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چکیده
زمینلغزشها از جمله پدیدههای مخرب طبیعی بهشمار میآیند که باعث خسارات جانی و مالی میگردند .تحلیل
شرایط رخداد زمینلغزش بهمنظور پهنهبندی آن در امر مدیریت و برنامهریزی مخاطرات از اهمیت ویژهای برخوردار
است .لذا در این تحقیق بهمنظور برآورد امکان رخداد زمینلغزش از نوعی مدل شبکه عصبی مصنوعی که با عنوان
مدل پرسپترون چند الیه شناخته میشود برای تحلیل زمینلغزشهای رخداده در حوضه سنگورچای بهره گرفته شد.
به این منظور ،دادههای  124زمینلغزش شناسایی شده و به سیستم ارائه شد .در کنار آن برای پردازش زمینلغزشها
در نرمافزار  7 ،MATLABالیه متشکل از الیههای شیب ،جهت شیب ،DEM ،لیتولوژی ،شبکه هیدروگرافی ،الیه
 NDVIو پراکنش زمینلغزش در نرمافزار  Arc GISترسیم گردید .سپس  80درصد دادهها ( 6824پیکسل) برای تعلیم
و  20درصد دادهها ( 1706پیکسل) برای تست انتخاب شده و در ساختار مدل پرسپترون چند الیه مورد پردازش قرار
گرفتند .به علت وجود روابط غیرخطی در پدیده زمینلغزش از توابع انتقال سیگموئید استفاده گردید .برای این تحقیق
تعداد نرون در الیه میانی از  5تا  20تغییر داده شد و با تعداد  18نرون شبکه به کمترین خطا در مرحله آموزش و
آزمایش رسید .ضریب یادگیری که میزان تغییر وزنها را در کنترل دارد ،از  0/1تا  0/3مورد بررسی قرار گرفت و با
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گردید .نتایج نشان داد که ساختار زمینشناسی شکل گرفته از مارن خاکستری و توفهای آتشفشانی در کنار منابع
رطوبتی باال باعث شده که ارتفاعات کوههای گنجگاه و اسالم آباد در محدوده جنوبغربی حوضه از قابلیت باالیی در
رخداد زمینلغزش برخوردار شوند.
کلید واژهها :زمینلغزش ،شبکه عصبی مصنوعی ،مدل پرسپترون چند الیه ،پهنهبندی ،حوضه رودخانه سنگورچای.
مقدمه
وقوع زمینلغزش نتیجه روابط پیچیده بین فاکتورهای محیطی بوده و این فاکتورها به عوامل اولیه و تشدید کننده تقسیم
شدهاند .عوامل تشدید کننده زمینلغزش شامل زلزله ،بارندگی و ذوب برف میباشند .فعالیتهای انسانی از قبیل
جادهسازی و ساختمانسازی بر روی دامنههای با شیب تند و پخش آب مخازن و فاضالبها نیز میتواند وقوع
زمینلغزش را شدت ببخشد ( .)Cubito et al., 2005: 362عوامل اولیه از قبیل اشکال زمینشناسی و ژئومورفولوژیکی،
بیرونزدگی سنگها ،نوع سنگ و پوشش گیاهی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است ;(Zezere et al., 1999: 137

 .)Fernandes et al., 2004: 167; Cubito et al., 2005: 366; Moreiras, 2005: 349علل اولیه وقوع زمینلغزشها
میتواند شامل محدوده وسیعی از فاکتورها از قبیل سرعت جریان و فاصله تا رودخانه ،توپوگرافی ،میزان رطوبت خاک
و شاخص شدت جریان ( ،)Gokceoglu et al., 2005: 69کاربری اراضی ،حضور زمینلغزشهای قدیمی و فعالیت
انسانی ( )Zezere et al., 1999: 139باشد .بررسی روابط دینامیکی بین فاکتورهای موثر در وقوع زمینلغزش از اهمیت
باالیی در موفقیت ارزیابی خطر زمینلغزش برخوردار است .برای تعیین روابط بین انواع فاکتورهای محیطی و وقوع
زمینلغزش تحقیقات مختلفی صورت گرفته است (Anbalagan, 1992: 273; Lee & Min, 2001: 1105; Iwahashi

 .)et al; 2003: 351; Ayalew & Yamagishi, 2005: 26برخی از این تحقیقات روابط منسجمی را بین توزیع
فاکتورهای زمینشناسی و ژئومورفولوژیک و زمینلغزش مشاهده نمودند .با این وجود برای تحلیل نتایج این تحقیقات
و پیشبینی احتمال وقوع زمینلغزشها از ابزارهای محاسبات آماری متداول استفاده شد .در حقیقت ،پیشبینی احتمال
وقوع زمینلغزش نیازمند مدلهای کمی در ترکیب رخدادهای گذشته بوده و با استفاده از دادههای میدانی یا
آزمایشگاهی اقدام به مدلسازی میگردد ( .)Melchiorre et al., 2006: 389با این وجود ،روابط غیرخطی بین وقوع
زمینلغزش و فاکتورهای مشارکت کننده در آن بسیار پیچیده بوده و نیازمند استفاده از مدلها با درجه صحت پیشبینی
باال میباشد .اخیرا شبکه عصبی مصنوعی بهعنوان ابزار تحلیلی در محدوده گستردهای از علوم طبیعی بهکار برده شده
است .یکی از مزایای استفاده از مدل  ANNدر مدلسازی کیفی پدیدههای طبیعی ،توانایی کنترل دادهها در هر مقیاس
اندازهگیری به نسبت خطی ،توصیفی و عددی و هر شکل از توزیع دادهها میباشد ( .)Wang et al., 1995: 775عالوه
بر این ،مدل فوق میتواند بهطور گسترده در ادغام دادههای مکانی با منابع چند متغیره و پیشبینی متغیرها بهکار برده
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 .)et al., 1986; Alexander & Morton, 1990; Guyon & Wang, 1993مدل  ،ANNیک روش تحلیلگر داده بوده
و از توابع غیرخطی تبعیت میکند؛ بنابراین این مدل ابزار مدلسازی با اهمیتی برای پهنهبندی مناطق مستعد لغزش
بهشمار میرود & (Lee et al., 2003: 1367; Lu & Rosenbaum, 2003: 388; Ermini et al., 2005:322; Gomez

.)Kavzoglu, 2005:16
شبکههای عصبی مصنوعی دارای انواع مختلفی میباشند .یکی از معروفترین و پرکاربردترین این مدلها مدل MLP

یا همان مدل پرسپترون چند الیه میباشد .اجزای این مدل از طریق نرون ها به یکدیگر مرتبط شده و هر نرون دارای
وزن مخصوص بهخود بوده است .مشابه تمام مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ،این مدل نیز از الیههای ورودی ،الیه
پنهان و الیه خروجی تشکیل شده است .تعداد الیههای پنهان در این مدل از طریق روش آزمون و خطا و تکرار تعیین
میشود .این آزمون تا زمان رسیدن به کمترین میزان خطا ادامه مییابد .کمترین میزان خطا معرف بهترین حالت ممکن
بوده و در آن امکان رسیدن به بهترین حالت شبیهسازی افزایش مییابد.
) Abadinejad et al (2007در تحقیقی به ارزیابی کارایی عملگرهای منطق فازی در تعیین توانمندی زمینلغزش در
منطقه شیرود پرداختهاند .در ابتدا برخی از مهمترین عوامل موثر در رخداد این پدیده مانند شیب ،سنگشناسی ،کاربری
اراضی ،جهت شیب و فاصله از گسل بهعنوان متغیرهای مستقل در محیط سامانههای اطالعات جغرافیایی تهیه و
رقومی شدند .الیه پراکنش زمینلغزشها نیز با استفاده از تفسیر عکسهای هوایی و عملیات میدانی با استفاده از GPS

تهیه گردید .نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که عملگر فازی گامای  0/8بهعنوان مناسبترین عملگر در تعیین
توانمندی زمینلغزش در حوضه آبخیز شیرود میباشند.
در تحقیقی ) Gomez et al (2005با استفاده از شبکه عصبی به ارزیابی مناطق مستعد لغزش مصنوعی در حوضه
رودخانه جابونوسا (ونزوئال) پرداختهاند .این تحقیق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی  ANNمخصوصا پرسپترون
چندالیه و الگوریتمهای یادگیری به ارزیابی پتانسیل ریسک لغزش میپردازد .در این روش از پارامترهای دامنههای
ناپایدار که از مدل ارتفاعی دیجیتالی ( )DEMتهیه شدهاند بهره گرفته شده است .مدل  ANNبا صحتی معادل  %90از
قابلیت استفاده در پهنهبندی مناطق مستعد لغزش برخوردار میباشد.
) Ishik Yilmaz (2009در تحقیقی به بررسی پهنهبندی مناطق مستعد لغزش با استفاده از نسبت فراوانی ،رگرسیون
لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته است .هدف از این مطالعه مقایسه روشهای
پهنهبندی مناطق مستعد لغزش از قبیل نسبت فراوانی ( ،)FRرگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی ( )ANNو
کاربرد آنها در شهر کات ترکیه میباشد .سطوح زیر منحنی ( )AUCنشان میدهد که پهنهبندی بهدست آمده از طریق
شبکه عصبی مصنوعی از بیشترین صحت نسبت به مدلهای دیگر برخوردار است .نتایج بهدست آمده در این مطالعه
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فرمتهای مشابه میباشند و بررسی مقادیر زیاد دادهها در بستههای آماری بسیار مشکل میباشد.
) Borgogno Mondino(2009در تحقیقی به بررسی نحوه استفاده از روش شبکه عصبی در لغزش منطقه سوسا در
شمالغرب ایتالیا پرداختهاند .این تحقیق بررسیهای ژئومورفولوژیکی را با تاکید بر اطالعات حاصل از سنجنده
( MIVISمادون قرمز چندطیفی و تصاویر طیف مرئی) انجام میدهد .لذا در ایجاد همبستگی هندسی و طبقهبندی از
الگوریتمهای شبکه عصبی استفاده شده است .نتایج حاصله منجر به تشخیص خصوصیات عناصر اصلی فعال در
ناپایداری دامنهها و ساختار اصلی و لندفرم های لغزش گردیده است.
) Biswajeet et al (2010در تحقیقی به استفاده از دادههای سنجش از دور و  GISدر تحلیل مخاطرات لغزش با
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرداختهاند .هدف از مطالعه فوق ارزیابی مخاطرات لغزش در منطقه سالنگور در
مالزی با استفاده از سنجش از دور و  GISمیباشد .هر فاکتور توسط شبکه عصبی مصنوعی وزندهی شده سپس
شاخص مخاطرات لغزش با استفاده از وزنها محاسبه شده و در نهایت نقشه مخاطرات لغزش با استفاده از  GISترسیم
میشود .نتایج حاصله از صحتی معادل  82/92درصد برخوردار هستند.
) Feyzolahpour (2017در تحقیقی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی به تخمین بار معلق رسوبی در رودخانه
سنگورچای پرداخته است .نتایج نشان داد که مدل  RBFدر تخمین بار معلق رسوبی به نتایج بهتری دست یافته است.
) Jafari et al (2019در تحقیقی با استفاده از روش تحلیل شبکهای به پهنهبندی زمینلغزش در حوضه آبریز بدرانلو
پرداختند .نتایج نشان داد که عوامل شیب دامنه ،ویژگیهای لیتولوژی ،فاصله از آبراهه و بارندگی ساالنه بیشترین تاثیر
را در وقوع زمینلغزش داشتهاند.
با توجه به مواردی که عنوان گردید در این تحقیق از شبکه عصبی مصنوعی از نوع پرسپترون چند الیه پیشخور با
الگوریتم پس انتشار برای پهنهبندی زمینلغزش در حوضه رودخانه سنگورچای بهره گرفته شد.
محدوده مورد مطالعه
حوضه رودخانه سنگور چای با مجموع مساحت  853کیلومتر مربع یکی از زیرحوضه های آبریز سفیدرود میباشد
که در مختصات  48درجه و  4دقیقه و  20ثانیه تا  48درجه و  33دقیقه و  24ثانیه طول شرقی و  37درجه و  34دقیقه
و  32ثانیه تا  37درجه و  56دقیقه و  17ثانیه عرض شمالی واقع شده است (شکل  .)1این حوضه در استان اردبیل و
مابین شهرهای گیوی و خلخال واقع شده و یکی از رودهایی است که در زمان ورود رودخانه قزلاوزن به این منطقه
به آن میپیوندد .بهواسطه نزدیکی این حوضه به دریای خزر میزان بارندگی در آن نسبت به مناطق مجاورش در حد
مطلوبی بوده است .میانگین بارندگی در این حوضه  427میلیمتر بوده و مشابه سایر نقاط آذربایجان ،بیشینه بارش در
فروردین و اردیبهشت ماه رخ میدهد .بهطوری که حدود  83تا  92درصد از مجموع بارندگی در این ماهها مشاهده
شده است .با توجه به شرایط فوق میزان زمینلغزش در این منطقه میتواند قابلتوجه باشد.
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Figure 1: Geographic location of Songurchay river basin in Ardebil province

مواد و روشها
با توجه به هدف تحقیق که پهنهبندی زمینلغزش میباشد الزم است تا بهمنظور آزمودن نتایج حاصله از مدل ،وضعیت
زمینلغزش در این حوضه مورد ارزیابی و شناسایی قرار گیرد .با مطالعات صورت گرفته 124 ،زمینلغزش و پهنه
لغزشی تشخیص داده شد که از اطالعات مربوط به این مناطق در آموزش و آزمایش شبکه استفاده میگردد .مرحله
بعدی شامل تهیه پایگاه اطالعاتی از عوامل موثر در زمینلغزش میباشد .در این مرحله  7عامل لیتولوژی ،شیب و
جهت شیب ،نقشه  ،DEMشبکه هیدروگرافی NDVI ،و نقشه پراکنش زمینلغزشها مورد بررسی قرار گرفت .نقشه
این عوامل توسط نرمافزار  ArcGISتهیه و برای آموزش شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت
نقشه پهنهبندی زمینلغزش ترسیم گردید .در زیر ساختار مدل شبکه عصبی مصنوعی از نوع پیشخور پس انتشار شرح
داده میشود.
مدل پیشخور پس انتشار

3

شبکههای عصبی مصنوعی با فرایند پردازش دادهها مدلهای جدیدی را ارائه میدهند که با ورود دادهها قادر به
پیشبینی خروجیها باشند ( .)Atkinson & Tatnall, 1997:703یکی از مهمترین مدلهای محاسبات عصبی ،شبکه
عصبی پس انتشار خطا ( )EBPNNمیباشد .در این مدل ،نرون ها بهعنوان الیههای متوالی ،سازمان داده شده و هر
الیه متشکل از یک یا چندین نرون بوده و الیههای ورودی ،الیههای میانی و الیه خروجی را تشکیل میدهد .سپس
3- Feed Forward Back Propagation
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را در برگرفته و در بین ساختار مدل  ANNتوزیع شده و رفتار فرآیندهای اطالعاتی را تعیین نمایند .در پردازش
اطالعات ،مجموعهای از الگوها ،ساختار الیه ورودی را طراحی نموده و دارای یک الیه ورودی و چندین الیه پنهان
و یک الیه خروجی میباشد .نتایج الیههای ورودی بهوسیله الیه پنهان پردازش شده و در آنجا برای هر نرون چندین
الیه در نظر گرفته شده است لیکن در نهایت مدل دارای یک الیه خروجی خواهد بود .استفاده از مدل  ANNدر دو
مرحله صورت میگیرد .در مرحله تعلیم ،وزن بین نرون ها تنظیم شده و سپس در مرحله طبقهبندی ،دادههای تعلیم
داده شده در پیشبینی الیه خروجی مورد استفاده قرار میگیرند.
تعلیم شبکه عصبی پیشخور شامل اختصاص وزن بین نرونها بوده و در هر بار وزندهی ،مجموعهای از ورودیها و
خروجیهای مطلوب بهعنوان نمونه به خدمت گرفته میشوند .الگوهای احتماالتی با یکدیگر برابر در نظر گرفته
میشوند به این معنی که هیچ الگویی نسبت به سایر الگوها از اهمیت بیشتری برخوردار نیست .در ابتدا ،وزن بین
نرونها به صورت تصادفی تعیین میگردد .سپس الگوی ارائه شده به شبکه با نتایج مطلوب مقایسه میشود .مسلما
خروجیهای اولیه به نتایج مطلوب شبیه نبوده و دارای خطای نسبی نسبت به فاصله اقلیدسی بین خروجی محاسبه
شده و نتایج مطلوب میباشد .از بین کمترین میانگین خطا ،وزنها مطابق با میزان خطا ،اصالح شده و میزان آنها
کاهش مییابد .با چندین مرحله تکرار ،خروجی شبکه به سمت خروجی مطلوب متمایل خواهد شد .در نهایت مدل
 EBPNNتعلیم داده میشود .به نسبت اندازه مدل و پیچیدگی الگوهای تعلیم دهنده ،فرآیند همگرایی نتایج ممکن
است نیازمند چندین هزار بار تکرار باشند.
با در نظر گرفتن یک شبکه با گرههای  Nj ،Niو  Nkبهعنوان دادههای الیههای ورودی ،پنهان و خروجی ،برای ارائه
یک جفت داده تعلیم داده شده ،خروجی ( )Opjگره  Njدر الیه پنهان بهوسیله تابع سیگموئید تعیین میگردد.
رابطه ()1

1
1 + e−Apj

= Opj

در این معادله  Apjدادههای گره  Njبوده و از طریق معادله زیر محاسبه میگردد:
رابطه ()2

Apj = ∑ (i(Opi . wji )) + uj

در این معادله  Opjدادههای ورودی تعلیم داده شدهای است که وارد گره ورودی شده و بهوسیله  Wijکه نشان دهنده
وزن بین گرههای  Niو  Njهستند تعلیم داده میشوند .همچنین  ujنشان دهنده دادههای آستانه گره  Njمیباشند .در
نهایت در تعیین خروجی شبکه ،دادههای  Nkکه خروجی شبکه را نشان میدهند از طریق معادله زیر محاسبه میشوند.
رابطه ()3

1
−Apk

1+e

= Opk
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رابطه ()4

Apk = ∑(j)Opj wkj + uk

در این معادله  wkjوزن بین گرههای  jو  kدر الیه پنهان و خروجی بوده و  ukدادههای آستانه گره  Nkیا خروجی
میباشد .به بیان ساده میتوان چنین عنوان کرد که وزن بین گرههای دو الیه مجاور و دادههای آستانه در الیههای پنهان
و خروجی بهصورت تصادفی تعیین میگردد .بهعنوان نمونه ،مجموعهای از الگوی ورودی تعلیم داده شده در شبکه
وارد شده و نتایج خروجی  Opkبا نتایج مطلوب خروجی  Tpkمقایسه شدند .همانطور که انتظار میرفت خروجی
های اولیه محاسبه شده مشابه نتایج مطلوب نمیباشند .در نتیجه خطای حاصل از تفاضل  Opkو  Tpkمحاسبه گردید.
سپس با استفاده از شبکه پس انتشار ،وزنها مطابق با میزان خطا اصالح شده و در مراحل بعدی به حداقل ممکن
کاهش مییابند .در این مرحله ،الگوریتم ارائه شده بهوسیله ) Rumelhart (1986برای تغییر وزن شبکه مورد استفاده
قرار گرفت .برای ارائه یک جفت خروجی تعلیم داده شده ،بایستی وزن متغیرها ( )wkjبه منظور ایجاد خطای یکسان pk

( )δتغییر یافته و محاسبه شوند .برای تغییر وزن بین الیههای پنهان و خروجی ،معادله زیر ارائه شده است:

∆pwkj=βδpk Opj

رابطه ()5

در این معادله B ،ضریبی است که میزان یادگیری را در طی فرآیند تعلیم تعیین میکند .تغییر وزن بین الیههای ورودی
و پنهان نیز به شکل زیر انجام میپذیرد:
) = B ∂pj Opi (∆pwkj + wkj

رابطه ()6

∆pwji

در این معادله  ،∂pjخطای گره  iدر الیه پنهان میباشد .در محاسبه شبکه پس انتشار ،خطا و وزن الیه خروجی ابتدا
محاسبه شده و سپس برای برآورد تغییر وزن الیههای اولیه مورد استفاده قرار میگیرد .خطای الیههای پنهان و خروجی
بهترتیب زیر بهوسیله معادله ) Rumelhart (1986محاسبه میگردد:
) ∂pk = (Tpk − Opk )fk (Apk

رابطه ()7
رابطه ()8
نسبت

) (Tpk − Opk

) fk (Apk

∂pj = (∑(k) ∂pk ) fj

نشان دهنده تناسب خطا بین خروجی واقعی

نیز میزان تغییرات

Opk

را به نسبت

) fk (Apk

) (Opk

و خروجی هدف

) (Tpk

میباشد .نسبت

نشان میدهد .همانطور که ) Rumelhart (1986نشان دادند
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) fk (Apk

بایستی به تبعیت از پارامتر

Apk

به آرامی افزایش یابد .همچنین مقادیر

) fj (Apk

از طریق معادله زیر

برآورد میشود:
رابطه ()9

) fj (Apk ) = Opj (1 − Opk

شکل ساده شده خطاهای هر گره در الیه خروجی (معادله  )7و الیه پنهان (معادله  )8بهترتیب بهصورت زیر میباشد:
رابطه ()10

) ∂pk = (Tpk − Opk )Opk (1 − Opk

رابطه ()11

) ∂pj = (∑(k) ∂pk wkj ) Opj (1 − Opj

با بهرهگیری از این معادله مقادیر تغییر وزن برای تمام وزنهای شبکه بعد از هر تکرار تعیین میشود .در این تحقیق
از مدل پرسپترون چند الیه پیشخور پس انتشار در پهنهبندی زمینلغزش حوضه رودخانه سنگورچای استفاده شده
است .مدل شبکه عصبی مصنوعی که در این تحقیق استفاده شده دارای یک الیه پنهان با  18گره میباشد .تعداد گرهها
در الیه ورودی معادل  7گره یا تعداد فاکتورهای استفاده شده در پهنهبندی زمینلغزش بوده است .همچنین تعداد
گرههای الیه خروجی نیز یک در نظر گرفته شده که نشان دهنده احتمال وقوع یا عدم وقوع زمینلغزش میباشد.
یافتهها و بحث
قبل از انجام مراحل تحقیق و مدلسازی ،الزم است تا شناختی از وضعیت موجود و عوامل موثر در رخداد زمینلغزش
حاصل گردد .به این منظور هر یک از  7موردی که از آنها در امر پهنهبندی استفاده شد مورد واکاوی و بررسی قرار
گرفتند .در زیر هر یک از این الیهها و میزان تأثیرگذاری آنها بررسی گردیده و از آن در ترسیم نقشه پهنهبندی استفاده
شد .در سطح حوضه سنگورچای حدود  8سازند با منشا رخسارههای رسوبی شناسایی شده که حدود  32/7درصد از
حوضه را بهخود اختصاص دادهاند .با توجه به زمینلغزشهای انتخابی ،سازند مارن خاکستری و قرمز با ماسهسنگ
خاکستری ) ،(Ngmsاز حدود  72زمینلغزش برخوردار بوده و سطحی معادل  235/4کیلومتر مربع یا  27/6درصد
حوضه را بهخود اختصاص داده است .به غیر از سازندهای فوق 7 ،سازند دیگر نیز در گروه رخسارههای رسوبی قرار
میگیرند .در کنار رخسارههای رسوبی ،سنگهای آتشفشانی و مواد آذر آواری واقع در حوضه سنگورچای حدود
 574/06کیلومتر مربع یا  67/3درصد از سطح حوضه را بهخود اختصاص دادهاند .در بین سازندهای این بخش تنها
سازند آندزیت پرفیری ) (Evتوانسته حدود  196/1کیلومتر مربع یا  23درصد کل حوضه را در برگیرد .توفها نیز از
پراکنش قابل توجهی برخوردارند به طوری که حدود  153/5کیلومتر مربع یا  18درصد از کل حوضه را پوشانیدهاند.
در این تحقیق از بین  124زمینلغزش انتخابی  52لغزش در سنگهای آتشفشانی و توفها رخ داده است .به غیر از
سازندهای فوق  12سازند دیگر نیز با ماهیتی آتشفشانی در حوضه وجود دارد که  224/3کیلومتر مربع یا  26/3درصد
سطح حوضه را پوشانیده و فاقد زمینلغزشهای چشمگیری هستند.
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 وضعیت لیتولوژی حوضه رودخانه سنگورچای:2 شکل
Figure 2: Litology condition in Songurchay river basin

 نقشه جهت شیب در حوضه رودخانه سنگور چای:4 شکل
Figure 4: Slope direction in Songurchay river basin

 نقشه شیب در حوضه رودخانه سنگور چای:3 شکل
Figure 3: Slope map in Songurchay river basin
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Figure 5: DEM map in Songurchay river basin

همچنین در این مطالعه برای پهنهبندی بهوسیله مدل پرسپترون چند الیه تغییرات شیب با اختالف  2/8درجه در نظر
گرفته شد .با افزایش شیب ،احتمال لغزش افزایش مییابد تا به حدود  52/2درجه برسد از این شیب به بعد کاهش
شدیدی در زمینلغزشها دیده میشود.

شکل  :6نقشه هیدرولوژی حوضه رودخانه سنگورچای
Figure 6: Hydrology map in Songurchay river basin
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کاوش و تغییر شکل سطح زمین میپردازند .حوضه رودخانه سنگورچای با عبور از سازندهای مختلف اقدام به
فرسایش زمین کرده و باعث تشدید رخداد زمین لغزش در این منطقه گردیده است .در شکل ( ،)6شبکههای
هیدروگرافی حوضه رودخانه سنگورچای نشان داده شده است .در برآورد مقادیر پوشش گیاهی نیز از شاخص NDVI

استفاده شد .این شاخص از معروفترین ،سادهترین و کاربردیترین شاخصهایی است که در زمینه مطالعات پوشش
گیاهی شناخته شده است .فرآیند محاسباتی در این روش ساده بوده و در مقایسه با دیگر شاخصها دارای بهترین توان
دینامیک میباشد .این شاخص بیشترین حساسیت را به تغییرات پوشش گیاهی داشته و در مقابل اثرات جوی و زمینه
خاک به جز مواردی که پوشش گیاهی کم باشد حساسیت کمتری دارد .شاخص  NDVIاز رابطه زیر محاسبه میشود.
رابطه ()12

NIR−RED

NDVI = NIR+RED

در این معادله  ،NIRبازتاب در باند فروسرخ نزدیک و  ،REDانعکاس در باند سرخ است .از دیدگاه نظری مقدار این
شاخص در محدوده  -1و  +1میباشد .مقادیر این شاخص برای پوشش گیاهی متراکم بهسوی عدد یک میل میکند
ولی ابرها ،برف و آب با مقادیر منفی مشخص میشوند .سنگها و خاک بایر که واکنش طیفی مشابه در دو باند مورد
استفاده دارند با مقادیر نزدیک به صفر دیده میشوند .در این شاخص خاک معمولی ،معادل یک منظور میشود .هر
قدر فاصله شاخص یک پیکسل باالتر از اندازه خاک باشد نشاندهنده تراکم پوشش گیاهی است .بررسیها نشان
میدهد که بیشترین تراکم پوشش گیاهی در محدوده اسالمآباد در غرب و آق باش در شمالشرق واقع شده است.
در شکل ( )7نقشه  NDVIبرای محدوده حوضه سنگورچای نشان داده شده است.

شکل  :7شاخص  NDVIبرای حوضه رودخانه سنگورچای
Figure 7: NDVI index in Songurchay river basin
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و ابعاد مختلف از خود نشان میدهند .برخی از زمینلغزشها فعال بوده و برخی دیگر به صورت دورهای عمل میکنند.
به این منظور در ترسیم نقشه کامل زمینلغزشهای موجود در منطقه مورد مطالعه از منابع مختلفی استفاده شده است.
برای اندازهگیری زمینلغزشهای قدیمی از عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای  Spot5بهره گرفته شد .این تصاویر
دوره زمانی  1985تا  2012را در بر گرفته و از سازمان نقشهبرداری کشوری و منابع طبیعی اردبیل گردآوری شده
است .بهواسطه این تصاویر امکان شناسایی دقیق و ترسیم نقشه زمینلغزشهای موجود میسر گردید .نقشه
زمینلغزشهای موجود در فهم فاکتورهای موثر در انواع حرکات تودهای نقش مهمی را ایفا میکند .در مجموع 124
زمینلغزش شناسایی و ثبت گردید .در زیر موقعیت زمینلغزشهای رخ داده در حوضه رودخانه سنگورچای نشان
داده شده است.

شکل  :8موقعیت زمینلغزشها در حوضه رودخانه سنگورچای
Figure 8: Location of landslide in Songurchay river basin

شبکهبندی حوضه سنگور چای بهمنظور وزن دهی به هر یک از الیهها
در این تحقیق از روش شبکهبندی منظم چهارگوش برای وزندهی الیهها استفاده گردید و کل نقشهها با این نوع
شبکهبندی ،تقسیمبندی گردیدند .اندازه شبکهها از خیلی کوچک تا خیلی بزرگ متغیر در نظر گرفته شد .هر چه
شبکهبندی منطقه با ابعاد کوچک صورت گیرد اطالعات موجود در پایگاه دادهها از دقت فراوانی برخوردار میشود.
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اطالعات در پایگاه دادهها فوقالعاده زیاد و پردازش آنها مشکل و وقتگیر میگردد .در این تحقیق اندازه پیکسلها
چندین بار تغییر کرد .هر چند با کاهش اندازه پیکسلها دقت افزایش مییابد ولی با کاهش اندازه آنها حجم اطالعات
زیاد و تحلیل و کار با آنها بسیار مشکل میشود .برای استفاده از این شبکهها بایستی خصوصیات آنها تعیین گردد
همچنین خصوصیات شبکههایی که در آنها زمینلغزش اتفاق افتاده یا احتمال اتفاق لغزش خیلی کم است نیز بایستی
تعیین شود .هر پیکسل از هر نقشه یک سری اطالعات دریافت میکند و بدین ترتیب هر پیکسل حاوی  7مشخصه و
الیه اطالعاتی است .این حجم اطالعات بهوسیله منوهای خروج اطالعات از نرمافزار  ArcGISخارج و در محیط
 MATLABمورد تحلیل قرار گرفت .در این تحقیق مقدار  100متر مناسب تشخیص داده شد .لذا برای تغذیه این
اطالعات به سیستم پرسپترون چند الیه ،منطقه مورد مطالعه با واحدهای مربع شکل با اضالع  100متر در  100متری
شبکهبندی گردید .بدین ترتیب کل منطقه به  8530واحد تقسیم شد .اطالعات موجود در هر واحد نشانگر مشخصات
عوامل موثر در آنها میباشد و شامل  7الیه اطالعاتی است.
شبکه عصبی مورد استفاده در پهنهبندی زمینلغزش
در این مرحله از تحقیق به بررسی موقعیت زمینلغزشهای رخداده در این حوضه پرداخته شده و وضعیت هر یک از
عوامل مورد بررسی که  7الیه ورودی به مدل را تشکیل میدادند در رخداد زمینلغزش مورد پردازش قرار گرفت.
یکی از  7الیه فوق الیه مربوط به زمینلغزشهای رخداده هست که از آن در امر صحت سنجی مدل استفاده میشود.
در بررسی وضعیت این عامل میتوان به تناسب امکانات موجود از ابزارهای دقیقتری چون تصاویر ماهوارهای با توان
تفکیک باال بهره گرفت .با مطالعه این نقشه میتوان مشاهده کرد که نواحی خواصی در حوضه فاقد رخداد زمینلغزش
قابل توجهی است .این مناطق عمدتا در شیبهای کمتر از  5درجه واقع شدهاند ( .)Gomez, 2005: 276تمام اطالعات
فوق در امر تعلیم یا آموزش شبکه بهکار برده میشوند .بر این اساس تمام حوضه فوق به پیکسلهایی تبدیل شده و
هر پیکسل به تناسب نقش آنها در زمینلغزش نرمالیزه شده و در محدوده بین صفر و یک قرار میگیرند .فرایند فوق
در نرون های ورودی الیه اول که با عنوان الیه ورودی شناخته میشود اجرا میگردد .برای نرمالیزه کردن دادهها از
معادله زیر استفاده شد:
)zi − zi (min.
)zi (max.) − zi (min.

رابطه ()13
در این معادله،

zi

برابر با پیکسل و نمونه مورد نظر،

)zi (min.

= xi

کمترین مقدار در ستون مورد نظر،

)zi (max

بیشترین

مقدار در ستون مورد نظر و  xiهم اندازه نمونه نرمالیزه شده است .برای مرحله آموزش شبکه از تعداد  6824نمونه که
حدود  80درصد از اطالعات را شامل میشد استفاده گردید و  1706نمونه باقی برای مرحله آزمایش شبکه مورد
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که با افزایش تعداد این عوامل از  5عامل به  7عامل نقشه پراکنش زمینلغزشها ،شبکه هیدروگرافی ،لیتولوژی ،شیب،
جهت شیب NDVI ،و  ،DEMمیزان خطای شبکه به نحو چشمگیری کاهش یافت؛ بنابراین در این تحقیق الیههای
ورودی شامل  7نرون میباشد که بیانگر تعداد عوامل موثر میباشد و الیه میانی شامل  18نرون میباشد که تعداد آن
توسط آزمون سعی و خطا مشخص گردید و الیه خروجی شامل  1نرون میباشد که خروجی بین صفر و یک تولید
میکند.
مقادیر وزنی ماتریسهای ورودی الیه اول و دوم در بین  0/25تا  – 0/25قرار گرفته و برای پردازش آنها از تابع
سیگموئید استفاده شد .در الیه پنهان برای دستیابی به بهترین حالت در ساختار شبکه از انواع مختلف الیههای پنهان
استفاده شده و ضریب یادگیری در هر کدام متفاوت از دیگری تعیین شده و به تناسب آنها مقادیر خطا برآورد شده
و الیههای برخوردار از تعداد خطاهای باالتر حذف گردیدند .در مراحل آزمون و خطا برای ارزیابی مقادیر بهینه ضریب
یادگیری از شاخص  MSEیا شاخص متوسط مجذور خطا 4استفاده شد .قانون یادگیری مطلوب در این تحقیق از نوع
قانون یادگیری پس انتشار خطا 5میباشد .در این نوع از یادگیری بین نرون های خروجی و نرون های الیه بعدی
ارتباط برقرار میگردد .زمانی که مقادیر معلوم در مسئله ) (xiبه الیههای ورودی ارائه میشود ،در وزن اتصالهای بین
الیه ورودی و الیه بعد ) (wijضرب شده و به نرون های الیه بعدی منتقل میشود .در الیه بعدی تمام ورودیهای هر
نرون با هم جمع شده و پس از اضافه شدن ضریب ثابت بایاس ) (woبه آن ،نرون خروجی بهدست میآید .معادله
الزم برای فرآیند فوق بهصورت زیر میباشد:
رابطه ()14

f (net j ) = f (∑ni=1 wij xi + wo

در این تحقیق تعداد نرون های الیه پنهان در محدوده بین  5تا  20نرون تعیین شده و هر کدام مورد آزمون قرار گرفته
و در تعداد  18نرون در الیه میانی میزان خطا به شکل چشمگیری کاهش یافت .برای هر یک از این الیهها در مرحله
آزمون ضریب یادگیری در حدود  0/1تا  0/3تعیین شده و در ضریب  0/3میزان یادگیری در حد مطلوب برآورد شد.
در مدلهای شبکه عصبی بایستی از یادگیری بیش از حد جلوگیری نمود زیرا این امر با افزایش تعداد دادههای ذخیره
شده ،کیفیت مدل را در امر شبیهسازی کاهش میدهد .بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول ( )1مشاهده میشود که
در مرحله آزمایش تا حدود  5836دور در یادگیری میزان خطا کاهش یافته و پس از آن دوباره شروع به افزایش میکند؛
بنابراین میتوان چنین استدالل نمود که این حد از یادگیری در مرحله آزمایش نشان دهنده سطح مطلوب در مدل
میباشد (شکل  .)9با بررسی پاسخهای خروجی شبکه عصبی مصنوعی در مرحله آزمایش مشخص گردید که شبکه
عصبی ایجاد شده قادر است از میان  185مورد پیکسل لغزشی 159 ،مورد را به درستی گزارش دهد که نشان دهنده
حساسیت تشخیص معادل  83درصد میباشد.
4- Main square error
5- Back error propagation
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 مقادیر مربوط به بهدست آوردن بهینه تکرار در فاکتورهای استخراج شده از حوضه سنگتر چای-1 جدول
Table 1- Values related to obtaining optimal repetition in factors extracted from Songurchay river basin

Epoches

MSE (Training)

SSE (Testing)

MSE (Testing)

356

0/06

35/34

0/07351

698

0/04392

34/852

0/0683

1237

0/0425

29/715

0/0599

3878

0/0383

29/435

0/0548

4759

0/03315

28/412

0/0545

5248

0/03252

28/257

0/053

5836

0/0299

27/243

0/0521

6248

0/0296

27/231

0/0523

6466

0/0293

27/342

0/0528

6549

0/027

27/712

0/05296

6982

0/026

28/115

0/05375

7366

0/025

28/328

0/0542

7835

0/024

28/221

0/0547

8344

0/023

28/426

0/0548

8926

0/022

28/32

0/0549

9535

0/02

28/256

0/0556

14365

0/01926

28/715

0/05678

38000

0/01911

29/626

0/05742

79000

0/0185

35/289

0/06318
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Figure 9: Curves for optimal repetition in the Songurchay River basin

جدول  -2بهترین مقادیر نرون میانی در هر سطح یادگیری برای حوضه رودخانه سنگور چای
Table 2- The best values of the middle neuron at each level of learning for the Songurchay River basin

ضریب یادگیری

خطای

MSE

خطای

SSE

تعداد بهترین نرون

0/1

0/0368

15/649

7

0/2

0/0347

15/418

11

0/3

0/0325

15/243

18

نقشه نهایی پهنهبندی خطر زمینلغزش
پس از اینکه با بهرهگیری از اطالعات حاصل از  7الیه استفاده شده ساختار اصلی الیه ورودی به مدل پرسپترون چند
الیه تعیین شد با بهرهگیری از روش آزمون و خطا مقدار خطای بهینه مشخص شده و بر اساس آن سیستم شبکه عصبی
مصنوعی تعلیم داده شد .سپس با در دست داشتن وزنهای مرحله پایانی مربوط به تعلیم شبکه ،کل منطقه که مشتمل
بر  8530پیکسل بود در اختیار شبکه قرار گرفت .هر پیکسل از مقدار نرمالیزه شدهای که بین صفر تا یک است
برخوردار بوده و بر اساس این مقادیر مشخص میگردد که هر منطقه از نظر لغزش خیزی در چه سطحی قرار دارد.
در نهایت نقشه نهایی پهنهبندی زمینلغزش برای حوضه رودخانه سنگور چای با بهرهگیری از برنامه نوشته شده در
محیط  MATLABتهیه گردید .نقشه فوق در زیر نمایش داده شده است.
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 نقشه پهنهبندی زمینلغزش حوضه رودخانه سنگورچای با استفاده از مدل پرسپترون چند الیه از نوع پیشخور پس انتشار:10 شکل
Figure 10: landslide suscaptability zoning map by of using multilayer perceptron type forward-back propagation in Songurchay
river basin

 نمایی از یك لغزش در حوضه رودخانه سنگور چای:12 شکل

 نمایی از زمینلغزشهای در حوضه رودخانه سنگورچای:11 شکل

Figure 12: View of landslide in Songurechay river basin

Figure 11: View of landslide in Songurechay river basin
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در این تحقیق مناطق مستعد زمینلغزش در قالب مراحل شناسایی زمینلغزشهای رخ داده ،انتخاب ورودیهای مورد
استفاده در پهنهبندی زمینلغزش ،پردازش دادههای ورودی در محیط  MATLABو ترسیم نقشه پهنهبندی زمینلغزش
مورد بررسی قرار گرفت .منطقه سنگورچای به علت جنگلزدایی ،ارتفاع زیاد و رطوبت باال با مشکل زمینلغزش
مواجه است .به علت مشارکت چندین فاکتور ورودی در مدل پرسپترون چند الیه این مدل نقش مهمی را در پهنهبندی
زمینلغزش ایفا میکند .بررسیها نشان داد که فاکتورهای شیب ،جهت شیب ،DEM ،لیتولوژی ،شبکه هیدروگرافی،
الیه  NDVIو پراکنش زمینلغزش میتواند اطالعات مفیدی جهت پهنهبندی نمودن منطقه از نظر استعداد لغزش فراهم
نماید .بدین صورت که با افزایش تعداد عوامل از  5عامل به  7عامل ،میزان خطای شبکه به نحو چشمگیری کاهش
مییابد .میزان خطا در صورتی که الیه میانی از  18نرون تشکیل یابد به کمترین میزان خود میرسد .همچنین مقادیر
خطای  Mseدر میزان یادگیری  0/3به حدود  0/0325میرسد که در مقایسه با ضرایب دیگر در حد بسیار پایینی قرار
داشته است .نقشه نهایی پهنهبندی نشان میدهد که بیشتر مناطق با خطر خیلی زیاد در مناطق شرقی منطقه قرار
میگیرد که با توجه به شرایط زمینشناسی و اقلیمی حاکم بر این منطقه این موضوع قابل تایید است .در کل ،نتایج
نهایی نشان میدهد که مدل پرپسترون چند الیه ابزار قدرتمندی برای ارزیابی مناطق مستعد زمینلغزش میباشد.
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