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نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز
جلد  ،41شماره  ،4144 ،3صفحات 313-333

شناسایی مهمترین عوامل پیشبینی کننده در تهیه نقشه حساسیتپذیری
زمینلغزش با استفاده از مدل بیشینه آنتروپی
نرگس جاویدان* ، 1عطااله کاویان ،2سجاد رجبی ،3حمیدرضا پورقاسمی ،4کریستین کنوشنتی 5و زینب جعفریان
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 1دکتری علوم و مهندسي آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری 3 ،استاد ،دانشکده منابع طبیعي،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری ،ایران 3 ،کارشناس ارشد آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعي ساری 1 ،استاد ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،ایران 5 ،استاد ،دانشکده ژئومورفولوژی و علوم دریایي ،دانشگاه پالرمو ،ایتالیا و
 3دانشیار ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي ساری ،ایران
تاریخ پذیرش4144/40/41 :

تاریخ دریافت4144/43/43 :

چکیده
ناپایداریهای دامنه و زمینلغزشها از مخاطرات مهمي برای فعالیتهای انساني هستند که اغلب سبب از دست رفتن
منابع اقتصادی ،خسارات به اموال و تأسیسات ميشوند .این مخاطرات در شیبهای طبیعي و یا شیبهایي که به دست
انسان تغییر یافتهاند ،اتفاق ميافتد .در پژوهش حاضر ،بهمنظور مدلسازی و تهیه نقشه حساسیتپذیری خطر
زمینلغزش حوزه آبخیز گرگانرود از مدل بیشینه آنتروپي که یکي از مدلهای پیشرفته دادهکاوی است ،استفاده شده
است .در مرحله اول نقشه پراکنش زمینلغزشهای منطقه شامل  354نقطه لغزشي بود تهیه شد .برای مدلسازی
بیشینه آنتروپي  40متغیر مستقل بهعنوان عوامل پیشبیني کننده شامل مدل رقومي ارتفاعي ،درصد شیب ،جهت
شیب ،بارندگي ،فاصله از گسل ،فاصله از شبکه زهکشي ،فاصله از جاده ،کاربری اراضي ،تراکم زهکشي ،سازند
سنگشناسي ،بافت خاک ،انحنای طرح ،انحنای پروفیل ،شاخص رطوبت توپوگرافي ،عامل طول شیب ،شاخص توان
جریان ،موقعیت شیب نسبي و شاخص زبری سطح شناسایي و به مدل معرفي شد .سه سری متفاوت از نقاط وقوع
زمینلغزش ( )S1, S2, S3شامل  04درصد برای آموزش مدل و  34درصد برای اعتبارسنجي بهصورت تصادفي آماده
شد تا قوت یا استحکام مدل مورد ارزیابي قرار بگیرد .دقت مدل بر اساس شاخص ROCمورد ارزیابي قرار گرفت و مدل
بیشینه آنتروپي دقت پیشبیني عالي (باالی  04درصد) از خود نشان داد .همچنین ،در این پژوهش درجه اهمیت
متغیرها بهوسیله مدل مورد بررسي قرار گرفت و عوامل مدل رقومي ارتفاعي ( 33/1درصد اهمیت) ،سنگشناسي
( 33/9درصد اهمیت) و فاصله از گسل ( 41/0درصد اهمیت) بهترتیب بهعنوان مهمترین عوامل پیشبیني کننده در
این منطقه شناسایي شدند.
واژههای کلیدی :حوزه آبخیز گرگانرود ،شاخص  ،ROCمدل دادهکاوی ،ناپایداری،
مقدمه
4

زمینلغزش یک خطر طبیعي ناپیوسته و تصادفي
است که با فراواني زیاد اتفاق ميافتد و مقدار انتقال

Robustness

دبي رسوب ناشي از آنها به آبراهه در مکان و زمان
متغیر است ( Bendaو  .)4990 ،Dunneمهمترین
عوامل محرک زمینلغزشها ،بارندگي شدید ،تغییرات

___________________________
* مسئول مکاتباتnarges.javidan20@gmail.com :
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ناگهاني سطح آب زیرزمیني ،ذوب سریع برف،
زمینلزره و فرسایش با سرعت زیاد ( Sidelو ،Ochiai
 ،)3443توپوگرافي ،شرایط اقلیمي ،پوشش گیاهي و
یا ترکیبي از این عوامل ( Ostو همکاران)3443 ،
هستند .فرایند وقوع این خطر بسیار پیچیده بوده و
عوامل مختلفي در رخداد آنها نقش دارند .از اینرو،
پیشبیني وقوع آن نیز مشکل است .در سالهای
گذشته ،ارزیابي حساسیت 4برای جوامع بینالمللي
موضوع مهم پژوهش شده است و تبیین و بهکارگیری
مدلهای مختلف برای پیشبیني مکاني مناطق مستعد
وقوع خطرات طبیعي بهوسیله پژوهشگران مختلفي
مورد بررسي قرار گرفته است .پیشبیني مکاني رخداد
خطرات طبیعي از طریق بهکارگیری مدلهایي که
بهواسطه دادههای مکاني بهوجود آمده و خروجي آنها
منجر به تهیه نقشههای حساسیت به هرکدام از این
خطرات ميشود ،مناسبترین راهکار برای برنامهریزی
مدیریت اراضي در حوزههای آبخیز برای پیشگیری از
رخداد این وقایع است ( .)3440 ،Rahiالبته بعضي
روشهای دیگر نیز برای پیشبیني خطرات طبیعي
وجود دارد که نیازمند دادههای کمي زیاد و با کیفیت
باال ميباشد که برای مناطق محدود از لحاظ مساحت
کاربرد دارد ،ولي روشهای دادهکاوی مکاني با ترکیب
عوامل محیطي و موقعیت خطرات طبیعي موجود و
روشهای آماری مناسب بهصورت کمي مناطق مستعد
خطر را پیشبیني ميکند ( .)3440 ،Rahiنظر به
اهمیت موضوع ،شناخت عوامل مؤثر در وقوع
زمینلغزش و مناطق مورد خطر امری ضروری به نظر
ميرسد .از اینرو ،مطالعات مختلفي با استفاده از
مدلهای مختلف از جمله رگرسیون لجستیک ،نسبت
فراواني ،سامانه تحلیل سلسله مراتبي سامانه استنتاج
عصبي-فازی تطبیقي ،الگوریتم ماشینهای پشتیبان
بردار ،شاخص آنتروپي ،احتمال شرطي ،جنگل
تصادفي ،بیشینه آنتروپي ،شبکه عصبي مصنوعي،
درخت طبقهبندی و رگرسیون ،مدل خطي تعمیم
یافته ،مدل رگرسیون اسپالین انطباق یافته چند
متغیره ،درخت رگرسیون طبقهبندی شده ،)BRT(3

Susceptibility
Boosted regression tree

1
2

تجزیه و تحلیل تفکیک کننده درجه دو  ،)QDA(3در
بحث زمینلغزش در نقاط مختلف ایران صورت گرفته
است که ميتوان از جمله به تحقیقات Hoseinzadeh
و همکاران ( Pourghasemi ،)3443و همکاران
(،)3441( Pourghasemi ،)3443a ،3443b ،3443
 Yamaniو همکاران ( Mousavi ،)3443و همکاران
( Solaimani ،)3444و همکاران (،)3443
 Mohamadiو  Kornejady ،)3440( Pourghasemiو
همکاران ( Feizizadeh ،)3440و همکاران (،)3440
 Pourghasemiو  )3440( Rahmatiو  Kornejadyو
 )3449( Pourghasemiاشاره کرد .همچنین ،در
دهههای اخیر پژوهشهای مختلفي در سراسر دنیا
برای پیشبیني و شناسایي مناطق مستعد زمینلغزش
با استفاده از این الگوریتمها و مدلها انجام شده است:
مدلسازی بر پایه تئوری بیزین ( Leeو همکاران،
 ،)3441مدلهای درخت تصمیمگیری (،)DT
رگرسیون لجستیک ( )LRو روش فرایند تحلیل
سلسله مراتبي ( Marjanović( )AHPو همکاران،
3444؛  Conoscentiو همکاران3445 ،؛  Trigilaو
همکاران ،)3445 ،ماشین بردار پشتیبان ()SVM
( Hongو همکاران3445 ،؛  Goetzو همکاران3445 ،؛
 Hongو همکاران ،)3443 ،جنگل تصادفي ()RF
( Goetzو همکاران ،)3445 ،رگرسیون اسپالین
انطباقي چندمتغیره ( Conoscenti( )MARS1و
همکاران ،)3445 ،درخت تصمیمگیری جایگزینکننده
( Hong( )ADTو همکاران ،)3445 ،وزن شواهد
( Goetz( )WEو همکاران )3445 ،و درخت
طبقهبندی تجمعي خودکار ( Goetz( )BACTو
همکاران.)3445 ،
مدل بیشینه آنتروپي یکي از مدلهای پیشرفته
دادهکاوی است که بهدلیل مزایا و قابلیتهای آن
پژوهشهای مختلفي برای پیشبیني خطرات مختلف
طبیعي انجام شده است Dickson .و )3443( Perry
در یک پژوهش برای مدلسازی مناطق مستعد
زمینلغزشهای پرتگاهي در نیوزلند از سه مدل
یادگیری ماشیني شامل درخت رگرسیوني پیشرفته
Quadratic discriminant analysis
Multivariate Adaptive Regression Spline
)(MARS

3
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( ،)BRTبیشینه آنتروپي ( )MEو درخت رگرسیون و
طبقهبندی ( )CARTاستفاده کردند .بر اساس نتایج،
این مدلها چگونگي اثرگذاری هر یک از عوامل
محیطي بر توسعه زمینلغزشهای منطقه مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت و منحني پاسخ آنها تهیه شد .هر
سه مدل متغیرهای گسل و شیب را مهمترین عوامل
در وقوع زمینلغزشهای پرتگاهي تشخیص دادند.
 Rahmatiو همکاران ( )3443برای تهیه نقشه
پتانسیل آبهای زیرزمیني دو مدل جنگل تصادفي و
بیشینه آنتروپي را در منطقه مهران ایران بهکار بردند.
پس از تهیه حدود  494نقطه آب زیرزمیني و
آمادهسازی عوامل مؤثر نقشه پتانسیل آب زیرزمیني
تهیه شد .از منحني  ROCبرای ارزیابي دقت مدلها
استفاده شد .نتایج نشان داد که مدل بیشینه آنتروپي
با دقت  94درصد عملکرد بهتری را نسبت به مدل
جنگل تصادفي با دقت  00/0درصد از خود نشان داد.
 Azarehو همکاران ( )3449به مدلسازی فرسایش
خندقي در یک منطقه نیمهخشک ایران با استفاده از
مدل آماری دو متغیره ،یعني عامل قطعیت )CF( 4و
مدل پیشرفته یادگیری ماشیني ،یعني بیشینه
آنتروپي )ME(3پرداختند .چندین پارامتر محیطي و
زمینشناسي که در فرسایش خندقي نقش دارند،
بهعنوان متغیرهای پیشبیني کننده در نظر گرفته
شدند .طبق نتایج آزمون تست جک نایف ،متغیر جهت
شیب ،فاصله از رودخانه ،لیتولوژی و کاربری اراضي
بهترتیب مهمترین متغیرهایي بودن که بیشترین تأثیر
را در توزیع مکاني فرسایش خندقي داشتند.
 Moghaddamو همکاران ( )3449در مطالعهای به
ارزیابي نقش عوامل محیطي به سیلگرفتگي و مقایسه
مدلهای مختلف در مناطق نیمهخشک جنوب غربي
ایران پرداختند .در این پژوهش ،شش مدل پیشرفته
3
1
5
3
دادهکاوی ( ME, MARS , RF , GLM ,GAM ,
 )CART0مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج نشان داد که
مدل  CARTدارای باالترین دقت بر اساس معیار
1

Certainty factor
Maximum entropy
3
Multivariate adaptive regression splines
4
Random forest
5
General linear model
6
Generalized additive model
7
Classification and regression tree
2
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 AUCميباشد .پس از آن مدل بیشینه آنتروپي،
جنگل تصادفي بهترتیب دارای دقتهای باال بودند.
این مطالعه در حوزه آبخیز گرگانرود واقع در
استان گلستان انجام شد .حوضه گرگانرود همانند
بسیاری از مناطق کشور ،از وقوع مخاطرات مستثني
نیست .بهدلیل وجود اراضي شیبدار موجود در منطقه
مورد مطالعه ،پدیده زمینلغزش از حوادث مخرب
منطقه بوده ،زیرا زمینلغزشها از جمله ویرانگرترین
بالیای طبیعي در مناطق شیبدار به حساب ميآیند
( Kanungoو همکاران )3443 ،و غالبا موجب از بین
رفتن باغها و زمینهای کشاورزی و تخریب جادهها و
منابع طبیعي ميشود .با توجه به زمینلغزشهای
متعدد ،مهمترین عوامل در ناپایداری دامنههای منطقه
مورد مطالعه سنگریزهها ،شیب و آبهای سطحي
است .اینگونه زمینلغزشهای مخرب با خسارات جاني
و مالي فراوان همراه بوده است .بر این اساس ،حوضه
گرگانرود در استان گلستان ،بهعنوان یکي از
استانهایي که متحمل بالهایي همچون سیل،
زمینلغزش و انواع مختلف فرسایش بوده است ،انتخاب
شد .مسئله اساسي مورد توجه این پژوهش این است
که آیا ميتوان با تعیین حساسیت اراضي این منطقه
به خطر زمینلغزش و اتکاء به مدل دادهکاوی بیشینه
آنتروپي ،نقشه حساسیت زمینلغزش این خطر را تهیه
کرد؟ چرا که تهیه نقشه حساسیت خطر زمینلغزش
یکي از راهکارهای موثر برای شناسایي و پیشبیني
مناطق آسیبپذیر است که ميتواند در مدیریت خطر
راهنمای مدیران باشد ( .)3440 ،Shirzadiنقشه
حساسیت زمینلغزش بهمنظور توسعه پایدار برای
مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز الزم است مدل بیشینه
آنتروپي یکي از مدلهای پیشرفته دادهکاوی است که
بهدلیل مزایا و قابلیتهای آن پژوهشهای مختلفي
استفاده انجام شده است ( Dicksonو 3443 ،Perry؛
 Rahmatiو همکاران3443 ،؛  Moghaddamو
همکاران .)3449 ،در منطقه گرگانرود هم مطالعات
مختلفي با استفاده از مدلهای مختلف برای تهیه
زمینلغزش انجام شده است .در این مطالعه ،توانایي
مدل بیشینه آنتروپي برای تهیه نقشه حساسیتپذیری
زمینلغزش بررسي شده است تا بتوان عالوهبر داشتن
نقشه احتمال وقوع این خطر مهمترین عوامل
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کنترلکننده آن را هم تعیین کرد .زیرا نتایج مطالعات
قبلي نشاندهنده این است که عوامل مؤثر بر هر خطر
در یک منطقه بهدلیل تفاوت ویژگيهای خاکشناسي،
توپوگرافي ،اقلیمي و غیره متفاوت از منطقه دیگر است
و هر مدل دقت و نتایج متفاوتي را برای پیشبیني
زمینلغزش دارد؛ از طرفي ،شناسایي این عوامل
ميتواند برای مطالعات آن خطر بهوسیله مدلهای
مختلف بهوسیله محققان دیگر بسیار اهمیت داشته
باشد ،چرا که با حذف عوامل کم اثر بر هر خطر مدل
بهتر آموزش دیده و دقت آن افزایش خواهد یافت.
اهداف اصلي این تحقیق شامل موارد زیر است:
 -4بررسي میان توانایي مدل  MEبرای پیشبیني
وقوع مکاني و شناسایي مناطق مستعد لغزش
زمین
 -3درک بهتر روابط بین این فرایند و عوامل
کنترلکننده آن و تعیین مهمترین عوامل
پیشبیني کننده برای وقوع زمینلغزش در این
منطقه
 -3آزمون دقت و استحکام مدل با تغییر دادههای
ورودی ()S1, S2, S3
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :حوزه آبخیز گرگانرود در
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استان گلستان در بخش شمال شرقي ایران واقع شده
است .مساحت این منطقه  44490کیلومتر مربع است
که در محدوده طول جغرافیایي ́ 33˚ 31تا ́30˚ 45
شمالي و عرض جغرافیایي ́ 51˚ 5تا ́ 53˚ 0شرقي قرار
گرفته است (شکل  .)4از نظر توپوگرافیکي این منطقه
با شیبهای باالی  35درجه از مناطق کوهستاني
محسوب ميشود و میانگین ارتفاع این منطقه بین
 -95تا  3353متر است .اقلیم حوضه بر اساس روش
دومارتن از نیمهخشک در شرق تا مرطوب در
بخشهای غربي حوضه متغیر است و میانگین بارش
ساالنه درازمدت این استان  133میليمتر است که این
مقدار بارش از  334میليمتر در مناطق جنوبي تا 333
میليمتر در مناطق شمالي متغیر است ( Nikqochو
 .)3443 ،Heidarianطول رودخانه اصلي حوضه 333
کیلومتر ميباشد .همچنین ،میانگین بیشینه و کمینه
دمایي حوضه بهترتیب  40/5و  44درجه سانتيگراد
ميباشد .بر طبق گزارش  )3449( CONRWMمنطقه
مورد مطالعه با برخي از سازندهای سنگشناسي
حساس مانند رسوبات کواترنری و رسوبات خاکستری
تیره پوشیده شده است .وقوع بارشهای شدید به
همراه تشکیالت زمینشناسي حساس به فرسایش و
تغییر شدید کاربری اراضي از جنگل به اراضي دیم ،از
جمله مشکالت این منطقه ميباشد.

شکل  -1موقعیت جغرافیایي حوزه آبخیز گرگانرود

شناسایي مهمترین عوامل پیشبیني کننده در تهیه نقشه حساسیتپذیری . . .

مراحل انجام این پژوهش دارای مراحل زیر است:
 -4آماده کردن الیههای پیشبیني کننده (عوامل مؤثر
بر وقوع زمینلغزش -3 ،آماده کردن نقاط وقوع خطر
زمینلغزش و تقسیم آن به دو نسبت  04درصد به 34
درصد در سه سری داده برای ارزیابي صداقت و
پایداری مدل -3 ،اجرای مدل بیشینه آنتروپي برای
تهیه نقشه حساسیت به وقوع زمینلغزش و  -1ارزیابي
مدل با استفاده از منحني ROC-AUC
تهیه نقشه پراکنش زمینلغزشها :آماده کردن
نقشه پراکنش نقاط وقوع یک مرحله کلیدی در تهیه
نقشه حساسیتپذیری است ( Conoscentiو همکاران،
 .)3441در حوزه آبخیز گرگانرود حدود  354نقطه
وقوع زمینلغزش با استفاده مطالعات صحرایي و
تصاویر گوگل ارث ،استفاده از اطالعات محلي و نقشه
شواهد زمینلغزشهای حوضه آبخیز گرگانرود
شناسایي شد .در هنگام اجرای مدلهای دادهکاوی
باید نقاط مورد استفاده برای آموزش مدل 4از نقاط
اعتبارسنجي 3متفاوت باشند ( Leeو همکاران.)3440 ،
بنابراین ،الگوریتم تقسیمبندی تصادفي Rahmati( 3و
همکاران3443 ،؛  Pourtaghiو )3441 ،Pourghasemi
برای جدا کردن نقاط آموزشي و نقاط اعتبارسنجي
مورد استفاده قرار گرفت که  04درصد از این نقاط
برای آموزش مدل و  34درصد برای اعتبارسنجي مدل
استفاده شد .برای ارزیابي صداقت مدل 1و حساسیت
دادهها ( Conoscentiو همکاران3441 ،؛  Angileriو
همکاران3443 ،؛  Javidanو همکاران )3434 ،سه
مجموعه داده آماده شد.
الیههای مؤثر بر وقوع زمینلغزش :در این پژوهش،
بر اساس مرور منابع و با بررسيهای انجام شده در
منطقه مورد مطالعه ،حدود  40عامل شامل کاربری
اراضي ،فاصله از گسل ،فاصله از آبراهه ،سنگشناسي،
درصد شیب ،جهت شیب ،مدل رقومي ارتفاعي،5
بارش ،شاخص رطوبت توپوگرافیکي ( ،TWIانحنای
طولي دامنه ،انحنای عرضي دامنه ،عامل  ،LSتراکم

333/
3

شبکه زهکشي ،بافت خاک ،شاخص شیب نسبي
( ،)RSPشاخص قدرت جریان ،(SPI) 0شاخص زبری
سطح ) (TRIو فاصله از جاده انتخاب شدند و با
استفاده از نرمافزار  ArcGIS 10.5و  SAGA0به
الیههای رستری با اندازههای سلولي  34در  34متر
تبدیل شدند .در این مطالعه ،تحلیل حساسیت برای
ارزیابي عدم قطعیت نقشههای پیشبیني کننده با
استفاده از آزمون جکنایف تست انجام شد ( Yostو
همکاران .)3440 ،این آزمون قدرت نسبي هر متغیر را
برای تهیه نقشه حساسیتپذیری در نظر ميگیرد
( Phillipsو همکاران3443 ،؛  Yostو همکاران3440 ،؛
 Parkو همکاران .)3445 ،مدل رقومي ارتفاعي
( )DEMمنطقه مورد مطالعه از اداره منابع طبیعي
استان گلستان اخذ و نقشه شیب ،جهت شیب انحنای
عرضي و طولي دامنه از روی نقشه  DEMتهیه شده
است .همچنین ،نقشه کاربری اراضي و نقشه بافت
خاک از اداره منابع طبیعي استان گلستان تهیه شد.
نقشه کاربری اراضي با استفاده از تصاویر گوگل ارث
اصالح شد .کاربرهای اراضي این منطقه شامل :دریاچه،
مناطق مسکوني ،جنگل ،مرتع و اراضي کشاورزی
ميباشد .بافتهای لومي-شني ،لومي-رسي ،لومي-
رسي-شني ،رسي-سیلتي ،لومي-رسي-سیلتي و
لومي-سیلتي از بافتهای خاک اراضي این منطقه
است .نقشههای فاصله از گسل ،فاصله از جاده و فاصله
از شبکه آبراهه با استفاده از تابع Euclidean distance
در نرمافزار  ArcGIS 10.5تهیه شد .این الیهها از
طبقه صفر تا  44034متر فاصله از جاده ،صفر تا
 45404متر فاصله از شبکه آبراهه و صفر تا 55343
متر فاصله از گسلها متغیر هستند .جادهها و گسلها
از نقشه توپوگرافي ملي در مقیاس 4:54444استخراج
شدند .بهمنظور تبدیل شبکه آبراهه به یک نقشه و
کمیت قابل اندازهگیری ،نقشه تراکم زهکشي با ابزار
 Line densityتهیه شد .نقشه بارندگي ساالنه حوزه
آبخیز گرگانرود با استفاده از اطالعات بارش 53
ایستگاه اندازهگیری که از اداره آب منطقهای استان
گلستان جمعآوری شد و با روش IDW9درونیابي

1

Training
Validation
3
Randomly partition algorithm
4
Robustness
5
Digital elevation model
2

6

Relative Sloe Position
7
Stream Power Index
8
System for Automated Geoscientific Analyses
9
Inverse Distance Weight
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ناپایداری زمینلغزش نشان ميدهد (3440 ،Yalcin؛
 Songو همکاران3443 ،؛  Meinhardtو همکاران،
 .)3445در این مطالعه ،نقشه سنگشناسي منطقه
مورد مطالعه با توجه به نقشههای زمینشناسي موجود
در مقیاس  4:444444از بخش مطالعات زمینشناسي
ایران ،تهیه شده است .حوزه آبخیز گرگانرود تحت
پوشش انواع مختلف سازندهای سنگشناسي قرار دارد
و در  31گروه طبقهبندی شده است (جدول .)4
نقشههای مربوط به عوامل شرایط (الیههای پیشبیني
کننده) در شکل 3ارائه شده است.

شد .این نقشه از  301تا  044میليمتر بر سال متغیر
است .شاخص  SPIیکي از عوامل مهم کنترلکننده
فرایندهای فرسایشي است و مناطق با مقدار باالی
قدرت جریان دارای پتانسیل بسیار شدیدی برای
فرسایش هستند ( Kakemboو همکاران )3449 ،و
شاخص موقعیت شیب نسبي ( Böhnerو ،Selige
 )3443با استفاده از نرمافزار  SAGAتهیه شدند.
سنگشناسي نقش بسیار مهمي در تعیین
حساسیتپذیری به زمینلغزش دارد و واحدهای
سنگشناسي متفاوت تفاوتهای چشمگیری در

جدول  -1سازندهای سنگشناسي حوزه آبخیز گرگانرود
نام سازند

عالئم اختصاری

گروه

سرچشمه
روته
چمن بید
سنگ آهک روته
شمشک
مبارک
اللون
کشف رود
نیور
مزدوران
سنگانه
دلیچای
پادگانه آبرفتي
الر
خوش ییالق
پادها
خانگیران
آیتامیر
درود
باشکالته
الیکان

Ksr

4
3
3
1
5
3
0
0
9
44
44
43
43
41
45
43
40
40
49
34
34
33
33
31

Pz1a.bv
E1c
kl
Jch
Pr
TRJs
Cm
Cl
PlQc
Sn
Jmz
ksn
Murmg
Qft
Jl
Dp
pCmt2
Ekh
Kat
Pd
Jbash
Qsw
TRe

مدل بیشینه آنتروپی :)ME( 1مدل بیشینه آنتروپي
بهعنوان یکي از رایجترین مدلهای پیشبیني کننده
در زمینههای مختلف علوم طبیعي و محیط زیست
شناخته شده است ( .)3445 ،Parkیکي از مزیتهای
Maximum entropy

1

اصلي این الگوریتم عدم نیاز به نقاط عدم وقوع
زمینلغزش در مدلسازی است ( Felicĺsimoو
همکاران)3443 ،؛ بنابراین ،فقط نقاط وقوع
زمینلغزش بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته
ميشود .از دیگر قابلیتهای مهم مدل بیشینه
آنتروپي ،عدم حساسیت آن به تعداد وقایع

شناسایي مهمترین عوامل پیشبیني کننده در تهیه نقشه حساسیتپذیری . . .

زمینلغزشها است ( Kornejadyو همکاران)3440 ،؛
بنابراین ،در مناطقي که تعداد وقایع زمینلغزش زیاد
نیست ميتواند پیشبینيهای قابل قبولي ارائه دهد.
برای توصیف کمي عدم قطعیت و اطالعات محتوای
یک رویداد تصادفي مانند وقوع لندفرم زمینلغزش
ميتوان از اصل آنتروپي استفاده کرد ( Vorpahlو
همکاران .)3443 ،بهمنظور اجرای مدل بیشینه
آنتروپي از نرمافزار  MaxEntاستفاده ميشود .این مدل
قادر است که اثر تغییرات هر یک از متغیرهای مستقل

330/

را در وقوع و گسترش زمینلغزش نشان دهد.
همچنین ،مدل مذکور قابلیت انجام تحلیل حساسیت
را در قالب آزمون  Jackknifeدارد .در این آزمون با
استفاده از روش حذفي ،در هر مرحله یکي از
متغیرهای مستقل حذفشده و مدلسازی زمینلغزش
بدون آن متغیر انجام ميشود .سپس ،میزان افت دقت
نقشه نهایي (میزان کاهش دقت) به ازای حذف آن
متغیر محاسبه ميشود.

شکل  -2الیههای پیشبیني کننده حساسیتپذیری به زمینلغزش :الف) مدل رقومي ارتفاعي ،ب) جهت شیب ،پ) درصد شیب ،ت) انحنای
طولي دامنه ،ث) انحنای عرضي دامنه ،ج) کاربری اراضي ،چ) بافت خاک ،ح) شاخص رطوبت توپوگرافیکي ،خ) فاصله از شبکه آبراهه
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ادامه شکل  -2الیههای پیشبیني کننده حساسیتپذیری به زمینلغزش :د) فاصله از گسل ،ذ) فاصله از جاده ،ر) عامل  ،LSز) بارش
ساالنه ،ژ) تراکم زهکشي ،س) موقعیت شیب نسبي ،ش) سنگشناسي ،ص) شاخص قدرت جریان و ض) شاخص زبری سطح

ارزیابی عملکرد پیشبینی :در این مرحله ،نتایج
حاصل از مدلسازی زمینلغزش ،بر اساس وقوع
زمینلغزشهای گروه اعتبارسنجي ( 34درصد وقایع
زمینلغزش گذشته) و در قالب روش منحني مشخصه

عامل گیرنده )ROC( 4اعتبارسنجي ميشود
( Pourghasemiو همکاران .)3443b ،مساحت زیر این
منحني )AUC( 3بهعنوان معیار کمي برای
اعتبارسنجي استفاده ميشود ( Felicĺsimoو همکاران،
Receiver Operating Characteristic
Area Under Curve

1
2

شناسایي مهمترین عوامل پیشبیني کننده در تهیه نقشه حساسیتپذیری . . .

 .)3443هرگاه مقدار مساحت زیر منحني بیشتر از 04
درصد باشد ،کارایي مدل خوب خواهد بود و هرگاه
مقدار مساحت زیر منحني بیشتر از  94درصد باشد،
دقت مدل عالي خواهد بود (.)3445 ،Yessilnacar
اگرچه در مدلسازیهای ژئومورفولوژیک بایستي از
معیارهای ارزیابي مختلفي برای اعتبارسنجي دقت
مدل استفاده کرد ،اما با توجه با پیشینه تحقیق در این
زمینه ،روش منحني مشخصه عامل گیرنده بهعنوان
جامعترین روش در نظر گرفته ميشود (،Walter
)3443؛ زیرا این روش بهطور همزمان دو معیار
حساسیت و تشخیص را در نظر ميگیرد که در این
صورت نواقص هر یک از معیارهای حساسیت و
تشخیص رفع ميشود .در حقیقت ،محورهای منحني
 ROCبر اساس معیارهای حساسیت و تشخیص
بهدست ميآید .همچنین ،برای تعیین تأثیر تغییر
مجموعه دادهها (نقاط وقوع) و تحلیل حساسیت
دادهها ،نقاط وقوع زمینلغزش به سه گروه ( S1, S2,
 )S3تقسیم و ارزیابي صداقت ( )Robustnessمدل بر
اساس معادله زیر انجام شد ( Angileriو همکاران،
3443؛  Conoscentiو همکاران3441 ،؛  Rahmatiو
همکاران3440 ،؛  Javidanو همکاران.)3434 ،
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()41
که در آن RAUC-ROC ،صداقت و صحت مدل است
که حاصل اختالف بیشترین و کمترین مقدار RAUC-
 ROCاست.
نتایج و بحث
اجرای مدل بیشینه آنتروپی :پس از انجام
مدلسازی مکاني پیشبیني مناطق دارای پتانسیل
خطر زمینلغزش نقشه حساسیتپذیری برای خطر
زمینلغزش با استفاده از متغیرهای پیشبیني کننده و
هر گروه داده آموزشي ( )S1, S2, S3در مدل بیشینه
آنتروپي اجرا شد و نقشه حساسیتپذیری برای هر
گروه تهیه شد .سپس ،نقشه نهایي استعداد وقوع
زمینلغزش از میانگین این سه نقشه بهدست آمد.
شکل  ،3درصد فراواني نسبي طبقات استعداد وقوع
زمینلغزش برای نقشه میانگین حاصل از اجرای سه
گروه داده را نشان ميدهد .از میانگین حساسیت-
پذیری این سه گروه بهترتیب حدود  41/00و 0/44
درصد در طبقه خطر باال و طبقه خطر خیلي باال قرار
گرفت.

شکل  -3نقشه حساسیتپذیری وقوع زمینلغزش منطقه مورد مطالعه بر اساس مدل بیشینه آنتروپي
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میزان مشارکت عوامل مؤثر (الیههای پیشبینی
کننده) در مدل بیشینه آنتروپی :بر اساس آنچه
که در روش تحقیق ،تجزیه و تحلیلهای آزمون
 Jackknifeمدل بیشینه آنتروپي ،میزان اهمیت و
مشارکت متغیرهای ورودی در وقوع زمینلغزش
مشخص شد .همانگونه که در جدول  3مشاهده
ميشود ،عوامل مدل رقومي ارتفاعي ( 33/1درصد)،
سنگشناسي ( 33/9درصد) و فاصله از گسل (41/0
درصد) بهعنوان مهمترین عوامل محیطي مؤثر بر وقوع

جلد  ،41شماره 4144 ،3

زمینلغزش منطقه مورد مطالعه شناسایي شدند.
همچنین ،متغیرهای فاصله از جاده ،کاربری اراضي،
فاصله از شبکه زهکشي ،بارش و موقعیت شیب نسبي
دارای اهمیت متوسط بودند .متغیر شاخص رطوبت
توپوگرافي و شاخص زبری سطح (میزان مشارکت
کمتر از یک درصد) اهمیت کمتری را در وقوع
زمینلغزش نسبت به دیگر عوامل محیطي به خود
اختصاص داد .بنابراین ،برای تهیه نقشه استعداد وقوع
زمینلغزش مدل با حذف این متغیرها مجددا اجرا شد.

جدول  -2میزان مشارکت الیههای پیشبیني کننده در مدل بیشینه آنتروپي

ارزیابی

نقشه

متغیرها

درصد مشارکت

مدل رقومي ارتفاعي
سنگشناسي
فاصله از گسل
فاصله از جاده
کاربری اراضي
فاصله از شبکه آبراهه
بارندگي ساالنه
موقعیت شیب نسبي
انحنای طولي
جهت شیب
درصد شیب
تراکم زهکشي
بافت خاک
شاخص قدرت جریان
 LSعامل
انحنای عرضي
شاخص رطوبت توپوگرافي
شاخص زبری سطح

33/1
33/9
41/0
0/3
5/0
1/3
3/3
3/3
4/5
4/1
4/4
4/9
4/0
4/3
4/1
4/3
4/4
4

پیشبینی

مناطق

مستعد

زمینلغزش نقشه پیشبینی مناطق مستعد
زمینلغزش :بر اساس منحني مشخصه عامل گیرنده
( ،)ROCاعتبارسنجي شد .همچنین ،مساحت زیر این
منحنيها ( )AUCبرای مدل بیشینه آنتروپي محاسبه
شد که نتایج آن برای هر سه مجموعه داده در جدول
 3نشان داده شده است .شکل  ،1نتایج ارزیابي را برای
مجموعه  S1نشان ميدهد .همانگونه که مشاهده
ميشود ،دقت مدل باالی  04محاسبه شد .بر اساس
منابع علمي ( )3445 ،Yessilnacarدر زمینه تحلیل
روش منحني  ROCو اعتبارسنجي مدلهای

پیشبیني مکاني ،ميتوان بیان کرد که مدلهای با
دقت بیش از  04درصد دارای کارایي خوب در
پیشبیني مناطق مستعد زمینلغزش دارد .همچنین،
شکل  5نتایج تحلیل حساسیت دادهها (صداقت مدل)
را نشان ميدهد .در بخش مواد و روشها اشاره شد که
این معیار حاصل اختالف بیشترین و کمترین مقدار
 RAUC-ROCاست و هر چقدر این اختالف کمتر
باشد ،نشاندهنده این است که مدل پایداری بیشتری
داشته و با تغییر مجموعه دادهها دقت مدل تغییر
زیادی نکرده است .همانطوری که مشاهده ميشود،
مقدار برای مرحله آموزش مدل  4/443و برای
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اعتبارسنجي  4/445بهدست آمد که نشاندهنده
پایداری مدل با تغییر مجموعه دادهها است
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( Marmionو همکاران.)3440 ،

جدول  -3نتایج ارزیابي مدل براساس معیار )(AUC
معیار ارزیابي

مجموعه دادهها

)(AUC

S1
S2

آموزشي

S3

میانگین
S1

اعتبارسنجي

0/025

آموزشي

اعتبار سنجي
0/02

0/006
0/015
0/01

0/015
0/005
0

زمین لغزش
شکل  -4منحني  ROCبرای زمینلغزش در دو مرحله آموزش و
اعتبارسنجي مدل

شکل  -5ارزیابي صداقت ( )Robustnessمدل بیشینه آنتروپي در
مراحل آموزش و اعتبارسنجي

مدل بر اساس AUC

در این تحقیق ،برای تهیه نقشه حساسیت
زمینلغزش در حوزه آبخیز گرگانرود ،از مدل بیشینه
آنتروپي استفاده شد .همچنین ،مهمترین عوامل
پیشبیني کننده در حساسیتپذیری زمینلغزش
شناسایي شد .تا کنون مطالعات زیادی با استفاده از

مدل بیشینه آنتروپي
زمینلغزش
4/943
4/941
4/949
4/945
4/005

S2

4/003

S3

4/004

میانگین

4/009

این مدل در کشور و خارج از کشور انجام شده است
( Dicksonو 3443 ،Perry؛  Rahmatiو همکاران،
3443؛  .)3449 ،Moghaddamدر مطالعه حاضر،
حدود  40عامل شامل کاربری اراضي ،فاصله از گسل،
فاصله از آبراهه ،سنگشناسي ،درصد شیب ،جهت
شیب ،مدل رقومي ارتفاعي ،بارش ،شاخص رطوبت
توپوگرافیکي ( ،)TWIانحنای طولي دامنه ،انحنای
عرضي دامنه ،عامل  ،LSتراکم شبکه زهکشي ،بافت
خاک ،شاخص شیب نسبي ) ،(RSPشاخص قدرت
جریان ) ،(SPIشاخص زبری سطح ) (TRIو فاصله از
جاده انتخاب شدند و با استفاده از نرمافزار
 ArcGIS 10.5و  SAGAبه الیههای رستری با
اندازههای سلولي  34متر در  34متر تبدیل شدند
(شکل .)3نتایج آزمون جکنایف نشان داد که عوامل
رقومي ارتفاعي ( 33/1درصد) ،سنگشناسي (33/9
درصد) و فاصله از گسل ( 41/0درصد) بهعنوان
مهمترین عوامل محیطي مؤثر بر وقوع زمینلغزش
منطقه مورد مطالعه شناسایي شدند .در مطالعهای که
بهوسیله  Dicksonو  )3443( Perryبا استفاده از مدل
بیشینه آنتروپي انجام شد ،متغیرهای گسل و شیب
مهمترین عوامل در وقوع زمینلغزشهای پرتگاهي
تشخیص داده شد .همچنین ،در مطالعه دیگری
بهوسیله  Azarehو همکاران ( )3449که با استفاده از
همین مدل بر روی فرسایش خندقي انجام گرفت،
متغیر جهت شیب ،فاصله از رودخانه ،لیتولوژی و
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کاربری اراضي بهترتیب مهمترین متغیرهایي بودن که
بیشترین تأثیر را در توزیع مکاني فرسایش خندقي
داشتند که این نتایج نشان دهنده این است که عوامل
مؤثر بر هر خطر در یک منطقه متفاوت از منطقه و
خطر دیگر است؛ از طرفي ،شناسایي این عوامل
ميتواند برای مطالعات آن خطر بهوسیله مدلهای
مختلف بهوسیله محققان دیگر بسیار اهمیت داشته
باشد ،چرا که با حذف عوامل کم اثر بر هر خطر مدل
بهتر آموزش دیده و دقت آن افزایش خواهد یافت
( Azarehو همکاران .)3449 ،پس از انجام مدلسازی
مکاني پیشبیني مناطق دارای پتانسیل خطر
زمینلغزش نقشه حساسیتپذیری برای خطر
زمینلغزش با استفاده از متغیرهای پیشبیني کننده و
هر گروه از نقاط وقوع بهصورت جداگانه اجرا شد .در
مطالعه حاضر برای تعیین تأثیر تغییر مجموعه دادهها
(نقاط وقوع) و تحلیل حساسیت دادهها ،نقاط وقوع
زمینلغزش به سه گروه ( )S1, S2, S3تقسیم و ارزیابي
صداقت ( )Robustnessمدل انجام شد .بنابراین ،نقشه
نهایي استعداد وقوع زمینلغزش میانگین سه نقشه
حساسیتپذیری زمینلغزش است که با اجرای هر
مجموعه نقاط وقوع بهدست آمده بود؛ چرا که با
تقسیم نقاط وقوع فقط به یک گروه از دادهها با نسبت
 04درصد به  34درصد ،نتایج مدل نميتواند قابل
اعتماد باشد و باید با مجموعههای بیشتری از این نقاط
و میانگینگیری از آنها نقشه نهایي تهیه شود
( Angileriو همکاران3443 ،؛  Conoscentiو
همکاران3441 ،؛  Rahmatiو همکاران3440 ،؛
 Javidanو همکاران .)3434 ،از نقشه میانگین
حساسیتپذیری بهترتیب حدود  41/00و  0/44درصد
در طبقه خطر باال و خطر خیلي باال قرار گرفت .نقشه
پیشبیني مناطق مستعد زمینلغزش بر اساس منحني
مشخصه عامل گیرنده ( )ROCارزیابي شد .همچنین،
مساحت زیر این منحنيها ( )AUCبرای مدل بیشینه
آنتروپي محاسبه شد که نتایج آن برای هر سه
مجموعه داده در جدول  3نشان داده شده است .بر
اساس این معیار ،دقت مدل باالی  04درصد برای هر
سه گروه داده محاسبه شد و دقت نقشه حاصل از
میانگین این سه گروه حدود  94درصد در مرحله
آموزش و  00درصد در مرحله اعتبارسنجي بهدست
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آمد .بر اساس منابع علمي در زمینه تحلیل روش
منحني  ROCو اعتبارسنجي مدلهای پیشبیني
مکاني ميتوان بیان کرد که مدلهای با دقت بیش از
 04درصد دارای کارایي خوب در پیشبیني مناطق
مستعد زمینلغزش دارد .این موضوع بهوسیله
 Rahmatiو همکاران ( )3443که به تهیه نقشه
پتانسیل آبهای زیرزمیني با استفاده از دو مدل
جنگل تصادفي و بیشینه آنتروپي را در منطقه مهران
ایران اقدام کردند و از منحني  ROCبرای ارزیابي دقت
مدلها استفاده کردند ،قابل تأیید است .نتایج این
مطالعه نشان داد که مدل بیشینه آنتروپي با دقت 94
درصد عملکرد بهتری را نسبت به مدل جنگل تصادفي
با دقت  00/0درصد از خود نشان داد .همچنین ،نتایج
ارزیابي بر اساس منحني  ROCدر پژوهش  Azarehو
همکاران ( )3449برای مدلسازی فرسایش خندقي
که در یک منطقه نیمهخشک ایران با استفاده از مدل
آماری دو متغیره ،یعني عامل قطعیت ( )CFبیشینه
آنتروپي ( )MEانجام شد .دقت مدل بیشینه آنتروپي
 00/3درصد و مدل عامل قطعیت  04/0درصد بهدست
آمد.
نتیجهگیری
بهعنوان نتیجهگیری نهایي تحقیق ميتوان گفت
عوامل محیطي و عوامل انساني از جمله جادهسازی
نقش زیادی در وقوع زمینلغزشهای حوضه گرگانرود
ایفا کرده است .همچنین ،با توجه به نتایج حاصل از
دقت و صحت باالی نقشه حساسیت زمینلغزش مدل
بیشینه آنتروپي ،ميتوان اظهار داشت که این مدل
دارای قابلیت الزم برای تهیه نقشه استعداد وقوع خطر
در شرایط آبخیزهای مشابه با حوزه آبخیز گرگانرود
است.
پیشنهادات
 -4بهمنظور شناسایي دقیقتر خطر زمینلغزش،
استفاده از تصاویر ماهوارهای دقیقتر و اطالعات
 LiDARبرای تجزیه و تحلیل پیشنهاد ميشود.
 -3عالوهبر تعیین مناطق حساس به زمینلغزش،
میزان رشد گسترش آنها بر اساس تصاویر
ماهوارهای دورههای زماني مختلف مورد پایش

311/

. . . شناسایي مهمترین عوامل پیشبیني کننده در تهیه نقشه حساسیتپذیری

) و میزان تولیدHazard retreat( تخمین رشد آنها
.رسوب آنها ارائه شود
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