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  چكیده
زمین و  کارگیریبهایش تقاضای گردد. افزهای طبیعی در جهان محسوب میبحران ترینمهمیکی از  لغزهامروزه زمین

لغزه برای به مناطق مستعد زمین ی نامناسب از آن سبب تحریک شدن وقوع این پدیده خواهد شد. شناساییاستفاده
لغزه هم در زمان گذشته و هم در زمان حال اتفاق افتاده زمین ازآنجاکه. حداقل رساندن تلفات جانی و مالی ضروری است

گردد. در این های آینده محسوب میگیریو تصمیم هابینیکلیدی برای پیش باشد،آن مشخص می و زمان و مکان وقوع

های ناشی از این پدیده ایفا بر آن، نقش مهمی را در تقابل با بحران مؤثرلغزه و تعیین فاکتورهای رابطه شناخت زمین

 کند. می

لغزه و حتی حوادث ، مناطق مستعد وقوع زمینلغزههای زمینهعلمی پدید هایوتحلیلتجزیهبا توجه به اینکه، از طریق 

های آن را کاهش داد؛ سازی مناسب محیط، آسیببینی نمود و از طریق آمادهتوان ارزیابی و پیشمشابه به آن را می

لغزه( های بزرگ )در مناطق مستعد وقوع زمینیکی از چالش عنوانبهشناخت پدیده مذکور و جلوگیری از وقوع آن 

لغزه است. بنابراین بدین ی زمینی مدیریت بحران پدیدهگردد. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی نحوهمحسوب می

لغزه و همچنین بندی استعداد وقوع زمینمختلف، نقش سیستم اطالعات مکانی در تعیین  پهنه هایروشمنظور، ارزیابی 

 پذیرد. مذکور، انجام میی پارامترها در وقوع پدیده مؤثرترینتعیین 

 

 .مؤثر(، عوامل GIS)لغزه، سیستم اطالعات مکانیزمین کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -9
. [1]نامندلغزش یا ناپایداری شیب میی زمین، از یک شیب به سمت پایین را زمیندهندهای از مواد تشکیلحرکت توده

ها شود. ساالنه، ی طبیعی است که ممکن است منجر به از دست دادن جان و مال انسانی پیچیدهپدیده لغزش یکزمین

. [2]است شدهزده ها دالر در سرتاسر دنیا تخمین های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از شکست شیب، بیش از میلیونهزینه

شناسی و اقلیمی، خیزی زیاد، همچنین شرایط متنوع زمینساختی و لرزهکوهستانی، فعالیت زمین عمدتاًایران با توپوگرافی 

یک بالی  عنوانبهلغزه در ایران ها را داراست. زمینلغزهوجود آوردن طیف وسیعی از زمینشرایط طبیعی مستعدی برای به 

برای بالیای طبیعی دیگر احتمال وقوع هر از  کهدرصورتیسازد. لی فراوانی به کشور وارد میطبیعی، سالیانه خسارت جانی و ما

 .[3] خواهد بود هرلحظهلغزه در کشور چند گاهی در نظر گرفته شود، پتانسیل وقوع پدیده زمین
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سازی افزارهای تخصصی، نیازهای کاربردی در راستای مدلو نرم میکرو کامپیوترهای های اخیر، با توجه به توسعهدر سال

مطالعات زیادی در رابطه  کهطوریبه یافته است. ایمالحظهقابلافزایش  لغزهدیجیتال و ارزیابی محاسباتی استعداد وقوع زمین

گیری کارآمد و مدیریت بهینه اطالعات علم و تکنولوژی تصمیم عنوانبه GISلغزه با استفاده از با ارزیابی استعداد وقوع زمین

 هایوتحلیلتجزیههای احتمالی، لغزه به کمک مدلمثال: ارزیابی استعداد وقوع زمین عنوانبه. [4]است شدهانجامزمانی، -مکانی

ها را این روش .[4]باشنداین موارد می ازجمله GISعصبی مصنوعی و منطق فازی در محیط  هایشبکهرگرسیونی لجستیک، 

در صورت بزرگ بودن  بندی نمود. در این رابطه الزم به ذکر است کهگروه: آماری، محاسبات نرم و تحلیلی، گروه توان در سهمی

آماری و  هایروشرسد. به همین دلیل استفاده از به نظر می ترغیرممکنتحلیلی  هایروشی مطالعاتی، کاربرد منطقه

های مذکور در روشتوسعه  است. عالوه بر این، یافتهافزایش تدریجبه لغزهزمینیافتن مناطق مستعد  درزمینهمحاسبات نرم 

بندی استعداد ی پهنهی اخیر، چندین مطالعه مختلف بر روهاباشد. در دههمی ترآساننسبت به روش تحلیلی   GISمحیط

جدیدتر مانند  هایروش. همچنین برخی [5]است شدهمشاهده و با استفاده از روش آماری غیرمستقیم طوربهلغزه وقوع زمین

 .[5]اندپیشنهادشدهو مطالعات بر اساس نروفازی، در تحقیقات جدیدتر  های عصبی مصنوعی، منطق فازیشبکه

های خطر مختلف و ایجاد نقشه هایمحدودهلغزه در متفاوتی برای تعیین استعداد وقوع زمین هایتکنیکی اخیر هادر دهه

سازی مسائل مهندسی ژئوتکنیکی کار سخت و اما در این راستا مدل .[7, 6]است شدهدادهآماری توسعه  هایروشبه کمک 

. بدین منظور الزم به ذکر [9 ,8]یازمند استبه تخمین ساختارها و پارامترهای سیستم ن توأم صورتبه باشد. زیرا دشواری می

گردد. کی حاکم بر یک سیستم واقعی ایجاد میی فیزیدر نظر گرفتن رابطه یواسطهبه است که مدل ریاضی هر پدیده 

های مهندسی شود. ولی برای سیستمطراحی می شدهانتخاب، ساختار مدل با توجه به دانش قبلی در مورد سیستم درنتیجه

معمول به کار  طوربههای رفتاری شان چنین امکانی وجود ندارد. برای حل این موضوع، مدلژئوتکنیکی به خاطر پیچیدگی

ها را ها و خروجیگیری شده، روابط بین ورودیهای اندازههای تقریبی بر مبنای مجموعه دادهشوند. چنین مدلمی رفتهگ

های گردد. مدلکند، اجرا میهای تجربی را تولید میاستخراج نموده و بدون نیاز به دانش قبلی در رابطه با مکانیزمی که داده

 .[8]نند نتایج خوبی را ارائه دهندتوارفتاری  با حداقل تالش، می

 کهچنانکند. بازی می های پیچیدهسازی پدیدهسازی و شبیهبنابراین امروزه، هوش مصنوعی نقش مهمی را در مدل

 هایروشاست. برای مثال:  شدهاستفادهلغزه، بندی استعداد وقوع زمینهوش مصنوعی متفاوتی برای پهنه هایروش تازگیبه

مورد  هایالگوریتم عنوانبهتوان ی مکانی را میمعیاره گیری، ارزیابی چندیمنروفازی، ماشین بردار پشتیبان، روش درخت تصم

مبنا، مدل  AI(Artifical Intelligence) هایروشلغزه به کمک استفاده در هوش مصنوعی نام برد. در ارزیابی استعداد زمین

 یمصنوع یشبکه عصب . از مزایای استفاده از[2]باشدتر میهای عصبی مصنوعی نسبت به سایرین روشی محبوبشبکه

(ANN)[10]باشدگیری و با هر  توزیعی میها در هر مقیاس اندازهبندی کردن داده، دسته. 

 

 مختلف هایپژوهشاز منظر  لغزهزمینعوامل وقوع  -9-9
 

در این زمینه،  شدهانجام. لذا با توجه به مطالعات تأثیرگذارندلغزه الزم به ذکر است که عوامل متنوعی روی وقوع زمین

-بندی استعداد وقوع زمینهای در دسترس، برای پهنهی مطالعاتی مورد نظر و همچنین دادهفاکتورهای زیر متناسب با منطقه

 توانند انتخاب گردند.لغزه، می

باشند. برف می صورتبه معموالًها گردد، زیرا در ارتفاعات بارشلغزه فاکتور مهمی محسوب میارتفاع در زمینفاع: ارت

لغزه های ارتفاعات، رطوبت در منطقه زیاد شده و منجر به افزایش احتمال وقوع زمینبه دلیل ذوب تدریجی برف درنتیجه

 .[11]خواهد شد

. با تغییر [12]کنداست که کاربری زمین نقش مهمی را در پایداری شیب برخی مناطق بازی می شدهاثباتکاربری زمین: 

 یابد.تغییر می لغزشزمینها مانند: کشاورزی، صنعتی، جنگل، مسکونی و نظیر آن، احتمال وقوع نوع کاربری
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مستقیم  طوربهی شیب ی شیب است. زاویههای اصلی تحلیلی در ثبات شیب، زاویهیکی از پارامتر [13]مطابق با شیب: 

 .[11]است شدهاستفادهلغزه، های استعداد زمینها مربوط شده و در بیشتر مواقع در آماده کردن نقشهلغزهبه زمین

افتند. ها اتفاق میو با توجه به فرسایش مرتبط با زهکش ها در مناطق پر از تپهلغزهبسیاری از زمینها: فاصله تا آبراهه

از آب )از طریق تعیین منابع مناطق اشباع خاک  تأثیری زهکشی برای در نظر گرفتن در برخی از تحقیقات انجام شده، شبکه

یکی از فاکتورهای کنترلی ثبات شیب  عنوانبهفاصله از جریان  معموالً. همچنین [11]است شدهاستفادههای زهکشی(، سیستم

ها به ساختارهای گذارد. نزدیکی شیبمی تأثیرمستقیم روی ثبات شیب  طوربهی اشباع خاک شود. درجهدر نظر گرفته می

ها، اشباع الی مانند: فرسایش شیبها ممکن است که با اعمکند. جریانهای ثبات بازی میزهکشی نقش مهمی را در ترم

 .[14]قرار دهند تأثیرمنفی تحت  طوربهپایین خاک و )به موجب آن( افزایش سطح آب،  هایقسمت

ها، جاده تأثیرهای تحت ها و در کنار شیبجادهها در مناطقی نزدیک به لغزهممکن است که زمین: هاجادهفاصله از 

، در یک جهت هاآبراههفاصله از  تأثیرلغزه است که با تراکم جاده، یکی از فاکتورهای مهم در زمین درنتیجه. [11]اتفاق افتند

یابد. ای کاهش میجاده هایبرشکه بارگذاری در پای شیب توسط  آن است لغزهزمیندر  سازیجاده تأثیراتباشد. یکی از می

تا طرح راه بر  اندشدهدادهبرش  سازیجادهباشند که توسط فرایند مین میهایی از سطح توپوگرافی زای قسمتجاده هایبرش

ای( ممکن است که برای جریان جاده هایبرشها)از توپوگرافی توسط جاده شدهحذف هایقسمتروی زمین ایجاد گردد. لذا 

معمول یک عامل  طوربهها ، این نوع از جادههاها در کوهکند. لذا با توجه به موقعیت جادهآب مانند یک دیوار یا راهرو رفتار 

 .[15]باشندلغزه میکننده در وقوع زمینکمک

جهت  [16]. برای مثال طبق [11]اندلغزه بررسی کردهدیگر محققان اثر جهت شیب را نیز روی وقوع زمینجهت شیب: 

پارامترهای مربوط به جهت شیب، مانند: قرار  عالوهبهتر است. لغزه( نسبت به جهت شمالی حساسشیب جنوبی )برای زمین

لغزه ها ممکن است که زمینی اشباع( و ناپیوستگیشدن توسط باد، بارش باران )درجه گرفتن در معرض نور خورشید، خشک

 .[11]را کنترل کنند

شناسی گوناگون، درجه لغزه است، زیرا واحدهای سنگها در مطالعات زمینپارامتر ترینمهمیکی از  :شناسیسنگ

لغزه مهمی در وقوع زمین تأثیرشناسی شده است که سنگه پذیرفته گسترد طوربهی متفاوتی دارند. لغزهاستعداد وقوع زمین

 .[17]گرددها میها و خاکنفوذهای متفاوت سنگ شناسی منجر به استحکام و قدرتتغییرات سنگ غالباًدارد. زیرا 

محافظ عمل نموده و استعداد فرسایش خاک و به دنبال آن استعداد وقوع  عنوانبهیز ن پوشش زمینپوشش زمین: 

گسترده، هیدرولوژی خاک را از طریق  طوربهکند. پوشش گیاهی لغزه را کاهش داده و آب حاصل از بارش را جذب میزمین

رسد و در آن مقدار آبی را که به خاک می دهد. نفوذپذیری و تبخیر و تعرق،افزایش نفوذ بارشی و تبخیر و تعرق، تغییر می

گردد. افزایش گردد را کاهش خواهد داد. پوشش گیاهی از طریق تقویت خاک منجر به برخی تغییرات مکانیکی میذخیره می

لغزه دارد. چندین نفر از محققین بر مقاومت خاک به دلیل تقویت ریشه، پتانسیل بسیار زیادی برای کاهش نرخ وقوع زمین

 .[17]اندوی اهمیت پوشش زمین بر روی ثبات شیب، تأکید کردهر

ها باشند. هرچه لغزهتوانند پارامتر مهمی در وقوع زمینمی هاگسلدر آخر نیز، اعتقاد بر آن است که : هاگسلفاصله از 

 یابد.در آن کاهش می لغزهزمینفزایش یابد امکان وقوع فاصله محلی از گسل ا

ی درصد مثال نقشه عنوانبههای مربوط به پارامترهای فوق الزم است که فرایندی اعمال گردد. ی نقشهحال برای تهیه

ارتفاع رقومی  ی جهت شیب نیز از مدلآورد. همچنین نقشه به دستتوان شیب را از مدل ارتفاع رقومی و توسط ابزار شیب می

و  (W)، غرب (E)، شرق (S)، جنوب (N)از: شمال  عبارت استهای جهت شیب توان استخراج نمود. در این حالت کالسمی

-ی توپوگرافی حاصل میها نیز از نقشهو زهکش هاگسلها، . عالوه بر این فاصله از جاده(F)ی مسطح بدون شیب منطقه

 .[11]گردند
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 لغزه از دیدگاه تحقیقات انجام شدهنقشه موجودی وقوع زمین -9-2
هایی که لغزهها و مشخصات زمین، موقعیت(Inventory Map of Landslids) لغزهزمینهای موجودی وقوع نقشه

شناسی ، توپوگرافی و زمینوهواآبهای شیب در نقشه مذکور به شرایط دهد. شکستاند را نشان میگذشته اتفاق افتادهدر

گردد. های آینده تسهیل میلغزهبینی شرایط و موقعیت زمینها اغلب پیشمنطقه وابسته است. بنابراین، به کمک این نوع نقشه

-ی موجودی وقوع زمینباشد. نقشهلغزه، نقشه موجودی حائز اهمیت میقیق وقوع زمینی دلذا برای تعیین موقعیت و منطقه

برداری متفاوتی مانند: نقشه هایروشباشد که از طریق های موجود در یک منطقه میلغزهلغزه شمایی سیستماتیک از زمین

های تاریخی ایجاد لغزهها برای ثبت زمینشتهوجو در نوای و جستهای هوایی، پردازش تصاویر ماهوارهمیدانی، تفسیر عکس

 .[17]دهدهای موجود را نیز ارائه میلغزههای زمینلغزه، توزیع مکانی موقعیتشود. همچنین نقشه موجودی وقوع زمینمی

 

 متفاوت هایروشلغزه با ی زمینبینی  پدیدهانجام شده برای پیش هایپژوهشبررسی  -2

مختلف، ایجاد  هایروشلغزه را با استفاده از استعداد وقوع زمین هایچند دهه گذشته، بسیاری از محققان نقشه در طول

باشد. بدین منظور، لغزه، ضروری میمستعد وقوع زمین ارزیابی علمی منطقه اثرات این پدیده، منظور کاهش ، بهعالوهبه ند. کرد

، فرآیند (FR)نرخ فرکانس هایروشی و به منظور مقایسه GIS مبنای را بر و همکارانش تحقیقی یالچین ،2111در سال 

دف ه انجام دادند. (Wi,Wf)متغیره و آمارهای دو (LR)رگرسیون لجستیک هایروش، (AHP)مراتبی سلسله وتحلیلتجزیه

شده  لغزه، پذیرفتهبندی استعداد وقوع زمینای برای پهنهگسترده طوربه هایی است کهمدل کارگیریبهاصلی تحقیق مذکور، 

لغزه و فاکتورهای بین تخصیص زمین شدهمشاهدههای وابستگی بر اساسبا توجه به اینکه مدل نرخ فرکانس،  .[17]باشند 

 بنابراین، گردد.محاسبه می کنندههای وقوع و پارامترهای کنترلهمبستگی بین موقعیت کند،عمل می مرتبط با وقوع آن

باشد. در لغزه، مبین نتایج خیلی خوب و با دقت باالیی میع زمینی موجودی وقواستفاده از این روش در مساله تعیین نقشه

لغزه، نتایج کاربردی و در استعداد وقوع زمین مؤثرهای هر فاکتور یا معیار برای تعریف وزنAHP ادامه، استفاده از روش 

 لغزه،استعداد وقوع زمین وتحلیلجزیهتهای استاتیکی نیز به منظور ای را تولید خواهد نمود. عالوه بر این در مدلبینانهواقع

، آمدهدستبه شود. بر اساس نتایج استفاده می گیریمتغیره و چند متغیره تصمیم دو هایروشاز  ایگسترده صورتبه

فوق بوده است. پس از ارزیابی مشخص  تحقیق ترین برای انجامچند متغیره، مناسب هایروشرگرسیون لجستیک از میان 

ثباتی، بوده مهم بی های آماری معیارها بر اساس اثر متقابل دادهلغزهدر رگرسیون لجستیک، توزیع مکانی وقوع زمینگردید که 

ی توزیع رگرسیون لجستیک به نتیجه وتحلیلتجزیه، عالوهبهگیرند. توجه قرار نمی مورد اهمیتکمهای که در آن داده است

 های مرتبط باهای متنوعی مانند: پیوسته، قیاسی، دودویی و انواع دادهداده واند با پایگاهتباشد. همچنین میوابسته نمی هاداده

 سروکار داشته باشد.  ثباتی،فاکتور بی

لغزه را با مدل نروفازی تطبیقی بندی استعداد وقوع زمین، پهنه 2111و همکاران در سال  سیزر در ادامه، در تحقیقی دیگر

سیستم استنتاج  یک ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) . بدین منظور، [4]مشخص کردند

شوند. این می پارامترهای ورودی آن در نظر گرفته عنوانبهلغزه حقیق، هفت فاکتور زمینقدرتمند و مناسب است که در این ت

ی مکانی برداری تبدیل خواهند شد. باید توجه داشت که یک سیستم نروفازی، در به پایگاه داده GISفاکتورها با استفاده از 

-IF ی قوانین فازی که برای توسعهباشد. چنانمیی عصبی است که در عملکرد معادل مدل استنتاج فازی حقیقت یک شبکه

THENکند. یکی از انواع سیستمشده و توابع عضویت را برای متغیرهای ورودی و خروجی سیستم، تعیین می آموزش داده-

را های استنتاج فازی عصبی و سیستم شبکه ،ANFISاست.  (ANFISهای استنتاج نروفازی، سیستم استنتاج نروفازی وفقی )

ی عصبی، توابع که در آن شبکه است ایدانش تخصصی سازیمدل IF-THENی قوانین فازی آنکه وظیفهگیرد. حالبه کار می

از الگوریتم یادگیری  ANFISکند. الزم به ذکر است که مدل عضویت را برای کمینه کردن نرخ خطای خروجی، بهینه می

 مترین مربعات و روش گرادیان نزولی را تلفیق نماید.کند که قادر است تخمین کترکیبی استفاده می
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های فازی هر ورودی، وابسته است. بنابراین، از دیگر نکات مهم در این ها به تعداد مجموعهباید توجه داشت که تعداد قانون

ی دهندهه ارائههای فازی کدر این تحقیق، تعداد حداقل مجموعه درنتیجهباشد. های فازی میمدل، تعیین تعداد مجموعه

گیری جلوگیری از بازآموزی مدل، افزایش کارایی شود. دلیل این تصمیممی باشند، در نظر گرفتهها میساختار فیزیکی ورودی

تعداد قوانین را افزایش داده  شدهاضافهاست. زیرا مجموعه فازی  قبولقابلمحاسباتی و همچنین تالش برای رسیدن به سطحی 

منظور آموزش به کار گرفته شده اپک به  351 های طراحی شده،مدل در تمامدهد. بنابراین، اتی را کاهش میو کارایی محاسب

یافته توسط زبان ی کامپیوتری توسعه ای شکل دارند. سپس )با استفاده از دیگر برنامههای فازی، تابعی زنگولهی مجموعهو همه

-می تبدیل ArcGISهای اتوماتیک از متلب به فرمت داده صورتبه آمدهستدبههای خروجی ، داده(ANSIنویسی )برنامه

، ارزیابی نتایج منحنی درنهایتخواهند شد.  لغزه تولیدهای استعداد  وقوع زمین، نقشهArcGISکارگیری ، با بهدرنهایتگردند. 

ROC دارای شدهحاصلی استعداد نشان داده است که نقشه ،AUC(Area Under Curve برابر با )بوده و دقت  1,8952

  NDVIبرآورد شده است. درنتیجه پارامترهای: ارتفاع، زاویه شیب، نوع خاک، فاصله از زهکش، فاصله از گسل، %89بینی پیش

 هستند. مناسب لغزه،بندی استعداد زمینو طرح انحنا برای پهنه

لغزه را با استفاده از بندی استعداد زمین، پهنه2112و همکاران در سال  عشق آباد یریمش همچنین در تحقیقی دیگر

غزه با استفاده از آنالیز لبندی استعداد وقوع زمیناین تحقیق، پهنه در .[11]دهند را ارائه می  GISرگرسیون چندگانه و

که عبارت  اندشدهشناسایی لغزه،عناصر مؤثر بر روی زمین عنوانبهفاکتور  8گیرد. انجام می GIS رگرسیون چندگانه و علم

های زهکشی، توانایی خاک، بارش باران و است از: ژئولوژی، شیب، جهت شیب، فاصله از جاده، فاصله از گسل، فاصله از شبکه

ترین کند، از قدرتمندترین و رایجبازی می زمین. با توجه به اینکه، آنالیز رگرسیون چند متغیره نقش اصلی را در آمارکاربری 

فاکتورهای سببی  مختصر کردنها مانند: تعمیم و باشد. با این وجود، روش مذکور برخی محدودیتمی مورد استفاده هایروش

 داشت.  ذاتی در بطن خود خواهد طوربهرا نیز 

را  لغزهوقوع زمین ارزیابی استعداد ، با استفاده از الگوریتم فازی ممدانی، فرایند2112و همکاران در سال اکگان  همچنین 

بندی منظور پهنهبه  در تحقیق مذکور، .[18]سازی کردند( پیاده(Mamland Application)نویسی متلب محیط برنامه )در

فتند. برای باشد( ، به کار گرکارشناسی می نظر بر اساسکامل  طوربهلغزه، روش مبتنی بر نظر متخصص)که استعداد وقوع زمین

برای ساخت سیستم  ای دارد،متلب را که کارکرد ساده افزارنرم FIS ، برنامه"MamLand" اپلیکیشن دستیابی این هدف،

بوده، اما دلیل اصلی برای  1,955ممدانی، FIS برای مدل  ROCمنحنی  AUCدهد. مقدار استنتاج فازی ممدانی، توسعه می

 است. شدهعنوانسازی آن برنامه کامپیوتری مناسب در پیادهی از این روش، نبود عدم استفاده

-ماشین بردار پشتیبانی و ج-ب گیری،درخت تصمیم-الف های:بینی مدل، توانایی پیش2113در سال  پردهان در ادامه

ی مطالعاتی . مقایسه[5]کرده است ( با یکدیگر مقایسهGISلغزه )با استفاده از بندی استعداد وقوع زمیننروفازی، را برای پهنه

( و سیستم DTگیری )م(، درخت تصمیSVMاز ماشین بردار پشتیبانی ) آمدهدستبهی لغزههای استعداد وقوع زمیننقشه

جدید )در تحقیق  نسبتاًی این سه روش فرایند مقایسه نیست. به همین دلیل، مرسوم ( در مقاالتANFISاستنتاج نروفازی )

های به کار گرفته لغزه، به کار گرفته شدند. بدین منظور دادهی استعداد وقوع زمینبینی مکانی نقشهپیش تخمین فوق(، برای

از: ارتفاع، زاویه  عبارت استاین فاکتورها  باشد.لغزه میزمین یی موجودی وقوع و فاکتورهای ایجادکنندهشهشده شامل: نق

 .NDVI، فاصله از جاده و  TWIشیب، نوع خاک، طرح انحنا، فاصله از زهکش،

مده است که وجود آ گیری بهقوانین تصمیم ترکیب مراتبی است که از( یک مدل سلسله DTگیری )درخت تصمیم

، پیدا کردن DTکند. هدف از ساختن جنس، از هم جدا میهای همبازگشتی متغیرهای مستقل را داخل بخش صورتبه

از مجموعه متغیرهای ورودی استفاده کنند. در  بینی خروجی، قادرند کهباشد که برای پیشای میگیریمجموعه قوانین تصمیم

است که بر اساس تئوری یادگیری آماری عمل نموده و اصل  شدهنظارتوش یادگیری ادامه، ماشین بردار پشتیبان، یک ر

ها، های مرز کالستفاوت حداکثر سازیدر این روش سطح فوق بهینه توسط  .کندریسک ساختاری را رعایت می مینیمم سازی

نامند. را بردارهای پشتیبانی میها  به سطح فوق بهینه هستند تریننزدیک  عنوانبهنقاط آموزشی که  .شودتعیین می
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بندی های جدید استفاده نمود. هدف از کالسهبندی دادهتوان برای کالسهاز آن می آید، دستسطح تصمیم به  کههنگامی

SVM را از  {1-,1}ها لغزهمثال دارا و فاقد زمین عنوانبهتواند دو کالس ی جداساز است که میسطح فوق بهینه پیدا کردن

شان به حاصل از این سه روش مقایسه شوند، عملکرد کلیROC شده، متمایز کند. اگر منحنی  های آموزش ذکرجموعه دادهم

( نسبت به 93,18ها کمی کارایی باالتری )بینیدر پیش DT ،آمدهدستبههای  AUC یکدیگر نزدیک خواهد بود. مطابق با 

ANFIS (92,91 و )SVM (91,46 .دارد ) 

لغزه را با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی انجام دادند بندی استعداد زمینپهنه 2114و همکاران، در سال  نورانی درنهایت

، ارتفاع، کاربری، جهت شیب، فاصله از رودخانه، شناسی، شیبشده شامل: سنگ. در این راستا، پارامترهای در نظر گرفته [2]

در مطالعات علمی زمینی ی عصبی مصنوعی ین قدرتمند، شبکهیک ابزار تخم عنوانبهفاصله از جاده مورد ارزیابی قرار گرفت. 

 Feed-Forwardشده است که مدل شبکه عصبی  به وسعت مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در گذشته ثابت

(FFNN) که به(ی الگوریتم وسیلهBack-Propagation (BP) آموزش داده با سه الیه ،)بینی و برای پیش شده است

 آمده است. 1داشت که در شکل  بخشی را به همراه خواهدنتایج رضایت سازی مسائل مهندسی،شبیه

 

 
 .Back-Propagation [2]سه الیه شده با الگوریتم آموزشی  Feed-Forwardی عصبی : یک شبكه9شكل

 

شده( و  ی مخفیها در الیهمثال: تعداد نرون عنوانبهمناسب ) ، انتخاب معمارییمصنوع یشبکه عصب سازیدر هر مدل

ها  ی آموزشی و تستی، نامشخص است. عالوه بر این تعداد باالی اپک و کیفیت ضعیف دادهتکرار مراحل آموزش در دو مرحله

ی آموزشی به کار دوره 211بنابراین،  به سمت فوق برازش پیش رود. ی آموزش شبکهر طول مرحلهد سبب خواهد شد که

 یابد.پایان می ای که خطا شروع به باال رفتن کند،ها، فرآیند آموزش در نقطهدر ارزیابی مجموعه داده شده است. گرفته

شود. ی مطالعاتی(، به شبکه خورانده میغزه )در منطقهلفاکتور مؤثر در زمین 8درنهایت، بعد از رسیدن به هدف شبکه، 

ی استعداد وقوع به فایل رستر تبدیل گردید و نقشه GISدر هر گرید، در  آمدهدستبهبنابراین، مجموعه استعداد وقوع 

 برای روش شبکه عصبی مصنوعی برابر است با AUCبه دست آمد. )  یمصنوع یشبکه عصب لغزه )با اعمال مدلزمین

 مورد بررسی قرار گرفت. هاآنمتفاوت و مزایا و معایب  هایروش. بنابراین، روند انجام کار 1,8238
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 بحث و بررسی -3

لغزه در مطالعات لغزه وجود دارند. اگرچه فاکتورهای اصلی زمینای برای زمیندالیل پیچیده، بغرنج و اغلب ناشناخته

مانند. بسته باقی می صورتبهتواند مشاهده شود، برخی فاکتورها ای میهوارههای هوایی و تصاویر مامیدانی و تفاسیر عکس

-می وتحلیلتجزیهلغزه مؤثر هستند، چندین پارامتر زمینی وارد سپس برای تعیین اینکه آیا پارامترهای بسته روی وقوع زمین

 بنابراین، ممکن است که پی مشکل خواهد بود.گیری کمی در زمین نیز گردند. بیشتر فاکتورهای زمینی، ذهنی هستند و اندازه

 هایروشلغزه، مشکل باشد. با توجه به اینکه هدف اصلی این تحقیق بررسی بردن به مقدار دخالتشان در مکانیزم وقوع زمین

که گردد )با در نظر گرفتن مقاالت منتشر شده(؛ این نتیجه حاصل می لغزه استبندی استعداد  وقوع زمینمختلف پهنه

مرسوم برای  هایروش عصبی مصنوعی(آماری، سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی و هوش مصنوعی )مانند: شبکه هایروش

کند. اساسی را در آمار، بازی می باشند. در مقاالت مشهود است که آنالیز رگرسیون چند متغیره، نقشسازی این پدیده میمدل

چه، این  اگر .[19]باشدلغزه میمدلسازی زمین درزمینهشده  استفاده هایروشترین به همین علت یکی از قدرتمندترین و رایج

قاالت کردن فاکتورهای سببی را نیز دارد. در ادامه با توجه به مها مانند تعمیم و مختصرطور ذاتی برخی محدودیتروش به

های فازی ها به تعداد مجموعهگردد که تعداد قانونمشخص می بررسی شده در ارتباط با سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی،

باشد. های فازی میتعریف شده برای هر ورودی وابسته است. بنابراین مساله بحرانی در این زمینه، تعیین تعداد بهینه مجموعه

کارایی  درنتیجههای فازی بیش از حد مورد نیاز تعریف شود، سبب بازآموزی مدل خواهد شد. وعهدر این راستا اگر تعداد مجم

شود. از طرفی اگر تعداد معرفی شده، به سبب افزایش تعداد قوانین، می شدهاضافهمحاسباتی کاهش یافته و مجموعه فازی 

معین نشده باشند،  های باشند(،ی ساختار فیزیکی ورودیده)که بایستی ارائه دهن های فازی مورد نیازی حداقل مجموعهاندازه

و  برای جلوگیری از بازآموزی، تعداد توابع عضویت ورودی درنتیجهسیستم به سطح قابل قبولی از اطمینان نخواهد رسید. 

ب تعداد توابع عضویت بهینه و با دقت انتخاب گردند. همچنین الزم است که هنگام انتخا صورتبههای آموزشی باید تعداد اپک

 توسط متخصص مربوطه، در نظر گرفته شود. هاآن، معانی فیزیکی ورودی

 از طرفی، .[20]های عصبی طبیعی استشده برای تقلید شبکهالگوی محاسباتی طراحی  ،در ادامه، شبکه عصبی مصنوعی 

متداول مشکل هستند، توانا  هایروشسازی با های پیچیده و روابط غیرخطی که برای مدلبرای یادگیری  مصنوع یشبکه عصب

غیر  صورتبهسروکار دارند، فرایند مدلسازی  یمصنوع یشبکه عصبها که با مدل الزم به ذکر است، در تعدادی از مقاله .است

ی های مدل است. از طرفی تعیین تعداد بهینهاست. یکی از علل اصلی این موضوع، انتخاب اختیاری ورودی شدهانجامصحیح 

ها با گذارد. به طور کلی، شبکهمی تأثیر شدهدادهی آموزش باشد که روی کارایی شبکهی مخفی فاکتوری مهم مینودها در الیه

برازش تر با مشکل معمول توانایی عمومیت دادن بهتری دارند. لذا کم طوربهتر، بهتر عمل نموده و تعداد نودهای مخفی کم

تر، زمان محاسباتی را نیز کاهش خواهند داد؛ اما اگر مواجه خواهند شد. باید توجه داشت که تعداد نودهای کمبیش از حد 

یابد. با اینکه اشکاالتی در این که کاهش میها، کافی نباشد، توانایی و کارایی شبتعداد نودها برای تسخیر رفتار اصولی داده

های ، یادگیری روابط غیرخطی و پیچیدگییمصنوع یشبکه عصب روش وجود دارد، دلیل اصلی برای محبوب و مشهور شدن

 باشد. ها میموجود در مدل
 

 

 گیرینتیجه -4
های زیادی، سات در سرتاسر جهان سالمؤس باشند،های طبیعی میترین بحرانها در میان خطرناکلغزهزمین ازآنجاکه

-کنند. بدین منظور بایستی دادهلغزه، تعیین خطر و نشان دادن توزیع مکانی تالش میتحقیق کرده و برای ارزیابی بحران زمین

جام فرایند نمود. بنابراین، برای انرا برای مدیریت بحران آماده  هاآنهای موجود، و با تکنولوژی شدهآوریجمعهای مورد نظر 

 باشند. می استفادهقابلنروفازی،  هایحلراهفازی،  هایالگوریتمهای عصبی مصنوعی، سازی، شبکهمدل
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شوند، اما تحلیل رگرسیون، عدم می های رفتاری استفادهسنتی رگرسیون آماری برای اهداف مدل هایروش طورمعمولبه

گردند ای پیشگو، اغلب روابط خطی)در برخی موارد غیرخطی( فرض میقطعیت زیادی داشته و در آن بین خروجی و متغیره

در تحقیقات مختلفی برای  شبکه عصبی مصنوعی هایروشهمیشه وجود ندارند. عالوه بر این،  هاییفرضپیشکه چنین 

.  باشدیم حلقابل هاآنو همچنین  طیف وسیعی از مسائل مهندسی ژئوتکنیک توسط  اندشدهاستفادهتشخیص الگوها 

های داخلی المان یی پیچیدهرابطه هاآنباشند که در محاسباتی می هایتکنیکهوش مصنوعی شامل  هایروشهمچنین، 

آن است  مصنوعی به دلیلهوش  هایروشاهمیت اصلی  شود.سازی میساده کردن روابط موجود شبیه یوسیلهبهیک مساله 

و آلوده به نویز انجام داده  هایقادرند فرایند خودآموزی را حتی در برابر دادهکالسیک  هایروشکه در مقایسه با سایر 

، فقط به روش کار شدهحاصلتری تولید کنند. البته باید به این نکته توجه داشت که کارایی اطالعات مناسب هایخروجی

های ها، کارایی نقشهبا افزایش کیفیت داده های در دسترس نیز وابسته است. به همین دلیلوابسته نیست، بلکه به کیفیت داده

توانند اطالعات ها میبنابراین این روش تواند افزایش یابد.مختلف می هایروشتوسط  تولیدشدهی لغزهاستعداد وقوع زمین

 لغزه تهیه کنند.ریزی سیاسی در مناطق وقوع زمینگیری و برنامهبسیار مفیدی را برای تصمیم
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