت 39/60/11

پذیرش 39/11/71

چکیده
شناسایی محدودههاي مستعد زمینلغزش در عمران شهري و منطقهاي داراي اهمیت ویژهاي
است .در این مقاله به پهنهبندي میزان حساسیت به زمینلغزش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
و تحلیل سلسله مراتبی اقدام شده است .این پهنهبندي و تحلیل با استفاده از شبکههاي عصبی
مصنوعی که قادر به شناسایی روابط پیچیده بین حرکات تودهاي و هدف یعنی عوامل پهنۀ
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هادي نيري*؛ دانشگاه کردستان ،دانشکدۀ منابع طبيعی،
گروه ژئومورفولوژي
محمدرضا کرمی؛ دانشگاه پيام نور ،گروه جغرافيا و برنامهریزي شهري

حساسیت ،به منظور شناسایی مناطق ناپایدار صورت گرفته است .روش تحلیل سلسله مراتبی
براي بهبود نمونه آموزش ،در سیستم اطالعات جغرافیایی انجامشده است .پیشپردازش با

کمک به بهبود قابلیت پیشبینی روش شبکۀ عصبی که یک مدل جعبه سیاه است انجام شده
است .این روش در شهرستان بیجار در شمال شرق استان کردستان که پتانسیل زیادي براي
حرکات دامنهاي دارد ،باهدف پهنهبندي زمینلغزش به عنوان یکی از حرکات دامنهاي اعمال
شد .بدینمنظور ابتدا بررسیهاي کتابخانهاي براي شناسایی معیارهاي تأثیرگذار در این فرایند
انجام گرفت بر اساس پژوهشها ،متغیرهاي لیتولوژي ،فاصله از گسل ،جهت شیب ،کاربري
اراضی ،فاصله از رودخانه ،فاصله از خطوط ارتباطی ،شیب ،ارتفاع و شبکه زهکش مهمترین
فاکتورهاي مؤثر بر زمینلغزش محسوب میشوند که در این تحقیق ارزیابی شدند .براي
ارزیابی این متغیرها در شبکۀ عصبی پرسپترون با ساختار نه الیه ورودي ،دوالیه پنهان و نه گره
*نویسنده مسئول
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استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دادهها براي انتخاب پیکسلهاي مناطق بدون لغزش و
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در هر دوالیه با میزان یادگیري /61با دو تابع سیگموئید و خطی بهعنوان ساختار بهینه با آزمون
و خطا پذیرفته شد برسی این متغیرها با استفاده از شبکه عصبی نشاندهندۀ آن است که بیش
از  06درصد از منطقه بررسی شده جزء مناطق با قابلیت زمینلغزش زیاد است .بهمنظور
صحتسنجی این مدلها از دادههاي مشاهدهاي موجود استفادهشده که حاکی از موفقیت و
کارایی هر دو تابع با اولویت اندک تابع سیگموئید است.

مقدمه
حرکات تودهاي بهویژه زمینلغزشها در دهههاي اخیر بارها مورد ارزیابی و کنکاش
قرارگرفتهاند ،زیرا پیشبینی رخداد زمینلغزش در یک منطقه عالوه بر اینکه در کاهش
خطرات و خسارات ناشی از بروز این امر نقش مؤثري دارد ،میتواند در تحلیل و پیشبینی
تحول یک منطقه مفید باشد این فرایند یکی از مهمترین عوامل تغییردهندۀ اشکال سطح زمین
است .در وقوع این پدیده عوامل زیادي دخیل هستند که عالوه بر عوامل طبیعی مثل لیتولوژي،
زمینساخت ،اقلیم نقش عوامل انسانی نیز درخور توجه است .راهسازي غلط ،تغییر کاربري،
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واژههاي کلیدي :حرکات دامنهاي ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،مخاطره،

ایجاد سکونتگاههاي غیراصولی و غیره از جمله عوامل انسانی دخیل در حرکات دامنهاي و
تودهاي است .شناخت این عوامل و پهنهبندي خطر زمینلغزش ،استعدادهاي بالقوه ناحیه را به
آسانتر شود [.]11[ ،]16
کشور ایران بهدلیل توپوگرافی عمدتاً کوهستانی ،فعالیت زمینساختی و لرزهخیزي زیاد
شرایط طبیعی براي زمینلغزشهاي گسترده را دارد [ .]10لغزش بهعنوان بالیی طبیعی در ایران
ساالنه خسارات جانی و مالی فراوانی را به کشور وارد میسازد [ .]11بر اساس گزارش کمیته
ملی کاهش آثار بالیاي طبیعی وزارت کشور در سال  1919سهم خسارات ساالنه ناشی از
حرکتهاي تودهاي در ایران  966میلیارد ریال برآورد شده است [.]0[ ،]9
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سنجیده و یک ناحیه را از نظر خطرپذیري به چند زیرناحیه تقسیم میکند تا کار برنامهریزي
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استان کردستان سومین استان به لحاظ پدیدۀ زمینلغزش بعد از مازندران و گلستان است،
چنانچه مالک رتبهبندي مساحت استانها باشد این استان در رتبۀ باالتري قرار میگیرد [.]19
شهرستان بیجار در این استان با ترکیبی از عوامل توپوگرافی عمدتاً کوهستانی ،شرایط
لیتولوژیکی و قرارگیري در بین دو گسل تبریز در شرق و زرینهرود در غرب که تعداد زیادي
از زیرشاخهها این دو گسل در آن گسترش دارند [ ]17پتانسیل باالیی براي طیف وسیعی از
اگر بهصورت علمی بررسی نشود یکی از مخاطرات جدي براي توسعه محسوب میشود و امر
برنامهریزي را با مشکل مواجه میکند.
زمینلغزش نسبت به سایر بالیاي طبیعی مثل سیل ،آتشفشان ،زلزله مدیریتپذیرتر و قابل
پیشبینی است .از این رو ،محققان علوم زمین ازجمله ژئومورفولوگها چه در خارج از کشور
و چه در داخل کشور تحقیقات گستردهاي در این مورد انجام دادهاند که در مجموع تحقیقات
انجان شده به دودسته تقسیم میشود :گروهی درصدد یافتن بهترین مدل براي پهنهبندي خطر
زمینلغزش هستند از جمله میتوان به تحقیقات شادفر ( )1919در حوضۀ رودبار که بین مدل
ارزش اطالعاتی و روش پیشنهادي کوپتا -جوشی ،مقایسۀ روشهاي آماري دومتغیره و تحلیل
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زمینلغزشها دارد .وقوع این فرایند در نزدیکی شهر بیجار نشان از چنین مخاطرهاي است که

سلسله مراتبی بهوسیلۀ علی یالکان )7661( 1در منطقه آردسن ترکیه اشاره کرد .گروهی دیگر
که درصدد شناسایی مهمترین عامل در بروز خطر زمینلغزش هستند این گروه با بررسی
زهکش و آبراههها ،خطوارهها و زمینلرزهها ،خطوط ارتباطی و استفاده از مدلهاي کمی و
کیفی سعی در شناخت مهمترین عوامل ایجاد زمینلغزش کردهاند از جمله میتوان به تحقیقات
یمانی و همکاران ( ،)1931احمدي و اسماعیلی ( ،)1919علیمحمدي و همکاران (،)1910
عابدینی و قاسمیان ( )1931و روستایی ( )1919اشاره کرد .یکی از مدلهاي که براي پهنهبندي
و شناسایی متغیرهاي تأثیرگذار بر زمینلغزش بهکار رفته شبکه عصبی مصنوعی است این مدل
روابط ذاتی بین عوامل مؤثر در زمینلغزش را استخراج کرده و از آن در تشخیص درجه خطر
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متغیرهاي مستقلی مانند لیتولوژي ،میزان شیب ،جهت شیب ،کاربري اراضی ،ارتفاع ،تراکم

1. Ali yalcin
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استفاده میکند .راکعی و همکاران ( )1911در سفیدار گله در استان سمنان از متغیرهاي شیب،
جهت شیب ،لیتولوژي ،مدل ارتفاعی رقومی ،بارش ،فاصله از گسل و کاربري اراضی در یک
شبکۀ عصبی پرسپترون سهالیه جلوسو با الگوریتم انتشار خطا استفاده کرد و به این نتیجه
رسید که دقت کل شبکه  %31/79است .مرادي و همکاران ( )1931در حوضۀ هراز به این
نتیجه رسیدند که بهدلیل ماهیت پیچیده فرایند وقوع زمینلغزش ،هر چه تعداد نرون در الیه
ورودي  19الیه پنهان و یک خروجی را بهعنوان ساختار بهینه در حوضه هراز را معرفی کرند.
سوري و همکاران ( )1937در حوضه کشوري (نوژیان) از شبکه عصبی با ساختار پرسپترون
چندالیه و الگوریتم یادگیري پس انتشار خطا استفاده کردند نتایج آنها نشان داد که شبکۀ
عصبی با ساختار نه الیه ورودي  11الیه پنهان و یک خروجی براي پهنهبندي خطر زمینلغزش
در این حوضه مناسب است .ایرمینی 1و همکاران ( )7669به پهنهبندي واحدهاي زمین با
استفاده از دو نوع شبکه عصبی ،احتماالتی و شبکه چندالیه پرسپترون اقدام کردند و پیشبینی
خوبی با استفاده از این مدلهاي بهدست آوردند که با اولویت اندکی براي شبکه چندالیه
پرسپترون خروجیهاي بهدستآمده مناسبتر بودند .ملچوره 7و همکاران ( )7660با استفاده از
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ورودي زیادتر باشد نتایج پهنهبندي بهتر خواهد بود .در نهایت شبکۀ عصبی با ساختار نه الیه

تحلیل خوشهاي و شبکه عصبی به پهنهبندي زمینلغزش در ایتالیا پرداختند و به این نتیجه
رسیدند که طبقهبندي اولیه بهوسیلۀ تحلیل خوشهاي کارایی شبکه را در پیشبینی باال میبرد.
شیب ،جهت شیب ،کاربري اراضی ،فاصله از گسل ،تراکم زهکشی و فاصله از رودخانه و
شبکه آبراهه ،فاصله از جاده و همچنین عوامل انسانی با درجات مختلف دخالت دارند .در این
پژوهش با استفاده از روشها و مدلهاي کمّی بر روي عوامل مسبب این پدیده بر اساس سطح
اطالعات داده شده از حرکات تودهاي گذشته و عوامل تأثیرگذار ،با تمرکز بر روش شبکه
عصبی مصنوعی ،پهنههاي مستعد زمینلغزش با تعیین میزان خطر ممکن صورت گرفته است.
شناخت اینگونه حوادث طبیعی مدیریت صحیح خطرات ناشی از آنها را طلب مینماید .از
1. Ermini
2. Melchiorre
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بر اساس پژوهشهاي صورت گرفته در وقوع این پدیده عواملی چون لیتولوژي ،میزان
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طرفی دیگر یکی از مزیتهاي اساسی شبکه عصبی مصنوعی آن است که بهعنوان یک مدل
کمّی که داراي مزایاي مانند مستقل بودن از توزیع آماري دادهها (بهعبارتی الزامی به
استانداردسازي 1دادهها نیست) ،قادر به یادگیري ،تعمیم و تصمیمگیري و نیاز کمتر به بررسی
آنالیز صحت دادهها در قیاس با روشهاي آماري است.

شهرستان بیجار در شمال شرق استان کردستان ،در طول جغرافیایی ʹ 91° 73تا ʹ91° 91
شرقی در عرض جغرافیایی ʹ 99° 91تا ʹ 99° 93شمالی قرارگرفته است (شکل  .)1پرآبترین
رود منطقهۀ تروال است .این رودخانه از کوههاي عمدتاً جنوبی منطقه سرچشمه گرفته و به
قزلاوزن میپیوندد .این شهرستان در میان ناهمواريهاي استقراریافته که مانند حصاري کوهستانی
آن را بهصورت نسبتاً مستقل درآوردهاند .بیجار مهمترین و بزرگترین مرکز تجمع انسانی در
این محدوده داراي نواحی کوهستانی و بخشهاي تپهماهوري به نسبت کم ارتفاع با مورفولوژي
صخرهاي بهویژه در کوه چنگ الماس است .منطقه بیجار در تابستان آب و هوایی گرم تا معتدل
و در زمستان آب و هوایی سرد همراه با بارش برف و باران دارد .میانگین بارندگی سالیانه در
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ویژگيهاي عمومي محدودۀ بررسي شده

محدودۀ بیجار  966میلیمتر است.

به لحاظ لیتولوژیکی تنها  0درصد محدوده از سنگهاي آتشفشانی و آهکهاي بیومیکرایتی
فسیل دار ،تشکیل یافته است که نسبت به فرسایش مقاوم است 39 .درصد محدوده از
کنگلومرا و آهکهایی که داراي میان الیه از شیل یا مارن هستند ،بهاضافه رسوبات دوران
چهارم تشکیلشده است که نسبت به فرسایش مکانیکی نامقاوم هستند .در دیدي کلی کوههاي
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شکل  .3موقعیت منطقۀ بررسي شده (بیجار واقع در استان کردستان)

1 . Normalization
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عمدتاً از سنگهاي آهکی میوسن و بخشهاي پست و کم ارتفاع منطقه بیشتر از واحدهاي
مارنی-تخریبی پلیوسن و رسوبات کواترنر تشکیلشدهاند (شکل .)7

بر پایه تقسیمبندي ساختاري ایران ،شهرستان بیجار در پهنه سنندج-سیرجان قرار دارد
[ .]13از نظر زمینساخت ،محدوده در بین دو گسل اصلی تبریز در شرق و ارومیه یا (زرینهرود)
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شکل  .2نقشۀ لیتولوژي محدودۀ بررسي شده

در غرب واقع است در نتیجه تعدادي از شاخههاي این دو گسل در محدوده گسترش دارند .از
نظر زمین لرزهخیزي محدودۀ بیجار در منطقهاي با خطر نسبی متوسط قرارگرفته است [.]17

نقشۀ حساسیت مناطق به زمینلغزش ابزار مهم براي برنامهریزي کاربري اراضی است.
بااینحال ،بسیاري از موضوعات در شکلگیري ای ن پدیده وجود دارد که با توجه به پیچیدگی
فرآیندهاي طبیعی که ناشی از ارتباط بین پیامد (متغیر وابسته) و عوامل (متغیرهاي مستقل)
است مشکالتی را براي پهنهبندي کلی چنین نواحی فراهم میکند .براي تبیین رابطه در
شرایطی که تعداد متغیرهاي توضیحی زیاد بوده و داراي تنوع فراوان باشند ،روشهاي مختلفی
ابداع و توسعه یافته است .این روشها متناسب با ماهیت متغیر وابسته و چگونگی متغیرهاي
مستقل بسیار متنوعاند .در آمار کالسیک ،براي چنین شرایطی استفاده از مدلهاي رایج رگرسیونی
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روش تحقیق
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متداول است اما این مدلها داراي ساختار پیچیدهاي است و اغلب داراي پیششرطهاي سخت
مانند برقراري توزیع نرمال و همگنی واریانسها هستند و برقراري نشدن این پیششرطها،
استفاده از این مدلها را محدود میکند .از این رو ،نیاز به ابداع روشهاي جدیدي است که
عالوه بر فائق آمدن بر شرایط فوق بتوانند با سرعت زیاد و انجام محاسبات کمتر به نتایج
قابلقبول دست یابند .در سالهاي اخیر ،توسعۀ سیستم اطالعاتی جغرافیایی ) (GISو تکنیکهاي
است .در همین راستا شبکههاي عصبی مصنوعی میتوانند بخش چشمگیري از این نیازها را
پوشش دهند .این مدل داده محور ،جهانی و داراي تابع غیرخطی تقریبی است که توانایی
آموزش توابع غیرخطی با استفاده از دادهها از ویژگیهاي مهم آنها است .استفاده از شبکههاي
عصبی مصنوعی میتواند مدلی براي پهنهبندي غیرمستقیم مناطق خطر هست .زمانی که عوامل
تأثیر توزیع نرمال ندارند و بهشدت همبسته هستند درواقع ،پهنهبندي غیرمستقیم زمینلغزش
باید بر اساس روابط پیچیده ،ناشناخته و غیرخطی بین توزیع حرکات توده و تأثیر عوامل در
زمینلغزش صورت گیرد .اجراي مدل شبکه عصبی نیازمند نقاط (سایت) آموزشی 1است.
بدون نقاط آموزشی انجام شبکههاي عصبی عمالً غیر ممکن است .در این مقاله نقاط آموزشی
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تجزیه و تحلیل فضایی افزایش یافته که این مسئله سبب بهبود پهنهبندي غیرمستقیم خطر شده

نمایانگر رخداد زمینلغزش که مختصات جغرافیایی دارد و از سازمان منابع طبیعی استان
کردستان اخذ شدند .بهطورکلی سایت آموزشی در جیاياس و سنجش از دور می تواند شامل
است .اما بهعلت وسعت زیاد محدودۀ بررسی شده و کم بودن تعداد آنها و نیز فقدان میزان
خطر هر پهنه زمینلغزش (از کمخطر تا بسیار خطرناک) ،بهتر است نقاط مذکور داراي
ارزشهاي طبقهبنديشده باشند و بهعالوه از نظر تعداد باید به حد قابل قبولی برسد .همچنین
هرچقدر تعداد نقاط با ارزش طبقه نسبی داده شده از نظر تعداد ،شرایط نرمال و یکسانی را
داشته باشند(بهعبارتی توزیع جغرافیایی مناسب و توزیع مناسب در هر طبقه) نتیجه بهدستآمده
دقیقتر است ،بنابراین براي ایجاد یک طیف طبقهبنديشده از روش تحلیل سلسله مراتبی
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داده برداري و یا رستري باشد که در این مقاله بهصورت پدیدۀ نقطهاي و به تعداد  199مورد

1. Training Site
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( )AHPاستفاده شد.یادآور میشود همۀ نقشهها بهصورت استاندارد و در قالب و فرمت
رستري در یک ماتریس ( 031سطر در  131ستون) یکسان با اندازه پیکسل  96×96متر
تعریف شدند .این بدان معناست که هر نقشه داراي  070160پیکسل باارزشهاي متفاوت و
بعضاً مشابه است .بهعالوه بهمنظور طبقهبندي منطقۀ بررسی شده ،از مناطق بسیار مطلوب(فاقد
خطر) تا بسیار نامطلوب (بسیار خطرناک) از مدل  AHPاستفاده شد .همچنین  99نقطه در
بهمنظور صحت سنجی دقیق مدل تنها نقاط رخداد زمینلغزش در نظر گرفته شدند.
استفاده از روش نمونه گیري تصادفی براي مناطق که در آن لغزش هنوز رخ نداده است بر
اساس این فرض که برچسب ندارند و مجموعه دادههاي آموزش شامل تعداد کمی از نمونههاي
مثبت (نقاط واقعی رخداد زمینلغزش) و تعدادي زیادي از نمونه منفی (نواحی فاقد زمینلغزش)
است چندان درست نیست؛ بنابراین استفاده از روش بدون نظارت براي پیدا کردن توزیع
نمونهها (در خروجی  )AHPدر مجموعه داده ،بهمنظور مشارکت درست دادهها براي بهبود
عملکرد شبکه صورت گرفت.

روش تحلیل سلسله مراتبي
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طبقات مختلف نقشه حاصل از مدل  AHPبه دادههاي آموزشی اضافه شدند .لیکن در نهایت

براي شناخت عوامل زمینلغزش در شهرستان بیجار نقشه شیب ،جهت شیب ،ارتفاع،
فاصله از گسل ،فاصله از جاده ،فاصله از رودخانه ،تراکم آبراهه ،لیتولوژي و کاربري اراضی با
مذکور ،ابتدا هر یک از معیارهاي مؤثر در زمینلغزش به شش زیر معیار (مناسبت اراضی براي
لغزش) از شرایط بسیار مطلوب تا بسیار نامطلوب تقسیم شدند .سپس مقایسه زوجی با استفاده
از روش توماس ساعتی بین خود معیارها و زیر معیارها صورت گرفت .پس از بهدست آوردن
وزن هر یک از معیارها و زیر معیارها ،وزنها براي طبقهبندي و پهنهبندي نقشه با روش AHP
استفاده شدند .دقت نسبت سازگاري نقشه ازنظر استعداد زمینلغزش بهدست آمد .براي تعیین
ارجحیت و مقایسه زوجی زیر معیارها از روش نسبت فراوانی استفاده شد که رابطۀ آن
بدینصورت است:

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.1.8.2

استفاده از نرمافزارهاي  ،ArcGISتهیه و رقومی شدند .بعد از تهیه و طبقهبندي متغیرهاي
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FR=(A/B)×100
که در آن  Aمساحت لغزش یافته در هر طبقه B ،مساحت همان طبقه از الیه و  FRنسبت
فراوانی است.
نقشۀ نهایی حاصل از مدل سلسله مراتبی مجدداً بر اساس شش طبقه پهنهبندي شدند .با
استفاده از روش انتقال فضایی ارزش ،در محیط نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیاي ارزش هر
آمده به فرمت  ENVIتبدیل و در نرمافزار ادریسی فراخوانی شدند .این الیه بهعنوان الیه
آموزشی شبکه عصبی در نظر گرفته شد .سایر الیههاي رستري معیارها نیز بههمان صورت به
محیط ادریسی انتقال داده شدند.
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طبقه به پهنه زمینلغزش نقشه سازمان اداره منابع طبیعی انتقال داده شدند .سپس الیههاي بهدست

شکل  .1طرح شماتیکي از شبکه عصبي پرسپترون دو الیه

شبکههاي عصبی مصنوعی تقریباً با تابع غیرخطی بهطور گسترده براي تشخیص الگو و
طبقهبندي استفاده میشود [ .]79شبکههاي عصبی مجموعهاي از واحدي کلی ،موسوم به
نورون ،محاسبات تابع و ورودي است .هر ورودي داراي یک وزن اختصاص دادهشده است
که تأثیر این ورودي را روي خروجی کلی نشان میدهد .شکل  9الف نمایش شماتیک از یک
شبکه عصبی مصنوعی با یک نرون و دوالیه پنهان است که در آن  wوزن و  bبایاس است با
توجه به شکل  9هر متغیر در وزن گره ضرب شده و از طریق تابع شبکه وارد گره میانی
میشود سپس این اطالعات از یک تابع تحریک عبور کرده و به الیه بعدي میرسد ،خروجی
تابع تحریک بهعنوان ورودي به گره الیه بعدي فرستاده میشود.
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شبکه عصبي
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بااتصال تعداد مناسب از گرهها بهشیوۀ مناسب و با تنظیم وزن به مقادیر مناسب ،یک شبکه
عصبی میتواند هر تابع را با دقت دلخواه تقریبی بهدست آورد .این ساختار گرهها و اتصاالت،
بهعنوان توپولوژي شبکه شناختهشده و همراه با وزن اتصاالت ،رفتار نهایی شبکه را تعیین
میکنند .شکل  9ب توصیف توپولوژي ساده یک شبکه جلو سو با دوالیه پنهان را نشان
میدهد .با توجه به توپولوژي شبکههاي عصبی و مجموعه آموزشی ،امکان بهینهسازي وزنها
نرمافزارهایی که توانایی اجراي شبکههاي عصبی را دارند(بهعنوان مثال ،Matlab ،IDRISI
 SPSSو غیره) ساختار شبکه داراي مقادیر پیشفرضی است که به هر دلیلی ممکن است
مناسب مدل و هدف مورد نظر محقق نباشد و در نتیجه اجرا و یا خروجی بهدست آمده ناقص
و اشتباه باشد .بهعالوه طراحی شبکه نیز در کاهش پیچیدگی و دستیابی بهدقت قابل قبول
اهمیت زیادي دارد .بههمین منظور تکنیکهاي ساماندهی 1میتواند پایداري شبکه را بهبود
ببخشد که شامل ایمنی خالصهسازي و تداخل 7شبکه است .خالصهسازي شبکه با افزایش
تعداد دادههاي آموزشی 9و استفاده از تکنیکهاي ساماندهی بهمنظور حفاظت شبکه از آموزش
بیشازاندازه 9بهکار برده میشود .9یکی از بهترین راههاي نظارت بر آموزش بیشازاندازه و یا
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براي به حداقل رساندن تابع خطا با استفاده از الگوریتم پس انتشار وجود دارد .در

برعکس 0شبکه ،توجه و نظارت بر خطاي آموزش و اعتبارسنجی مجموعه دادههایی است که
بهعنوان آموزش شبکه در نظر گرفتهشده است [ .]96اگر در شبکه الیههاي پنهان زیادي وجود
آموزش و ایجاد این محدودیت با بهکارگیري مجموعه اعتبارسنجی قابلپیشگیري است .راه
دیگر ساخت مجموعه بزرگی دادههاي آموزش بهقدر کفایت است که به جلوگیري از درهم
پیچیدگی شبکه کمک میکند .رويکرد اساسی در این رابطه یکپارچه کردن ساخت الیه پنهان
1. Regularization
2. Generalization and Interference Immunity
 .در این مقاله برای این منظور از مدل  AHPاستفاده شد
4. Overfitting
 .در این مقاله از روش آزمون و خطا و تغییر در مقادیر پیش فرض نرمافزار و نظارت بر خطای آموزش و اعتبارسنجی مجموعه
دادهها استفاده شد
6. Under- and Overfitting
7. iteration
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داشته باشند ممکن است منجر به آموزش بیش از اندازه شود که با کاهش تعداد دوره تکرار
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بهعنوان بخشی از فرایند آموزش است [ .]91در این پژوهش ضمن صحت و ویرایش الیهها
مدل شبکه عصبی با روش طبقهبندي و اعمال دو نوع تابع (خطی و سیگموئید) اجرا شد.
سپس با استفاده از روش آزمونوخطا و بررسی میزان خطاي مربعات و نیز دوره تکرار و تغییر
در تعداد الیهها پنهان و وزنها ،هر دو تابع اجرا شدند در نهایت تابع سیگموئید که به نتیجه
بهتري رسیده بود بهعنوان تابع پیشنهادي و نهایی انتخاب شد .بهمنظور صحتسنجی (دقت)
مجدداً به نرمافزار  ArcGISانتقال داده شدند سپس نقاط زمینلغزش روي نتایج طبقهبندي
حاصل از شبکه عصبی انطباق دادهشده ،ضمن مقایسه ،درصد و میزان هرکدام از طبقات
بهدست آمدند.
دادهها و ویژگي متغیرها
عوامل زیادي در وقوع زمینلغزش دخیل هستند که برخی از قبیل میزان شیب جز عوامل
ایجاد و برخی مثل سازههاي انسانی جز عوامل تشدید محسوب میشوند .در این پژوهش
عوامل مذکور با استفاده از دادههاي موجود و شبکه عصبی بررسی میشود تا محدودۀ بررسی
شده براي مخاطرات ناشی از زمینلغزش پهنهبندي شود .دادههاي خام (الیه ورودي) به شش

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

نقشه بهدستآمده با پهنههاي زمینلغزش موجود نقشه نهایی حاصل از مدل شبکه عصبی

طبقه بر اساس میزان مطلوبیت براي حرکات توده محاسبه شدند .این رويکرد تصمیم به
کاهش پیچیدگی شبکه و بهبود عملکرد آن میانجامد
مهمترین معیار در تجزیهوتحلیل پایداري دامنهها زاویۀ شیب است [ ،]70زیرا این معیار
رابطۀ مستقیمی با زمینلغزش دارد بههمین دلیل یکی از معیار اساسی در تهیۀ نقشۀ استعداد
زمینلغزش در هر مکان محسوب میشود [ .]71بررسی روشهاي مختلف پهنهبندي نشان
میدهد که شیب توپوگرافی چون در ایجاد ناپایداري دامنهها و حرکات تودهاي سهم زیادي
دارد بررسی آن با اهمیت است و غالباً محققانی که به پهنهبندي حرکات دامنهاي پرداختهاند از
این معیار استفاده کردهاند .بر اساس پژوهشهاي قبلی بیشترین زمینلغزش درشیبهاي (19
تا  99درجه) اتفاق میافتد که بسته به عوامل دیگر میتواند متفاوت باشد [ .]1[ ،]9در این
مقاله بهمنظور تأثیر این معیار ،میزان شیب محدودۀ بررسی شده به شش کالس شامل ،کالس
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میزان شیب:
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بسیارمطلوب ( ،)16-6مطلوب ( ،)76-16متوسط ( ،)96-76نسبتاً نامطلوب (،)96-96
نامطلوب ( )96-96و بسیار نامطلوب ( 96درصد و باالتر) تقسیمشده است.
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جهت شیب:
جهت شیب بهعلت ارتباطی که با سرعت زمان جذب ،از دست دادن رطوبت ،فشار
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شکل  .5نقشه طبقات شیب محدودۀ بررسي شده

منفذي ،دریافت نور و تخریب موضعی دارد ،داراي نقش مهمی در فرآیندهاي دامنهاي است
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[ .]11دامنههاي با جهت شمالی بهعلت دریافت تابش کمنور خورشید نسب به دامنههاي رو به
جنوب مرطوبترند بههمین دلیل با تطبیق حرکات دامنهاي کنونی روي نقشه بیشترین
ناپایداريها در دامنههاي روبه شمال دیده میشود [ ]1[ ،]9براي بررسی تأثیر این معیار ،جهت
شیب به شش کالس طبقهبنديشده است سپس با استفاده از روش نسبت فراوانی ،اهمیت هر
یک از جهتها در زمینلغزشها منطقه بهدستآمده جهتهاي که نسبت فراوانی یکسانی
] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

دارند .در مقایسۀ دودویی زیر معیارها ارزش یکسانی دارند (جدول .)1

جهت

N

جغرافیایي
مقادیر

. -77/9

کمي(زاویه

و

)

-906

E

NE

S

SE

SW

NW

W

- 01/9

-117/9

-191/9

-767/9

-791/9

-737/9

-991/9

77/9

01/9

117/9

191/9

767/9

791/9

737/9

991/9
نسبت

0/99

/19

/19

1/61

/11

/0

/3

/39

فراواني
کالسها

مطلوب

بسیار

نامطلو

نامطلوب

ب

متوسط

بسیار
مطلوب

متوسط

نسبتاً

نسبتاً

نامطلوب

نامطلوب

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.1.8.2

شکل  .1نقشۀ جهت شیب محدودۀ بررسي شده
جدول  .3جهت شیب دامنه ،نسبت فراواني و رتبه آنها براي مقایسه زوجي
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لیتولوژي:
تأثیر ویژگیهاي لیتولوژي در وقوع زمینلغزش غیرقابل انکار است و بهطور گسترده از
طرف محققان بهعنوان یکی از پارامترهاي مهم زمینلغزش بررسی شده است نتایج تحقیقات
قبلی نشان داده که لیتولوژي رابطۀ معنیداري با لغزش دارد .علت اینکه واحدهاي لیتولوژي
مختلف ،درجه استعداد زمینلغزش متفاوت دارند اغلب بهدلیل اختالف در قدرت نفوذپذیري
در وزندهی به واحدها و مشخص کردن نقش آنها درحرکت لغزش از نسبت فراوانی کمک
گرفته شده است به لیتولوژي که نسبت فراوانی بیشتري در زمینلغزش دارند وزن بیشتري
داده شده است به لیتولوژيهاي با نسبت فراوانی یکسان در مقایسه دودویی زیر معیارها بر
اساس مقیاس نه کمیتی ساعتی ارزش یکسانی منظور شده است (جدول .)7

طبقات ارتفاعي:
ارتفاع بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر خطر زمینلغزش معرفیشده است بیشتر زمین-
لغزش در ارتفاع بیش از  7666متر شکل میگیرد [ .]1این متغیر از یکطرف در کنترل درجه و
نوع فرسایش نقش بهسزایی دارد از طرف دیگر با تأثیر بر نحوۀ پراکنش فعالیت انسانی و
استقرار سکونتگاهها و همچنین کنترل نوع کاربريها در وقوع زمینلغزش تأثیر دارد .محدودۀ

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.1.8.2

شکل  .1نقشۀ طبقهبندي زمینشناسي محدودۀ بررسي شده
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آنها است [ .]77ساختار زمینشناسی محدودۀ بررسی شده تنوع زیادي دارد .براي کاهش خطا
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بررسی شده در این مقاله در یک منطقه کوهستانی با ارتفاع حداقل  1916متر از سطح دریا و
حداکثر ارتفاع  7996متر قرار دارد براي بررسی این متغیر ،طبقات ارتفاعی بهصورت محدودۀ
بسیار نامطلوب ( ،)1931-1196نامطلوب ( ،)1196-1366متوسط ( ،)1366-7696نسبتاً
نامطلوب ( )7766-7696و بسیار مطلوب ( 7766و بیشتر) طبقهبندي شد .پژوهش مربوط به
طبقات ارتفاعی نشان میدهد رابطۀ مستقیم بین ارتفاع و زمینلغزش بهعلت افزایش رطوبت
افزایش ارتفاع طبقات وزن در نظر گرفتهشده براي طبقه ،بیشتر شده است.

کنگلومرا و ماسهسنگ

مطلوب

نامطلوب

نامطلوب

مارن

بسیار

نسبتاً

نسبتاً

مطلوب

بسیار

متوسط

متوسط

بسیار

نامطلوب

نسبتاً

مارن)

لیتولوژي

سینیت و کوارتز دیوریت

توف و آندزیت همراه با

شیل ،ماسهسنگ و مارن

سازند قم (آهک با میان الیه

مارن و آهک فسیل دار

شیل و ماسهسنگ

تراورتن

کالس

پهنه شنی قدیمی

فراوانی

پادگانه مرتفع رسی

نسبت

/611

/11

/19

/17

7/7

/99

/90

6

1/91

/31

نامطلوب

مطلوب

نامطلوب

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.1.8.2

شکل  .1نقشه طبقهبندي ارتفاعي محدودۀ بررسي شده
جدول  .2نسبت فراواني بهدستآمده براي لیتولوژيهاي منطقه و رتبه آنها براي مقایسه زوجي
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وجود دارد بهطوريکه با افزایش ارتفاع تعداد زمینلغزش افزایش مییابد ،بر این اساس با
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فاصله از گسل:
گسل از دیگر عوامل ناپایداري دامنه است و نقش تکتونیک در ناپایداري دامنه ثابتشده
است [ .]79[ ،]76گسل به دو صورت عمل میکند  .1ناپایداري دامنه را تشدید میکند .7
باعث خرد شدن سنگها میشود که این خود باعث نفوذ بیشتر رطوبت به خاک میشود.
غالباً بیشتر زمینلغزشها در نزدیکی گسل اتفاق میافتد و هر چه از محل شکستگی فاصله
زمینلغزشها منطقه بررسی شود بعد از ترسیم گسلهاي منطقه حریمهاي با فواصل  966متري
جدول  .1فراواني و درصد تعداد زمینلغزشها نسبت به گسلهاي محدوده
9666متر و
بیشتر

25003000

20002500

15002000

10001500

فاصله

 966متر و
کمتر

6

5

4

3

2

1

دامنه

بسیار مطلوب

مطلوب

متوسط

نسبتاً

نامطلوب

بسیار نامطلوب

نوع مطلوبیت

27

22

16

21

7

51

18.75

15.28

11.11

14.58

4.86

نامطلوب
35.42

تعداد زمینلغزش
درصد
زمینلغزش

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.1.8.2

شکل  .1نقشۀ فاصله از گسل محدودۀ بررسي شده

تعداد

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

میگیریم نقش گسل در وقوع زمینلغزش کمرنگ خواهد شد .براي اینکه نقش گسل در
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از هم ترسیمشده است هر یک از حریمها بهعنوان یک طبقه وزندهی شدند .مجموعاً شش
حریم محدوده را پوشش داده است .به حریمهاي نزدیکتر در مقایسه دودویی زیر معیارها بر
اساس مقیاس نه کمیتی ساعتی ارجحیت بیشتري دادهشده است .بر اساس جدول  9تعداد 91
نقطه زمینلغزش برابر با  99/97درصد کل زمینلغزشهاي محدوده در فاصلۀ کمتر از 966
متري گسلها رخداده است.
یکی از الیه اطالعاتی که در پهنهبندي خطر زمینلغزش استفاده میشود نقشۀ کاربري
اراضی است .منظور از کاربري اراضی نحوۀ استفاده از زمین است .تأثیر کاربري اراضی در
پایداري شیبها میتواند بهصورت مکانیکی و هیدرولوژیکی باشد .پوشش گیاهی زمین
بهعنوان یک محافظ عمل کرده و فرسایش خاک و نفوذ آب را بعد از عمل بارش کاهش
میدهد .پوشش گیاهی متراکم هیدرولوژي خاک را بهوسیله افزایش برگاب ،نفوذ و تبخیر و
تعرق کاهش میدهد .چندین محقق اهمیت پوشش زمین در پایداري شیب را متذکر شدهاند
[ .]19[ ،]3[ ،]7در این پژوهش کاربري اراضی به شش کالس بر اساس نسبت فراوانی
تقسیمبندي شدند (جدول .)7

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.1.8.2

شکل  .31نقشه کاربري اراضي محدودۀ بررسي شده
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کاربري اراضي:
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جدول  .1نسبت فراواني بهدستآمده براي کاربريهاي منطقۀ بررسي شده و ارجحیت آنها براي
مقایسه زوجي
کاربري اراضی

کشت آبی

اراضی باغی

دیم

کشت

و باغ

مخلوط مزارع دیم

مخلوط مرتع

متوسط و دیم

و دیم

مخلوط مرتع فقیر

پوشش متوسط

مرتع با تاج

ضعیف

پوشش

مرتع با تاج

کالس

مطلوب

نامطلوب

متوسط

بسیار

مطلوب

نسبتاً

بسیار

متوسط

مطلوب

نامطلوب

نامطلوب

مطلوب

فاصله از جاده:
تجربیات و آمار موجود در رابطه با وقوع زمینلغزش در هنگام نوسازي و تعریض
جادهها ،نشاندهندۀ اهمیت این معیار در بررسیهاي پهنهبندي حساسیت زمینلغزش است.
عوارض خطی مانند راهها ازیکطرف بهطور عمده با تضعیف نیروي مقاومتی دامنهها باعث
کاهش ضریب اطمینان درشیبهاي طبیعی میشود در نتیجه پتانسیل خطر را افزایش میدهد
[ .]17از طرف دیگر با ایجاد یک مانع براي جریان یافتن آب باعث اشباع خاک میشود .به
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فراوانی

اراضی شهري

نسبت

/19

1/31

1/69

/19

/19

1/11

7/19

1/61

/39

شکل غیرمستقیم نیز در اثر عملیات راهسازي و لرزشهاي ناشی از تردد وسایل نقلیه ناپایداري
دامنهاي ایجاد میشود ازاینرو رخداد زمینلغزشها رابطۀ مستقیمی با نزدیکی به جادهها دارد
براي تأثیر الیه خطوط ارتباطی با استفاده از نقشۀ توپوگرافی  1/96666منطقه خطوط ارتباطی
محدوده ترسیم و حریمهاي بهصورت  966متر و بیشتر (بسیارمطلوب)( 966-966 ،مطلوب)،
( 966-966متوسط)( 966-766نسبتاً نامطلوب)( 766-166،نامطلوب) و (166-6بسیار
نامطلوب) در حواشی جادهها در نظر گرفته شد .این حریمها بهعنوان طبقات منظور شدند با
توجه به یافتههاي قبلی در مقایسه زوجی ارجحیت کمتري به حریمهاي دورتر داده شد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.1.8.2

بهطوريکه بافاصله گرفتن از مرکز جاده تراکم زمینلغزشها کاهش پیدا میکند [.]11[ ،]9
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فاصله از رودخانه:
فاصله از آبراهه یکی از معیارهاي کنترلکننده پایداري شیب است .رودخانهها بهطور منفی
در پایداري دامنهها تأثیر دارند .براثر جریان آب رودخانهها ،درهها حفرشده و مصالح پاي دامنه

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

شکل  .33نقشه فاصله از شبکه ارتباطي محدودۀ بررسي شده

شسته میشود با این فرایند ،عامل نگهداري از پاي شیب برداشتهشده که در نهایت استعداد
لغزش در منطقه باال میرود .براي تأثیر فاصله از آبراهه حریمهاي  766متري در نظر گرفته
(متوسط)  066-961( 166-061نسبتاً نامطلوب)( 966-761 ،نامطلوب) و ( 766 -6بسیار
نامطلوب) در نظر گرفته شد .با انطباق نقشه زمینلغزش موجود و نقشه حریم آبراههها
مشخص شد که با فاصله گرفتن از مرکز آبراههها تراکم زمینلغزشها کاهش یافته است
بههمین دلیل بافاصله گرفتن از آبراههها در این پژوهش وزن کمتري به طبقات دادهشده است
و در مقایسه دودویی ارجحیت کمتري دارند.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.1.8.2

شدند .بهطوريکه 6-1766متر و باالتر (بسیار مطلوب)( 1766-1661 ،مطلوب)1666–161 ،
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تراکم زهکش:
تراکم زهکش عبارت از نسبت طول آبراهه به مساحت حوضه زهکش است .محدودههاي
با تراکم زهکش باالتر با نفوذپذیري پایین و حرکت سریع آب مشخص میشوند [ .]73براي

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-08

شکل  .32نقشه فاصله از رودخانههاي محدودۀ بررسي شده

ترسیم نقشه تراکم زهکش ،محدوده به زیر حوضههاي بسیار کوچک تقسیمشده است سپس
طول زهکشها اندازهگیري و بر مساحت زیر حوضه تقسیمشده است در نهایت با ترکیب و
بیشتري براي محدودهها در نظر گرفته شد سپس با استفاده از مقادیر ترجیحات براي مقایسه
زوجهاي توماس ساعتی مورد مقایسه قرار گرفتند و وزندهی شدند .براي تأثیر تراکم زهکش
(مترمربع در هکتار) ( 6/10 -6بسیار مطلوب)(6/93-6/11 ،مطلوب)( 6/0-6/9 ،متوسط)6/01
( 6/11نسبتاً نامطلوب)( 1/1-6/17 ،نامطلوب) و  1/1و بیشتر (بسیار نامطلوب) در نظرگرفته شد.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.1.8.2

طبقهبندي زیر حوضهها محدوده به شش کالس تقسیم شد ،با افزایش تراکم مطلوبیت

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.12.1.153

تلفیق مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی و شبکههاي عصبی بهمنظور پهنهبندي خطر وقوع زمینلغزش(مطالعه موردي شهرستان بیجار)

311

بحث و نتایج
شبکه عصبی براي طراحی نیازمند سه دسته داده آموزشی ،آزمایشی و صحتسنجی است،
دادههاي آموزشی بهمنظور پیدا کردن رابطه بین وروديها و خروجیهاي مشاهدهشده بهوسیلۀ
مدل استفاده میشود .از آنجاکه در این تحقیق پیکسلهاي بدون لغزش براي آموزشی شبکه
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شکل  .31نقشۀ شبکه زهکش محدودۀ بررسي شده

بهدرستی تعریفنشده است از روش  AHPبراي تعریف پیکسلهاي بدون لغزش و طبقهبندي
محدوده کمک گرفته شد .براي اجراي این روش ،نه متغیر( ،شیب ،جهت شیب ،لیتولوژي،
رودخانه ،تراکم زهکش) در محدوده بسیار مطلوب تا نامطلوب مقیاسبندي شدند با استفاده از
مقایسه زوجی توماس ساعتی وزن نهایی این متغیرها بهدست آمد (جدول  ،)9محدودۀ بررسی
شده به پنج طبقه مطابق نقشه به لحاظ مناسبت اراضی براي خطر زمینلغزش تقسیم شدند .از
هر طبقه با توجه به نقاط زمینلغزش رويداده و پهنهبندي حاصل از مدل  76 AHPپیکسل
براي آموزش شبکه بهصورت کامالً تصادفی انتخاب شد .الزم به ذکر است که براي پیکسلها
آموزشی تأکید بر نقاط رخداد زمینلغزش است و تنها درجاهایی که تعداد نقاط مشاهده با
طیف پهنهبندي ،کمتر از تعداد مورد نظر ( 76پیکسل آموزشی) است از پهنههاي  AHPاستفاده
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طبقات ارتفاعی ،فاصله از جاده ،فاصله از گسل ،کاربري اراضی ،فاصله از رودخانه ،فاصله از
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شد که در مجموع  166پیکسل براي آموزش شبکه در نظر گرفته شد .استفاده از این روش
نمونهگیري اجازه شناسایی پیکسل غیر لغزش را بهدرستی میدهد .در واقع ،پیکسلهایی که
نمایندۀ بهتري از شرایط بیثباتی هستند بهکار گرفته شدند .نمونهگیري تصادفی اجازه نمیدهد
تا طبقهبندي پیکسل ناپایدار را انجام داد ،ازآنجاکه شبکه قادر به استخراج ویژگی بیثباتی
دامنه از دادهها نیست .انتخاب دادههاي غیرلغزش بهکمک روش  AHPاجازه میدهد تا
ناپایدار گردند .در اینجا تأکید میشود که وزنهاي بهدستآمده از مدل  AHPبه ورودي مدل
(شبکههاي عصبی) اختصاص داده نشده ،طوري که آنها نشاندهنده اهمیت وزن عوامل براي
لغزش باشند .بهعبارتیدیگر از مدل  AHPبه تأکید بهمنظور طبقهبندي دادههاي آموزشی بهکار
برده شد.
جدول  .5محاسبه بردار نهایي براي همپوشاني الیهها و پهنهبندي زمینلغزش
گسل

جهت

لیتولوژي

کاربري

جاده

شیب

توپوگرافی

زهکش

وزن نهایی

1

/1

1/7

1/9

/9

/1

/1

/9

/1

/61

رودخانه
گسل

1/99

1

1/1

7

/9

1

1/79

/1

1/79

/11

جهت

/19

/90

1

1/11

/9

/0

/1

/9

/1

/61

رودخانه

کاربري

7/9

7

9/99

9

1

7

7/9

1/9

7/9

/77

جاده

1/99

1

1/01

7

/9

1

1/79

/1

1/79

/17

شیب

1/79

/1

1/79

1/01

/9

/1

1

/93

1

/63

توپوگرافی

7

1/99

7/9

7/9

/11

1/79

1/1

1

1/01

/10

زهکش

1/79

/1

1/01

1/01

/9

/1

1

/0

1

/63

CR=0.0007 >0.1

براي تشکیل شبکه عصبی مصنوعی دادههاي آموزشی با استفاده از یک شبکه پرسپترون
چندالیه  MLPبا الگوریتم یادگیري لونبرگ-مارکوارت پیشنهاد شده ،آموزش دید .این نوع
شبکه مصنوعی کاربرديترین نوع شبکه مصنوعی است [ ]79بیشتر پیشبینیهاي مرتبط با
حرکات دامنهاي با استفاده از این نوع شبکه صورت گرفته است ظر میرسد توانایی این نوع
شبکه در تقریب مناسب توابع مختلف دلیل استفاده از آن باشد .متغیرهاي شیب ،جهت شیب،
لیتولوژي ،طبقات ارتفاعی ،فاصله از جاده ،فاصله از گسل ،کاربري اراضی ،فاصله از رودخانه،
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لیتولوژي

/11

/9

/3

1

/79

/9

/0

/9

/0

/60
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شبکههاي عصبی مصنوعی با درک ساختار دادههاي پنهان قادر به بهبود طبقهبندي مناطق
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تراکم زهکش که در محدودۀ بسیار مطلوب تا نامطلوب مقیاسبندي شده بودند بهعنوان
ورودي به شبکه داده شد .با استفاده از روش توقف زود هنگام براي بهبود تعمیم شبکه اقدام
شد .چندین الیه پنهان براي پیدا کردن بهترین نوع نتایج آزمایش شدند .الزم به ذکر است که
در ساختار تمامی شبکهها حداقل طراحی بهینه با یکالیه میانی صورت میپذیرد اما در ترکیب
ساختاري آنها از شبکههاي با دوالیه میانی نیز استفاده شده است که در این مقاله استفاده از
که بهترین برازش با کمترین خطا را داشته باشد .براي این منظور تعداد زیادي شبکه عصبی
ایجاد شدند که در تعداد نرونهاي موجود در الیه پنهان و ضریب یادگیري متفاوت بودند و
براي بهدست آوردن مقدار بهینه هر پارامتر شبکه ،شبیهسازيهاي متعددي صورت گرفت که
در آن براي تعداد معینی تکرار یک پارامتر ثابت و پارامترهاي دیگر متغیر در نظر گرفته شد .در
تمامی شبیهسازيها صورت گرفته شاخص متوسط مجذور خطا بهعنوان یک شاخص راهنما،
بیانگر کارایی شبکه در یادگیري الگوي موجود است ،با تغییر تعداد نرون میانی و تغییر وزنها
بهصورت سعی و خطا ،مناسبترین مدل شبکه براي مسئله موردنظر بهدست آمد که در این
پژوهش ساختار شبکه با  3الیه ورودي 7 ،الیه پنهان ،تعداد تکرار  1966بار در هر دو تابع
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دوالیه میانی نتایج بهتري را نشان داد .بهترین شبکه در این مقاله ،شبکهاي در نظر گرفتهشده

بهعنوان ساختار نهایی پذیرفته شد (جدول  9و شکل )19
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.1.8.2

شکل  .31پهنهبندي مناطق مستعد لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبي
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جدول  .1اطالعات مربوط به شبکههاي عصبي بهکار رفته در این پژوهش
نوع تابع

فاکتورممنتم

تعداد گره الیه

تعداد گره الیه

میزان

اول

دوم

یادگیري

خطی

3

3

/61

/9

سیگموئید

3

3

/61

/9

خطاي

خطاي

آموزشی

آزمایشی

صحت مدل
/13

/6119

/799

/19

/6191

/791

ساختار اصلی شبکه عصبی با دو تابع خطی و سیگموئید با رسیدن به خطاي قابلقبول
آماده شد و محدودۀ بررسی شده به مساحت  909کیلومترمربع با  3متغیر ورودي که تبدیل به
دادههاي رستري به پیکسلهاي  96×96شدند تحلیل شد .نتایج تحلیل بهوسیلۀ هر دو تابع
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شکل  .31منحنيهاي مربوط به بهینه تکرار در دو تابع سیگموئید (سمت راست) و خطي (سمت
چپ)

بهصورت نقشه آورده شده است (شکل  10و  )11که از نظر شدت خطر این نقشهها به پنج
طبقه تقسیم شدند .در این نقشهها مناطق بسیار نامطلوب جزء پرخطر و مناطق مطلوب جزء
درصد و بر اساس تابع خطی  90/17درصد از محدوده در منطقه نامطلوب و بسیار نامطلوب
قرار میگیرد که احتمال خطر زمینلغزش در آنها زیاد است .در هر دو شبکه محدودههاي
بسیار ناچیزي در دوطبقه مطلوب و متوسط قرار گرفتند (شکل  10و  )11که نشان از استعداد
زیاد منطقه براي زمینلغزش بهعنوان یک مخاطره است
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مناطق کمخطر محسوب میشوند .از مجموع  909کیلومترمربع بر اساس تابع سیگموئید 01/11
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صحتسنجي مدل
براي ارزیابی کارایی و صحت مدل از نرمافزار  ArcGISاستفاده شد .براي این منظور نقاط
زمینلغزش و نقشه پهنهبندي باهم تلفیق ،مقایسه و تحلیل شد .نتایج بهدست آمد ،نشاندهندۀ
این است که در تابع سیگموئید  19مورد زمینلغزشها در محدوده بسیار نامطلوب و نامطلوب
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شکل  .31پهنهبندي مناطق مستعد لغزش با استفاده از تابع خطي

واقع شده است که شامل  01درصد محدوده است .در تابع خطی تقریباً  03درصد لغزشها در
محدودۀ بسیار نامطلوب و نامطلوب به مساحت تقریباً  91درصد روي داده است که این نتایج
تابع سیگموئید به مقدار ناچیزي بهتر از شبکه تابع خطی است (شکل  9و جدول .)0
جدول  .1صحتسنجي مدل (تعداد لغزشها به تفکیک محدوده)
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حاکی از موفقیت مدل طراحیشده در شبکههاي عصبی ( )MLPاست که در نهایت شبکه با
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نتیجهگیري
طراحی اجزاء فنی شبکه بر اساس دو روش آستانه میانگین مربعات خطا و روش صحت
سنجی 1انجام گرفت .از قوانین یادگیري پرسپترون چندالیه براي انتخاب اجزاي مناسب شبکه
استفاده شد .در ادامه با شناسایی اجزاء فنی مدل مناسب ،آموزش نهایی بهوسیلۀ دو تابع خطی
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شکل  .31پهنهبندي مناطق مستعد لغزش با استفاده از تابع سیگموئید

و سیگموئید مدل صورت گرفت .مدل آموزشدیده براي انجام پهنهبندي و تهیۀ نقشه خروجی
از فرایند لغزش در محدوده شهرستان بیجار بهکار رفت .نتایج نشان میدهد که بیجار و توابع
آن ،محدوده نسبتاً مستعدي براي وقوع زمینلغزش هستند ،بهطوريکه نزدیک به  06درصد از
محدودۀ کمخطر است .مناطق مخاطرهآمیز عمدتاً در اطراف شهر بیجار بهویژه جنوب و جنوب
شرقی آن واقعشدهاند این مناطق منطبق با ارتفاعات زیاد و حداکثر تراکم گسل و لیتولوژي
آهکی همراه با مارن(سازند قم) است .بهنظر میرسد ارتفاع بیشتر سبب کاهش دما و افزایش
بارش و رطوبت شده ،رطوبت موجود از درز و شکاف حاصل از گسل استفاده کرده و ضمن
عبور از الیه آهکی به الیه مارنی میرسد این فرایند سبب سطح لغزش مرطوب میشود ضمن
اینکه قرارگیري اکثر لغزشها در دامنههاي شمال غربی نشان از نقش زیاد این متغیر در نگه
داشت رطوبت و ناپایداري این منطقه است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1397.12.1.8.2

محدوده این شهرستان جزء مناطق با خطر زیاد و با خطر بسیار زیاد است و تنها  7درصد جزء

1. Cross validation
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با توجه به صحت مدلهاي بهکار رفته ،میانگین مربعات خطا و انطباق خوب نتایج
بهدستآمده از شبکههاي  ،MLPبا دادههاي مشاهدهاي ،نشان از آن است دارد که استفاده از
روش  AHPبهمنظور تشخیص و جدا کردن مناطق ناپایدار و در نتیجه شناسایی پیکسلهاي
فاقد زمینلغزش (فاقد برچسب) امکان انتخاب نمونههاي بهتري را براي آموزش میدهد .در
واقع یکی از نقاط ضعف مدل شبکههاي عصبی در کنار نبود یک رويکرد و روش تعریف
آموزشی کامل و جامع است .گرچه چنین ایرادي در برخی از موضوعات (مخصوصاً علوم
مهندسی) بهدلیل وجود سایتهاي آموزشی کامل وجود ندارد لیکن در اکثر بررسیهاي طبیعی
و انسانی(بهواسطۀ نبودن قطعیت و شواهد) چنین معضلی وجود دارد .از طرف دیگر
بهکارگیري یکپارچه مدلهاي تصمیمگیري چندمعیاره در کنار شبکههاي عصبی بهعنوان
مکمل عملکرد شبکه میتواند بخش عمدهاي از نواقص ذکرشده را رفع کند .در این حالت
کاربر قادر به کنترل ساختار شبکه و انتخاب دادهها با استفاده از نمونهگیري است .در نهایت
نقشۀ پهنهبندي حاصل از مدل شبکههاي عصبی دقیقتر و با شرایط واقعی محل انطباق
بیشتري دارد .همچنین استفاده از تکنیک نظارت بهمنظور بهبود نتایج حاصل از طبقهبندي
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دقیق ساختار شبکه عصبی(که غالباً بهصورت کلی و عمومی ارائه میشوند) و فقدان دادههاي

شبکه عصبی استفاده از دانش کارشناسان به همراه مدلهاي شبکه عصبی اجازه بهکارگیري این
روش را در مناطق مختلف با شرایط مختلف حرکات توده میدهد زیرا استفاده از این روش
نیاز به دانش تخصصی از شرایط لغزش و تجزیهوتحلیل مقدماتی از هر یک از عوامل
تحلیل سلسله مراتبی در اینگونه تحقیقات و مشابه آن میتواند بسیار راهگشا باشد ،لیکن به
دلیل نوآورانه بودن تحقیق ،نیازمند پژوهشهاي دقیقتر و جامعتر در این زمینه است.

منابع

 .1احمدي ،ح ،.اسمعیلیعوري ا ،.فیضنیا ،س ،.شریعتجعفري م" ،.پهنهبندي خطر حرکات تودهاي با
استفاده از روش رگرسیون چند متغیره ( ،)MRتحلیل سلسله مراتبی ( )AHPمطالعۀ موردي
حوضۀ آبریز گرمی" ،مجلۀ منابع طبیعی ایران ،جلد  ،90شمارۀ .)1917( 9
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تأثیرگذار دارد .بهعالوه رويکرد یکپارچهسازي و تلفیق مدلها یعنی شبکههاي عصبی و مدل
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 .7ارومیهاي ع ،.صفایی م" ،.کاربري زمین و تأثیر آن در ناپایداري دامنهها در نکا رود" ،خالصه
گردهمایی علومزمین ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور (.)1911
 .9ایزانلو ا" ،.بررسی قابلیت دادههاي سنجشاز دور و سیستم اطالعات جغرافیایی براي پهنهبندي خطر
حرکات تودهاي در حوضه رودخانه بیدواز" ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس
(.)1910
پهنهبندي خطر زمینلغزش ،مطالعۀ موردي :ناحیۀ سفیدار گله در استان سمنان" ،مجلۀ علوم
دانشگاه تهران ،دوره  ،99شمارۀ .)1911( 9
 .9روستایی ش" ،.بررسی علل وقوع زمینلغزش در روستاي نصیرآباد ورزقان (آذربایجان شرقی) با
استفاده از روشهاي کمی" ،فصلنامۀ مدرس علوم انسانی ،دورۀ هشتم ،شمارۀ اول (پیاپی  )97بهار
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