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چکیده
هدف تحقیق حاضر ارزیابی خطر وقوع زمینلغزش با تولید نقشه های پهنهبندی خطر و مقایسه دو مدل شبکه عصبی
مصنوعی و تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار  ARCGISو زبان برنامه نویسی پایتون در منطقه پایین دست
سد سنندج است .بدین منظور از  9الیه ورودی شیب ،جهت شیب ،لیتولوژی ،کاربری اراضی ،بارش ،ارتفاع ،فاصله از
عوامل آبراهه ،جاده و گسل ،استفاده شد .نقاط لغزشی و غیر لغزشی منطقه با استفاده از تصاویر ماهواره ای مشخص
گردید .وزندهی الیه ها در مدل  ANNبر اساس وزن یابی درونی و در مدل  AHPبر اساس نظر کارشناسی انجام گرفت.
از مدل  AHPبرای اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع لغزش استفاده شد .مدل  ANNبا استفاده از یک شبکه
پرسپترون چندالیه با الگوریتم یادگیری آدام آموزش دید .پس از آماده سازی مدلها ،منطقه مورد مطالعه با  970کیلومتر
نقشه ای با پنج طبقه خطر زمینلغزش برای هر مدل ترسیم گردید .از  5روش محاسبه میزان خطا جهت صحت سنجی
مدلها استفاده شد .با انجام تحقیقات صورت گرفته و آزمونهای صحت سنجی مشخص گردید مدل شبکه عصبی
پرسپترون دارای خطای کمتر و انطباق بیشتر با جغرافیای منطقه است .همچنین بر اساس روش  AHPپارامترهای شیب،
لیتولوژی و کاربری اراضی بیشترین نقش را در وقوع زمینلغزش منطقه دارند.
واژه های کلیدی :پهنهبندی خطر ،زمینلغزش ،شبکه عصبی ،AHP ،حوزه آبریز قشالق سنندج
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مقدمه
زمینلغزش یک فرآیند ژئومورفولوژیک است که به دلیل تاثیرات نسبتاٌ شدید آن بر سامانه های اجتماعی  ،اقتصادی و
زیر ساختها ،مخاطره طبیعی شاخص به شمار میآید (کرم و همکاران .)1389 ،این پدیده در نواحی کوهستانی یکی از
فرآیندهای طبیعی و از مهمترین عوامل بوجود آورنده چشم اندازها محسوب میشود ).)Van Westen, 1993: 2

زمینلغزش توسط مکانیزم های مختلفی مانند زمین لرزه ،بارندگی و یا سایر عوامل ایجاد میشود که برخی از آنها هنوز
شناخته شده نیست ( .)Wang et.al., 2017یکی از کارهای عملی و قابل توجه علم ژئومورفولوژی شناسایی
لندفرمهای پایدار و مکان هایی با حداقل احتمال گرفتاری به پدیده های کاتاستروفیک یا آرام ناشی از فرآیندهای
محیطی است که به نوعی اثر نامطلوبی بر انسان و تعلقات وی می گذارد ( .(Rosenfeld, 2004شناخت عوامل موثر
و پهنهبندی خطر زمینلغزش استعداد های بالقوه ناحیه را بهتر سنجیده و یک ناحیه را از نظر خطر پذیری به چند
زیر ناحیه تقسیم می کند تا کار برنامه ریز آسان تر گردد (یمانی و همکاران .)1391 ،لذا پهنهبندی حساسیت
زمینلغزش یکی از ابزارهای اساسی در مدیریت مخاطرات و تصمیمگیری است ).(Dahal, 2008
زمینلغزشها در دهه های اخیر با مدلهای متفاوت بارها مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفتهاند .ارزیابی و پهنهبندی
مناطق مخاطره آمیز با روش علمی و دقیق می تواند در راستای کاهش ریسک ،مناسب ترین راه از نظر صرف هزینه و
زمان باشد .عالوه بر آن شناسایی مناطق مستعد خطر به همراه تولید نقشه های پهنهبندی از موضوعات مهم برای
مطالعات مدیریت خطر است .از آنجا که شناسایی مناطق مستعد یکی از مراحل اصلی پردازش در تجزیه و تحلیل است،
بنابراین انتخاب روش پیش بینی مناسب نقش مهمی در مطالعه روند پهنه های حساس دارد ( Colkesen et al.,
همه ساله حرکات توده ای در منطقه مورد نظر موجب خسارت به راهها ،خطوط انتقال نیرو ،شبکه شریانهای حیاتی
داخل شهر ،مراتع و منابع طبیعی ،مزارع و نقاط مسکونی میگردد و حجم فرسایش خاک را نیز در منطقه افزایش داده
است .گسترش حاشیه نشینی و ایجاد شهرک های جدید در دامنه کوهها که در موارد بسیار با شیب تند دامنه همراه
میباشد ،تغییر کاربری اراضی و ایجاد زمینهای کشاورزی به صورت غیراصولی بر روی دامنه های با شیب زیاد از مسائل
و مشکالت منطقه است .در این منطقه با توجه به ارتفاع و شیب زیاد دامنه ها ،عامل بارش ،روانابهای سطحی ،احداث
جاده و زیربری دامنه ها و  ...حرکات توده ای بزرگ و کوچکی شکل گرفته که باعث تاثیرگذاری بر روی سیستمهای
طبیعی ،اقتصادی و اجتماعی منطقه شده است .استان کردستان با توپوگرافی عمدتاً کوهستانی ،فعالیتهای تکتونیکی
زیاد ،وضعیت متنوع زمینشناسی و اقلیمی ،عمده شرایط طبیعی را برای ایجاد طیف وسیعی از حرکات توده ای دارد.
بر اساس آمارهای موجود و نیز پژوهش های (میرصانعی و همکاران ،)1385 ،استان کردستان سومین استان به لحاظ
زمینلغزش بعد از مازندران و گلستان است .چنانچه مالک رتبه بندی مساحت استان ها باشد این استان در رتبه
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باالتری قرار می گیرد (نیری و همکاران.)1397 ،
ارزیابی و پهنهبندی مناطق مخاطره آمیز با روش علمی و دقیق می تواند در راستای کاهش ریسک ،مناسب ترین راه
انجام شده است که در اینجا به چند مورد اشاره می گردد.
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از نظر صرف هزینه و زمان باشد .از اینرو مطالعات بسیاری در خصوص پهنهبندی خطر زمینلغزش در ایران و جهان
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) (Ermini et al., 2005دو ساختار متفاوت از شبکه عصبی را با عناوین  MLPو  PNNبا یکدیگر مقایسه کرده و
به این نتیجه دست یافتند که مدل  MLPدر پهنهبندی خطر زمین لغزش کارایی بهتری دارد .بیسواجد و همکاران
( )Biswajeet et al,. 2010در تحقیقی به استفاده از دادههای سنجش از دور و  GISدر تحلیل مخاطرات لغزش
در منطقه سالنگور در مالزی با استفاده از شبکه عصبی پرداختند .موقعیت لغزشها با مطالعه عکسهای هوایی و
مشاهدات میدانی بدست آمده است .زمینشناسی و تصاویر ماهواره ای در تحلیلهای  GISاستفاده شده است .نتایج
حاصل از مدل شبکه عصبی مصنوعی از صحتی معادل  92.82درصد برخوردار است.
کانفورتی و همکاران ( )Conforti et al., 2014به منظور طبقه بندی خطر زمینلغزش در حوزه رودخانه توبولو
در کشور ایتالیا ،از مدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپرتون چند الیه استفاده کردند 10 .عامل به عنوان عوامل اصلی
زمینلغزش شناسایی و با استفاده از ابزارهای  ArcGISالیه های مربوط به آنها تولید شده است .نتایج نشان می دهد
که توانایی تولید نقشه طبقه بندی شده خطر زمینلغزش با این مدل با دقت  87درصد میباشد و حدود  46درصد
منطقه مورد مطالعه دارای خطر زمینلغزش باال است.
فیضی زاده و همکاران ) )Feizizadeh et al,. 2014با استفاده از سه مدل تصمیمگیری چند متغیره
 AHP,WLCو  OWAاقدام به طبقه بندی خطر زمینلغزش در حوضه دریاچه ارومیه کردهاند .نتایج حاصل از این
تحقیق نشان می دهد که مدل  AHPدر طبقه بندی خطر زمینلغزش از دقت باالتری نسبت به دو مدل دیگر بر
خوردار است ،همچنین ،انتخاب مدل مورد مطالعه در طبقه بندی در دقت نقشه حاصل تاثیرگذار است.
روستایی و همکاران ( )1395درحوضه آبریز آیدوغموش چای آذربایجان شرقی اقدام به ارزیابی عملکرد مدل هوش
وقوع زمینلغزش استفاده گردید .در مدل شبکه عصبی از الیه های تهیه شده و الیه هدف (زمینلغزش های رخ داده)
جهت آموزش و آزمایش شبکه استفاده شده است .نتایج نشان می دهد که مدل شبکه عصبی مصنوعی با درصد لغزشی
 97/22درصد روش کارآمدتری نسبت به مدل فرآیند تحلیل شبکه ای است.
رضایی مقدم و همکاران ( )1396در حوضه الشتر اقدام به کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در پهنهبندی خطر
زمینلغزش نمودند .در این پژوهش مدل شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم پس انتشار خطا و تابع فعال سازی
سیگموئید به کار گرفته شد .ساختار نهایی شبکه دارای  7نرون در الیه ورودی 11 ،نرون در الیه پنهان و  1نرون در
الیه خروجی میباشد .دقت شبکه  93/85درصد محاسبه شد .بر اساس پهنهبندی صورت گرفته به ترتیب ،44/37
 6/76 ،32/49 ،8/93 ،7/45درصد از مساحت منطقه در کالس های خطر خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد
قرار گرفت.
از دیگر کارهای انجام گرفته در این موضوع می توان به مقایسه مدلهای  ANNو  AHPدر محور جاده هراز
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مصنوعی و مدل تصمیمگیری چند معیاره در پهنهبندی خطر زمینلغزش نمودند .در این تحقیق از  9عامل موثر بر

(عمادالدین و مرادی ،)1397 ،همچنین تلفیق این دو مدل در پهنهبندی خطر زمینلغزش شهرستان بیجار (نیری و
کرمی )1397 ،و بررسی و تحلیل این دو مدل در پهنهبندی خطر زمینلغزش در منطقه تجریش تهران (رنجبر و فلک،
با توجه به مطالب فوق و اهمیت تاثیر پدیده زمینلغزش بر روی محیط و همچنین اهمیت باالی منطقه مورد
مطالعه از نظر فعالیتهای انسانی و اینکه زمینلغزش به عنوان یکی از ناپایداریهای دامنهای در منطقه مورد مطالعه وجود
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دارد ،لذا هدف از این پژوهش ،شناسایی و مقایسه پهنههای خطر زمینلغزش با مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل
سلسله مراتبی و همچنین معرفی عوامل موثر بر رخداد زمینلغزش در حوضه های پایین دست سد سنندج است.
داده ها و روش کار
حوضه رودخانه قشالق یک منطقه کوهستانی با روند شمالی – جنوبی در استان کردستان واقع است .این حوضه از
نظر زمین ساختی بر پایه تقسیمات ساختاری رایج ایران ،بر روی زون ساختاری سنندج  -سیرجان واقع شده
است(سازمان زمینشناسی کشور .)1369 ،منطقه مورد مطالعه به مساحت  970/7کیلومتر مربع در پایین دست سد
سنندج ،به مختصات جغرافیایی  35درجه و  5دقیقه تا  35درجه و  20دقیقه عرض شمالی و  46درجه و  45دقیقه تا
 47درجه و  5دقیقه طول شرقی می باشد (شکل  .)1مرتفعترین قله منطقه حدود  3000متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
کم ارتفاعترین منطقه در حاشیه رودخانه قشالق واقع در خروجی حوضه است و  1300متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
طول رودخانه قشالق از محل سد تا تالقی با گاوه رود حدود  52/8کیلومتر است .شهر سنندج در داخل منطقه مورد
مطالعه قرار دارد با توجه به نوع اقلیم و فرآیندهای مورفولوژیک ،پارامترهای تاثیرگذار جهت ایجاد زمینلغزش در
جغرافیای منطقه فراهم میباشد .در نواحی کوهستانی ،اثرات لغزشها در سطح دامنه ها و ریزشهای سنگی به عنوان دو
پدیده مهم طبیعی و همچنین به عنوان یکی از مهمترین مخاطرات ژئومورفولوژیکی در محدوده زیست انسانها نمود
پیدا کرده است .در حال حاضر ناپایداری دامنه ای به عنوان یک شکل مهم تخریب محیط قابل بررسی است و اثرات آن
در آینده نیز چشمگیر خواهد بود.
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شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

•

تهیه بانک اطالعاتی:

اقلیمی و عوامل انسانی و زیست محیطی منطقه 9 ،عامل موثر شامل شیب ،جهت شیب ،فاصله از گسل ،فاصله از جاده،
فاصله از آبراهه ،لیتولوژی ،کاربری اراضی و بارش شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند .سپس الیه های اطالعاتی مورد
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دراین مطالعه به منظور پهنهبندی خطر زمینلغزش با توجه به ویژگیهای زمینشناسی ،ژئومورفولوژی ،هیدرولوژی،
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نیاز در محیط نرم افزار  Arc GIS 10.6تهیه شدند .به این منظور از نقشه توپوگرافی (1:50000محدوده مورد مطالعه
در چهارچوب  4شیت نقشه توپوگرافی سنندج ،سنندج قطعه  ،1گلین و موچش) ،نقشه زمینشناسی به مقیاس
 DEM ،1:100000سی متری  SRTMمنطقه مورد مطالعه استفاده گردید .نقشه های شیب ،جهت شیب و طبقات
ارتفاعی به وسیله نقشه رقومی ارتفاعی( )DEMتهیه شد .نقشه گسل از نقشه زمینشناسی منطقه و نقشه آبراهه از
نقشه های توپوگرافی حاصل شد و سپس الیه وکتوری آن تهیه شد .الیه جاده از نقشه های توپوگرافی منطقه و الیه
وکتوری جاده های کشور بدست آمد .نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای  Landsat 8 ETM+سال
 2016با قدرت تفکیک مکانی  30متر تهیه شد .نقشه بارش منطقه با توجه به دادههای ایستگاه های باران سنجی
منطقه ،طی دوره آماری سالهای  1377تا  1396و با استفاده از روش درون یابی کریجینگ حاصل شد .نقشه مقاومت
لیتولوژیک واحدهای زمینشناسی حوضه بر اساس مطالعات (مهندسین مشاور تژآب )1383 ،و بر مبنای تقسیم بندی
(حائری و سمیعی )1376 ،بدست آمده است .این نقشه به دلیل وزندهی به روش کارشناسی در مدل  AHPتهیه
گردید (شکل  2تا .)11
سازندها و واحد های زمینشناسی موجود در داخل منطقه از قدیم به جدید شامل  16رخساره سنگی و رسوبی
متعلق به سه دوران مزوزوئیک ،سنوزوئیک و کواترنری است و واحد ( k8شیل خاکستری سنندج با عدسی های
ولکانیکی) بیش از  33درصد منطقه را پوشش داده است .مهمترین گسلهای منطقه عبارتند از :گسل اصلی زاگرس،
گسل صلوات آباد ،گندمان ،کرجو ،دویسه و گسل آب شیروان .گسل اصلی زاگرس در جنوب غربی گستره آبخیز قشالق
قرار دارد و در واقع گروه و مجموعه ای از گسل های با روند شمال غربی – جنوب شرقی است .گسل صلوات آباد با
قسمت غربی آن حالت فرونشست تدریجی داشته و دارد .شهر سنندج در داخل این فرونشست قرار گرفته است .حد
شیب های حوضه بین  0تا  75/2درجه میباشد .بیشترین مساحت شیب حوضه مربوط به شیب بین  5تا  15درجه می
باشد که معادل  35درصد مساحت حوضه است .میانگین شیب کل منطقه  14/75درجه میباشد که برابر 26/33درصد
از مساحت کل حوضه میباشد .بیشترین درصد زمینلغزش رخداده در جهت شیب شمال اتفاق افتاده است .همچنین
دامنه های رو به خورشید نیز درصد قابل توجهی از زمینلغزشها را به خود اختصاص داده اند که علت آن را می توان با
فعالیتهای محرک شیب (جاده سازی ،افزایش بار دامنه ،فعالیت گسلها و  )...مرتبط دانست .منطقه مورد مطالعه از نقطه
نظر توپوگرافی نیز بسیار ناهموار است .حداکثر ارتفاع آن حدود  2900متر و حداقل ارتفاع در خروجی حوضه حدود
 1300متر میباشد .بیشترین زمینلغزشهای رخداده در طبقه ارتفاعی استاندار شده  1600تا  1900متر میباشد .برای
بدست آوردن میزان بارش در نواحی پست و مرتفع از معادله گرادیان بارش منطقه استفاده گردید .بر همین اساس با
بدست آوردن معادله گرادیان بارش مقدار بارش در ارتفاعات مختلف برآورد گردید و در  7کالس طبقه بندی شد .بر
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روند شمالی – جنوبی به صورت هورست و گرابن عمل نموده ،به طوریکه قسمت شرقی آن بخش باال آمده و برجسته و

اساس نتایج به دست آمده مناطق با بارندگی  385میلیمتر تا  530میلیمتر دارای بیشترین تعداد زمینلغزش در حوضه
می باشند .از آنجایی که آبراهه های آبرفتی از مواد رسوبی فرسایش پذیر تشکیل شده اند و فشارهای وارده از نیروی
اصلی ،قابل پیش بینی است .با توجه به فصلی بودن اکثر سرشاخه های رودخانه های منطقه ،فاصله بیشتر از  200متر
دارای بیشترین تعداد زمینلغزش در منطقه میباشد .به دلیل قرارگیری شهرستان سنندج در داخل حوضه ،راههای
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ارتباطی اصلی استان کردستان در این منطقه واقع شده است .از جمله مهمترین راههای ارتباطی ،جاده ای با امتداد
شمالی -جنوبی است که مراکز استانهای غربی را به هم متصل و از این منطقه عبور می کند .همچنین جاده ارتباطی
سنندج  -همدان و سنندج – مریوان از دیگر جاده های مهم منطقه می باشند .بسیاری از جاده های روستایی دارای
پیچ و خم فراوان و در ارتفاعات منطقه قرار گرفتهاند به نحوی که ستیغها و دامنههای بسیاری را بریدهاند و چهره
طبیعی منطقه را دستخوش تغییرات زیادی کردهاند .اکثر زمینلغزشهای رخداده در طبقه بیشتر از  100متر فاصله از
جاده رخداده است و بعد از آن در فاصله  0تا  25متر که این مورد بیشتر به دلیل پدیده زیربری و جاده سازی در
منطقه اتفاق افتاده است .این منطقه با افزایش حاشیهنشینی در اطراف شهر سنندج ،تبدیل اراضی کشاورزی به
مسکونی ،افزایش جمعیت روستاهای اطراف سنندج و به طبع آن افزایش مساکن باعث شده که ساخت و سازهای
سکونت گاهها به شیب های بیشتر از حد مجاز نیز برسد .از طرفی باغداری سالهاست که در قسمت پایین دست دره ها
رواج داشته است ،ولی طی دو دهه اخیر به دلیل کشیده شدن باغ ها به شیب های تند کوهستانی ،همچنین گسترش
اراضی دیم باعث تشدید عوامل آنتروپوژنیک شده است .تلفیق نقشه کاربری اراضی با لغزشهای منطقه نشان می دهد
که بیشترین فراوانی لغزش در محدوده مرتع با تاج پوشش کم رخداده است و پس از آن در مناطقی که زراعت دیم
برقرار میباشد.
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شکل .4نقشه شیب منطقه مورد مطالعه

شکل  .5نقشه جهت شیب منطقه مورد مطالعه
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شکل  .2نقشه زمینشناسی منطقه مورد مطالعه

شکل .3نقشه فاصله از گسل منطقه مورد مطالعه
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شکل  .6نقشه طبقات ارتفاعی منطقه

شکل  .8نقشه فاصله از شبکه زهکشی در منطقه

شکل  .7نقشه بارش منطقه مورد مطالعه

شکل  .9نقشه فاصله از جاده در منطقه

شکل  .11نقشه مقاومت لیتولوژیک

تهیه نقشه نقاط لغزشی و غیر لغزشی :پس از تهیه الیه های عوامل موثر در زمینلغزشهای منطقه در محیط

Arc GIS
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شکل .10نقشه کاربری اراضی منطقه
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اقدام به شناسایی زمینلغزشهای رخداده در منطقه شد .با استفاده از تصاویر ماهواره ای  ، Landsat 8 ETM+نرم افزار
 ،Google Earthمطالعات میدانی و دادههای بدست آمده از اداره منابع طبیعی استان کردستان  237نقطه لغزشی
این محیط تهیه شد(شکل  .)12همچنین در این تحقیق  89نقطه غیرلغزشی ،به منظور استفاده در مراحل آموزش و
آزمایش شبکه عصبی پرسپترون در داخل شیبهای کمتر از  5درجه تهیه شد (شکل .)13
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شکل  .12نقشه زمینلغزشهای رخداده در منطقه
•

شکل  .13نقشه نقاط غیر لغزشی در منطقه

مدل شبکه عصبی پرسپترون چندالیه:

شبکههای عصبی مصنوعی 1از شمار زیادی عناصر پردازشی فوق العاده بهمپیوسته با نام نرون تشکیل شده که برای
حل یک مسأله هماهنگ عمل میکنند و توسط ارتباطات الکترومغناطیسی 2اطالعات را منتقل میکنند .شبکههای
عصبی با استفاده از الگوی دادههای وارد شده به آنها شروع به یادگیری میکنند .یادگیری مدلها که در واقع تعیین
پارامترهای داخلی آنهاست ،برپایه قانون تصحیح خطا بنا شده است که تعمیم روش مشهور حداقل میانگین مربعات
است .در حقیقت در این روش با تصحیح مرتب خطا ،بهترین وزنها که صحیحترین خروجی را برای شبکه ایجاد
میکند شناسایی میشوند .وقتی مناسبترین وزنها توسط مدل به دست آمد به این معنی است که مدل آموزش کافی
را دیده است و این وزنهای نهایی ،بر دادههای ورودی جدید که در قالب دادههای مربوط به کارآیی مدل است اعمال
پردازش در شبکههای عصبی است .یک نرون یک گره به حساب میآید که تمام ورودیها را دریافت و بر اساس تابع
انتقال خود که به آن تابع فعالسازی گفته میشود یک خروجی را تولید می کند ).(McCulloch and Pitts, 1990
شبکه عصبی پرسپرتون چند الیه 3یک شبکه پسخورنده 4با یک یا چند الیه پرسپرتون بین الیههای ورودی و خروجی
است .این مدل برای طراحی نیازمند  3دسته داده آموزشی ،آزمایشی و صحتسنجی است .دادههای آموزشی به منظور
پیدا کردن رابطه بین ورودیها و خروجیهای مشاهده شده به وسیله مدل استفاده میشود .برای جلوگیری از اعمال وزن
به پارامترهای ورودی و هرگونه دخل و تصرف ،الیه پنهان (میانی) به صورت پیشفرض نرم افزار انتخاب شد .از 70
درصد زمینلغزشهای رخداده در منطقه مورد مطالعه جهت آموزش شبکه عصبی و همچنین از  30درصد مابقی به
عنوان دادههای زمین مرجع جهت آزمایش و کالیبره کردن مدل استفاده شد .الگوریتم پس انتشار خطا از یکی از
الگوریتم های بهینه سازی مشتق مبنا برای بهینه کردن تابع هزینه در فرآیند آموزش شبکه عصبی استفاده میکند.
دادهها با استفاده از یک شبکه پرسپترون چندالیه با الگوریتم یادگیری آدام 5آموزش دیدند .در مسائل یادگیری هوش

2-Synapse
3-Multilayer Perceptron’s: MLP
4-feedforward networks
5 - Adam
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1-Artificial Neural Network
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میگردد و با مقایسه نتایج مدل با مقادیر مشاهده شده در مورد کارآیی مدل قضاوت میشود .نرون اساس واحد
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مصنوعی منظور از تنظیم فراپارامترها 1یا بهینه سازی فراپارامترهای 2الگوریتم یادگیری ،انتخاب بهینهترین پارامترها
برای الگوریتم رسیدن به کمترین خطای ممکن در مدل است ) .(Colkesen et al., 2016در این پژوهش از الگوریتم
جستجوی شبکهایی به منظور بهینهسازی و تنظیم فراپارامترهای شبکه عصبی استفاده شد .با تغییراتی که به صورت
سعی و خطا بر روی توابع انتقال ،تعداد نرونهای میانی و عوامل موثر در تغییر وزنها اعمال میشود ،مناسبترین مدل
شبکه عصبی برای مسئله مورد نظر به دست میآید .بدین منظور توابع انتقال مختلف در الیه میانی و خروجی مورد
آزمایش قرار گرفت و به علت وجود روابط غیرخطی در پدیده زمینلغزش از توابع انتقال  reluاستفاده شد .در این
تحقیق تعداد نرون در الیه میانی از  10تا  100تغییر داده شد و با تعداد  30نرون شبکه به کمترین خطا در مرحله
آموزش و آزمایش رسید .روش یادگیری شبکه  MLPبر اساس الگوریتم پس انتشار خطا میباشد .به علت استفاده از
تابع بهینه سازی آدام در فرآیند یادگیری شبکه ،مقدار مومنتم به صورت انطباقی میباشد .در محیط برنامه نویسی
پایتون تمامی مراحل و فرمولهای مدل شبکه عصبی طراحی گردید .پس از تبدیل الیه ها به رستر،

استخراج مقدار DN

مربوط به هر الیه برای نقاط لغزشی و غیرلغزشی و ایجاد پایگاه داده 3از نقاط لغزشی و مقدار متناظر به هر الیه انجام
گردید .در این محیط اقدام به سه مرحله پیش پردازش دادهها ،پردازش دادهها و پس پردازش دادهها شد و سپس
مقدار خطای شبکه بدست آمد.
•

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی:

4

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا به اختصار  AHPیکی از پرکاربردترین روشهای  MCDMاست که توسط توماس
ساعتی 5ابداع شد .این روش یکی از مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره و نیمه کیفی در مطالعه زمینلغزش است که
زمینلغزش مشخص می کند) .(Ayalew et al., 2005از مزایای این روش سهولت اعمال نظر کارشناسی توسط افراد
خبره و کاهش احتمال خطا است .همچنین در این مدل میتوان تعداد زیادی از عوامل را دخالت داده و با استفاده از
نظر کارشناسی وزن هر عامل را به دست آورد (قدسی پور ،1391 ،ص  .)232در این مدل برای تعیین ارجحیت
معیارها و زیرمعیارهای مختلف و تبدیل قضاوت های کارشناسی از مقایسه زوجی استفاده میشود به طوریکه تصمیم
گیرنده ارجحیت یک عامل را نسبت به عوامل دیگر به صورت جدول  1در نظر گرفته و این قضاوتها را به مقادیرکمی
بین  1تا  9تبدیل می نماید ) .(Saaty, 1986سپس نتایج این مقایسهها ،برای محاسبه وزن معیارها و زیرمعیارها ،وزن
نهایی زیرمعیارها و نیز محاسبه نرخ ناسازگاری به برنامه طراحی شده وارد میشود .اگر شاخص ناسازگاری محاسبه
شده کمتر از  0/1باشد نتایج قابل قبول بوده و در غیراینصورت باید دوباره در وزندهی تجدیدنظر شود .پس از محاسبه
وزن نهایی زیرمعیارها ،وزنهای محاسبهشده را به جدول توصیفی الیههای اطالعاتی عوامل موثر اضافه نموده و در
نهایت نقشه پهنهبندی خطر زمینلغزش در منطقه بدست میآید.
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1 - hyper parameter tuning
2
- hyper parameter optimization
3
- Point shape file
4
- analytic hierarchy process
5
-Saaty
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جدول  .1مقایسات زوجی پارامترها به روش AHP
شرح

تعریف

درجه اهمیت

دو عنصر اهمیت یکسانی داشته باشند

اهمیت یکسان

1

یک عنصر نسبت به عنصر دیگر ترجیح داده میشود

نسبتا ارجح

3

یک عنصر نسبت هب عنصر دیگر زیاد ترجیح داده میشود

ترجیح زیاد

5

یک عنیر نسبت به عنصر دیگر بسیار زیاد ترجیح داده میشود

ترجیح بسیار زیاد

7

یک عنصر به عنصر دیگر ترجیح فوق العاده زیاد دارد

ترجیح فوق العاده زیاد

9

ارزش های بینابین در قضاوت ها 2,4,6,8:

بر اساس روش  AHPجهت تهیه نقشه پهنهبندی خطر زمینلغزش ،ابتدا سلسله مراتب محاسبات تعیین گردید .سپس
پرسش نامه هایی در اختیار افراد خبره قرار گرفت تا بر پایه تجربه و علم این افراد در مسئله زمینلغزش 9 ،عامل موثر
در ایجاد زمینلغزشها و زیرالیه های آنها وزندهی شود .افراد خبره شامل جمعی از اساتید دانشکده برنامهریزی و علوم
محیطی دانشگاه تبریز و کارشناسان سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری شهرستان سنندج می باشند .پرسشنامه بر
پایه سامانه نمرهدهی توماس ساعتی و مقادیر ترجیحات مقایسههای زوجی برای زمینلغزشهای منطقه تکمیل و به
روش دلفی تنظیم گردید .با توجه به وجود  9عامل موثر در پهنهبندی خطر زمینلغزش یک ماتریس  9*9تهیه شد.
در این ماتریس عوامل موثر به صورت دو به دو باهم مقایسه شدند و با توجه به اهمیت عوامل نسبت به یکدیگر امتیازی
در مقیاس  1تا  9داده شد (جدول .)4
جدول  .4ماتریس مقایسات زوجی به روش AHP
1/7

1/5

1/5

1/5

1/2

1/5

2

1/3

1

1/3

1/3

1

1/5

3

3

3

1

4

فاصله از جاده()2

1/5

1/6

1/7

1/3

2

1/4

1

1/4

1/3

ارتفاع()3

1/5

1/4

1/5

1/3

3

1

5

1/3

7

فاصله از رودخانه()4

1/6

1/4

1/4

1/6

1

1/3

1/3

1/4

3

فاصله از گسل()5

2

2

2

1

7

3

3

5

5

شیب()6

1

2

1

1/3

5

5

7

1

5

کاربری اراضی()7

1/2

1

1/3

1/3

5

6

6

3

6

بارش()8

1

3

1

1/3

7

5

5

3

7

لیتولوژی()9

سپس نتایج این مقایسه ها برای محاسبه شاخص ناسازگاری به معادالت مربوطه وارد گردید .اگر شاخص محاسبه
شده کمتر از  0/1باشد ،نتایج قابل قبول بوده و در غیر این صورت باید دوباره در وزن دهی تجدید نظر شود .نرخ
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()9

()8

()7

()6

()5

()4

()3

()2

()1

پارامتر
جهت شیب ()1

ناسازگاری این ماتریس برابر  0.08میباشد.
برای بدست آوردن وزن هر الیه ،پس از بدست آوردن جمع هر ستون ،نسبت هر درایه به جمع آن ستون به دست
متوسط عددی بیشتر دارای ارزش باالتری است و به عنوان پارامتری که بیشترین اثر را در ایجاد زمینلغزش خواهد
داشت معرفی میگردد.
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شرح و تفسر نتایج
در این پژوهش  9عامل تاثیرگذار بر زمینلغزش به عنوان الیه ورودی به شبکه عصبی مصنوعی و مدل تحلیل سلسله
مراتبی معرفی گردید .ساختار نهایی در شبکه عصبی پرسپترون ایجاد شده  9نرون در الیه ورودی 30 ،نرون در الیه
پنهان و  1نرون در الیه خروجی است( .جداول  2و .)3
جدول  .2ورودیهای جستجوی شبکه ایی یا گرید سرچ
تابع بهینه سازی

""lbfgs", "sgd", "adam

تعداد نرون های الیه پنهان

][10,100

تابع فعالسازی

'"logistic', "tanh", "relu

جدول  .3بهترین معماری شبکه یافت شده توسط جستجوی شبکه ایی
تابع بهینه سازی

"adam

تعداد نرون های الیه پنهان

30

تابع فعالسازی

''relu

ا ز مدل تحلیل سلسله مراتبی جهت اولویت بندی پارامترهای موثر بر زمین لغزش استفاده شد .با استفاده از قابلیتهای
این مدل وزن هر عامل و همچنین ضریب ناسازگاری برای هر عامل محاسبه گردید و به روش بردار ویژه ماتریس وزن
الیهها استاندارد سازی شد (جدول  .)5در نهایت ضرایب به دست آمده از مدل بر روی الیهها اعمال گردید و نقشه
پهنهبندی خطر زمینلغزش حاصل شد .مدل پیشنهادی به صورت زیر ارائه گردید که در این رابطه  Yپهنهبندی خطر

)Y=x1(0.031)+x2(0.091)+x3(0.035)+x4(0.073)+x5(0.029)+x6(0.0264)+x7(0.159)+x8(0.137)+x9(0.181

جدول  .5اطالعات مربوط به وزن و ضریب ناسازگاری الیه های مورد استفاده در مدل AHP
جهت

فاصله از

شیب

جاده

وزن الیهها

0/030

0/091

0/033

ضریب ناسازگاری

0/07

0/05

0/07

معیار

ارتفاع

فاصله از

فاصله از

رودخانه

گسل

0/064

0/031

0/238

0/06

0/07

0/09

شیب

کاربری

بارش

لیتولوژی

0/171

0/147

0/196

0/06

0/09

0/04

اراضی

براساس نتایج حاصل از مدل شبکه عصبی طبقه با خطر زیاد که  31درصد از مساحت حوضه را به خود اختصاص
داده گستردهترین طبقه خطر منطقه میباشد .پهنه خطر متوسط نیز بیش از  29درصد منطقه را شامل شده و پس از
آن پهنه خطر کم قرار دارد .نتایج حاصل از مدل  AHPنشان میدهد که طبقه با خطر زمینلغزش متوسط با 32
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زمینلغزش و  xiعوامل موثر بر زمینلغزش می باشند.

درصد وسعت ،دارای بیشترین پراکندگی در منطقه میباشد ،طبقه با خطر کم و بعد از آن طبقه زیاد در جایگاه بعدی
قرار دارند (جدول .)6
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جدول  .6مساحت طبقات خطر زمینلغزش با مدل شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل سلسله مراتبی
ANN
Km2
111/73

ANN
%
11/51

AHP
Km2
96/82

AHP
%
9/98

کم

190/82

19/66

241/2

24/85

متوسط

287/73

29/64

312/4

32/19

زیاد

301/22

31/03

225

23/18

خیلی زیاد

79/09

8/15

95/2

9/81

مجموع

970/7

100

970/7

100

طبقه خطر
خیلی کم

بر اساس مدل تحلیل سلسله مراتبی ،پارامترهای شیب ،لیتولوژی و کاربری اراضی به ترتیب بیشترین نقش را در وقوع
زمین لغزش منطقه دارند و جهت شیب ،فاصله از گسل و ارتفاع کمترین نقش را دارا می باشند .با استفاده از آنالیزهای
انجام گرفته بر روی عوامل موثر در ایجاد خطر زمینلغزش ،تاثیر هر یک از کالسه های عوامل مختلف در ایجاد خطر
زمینلغزش بررسی و تاثیرگذارترین و کماثرترین کالس هر الیه در ایجاد خطر زمینلغزش مشخص گردید(جدول .)7
جدول  .7بیشترین و کمترین تاثیر کالسهای عوامل و پارامترهای موثر بر زمین لغزش به روش AHP
شیب بیشتر از  45درجه

شیب  35تا  45درجه

جهت شیب هموار ،جنوب و جنوب شرق

جهت شیب شمال و شمال غرب و جنوب

ارتفاع  1300تا  1600متر

ارتفاع  2500تا  2900متر

کاربری اراضی :مناطق مسکونی ،جنگل با پوشش متوسط

زراعت دیم و مرتع ضعیف

میزان بارش :کمتر از  310میلیمتر

 650تا  700میلیمتر

لیتولوژی :گابرو و دیوریت و آهکهای اوربیتولین دار با
مقاومت زیاد

نهشته های آبرفتی با میزان مقاومت حساس ،شیلهای
ماسهای و آهکی با مقاومت خیلیکم

فاصله از جاده :بیشتر از  100متر

فاصله از جاده 0 :تا  25متر

فاصله از رودخانه :بیشتر از  200متر

 0تا  50متر

فاصله از گسل :بیشتر از  4000متر

 0تا  1000متر

به دلیل پیچیده بودن رفتار دامنه ها در طبیعت جهت تحلیل پایداری دامنههای منطقه با استفاده از مدلهای
بکاررفته پهنههای خطر زمینلغزش منطقه در  5کالس مشخص گردید (شکل  14و  .)15جابه جایی توده ای مواد ،از
جمله زمینلغزش از فرایندهای دامنه ای مشکل آفرین در منطقه مورد مطالعه است .این پدیده تخریب اراضی جنگلی و
زمینهای کشاورزی را به همراه داشته و برای تردد جادهای و سکونتگاههای انسانی منطقه نیز تهدید بزرگی میباشد.
همچنین اثرات لغزشها باعث برهم خوردن تعادل دامنههای منطقه شده است .ویژگیهای طبیعی منطقه همانند
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کمترین تاثیر کالسها

بیشترین تاثیر کالسها

آسیبپذیری بخش بزرگی از سازندهای زمینشناسی (شیلهای ماسه ای و آهکی و واحدهای آبرفتی) آب و هوای نیمه
مرطوب سرد ،همراه با شیب تند دامنه ها ،نوع کاربری اراضی و عوامل متنوع انسانی در وقوع زمینلغزشهای منطقه
قشر ضخیم خاک بخصوص در بخش غرب و جنوب غرب منطقه شده است .کوهستانهای اطراف که به صورت دو رشته
نواری در حاشیه شرقی و غربی حوضه کشیده شدهاند ،دارای شیبهای فشرده و درههای عمیق هستند و تحت حاکمیت
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تاثیرگذار است .نوسان شدید دما با بارشهای قابل توجه بهاری ،هوازدگی شدید الیه های شیلی و آهکی باعث تشکیل
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شرایط فیزیوگرافی ،مناطق مخاطره آمیزی را شکل دادهاند .عملکرد گسلهای منطقه از جمله گسل صلوات آباد در شرق
حوضه که باعث ایجاد هورست و گرابن در منطقه شده در این امر نقش بارزی دارد .اختالف ارتفاع چشمگیر واحد
کوهستان با بستر رودخانه باعث ایجاد مخاطرات و تحول لندفرمهای منطقه شده است.
نتایج مدلهای بکار رفته با واقعیت مخاطرات دامنه ای منطقه منطبق است و پهنه های با خطر باال بر اساس مدلهای
کارشده اکثرا در غرب و جنوب غرب حوضه واقع شدهاند .این مناطق منطبق بر واحد کوهستان و شیب زیاد است.
زراعت دیم و زمینهای مرتعی با تاج پوشش متوسط نیز در این قسمت گسترش زیادی دارند.
در هر دو مدل پهنه بندی روستاهای گرماش ،کرجو ،ژنان ،ئارندان ،درویشان و چندین روستای دیگر در بخش غربی
حوضه در پهنه با خطر خیلیزیاد قرار گرفتهاند و مساکن و زمینهای کشاورزی این مناطق مورد تهدید حرکات تودهای
است .حاشیه غربی شهر سن ندج که در مرکز حوضه واقع شده نیز متاثر از زمین لغزشهای متعددی بوده و در پهنه خطر
زیاد و خیلی زیاد طبقه بندی شده است .این بخش بر روی واحدهای لیتولوژی  KP1و  KP3که شامل شیلهای
ماسهای تا آهکی و آهک فسیلدار میباشند قرار دارد و عموما با توجه به شیب زیاد دامنه ،همبستگی مثبت بارندگی و
عامل ارتفاع ،در هنگام بارشهای شدید بهاری و همچنین افزایش وزن بار و زیربری دامنه ها بر اثر ساخت و سازهای
شهری رخدادهاند .بخش مرکزی و جنوبی حوضه در امتداد رودخانه قشالق تا خروجی حوضه در پهنههای با خطر
خیلیکم و کم طبقهبندی شده است .این بخش به عنوان سایت مهم اقتصادی و کشاورزی منطقه محسوب میشود.
بخش شرقی حوضه متاثر از حرکات تودهای بخصوص ریزش و جریانهای واریزهای است و در پهنههای با خطر متوسط
به باال تقسیم بندی شده است .بر اساس نتایج مدل تحلیل سلسله مراتبی تاثیر عوامل انسانی در وقوع زمینلغزش در
دارند.

تعیین دقت و ارزیابی مدلهای مورد استفاده :جهت ارزیابی مدلهای مورد استفاده از  5روش برای تشخیص خطای
مدلهای شبکه عصبی و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید و بر این اساس مدلهای بکار گرفته شده ،مورد قضاوت قرار
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شکل  .14پهنهبندی خطر زمینلغزش به روش ANN

شکل  .15پهنهبندی خطر زمینلغزش به روش AHP
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کل حوضه نسبت به عوامل طبیعی منطقه ضعیف تر بوده و عوامل انسانی نقش محرک و تشدید کننده عوامل اولیه را
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گرفتند .نتیجه مدلهای تحلیل خطای شبکه عددی است ما بین صفر و یک که هرچه مقدار این عدد به یک نزدیکتر
باشد مدل از دقت بیشتری برخوردار است (جدول  .)7ماتریس خطا ماتریسی مربعی است که از مقایسه تعداد دادههای
نمونه مرجع در هر کالس با تعداد نمونه های خروجی از مدل برای هر کالس ساخته میشود .ارزیابی خطا و برآورد
دقت طبقه بندی از ماتریس خطا استخراج می شوند .بر اساس نتایج ماتریس خطای مدلهای پژوهش (جدول  )6تعداد
نمونه های نقاط لغزشی رخداده در منطقه و نقاط بدون لغزش که به صورت دقیق توسط مدل طبقه بندی شده در
مدل شبکه عصبی پرسپترون بیشتر از مدل  AHPاست (جدول .)7
جدول  .7نتایج آماری صحت سنجی مدلهای پژوهش
ماتریس خطا

دقت تولید

دقت مصرف

کننده

کننده
0/76

0/85

0/78

0/78

مدل

دقت کلی

ANN

0/90

0/98

AHP

0/68

0/79

امتیاز اF

طبقه بندی
شده

طبقه بندی با
دقت کمتر

75

14

234

3

52

37

147

50

نتایج نشان می دهد که مدل شبکه عصبی پرسپترون در آزمونهای تحلیل خطای دقت کلی ،دقت تولید کننده،
امتیاز  F1و ماتریس خطا بیشترین دقت را دارد .با دیدکلی و جامع هر دو مدل مورد استفاده دارای انطباق خوبی
نسبت به محیط هستند .نتایج به دست آمده در مدلهای مختلف و روشهای تحلیل خطا به هم نزدیک میباشد که

نتیجه گیری
منطقه پایین دست سد سنندج یکی از فعال ترین مناطق استان کردستان و غرب کشور از نظر فعالیتهای انسانی است.
در این تحقیق برای اولین بار با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون از دو مدل  ANNو AHPجهت شناسایی پهنه
های خطر زمینلغزش در منطقه استفاده شد .نتایج وزندهی عوامل موثر در ایجاد خطر زمینلغزش بر اساس روش
تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد که عامل شیب مهمترین عامل موثر در وقوع زمینلغزش میباشد .همچنین عوامل
لیتولوژی و کاربری اراضی در درجه بعدی عوامل قرار دارند .عوامل جهت شیب ،فاصله از گسل و ارتفاع به ترتیب
کمترین نقش را دارا می باشند .در نقشه های پهنهبندی خطر ،مناطق مطلوب جهت فعالیتهای انسانی(مناطق کم خطر
و خیلی کم) و همچنین مناطق نامطلوب ( مناطق با خطر زیاد و خیلی زیاد) مشخص شده اند .بر این اساس از مجموع
 970کیلومتر مربع مساحت منطقه مورد مطالعه ،بر اساس مدل شبکه عصبی ،حدود  31درصد و مدل تحلیل سلسله
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نشان دهنده دقت مدلهای موجود در اجرای پهنهبندی خطر زمینلغزش است.

مراتبی  34درصد از منطقه در محدوده مناطق مطلوب جهت فعالیتهای انسانی قرار دارد .همچنین در مدل شبکه
عصبی حدود  39درصد و در مدل تحلیل سلسله مراتبی  33درصد از منطقه در محدوده مناطق نامطلوب و بسیار
دارد و باید توسط مدیران در سیاست های توسعه منطقه در نظر گرفته شود .با توجه به حساسیت دامنههای ناپایدار
منطقه هرگونه برنامهریزی به منظور تغییر کاربری و ساخت و ساز که سبب افزایش وزن بار در دامنههای ناپایدار شود
بایستی با لحاظ شرایط ژئومورفولوژی و زمین شناسی منطقه انجام پذیرد .مقایسه نتایج صحت سنجی پهنهبندی خطر
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نامطلوب قرار گرفتهاند .نتایج نشان می دهد که منطقه مورد مطالعه در مجموع پتانسیل باالیی برای وقوع زمینلغزش
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در دو مدل نشان می دهد که در این منطقه مدل شبکه عصبی پرسپترون دارای دقت بیشتر و خطای کمتری نسبت به
مدل  AHPاست و با جغرافیای منطقه سازگاری بهتری دارد .بنابراین پیشنهاد میشود به منظور انجام هر گونه
اقدامات اجرایی در منطقه نقشه حاصله به عنوان یک مبنا در نظر گرفته شود.
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