


 

استنتاج نروفازی تطبیقی و سیستم اطالعات  سیستم زمین لغزش با استفاده از مدل شناسایی مناطق در خطر

 مکانی

 1، روزبه شادافسانه ابراهیمی* 

 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد -1

 ، دانشگاه فردوسی مشهدGIS -دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران*

 چکیده 

زمین لغزش )رانش( و اثرات آن به عنوان مشکلی اصلی در سطح جهان شناخته شده است. این پدیده اغلب منجر به هزینه های گزافی مانند 

در راستای حل این مشکل، راه حل های زیادی برای نگاشت حساسیت تلفات جانی )به شکل مرگ، جراحت و مانند آن( و خسارات مالی می شود. 

وان عنه لغزش بزمین، در ایراناند. لذا بحث نگاشت حساسیت زمین لغزش در محل رخداد از اهمیت باالیی برخوردار است. زمین لغزش ارائه شده

مازندران به عنوان یکی از استان های مهمایران، به دلیل شرایط استان  یك بالی طبیعی، سالیانه خسارات جانی و مالی فراوانی وارد می سازد.

آب و هوایی، بارندگی بیش از حد و کاراکترهای زمین شناسی، از این پدیده تاثیر پذیرفته است. با در نظر گرفتن این موضوع مدل سازی 

دیریت وقوع این پدیده ایفا خواهدنمود. بنابراین در این پارامترهای اصلی وقوع زمین لغزش در استان مازندران نقش قابل مالحظه ای را در م

( استفاده شده و عملکرد هریك از مدل ANFISپژوهش با هدف ارزیابی عملکرد هریك از عوامل مذکور،از سیستم استنتاج تطبیقی نروفازی )

زمین لغزش منطقه ی مطالعاتی با استفاده از  شوند. بدین منظور، در گام اول موقعیت هایهای تولید شده در این سیستم با هم مقایسه می

تفسیر عکس های هوایی و اندازه گیری های زمینی، شناسایی می شوند. در گام دوم، فاکتورهای شرطی زمین لغزش از قبیل، ارتفاع، شیب، 

می گردند. در گام آخر، نواحی حساس استخراج  NDVIجهت شیب، نقشه انحناء، فاصله از زهکش ها، فاصله از جاده ها، فاصله از رودخانه ها و 

ن ترتیب مدل گردند. بدیبه زمین لغزش توسط روش سیستم استنتاج تطبیقی نروفازی آنالیز شده و با استفاده از فاکتورهای شرطی نگاشت می

موجود  با موقعیت های زمین لغزششود و نتایج آنها های مختلفی با استفاده از توابع عضویت گوناگون برای نگاشت زمین لغزش به کار گرفته می

گردد. نتایج ( انجام شده و مساحت زیر نمودار محاسبه میROCگردد. این مقایسه با استفاده از نمودار مشخصه های عامل گیرنده )مقایسه می

 نماید.دار را بهینه سازی مینهایی منجر به ارائه مدلی خواهد شد که بهترین جواب از نمودار مورد نظررا استخراج نموده و مساحت زیر نمو

 : زمین لغزش، نگاشت، حساسیت زمین لغزش، سیستم اطالعات مکانی، سیستم استنتاج تطبیقی، نروفازی.کلمات کلیدی

 

 

 



 

 مقدمه -1

 ،در اطراف  جهان هستند که در نتیجه ی آن یعیترین مخاطرات زمین شناسی و منابع طبها عمدهزمین لغزش

اصلی جهت تصمیم گیری مدیران،  دولت مردان و یکی از چالشهای سکونت و زندگی به عنوان یافتن محل 

ششمین کشور از ده کشور نخست به عنوان . ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خاص گرددمحسوب میمحققین 

هره شناسی و بزمینچون: بارش های سنگین، زمین شناسی منطقه، کاراکترهای همعواملی  .باشدمی بالخیز جهان

زمین لغزش ها  انواع شوند. بعضی اززمین لغزش می وقوع و سبب بودهبرداری نامناسب از زمین ها مشکل ساز 

 055براساس یك برآورد اولیه، سالیانه د. نناشی از شرایط آب و هوایی و یا شرایط حاکم بر آن منطقه می باش

 یانج میزان تلفات حالیست کهاین در . یده برکشور وارد می شودمیلیارد ریال خسارت های مالی از طریق این پد

همه ساله پدیده ی زمین لغزش در بیشتر . [1]قابل بازگشت به حساب آورده نشوند  و همچنین منابع طبیعی غیر

استان های ایران، موجب خسارات اقتصادی به راهها، خطوط راه آهن، بنادر، فرودگاهها، خطوط لوله، خطوط نیرو 

و ارتباطات، کانال های آبیاری و آبرسانی و تاسیسات معدنی، تاسیسات استخراج، تصفیه و پاالیش نفت و گاز، 

 (-1-1با توجه به شکل ) جنگلها و مراتع و منابع طبیعی، مزارع و مناطق مسکونی شهری و روستایی می گردد.

و غربی، اردبیل، تهران، مرکزی، زنجان،  مازندران، گیالن، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقیاستانهای 

ت استانهایی هستند که تعداد گزارشا جمله کهکیلویه و بویراحمد، فارس، کردستان، کرمانشاه، خراسان و لرستان از

 .[2]باشدمین لغزش ها در آنها چشمگیرتر میوقوع و خسارات وارده از ز



 

 

 ضعیت زمین لغزش در استان های کشور.و -1-1شکل 

ود شواهد زیادی از تعداد زمین لغزش های بزرگ و کوچك و همچنین لغزش های قدیمی و جوان در سراسر باوج

ی زمین لغزش و پیش پدیده(. 1191کشور، متاسفانه تخمین دقیقی از زمین لغزش ها در دسترس نیست )برآب، 

ن اخسارات مالی و جانی فراوبینی یا شناسایی مکان های حساس به زمین لغزش با توجه به هدف جلوگیری از 

نشان دهنده تعداد  1-1جدول  کند همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده استکه به افراد و جامعه تحمیل می

جدیدترین تا قدیمی ترین از به ترتیب  باشد که( در کشورهای مختلف می1891) 0515ر سال د تقریبی قربانیان

 .استمرتب شده  زمین لغزش

 

 

 



 

 

 .[3]، 0515درسال  فهرستی از قربانیان در اثر زمین لغزش -1-1جدول 

تعداد   نام کشور تعداد قربانیان

 قربانیان

  نام کشور

 0 بولیوی 44 01 نپال 6

 2 برزیل 105 00 اوگاندا 855

 3 کالیفرنیای امریکا 0 02 سیرالئون 16

 4 بوسنی 8 03 هند 181

 5 ونزوئال 18 04 اندونزی 181

 6 مکزیك 81 05 چین 0055

 7 کلمبیا 85 06 بنگالدش 65

 8 گواتماال 04 07 پاکستان 9

 9 ترکیه 14  مجموع 8118

 

 ،که اگر به نتایج موفق و علمی نایل شود باشدمی پیش بینی زمین لغزش یکی از چالش های علمی با ارزش

عوامل موثر بر رخداد زمین لغزش توجه پژوهشگران در تحقیقات انجام شده . خواهد آمدپیشرفتی ماندگار به حساب 

ی طقهبلکه شناسایی من نشده،تنها به جلوگیری از این پدیده معطوف ه خود جلب نموده است. تحقیقات مذکور را ب

بهره برداری مناسب  تعیین شیوه و یاهای غیر مجاز جلوگیری از ساخت و سازنحوه  در معرض خطر زمین لغزش،

. عالوه بر تحمیل هزینه های مالی سنگین به کشور، باعث از دست دادن جان انسان گیردنیز در بر میرا نطقه ماز 

وان تبه منظور کاهش خسارات از سوی این پدیده، میشود. مینیز ها، تخریب منابع طبیعی و تخریب محیط زیست 

رتفاع، : اقبیلی شرطی زمین لغزش از فاکتورها بدین منظور از .استفاده نمود های پیش بینی زمین لغزشمدل از

به عنوان  NDVIشیب، جهت شیب، نقشه انحناء، فاصله از زهکش ها، فاصله از جاده ها، فاصله از رودخانه ها و 

 .دگردفاکتورهای اصلی برای نگاشت حساسیت زمین لغزش مورد استفاده قرار می



 

اثراتی که متغیرهای گوناگون بر روی  وصخصدر سال های اخیر مدل های آماری گوناگونی برای کاوش در

مدل های دقیق، قابل در این راستا . ستا طراحی شده دارند، های ایمنی لرزه ای مانند فراوانی زمین لغزششاخص

ه در ک ند. این مدل ها قادرندستبرای تحلیل و تعیین زمین لغزش از اهمیت زیادی برخوردار ه اطمینان و فراگیر

و  شرایط به کارگیری شناسایی نقاط حادثه خیز، پیش بینی زمین لغزش ها، اصالح شرایط حادثه ساز و بهبود

، بیشتر تالش محققین بر روی 1195از اوایل دهه  جلوگیری از بهره برداری نامناسب، نقشی کارآمد داشته باشند.

نای سیستم اطالعات مکانی کاربردی بوده است. تولید نقشه های توصیفی توزیع مکانی خطر زمین لغزش برمب

احان برای تصمیم گیرندگان و طر ی موثرتواند ابزاراند که تولید چنین نقشه هایی می زیرا آنان براین عقیده بوده

این تحقیق نیز سعی برآن دارد که با استفاده از روشی کارآمد به مدلسازی نگاشت حساسیت بپردازد تا  .[4]باشد

 از یتا کنون پژوهش های متعددی برای مدلسازی شماری خطر را شناسایی کند. ا بهترین مدل، منطقهبتواند ب

از زیان های مالی گرفته )زمین لغزش ها، صورت گرفته تا عوامل موثر بر رخداد زمین لغزش با پیامدهای مختلف 

 کنند.را شناسایی  (تا مرگ و میر

 روش تحقیق-2

مدلسازی در  مرسومروش های  ،ین صورت تقسیم بندی نمود: در مرحله اولتوان بدساختار این پژوهش را می

ردد. گین لغزش ها معین میزموقوع و امکان پیش بینی  شده و مطالعه زمینه نگاشت حساسیت زمین لغزش بررسی

نجام تحلیل و سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی جهت اجمع آوری شده نوع داده های مورد نیاز  ،در مرحله دوم

)داده های سازمان زمین شناسی ی موثر داده هاشود. در مرحله سوم، بر مبنای نیاز سنجی تحلیل می انتخاب

در گام چهارم، مدلسازیهای مورد نیاز به  گردند. سپسجهت ورود به منظور مدلسازی انجام می استان مازندران(

قابلیتهای برخی نرم افزارهای کاربردی مکانمند انجام  و Matlabکمك ابزارها و امکانات برنامه نویسی مانند 

گردد. در پنجم، اعتبار سنجی نتایج نهایی با استفاده از جوابها و راه حلهای موجود اجرا می یشود. در مرحلهمی

انتقال داده شده و بررسیهای تفسیری ششم نتایج تحلیل شده به محیط سیستم اطالعات مکانی  ادامه و در گام

له هفتم، نتایج نهایی ارائه و تحلیل شده  و پیشنهاداتی جهت ادامه . در مرحپذیردم در این محیط صورت میالز

 گردد.یمکار ارائه 



 

 مروری بر تجربیات گذشتگان-3

ستقیم و کمی یا کیفی کالس مستقیم یا غیر م صورت به توانرا مینگاشت حساسیت زمین لغزش مدلسازی  

آنجائیکه اندونزی، مالزی، ویتنام و هند، به دلیل شرایط آب و هوایی و باران های موسمی همیشه از  .دنمو بندی

 رود. درزمین لغزش به عنوان یکی از مشکالت اساسی این کشورها به شمار می، باشنددر خطر زمین لغزش می

خاب بهترین روش از بین روش انتی تپه ای پنانگ در مالزی ( در منطقه0518تحقیقی، بسواجیت پرادان )درسال 

ش بینی به منظور پیهای: درخت تصمیم گیری، ماشین برداری پشتیبان و سیستم استنتاج نرو فازی تطبیقی، 

 ، روش مدلسازیروشی این سه با مقایسهسرانجام  بدین صورت که، . [5]ارائه داد مناطق خطر زمین لغزش

روش برای پیش بینی مناطق خطر )به دلیل باال بودن صحت سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی بعنوان بهترین 

برای بررسی حساسیت و مقاومت مدل های مورد ی مذکور در مقاله .معرفی شدنتایج بدست آمده از این روش( 

 نظر از رابطه زیر استفاده گردید.

 k(xi,xj)= 𝑒−𝛾(𝑥𝑖−𝑥𝑗)2رابطه)(:                                                                                                                    

د: یك دسته بعنوان مجموعه ارزیابی و دسته ندسته تقسیم می شو n( مجموعه داده ها به ,ɣƲبرای هر جفت )

صحت ، صحت های بدست آمده گیری میانگیناز در نتیجه، گرفته شد. آموزش بکار( برای n-1) باقیماندهی 

ند برای رکه در آن داده هایی که باالترین صحت ارزیابی را دا آیدمی( بدست ,ɣƲ( برای جفت )CVAارزیابی )

متناظر ی ، نقشه(,ɣƲجفت از) ند. برای هرشومدل نهایی بکار برده میآموزش کل مجموعه داده ها و تولید 

منحنی میزان )فاصله(  %15در بود.  %15به  %15درصد نواحی حساس از و د حساسیت زمین لغزه ساخته ش

باال پارامترهای با صحت  درصد مجموعه ارزیابی برروی هریك از نواحی حساس محاسبه شد سپس ه،بدست آمد

فرآیند سلسله  به دلیل آنکه( 0514بختیارزاده و همکارانش )در سال  ند.عنوان پارامترهای بهینه انتخاب شدب

مراتبی به طور مناسب نمی تواند تصمیم گیری انسانی را بر مبنای کیفیت طرز گفتار تقدم ها بیان کند، روش 

 برای نگاشت حساسیت زمین جدیدی از آنالیز تصمیم گیری چند معیاره با عنوان فرآیند سلسله مراتبی فازی

نتایج نشان داد که ترکیب نظریه در این مقاله .  [6]لغزش بر بستر رودخانه ایزه در جنوب غربی ایران بکار بردند

 08فازی با فرآیند سلسله مراتبی، سطح باالیی از اعتمادپذیری در نگاشت زمین لغزش را دارد که در آن تقریباً 



 

 "زیاد حساس"درصد نیز در کالس  81و  "حساس خیلی زیاد"درصد از زمین لغزش های تعیین شده در کالس 

نها به نظرات ت شوند. بدین منظور نبایدیا ناصحیح مواجه میو های ناکافی  اما گاهی طراحان با داده قرار گرفتند.

برهمین اساس وحیدنیا و  توجه نمود.نیز  ی مورد مطالعهبود بلکه بایستی به محدوده متکی یك کارشناس

( و شبکه FIS( روش ارزیابی غیرمستقیمی را براساس ترکیب سیستم استنتاج فازی)0515همکارانش )در سال 

در تحقیق مذکور فرضیه اصلی سیستم فازی خبره  . [7]( برای استان مازندران ارائه دادندANNعصبی مصنوعی )

سیستم استنتاج فازی را برای مدل دانش خبره و شبکه عصبی باشد که مبنا در ساختار شبکه عصبی مصنوعی می

مصنوعی برای شناسایی رفتارهای غیرخطی داده های موجود رایج برای کل منطقه در نظر گرفت. بدین صورت 

دهد. نتایج بدست آمده با که مجموعه ای از ورودی ها را گرفته و خروجی ها، در سیستم استنتاج فازی نتیجه می

لغزش های معلوم میانگین گیری می شوند و بعد بعنوان خروجی برای آموزش شبکه عصبی مصنوعی شدت زمین 

در این صورت، روش مذکور به هردو کیفیت داده ها و قضاوت کارشناس بستگی دارد که صحت  بکاربرده می شوند.

تواند برروی اب پارامترها می، انتخدیگر از طرفی درصد بدست آمد. 1500 در این مقاله، کلی از برآورد زمین لغزش

ین اساس در مقاله ای توسط بسواجیت پرادان و همکارانش )در سال حساسیت زمین لغزش موثر باشد. براآنالیز 

( مدل نروفازی با استفاده از سیستم اطالعات مکانی و سنجش از دور برای آنالیز حساسیت زمین لغزش در 0511

موقعیت های زمین لغزش برای ارزیابی نتایج نگاشت  . بدین ترتیب [8]دادند نواحی کالنگ ولی آی در مالزی ارائه

ی فاکتورهای شرطی زمین لغزش بکاربرده همهمدلی که در آن  براین اساس،حساسیت زمین لغزش بررسی شد. 

 یکی از مهم ترین پارامترها در شناسایی مناطق حساس، تعداداز طرفی  درصد بوده است. 19شد، دارای صحت 

باشد. بر این اساس به هریك از پارامترها وزن لوم( در آن منطقه و اطراف آن  میزمین لغزش های موجود)مع

مدل  ،ختلف. انتخاب توابع عضویت های م[9,10]نسبی از روی تاریخچه داده ها و نظر کارشناس داده می شود

ابع عداد توهمچنین باید ت. آیدبدست میبرای اعتبار سنجی گوناگونی دهد که نتایج را ارائه می تفاوتیهای م

از آنجائیکه سیستم استنتاج  .[11]ندگردبه طور بهینه انتخاب از فرابرازندگی  جلوگیریعضویت ورودی به منظور 

نتایجی به ( 0510دیو تین بیو و همکارانش )در سال ، در تحقیقی نروفازی تطبیقی به فرابرازندگی حساس است

نگاشت حساسیت زمین لغزش با استفاده از سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی و سیستم اطالعات مکانی منظور 

عضویتی که با کمترین خطا همراه باشد  به منظور جلوگیری از فرابرازندگی، تابعدر این مقاله  .[12]دادند  رائها



 

طا، انتخاب با کمترین ختابع عضویت سیگموئیدی  در نهایت،گردد. نتخاب میبرای مدلسازی ا بع عضویتابهترین ت

 . گرددمی

وانی را به بار سالیانه خسارات جانی و مالی فرا وزمین لغزش ها به طور چشمگیری در ایران خطرناک هستند اما 

زمین ر در نواحی مستعد های دست بشی بالقوه شهری و سازهتوسعه، وقوع این پدیدهکی از دالیل آورند. یمی

. دالیل دیگر نیز [7]دگردزمین لغزش می وقوع نموده و منجر بهرا تحریك  مورد نظر مناطق اشد کهبها می لغزش

د. هستن )شرایط آب و هوایی( بهره برداری نامناسب از مناطق مستعد و همچنین بارش های سنگین بارانهمانند: 

ها در مناطق کوهستانی و یا ادهها و بزرگراهزمینها یا چاله های کنار جر زمین لغزش ها بر شیب های برشی اکث

د. با شناسایی و ارزیابی نواحی حساس و آنالیزهای صحیح علمی، نده، رخ میمناطقی با میزان بارندگی فراوان

م سعی دارد از سیستی پیش رو مقالهبرای دستیابی به این هدف،  کاهش خطر زمین لغزش امکان پذیر خواهد شد.

 های حساسیت زمین لغزشی نقشه اطالعات مکانی کاربردی برای تهیهاستنتاج نروفازی تطبیقی و سیستم 

 استفاده کند. 

 مواد و روشها-4

 وضعیت زمین لغزش در استان مازندران-4-1

 

می یکی از روستاهای شهرستان نکاء، واقع در استان مازندران  (-0-1با توجه به شکل ) ی مورد مطالعهمنطقه

قرار گرفته است. نام روستای چلمردی  اب 1:155555در نقشه ی توپوگرافی با مقیاس  ی مورد نظرمنطقه. باشد

 درجه شرقی قرار دارد.  0800 درجه شمالی و طول جغرافیایی 89غرافیایی ج این منطقه در عرض

 

 



 

 
 [13] نقشه موقعیت منطقه مطالعاتی -2-1شکل

کوهستانی بودن، شرایط آب و هوایی، باران های شدید و جنگل های انبوه، در  استان مازندران به دلیل

رویه از جنگل و بهره و بی ی نادرستها استفاده بشر با . اما متاسفانهباشدمعرض خطر زمین لغزش می

به همین دلیل نیاز به داده ند. کخطر زمین لغزش را تشدید می ی مورد نظر،از منطقهبرداری های نابجا 

باشد که این اطالعات از سازمان زمین شناسی استان مازندران اخذ شد، تا هایی همچون فاکتورهای شرطی می

ی خطر نسبی متوسط قرار براساس مطالعات انجام شده استان مازندران در پهنه بتوان برای آن چاره ای جست.

ی آن بخصوص شهرستان شهرستان ساری و حومه برایزمین لغزش موجود  95موجود، حدوداً  اطالعاتبا  دارد.

گردآوری داده های مورد الزم به ذکر است که . ندم در این مقاله در نظر گرفته شدنکاء، به عنوان داده های معلو

به نتایج  تا تحلیل ودمذکور با دقت انجام ش فرآیندبایستی  دلیلبه همین  .باشدمیتحقیق  بخش نیاز مهم ترین

  .دست آیده و دقیق ب نحوی صحیح

 مفاهیم نظری  -4-2

 زمین لغزش -4-2-1

قتصاد، فعالیت ها و زمین لغزش رویدادی نادر در طبیعت یا محیط زندگی انسان ها می باشد. این پدیده در ا

ی مردم تاثیرگذار است. در نتیجه ممکن است در آینده به عنوان بحران ظاهر شود. می توان گفت زندگی روزانه

مکانی سبب زمین لغزش رخدادی است که بر اثر رها شدن خاک ها از سطح زمین بوجود می آید که در بعد 



 

دی، مادی و اجتماعی گردد. این پدیده از منظرهای مختلفی مانند: محیط زیست، اقتصاخسارات مالی و جانی می

رسان است. مهم ترین معیار برای تعریف زمین لغزش، تعداد تلفات و خسارات جانی است که گاهی اوقات آسیب

 گردد. بخشی از فعالیت های منطقه ای می منجر به وقفه در کل یا

 سیستم اطالعات مکانی -4-2-2

تحلیلی سیستم اطالعات مکانی، نیازمند یافتن علل انجام بررسی و ارزیابی وقوع زمین لغزش ها، تحت مدل های 

 کند. های مورد نظر را شناسایی مکان تاامل اصلی وقوع زمین لغزش می باشد و عو

 سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی -4-2-3

ارآمد کمنطق فازی منظور  بدین که هر یك به صورت کیفی بیان شودنیاز است با مرز نامشخص برای بیان داده ها 

ه داده باشد کسیستم استنتاج فازی با داشتن قابلیت تحلیل دانش موجود در رابطه با داده ها قادر می خواهد بود.

ز آنجائیکه ا .نیاز است و قانون ما جهت پیاده سازی یك سیستم فازی به پایگاه قاعدههای کیفی را استنتاج نماید. ا

 ،در دسترس است هاخروجی و هاورودی مجموعه ای از و تنهاست موجود نی مورد نیاز قواعد ،در بسیاری از داده ها

ن از سیستم های استنتاجی فازی استفاده کنندگا اصلی اطالعات خام یکی از نیازهایلذا دغدغه استخراج قانون از 

ی نحوه ی عملکرد آن و چگونگ کنند. یعنیبه صورت یك جعبه سیاه عمل میشبکه های عصبی  یباشد. از طرفمی

ایده ترکیب شبکه های عصبی  95از این رو در اواخر دهه  .خروجی مشخص نیست –افتن ارتباط میان ورودی ی

این فرآیند مزایای هردو شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی را دارد. مراحل  گردید.با سیستم های فازی مطرح 

 باشد:اج نروفازی تطبیقی به شرح زیر میساخت فرآیند سیستم استنت

دهد )اعداد درجه ای مناسب با مجموعه فازی میفازی سازی ورودی ها: ورودی ها را گرفته و به هریك،  -1

 گیرند.این ورودی ها یك مقدار عضویت می مثلثی متغیرهای فازی(. در نتیجه هریك از

ورهای پراتموجود باشند، ااز قبل بکارگیری اپراتورهای فازی: زمانی استفاده می شود که اگر قوانین فازی  -0

 د.کننمتغیرهای ورودی فازی استفاده می از ،فازی )ماکزیمم، مینیمم( برای بدست آوردن یك مقدار فازی



 

ی هر قانون، با توجه به مورد ش کاربردی: به منظور تعیین نتیجهاعمال عملگرهای فازی و بکارگیری رو -8

 یابد.تغییر شکل می قبلی، با استفاده از تابع کاربردی نتیجه،

ها: چون تصمیم گیری باید برمبنای همه ی قوانین موجود در سیستم استنتاج ی خروجیاجتماع همه -4

 .ی واحدی بدست آیدبا روشی جمع آوری شوند تا نتیجه ی قوانینی باشد، بنابراین باید نتایج همهفاز

باید غیرفازی  غیرفازی سازی: اجتماع مجموعه فازی شامل محدوده ای از مقادیر خروجی است بنابراین -0

 شود تا به یك مقدار خروجی عددی دست یافت.

هرکدام بیانگر ویژگی خروجی د که نباشوالً برابر با تعداد خروجی ها میتعداد قوانین موجود در این سیستم معم

مترین کباشند. مدل سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی از الگوریتم ترکیبی آموزشی که شامل روش برآورگر ها می

سیستم استنتاج فازی در کاربردهای منطق رایج . دو نوع [14]کند باشد، استفاده میربعات و کاهش گرادیان میم

  باشد.فاوت آنها در روش تعیین نتایج میت ( مدل تاکاگی سوگنو می باشد که0مدل ممدانی؛ ( 1فازی: 

 پردازش داده ها-4-3

 نگاشت حساسیت زمین لغزش و ساختن استنتاج نروفازی تطبیقی،سیستم در حال حاضر یکی از کاربردهای مهم 

 ( الگوریتم استنتاج نروفازی تطبیقی در محیط -8-1شکل ) باشد.می چند مدل با توابع عضویت مختلف

Matlabباشد. می 



 

 

 Matlabالگوریتم استنتاج نروفازی تطبیقی در محیط  -8-1شکل 

  شود. شرح داده می در ادامه الگوریتم مورد نیاز این مقاله

پس از جمع آوری داده ها، هریك از فاکتورهای شرطی زمین لغزش در نرم افزار سیستم اطالعات مکانی  -

)به منظور خواندن داده ها  آیندبه حالت رستری در میگردند و میو رقومی  به طور جداگانه پردازش 

 (. Matlabهنگام انتقال آنها در نرم افزار 

. اجرای الگوریتم مورد نظر نروفازی تطبیقیو اجرای الگوریتم استنتاج Matlab ها در محیطانتقال داده  -

 باشد.نیز دارای بخش هایی به شرح زیر می

  ر د و بخشی از آنها برای آزمایش بکار گرفته می شوند.الگوریتم  بخشی از داده ها برای آموزشابتدا

 مرحله ی آموزش را ارائه می دهد. (-1-4)شکل



 

 

 شیموزی آمرحله -1-4شکل 

در این مرحله برای آموزش داده ها باید از داده های معلوم استفاده گردد. بدین منظوردراین مقاله از داده 

 های زمین لغزشی اخذ شده از سازمان زمین شناسی استان مازندران استفاده شد.

 های مختلف از قبیل سیگموئید،  ساختن مدل ها از روی داده های آزمایشی با استفاده از توابع عضویت

 .(-1-0مطابق شکل ) و جی زنگوله ای شکل 0پی سیگموئید، دی سیگموئید، گوسی، گوسی



 

 

 انواع مدلها با استفاده از توابع عضویت های مختلف و تعداد توابع عضویت های بکاررفته -1-0شکل 

 خطای کمترین مربعات و انتخاب ی خطای بدست آمده از مدلهای ساخته شده با استفاده از محاسبه

 بهترین مدل با کمترین خطا.

گردند و مدلی که مقایسه میبا یکدیگر  ROCنمودار، توسط از مدلهای ساخته شدهنتایج بدست آمده   -

رای مدل ب مناسب ترینبهترین برازندگی را نسبت به داده های موجود از زمین لغزشها دارد به عنوان 

 د.گردمی ش محسوبنگاشت حساسیت زمین لغز

ای هو در نتیجه مکان در انتها، جواب بدست آمده از بهترین مدل به سیستم اطالعات مکانی انتقال یافته  -

 گردند.شناسایی میو  مشخصبا دقت و صحت باال حساس به زمین لغزش 

 نتیجه گیری -0

استان مازندران نیز به دلیل شرایط آب باشد. ایران ششمین کشور از ده کشور نخست از نظر خطر زمین لغزش می

محسوب  از نظر این پدیده ترین استان های ایرانمهم و هوایی، باران های سنگین و جنگل های انبوه، یکی از 



 

شیب، جهت شیب، انحناء،  داده های بکاررفته دراین مقاله، فاکتورهای شرطی زمین لغزش از قبیل: د.گردمی

 می باشند. NDVIجاده ها، فاصله از رودخانه ها، فاصله از زهکش ها،کاربری زمین و فاصله از گسل ها، فاصله از 

عملیات  به منظور MATLABشوند و به محیط ( پردازش میArcGISاین داده ها در سیستم اطالعات مکانی )

م استنتاج تد. به منظور نگاشت دقیق حساسیت زمین لغزش  از مدلهای سیسناستنتاج نروفازی انتقال داده می شو

نروفازی تطبیقی کمك گرفته شد. مدل ها برحسب نوع توابع عضویت بکار رفته، با یکدیگر تفاوت هایی دارند. از 

 ل بهبعنوان بهترین مد استفاده شده است یتابع عضویت سیگموئید در آن ازبین مدلهای ساخته شده، مدلی که 

 گردد.انتخاب می ،میزان خطادلیل باال بودن صحت و دارای کمترین 

 پیشنهادات

با استفاده از تعداد توابع عضویت  متفاوت تریتوان از مدلهای ی مورد نظر دراین حوزه، میبرای گسترش مقاله

 د. گردانتخاب با یکدیگر مقایسه شوند تا بهترین مدل ، تولید نمود و نتایج را های بکاررفته 

 منابع و مآخذ 

، مجموعه مقاالت اولین کارگاه تخصصی بررسی راهبردهای کاهش 1898منتظرالقائم، کمك پناه، ع، س.  -1 

(، IIEESخسارات زمین لغزش در کشور، چاپ اول، انتشارات موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله )
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