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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

امنه ای در مقیاس ناحیه ای در حوزه دماوند به روش دتحلیل ناپایداری 

 شبکه های عصبی

 3و مهدی مخبری 2، رضا طالئی1علی محمد قائدشرف

 استهبانواحداسالمی کارشناسی ارشدرشته ژئوتکنیک گروه عمران دانشگاه آزاد -1

 دانشگاه اردبیلآبخیزداری استان اردبیل واستاد رئیس مرکز تحقیقات -2

 مدیر گروه و استاد رشته ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد استهبان -3

 

 چکیده

کوههای البرز مرکزی کیلومتر مربع واقع در استان تهران در حاشیه جنوبی رشته  6/636در این تحقیق حوزه آبخیز دماوند به مساحت      

هوای  ( و بررسوی 1001111و  1021111های هووائی   واقع شده با آماده سازی نقشه زمین لغزش و شناسنامه اطالعاتی آنها براساس عکس

تهیوه گردیودب براسواس      ArcGIS 9.2های اطالعاتی مربوط به عوامل موثر بوا اسوتقاده از یکوی     میدانی شروع شد در مرحله بعدی الیه

DEM  در سیستم    های اطالعاتی مربوطبه دست آمده الیهGIS شبکه های عصوبی  چند الیه ون یرسپتردر این یژوهش از ( آماده شدب

ده استب  هودف ایون   شده  ستفاف  خطر وقوع زمین لغزش( ابسته هدوابینی یک متغیر ییش هبآن  دره ییش بینی کل ساخت یک مدای بر

ت مناطق لغزشی و غیر لغزشی و ساختن یک مدل ریاضی مناسب احتمال وقوع زمین خصوصیاو ها یژگیکه با شناخت وست یژوهش این ا

 افزارهای کامپیوتری بوه روش جوداول تووافقی و    مطالعات آماری با استفاده از نرم  ،های منطقه تمام زمین لغزشلغزش ها را  محاسبه کردب

تک عوامل مؤثر بدست آمده و بوا   توافق برای تک ه است همچنین مقادیر ضرایب و کای( انجام گرفت آزمون آماری به روش نایارامتری  مربع

متغییر های مستقل که همان عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها هستند تاثیر متفواوتی در یویش بینوی وقووع     شده اندب همدیگر مقایسه 

د که مدل سازی از دقت خیلی خوبی برخوردار بوده و نشان می ده ROCارزیابی این مدل بر حسب روش  زمین لغزش توسط شبکه دارند

درصد ار ییش بینی ها صحیح هستند 8/81بیش از 

 ،عوامل،شبکه های عصبی ، متغییر مستقلیرسپترونواژگان کلیدی :
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 استان اردبیل 

 مقدمه

 از حد از بیش استفادهب است ای دامنه های نایایداری ایم بوده مواجه آن با دیرباز از که طبیعی مهم های یدیده از یکی

ه شناخته شددازش، صلی ترین عنصر یران ابه عنوون نر، سیستم عصبیدر  استب شده یدیده این تشدید باعث طبیعی منابع

ه اند0 صلی تشکیل شداسه قسمت م آن ها  از که تماد دارد جورون ونون تریلیو 111ود حدن نسان ابددر کلی ربه طواستب 

ستب ن اکسوآیک و یت رندادی دتعدون دارای ست هر نرامشخص چنانکه ب  3نکسوو آ 2یترند، د1لبدنه سلو

یگر ی دهاون نرن کسورا از آلکتریکی ی اهال سیگناو لکتریکی هستند ی اهال سیگناه یافت کننددرمناطق ان یتهابهعنورندد

،  عمل می  کندی ورودی هال سیگناروی برده و هم کرافرون فعالیت نرای برزم را الژی نرل امی برندب بدنه سلول به  بدنه سلو

را از شیمیایی ولکتری اهال نیز سیگنان کسوددب آمی گرل ستانه مدآمقایسه با یک سطح ده و سای یک عمل جمع جبربا که  

ون را سایر نری یت هارنددبه ون یک نرن از کسوآها منتقل می کندب محل تالقی یک رون یت سایر نورنددبه ل بدنه سلو

ی هالمانی که سیگنازندب زمی ساار برقررا ها ون بین نرط تباارکوچکی هستند که ی حدهاواسینایسها نامند ب می 4سینایس

ژ لتاویک د خوت ورودی تصاالاز اهر یک ون  از تحریک می کندب نر، آن را سدرمی ون ها به یک نرون سایر نرن کسواز آعصبی 

ون ستانه برسد نرار آین  به مقدار اگر مقداکندب هم جمع می بارا ها و آن یافت می کند ، درعصبیی هال توسط سیگنارا کم 

ست یک اممکن ت آن، نیز با توجه  به شدن کسوو آمی نماید ل ساارجی وخرژ لتاویک د خون کسوآبه د و تش می گیرآ

ر عبورا الی هیچگونه سیگندن  بوآن، لیل ضعیف دینکه به ایگر بفرستد یا ی دهاون یت نررنددبه ، توسط سینایسل را سیگنا

باید ون، نرد عملکره نحواز جمالی اید دین ابا د می شوم نجان انسای امغزی به همین ترتیب تمامی فعالیت هاو ندهدب 

نماید ی جبرده با یکدیگر جمع سارا نها ، آهمیت  هر یکاباشد که با توجه به ادی ورودی تعددارای که د حی شواسیستمی طر

  بنمایدل سااریگری دهارون به نورا نها ، آع تبدیلبه تابم توسط یک تابع موسوو 

 

 مواد وروشها
از عصبی ی شبکهها استبع کیلوومتر مربو 6/636محدودۀ مورد مطالعه، حوزۀ آبخیز رودخانۀ دماوند به وسعت تقریبی 

الیه اول، کنند ب الیه میبا هم عمل ازی موبه صورت ست که ه اتشکیل شدون نرم به نای شگردازیرده ساای جزاالیههایی شامل 

  6نالیه میانی یا الیه ینهادوم، الیه ری یا همان عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها هستندب  مای آمترهاراست که  یاا 0ورودی

د  موجوی های از  دادهسته بندت دطالعااج استخر، این الیهاصلی ر اهندب کادتشکیل میرا شبکه ر ختاسااساس هستند که 

دازشگر ند توسط یک یا چند عنصر یراتومیین الیه د امی شو، بر تعیینرکارات نتظاس اساابر   6جیوخر یا الیه خرآستب الیه ا

بر ون نردو  تأثیران گر میزنبیاست کهانی دارای وزهر الیه دب شوشناخته ، ستانهایی ی سته بندده هندن دنشاآن جی وکه خر

ین حالت گیردب در امی رت صو، ستامترها رایاآورد برن که همایگیردنینیااها( توسط قو وزنمترها راب یاست تخمین ایکدیگر 

یا  ییش بینی ل ک مدیان عنوبه ند  اشبکه می تو، جی هاوخرو ها ورودی تابعی بین ط تبااریافتن و شبکه ی گیردیااز یس 

د آوردن به یازش( و موی  آگیردیام گا، دو شبکهد عملکردب در شوده ستفا، اجدیدی ورودی لگوایک یاسخ مطابق با یک 

درصد( 31مایشی  وآزصد( در61شی زموآمجموعه دو به دف به  تصاداده ها قعیت واین امبتنی بر د دارد و جوداده ومایش(  آز

در که رود می ر نتظاد و  امی گیررت مترها صوراشی تخمین یازموی آهادادهمبتنی بر مجموعه زش، موم آگاشدندب در تقسیم 

                                                             
1 Cell body (Soma) 
2 Dendrite 
3 Axon 
4 Synaptic 
5 Input Layer
6 Hidden Layer
7 Output Layer
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( مایشیی آزها دادهدید جی هادر دادهمه ده و در اداشناسی کرزبارا ها د در دادهموجوی لگواباشد که در ین مرحله شبکه قاا

ییش را مایشی ،  داده های آزشیزموداده های آمرحله از صل حای هاآوردبرس سااشبکه بر ، مایشم آزگااستفاده نمایدب در 

 کندب  میبینی 

ی روش نظری مبنان هما، یتمرلگواین ی انظری ستب مبنااخطا ر نتشاایتم  یس رلگوی، اگیردیای یتم هارلگواز ایکی 

عصبی تحت عنوان  ن می باشدب در این یژوهش از شبکهفسورا -نیوتننیوتن و -ی گوسجز هات مبتنی بر مشتقال معمو

می کند که نتای  ییش بینی عمل ای گونه یرسپترون جهت ییش بینی خطر زمین لغزش ها استفاده شده استب این شبکه به 

ه عصبی به نام یرسپترون چند ل  می تواند با مقادیر هدف مقایسه شودب برای حل مسایل غیر خطی از یک شبکمداز حاصل 

های  این سه الیه با نامالیه قرار می گیرندب 3است که در ای از نرون های یایه  مجموعه پترونیرساستفاده می شودب شبکه الیه 

است و از روش  8یک شبکه با ساختار رو به جلو یرسپترون الیه خروجی شناخته می شوندب شبکهالیه ورودی، الیه ینهان و 

شودب به عبارت  یک شبکه باناظر محسوب می یرسپتروندگیری شبکه استفاده می کندب شبکه برای یا 9انتشار خطا رو به عقب

های آموزشی  ورودی شبکه(، خروجی صحیح آنها نیز به شبکه آموزش داده  دیگر، برای آموزش این شبکه باید عالوه بر داده

و حل  تواند هر مسئله خطی و غیر خطی را یاد گرفته با سه الیه می یرسپترونشودب بر اساس قضیه کلوموگروف یک شبکه 

 بکند

 نتایج
درصد  60های اطالعاتی تهیه گردیده استب در اینجا نیز ییکسل و بصورت الیه 1816311منطقه در قالب به ط مربوت طالعاا

ب اجرای مدل (1خروجی بکار گرفته شده است  جدول از ییکسل ها جهت ساخت مدل و بقیه آن ها جهت ارزیابی تحلیل های

 شده استب اجرابا دوالیه ینهان 

الیه0 خالصه مدل یرسپترون چند2جدول 0 خالصه فرآیند انجام شد  1جدول   
 

 

 

های جدانگه داشته نمونه رد مودر شبکه نهایی ده از ستفاه و اشدم نجازش اموآبه نتای  ط مربوت طالعاخالصه مدل، ابخش در 

ه شدده ستفاا  هکنندفعال تابع  از جی والیه خردر که آن لیل دبه  11ییونتر(ب خطای آ16-4شده مشاهده می شود جدول

برساندب د خوار به کمترین مقدرا ین تابع خطا ان امیزدارد سعی د یند خوآطی فردر شبکه ه  استب شدول آورده  جد، در ستا

 ها اشتباه ییش بینی گردیده استب درصد از آن 2/6در بین ییکسل های که از آن ها برای ساخت مدل استفاده شده است، 

                                                             
8 Feed Forward
9 Back Propagation
10 Cross entropy error 

Case Processing Summary 

 N درصد 

 نمونه ها
 %6051 1362961 آموزش

 %2051 404301 آزمایش

 1816311 1816311 موثر

  1 مانع شدن

  1816311 کل

Model Summary 

 آموزش

Cross Entropy Error 2608115310 

Percent Incorrect Predictions 652% 

Stopping Rule Used 

Maximum number 

of epochs (100) 

exceeded 

Training Time 1:13:16.69 

ارزش 

 یابی
Percent Incorrect Predictions 652% 

Dependent Variable: Landslide 
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 استان اردبیل 

ها هستند تاثیر متفاوتی در ییش بینی وقوع و عدم وقوع زمین مل موثر در وقوع زمین لغزشمتغیرهای مستقل که همان عوا

نشان داده شده استب براساس نتای  به دست آمده  3لغزش توسط شبکه دارندب میزان این اهمیت بعد از نرمال سازی در جدول 

ها بیشترین تاثیر را وقوع زمین ها و درصد شیب دامنهها فاصله از سازهها، محل رودخانهتوان چهار متغیر فاصله از راهمی

 ها داشته باشند لغزش

نتیجه نهایی اختصاص یک مقدار عددی بین صفر و یک برای هر ییکسل است که گویای احتمال وقوع زمین لغزش در یک 

 (ب 1ده شده است  شکلمقیاس عددی بین صفر و یک استب این نتای  بصورت یک نقشه ییش بینی خطر زمین لغزش نشان دا

اهمیت متغیرهای مستقل در ییش بینی وقوع زمین لغزش3جدول  

 

Independent Variable Importance 

 اعتبار اعتبار عوامل

damanehFinal .133 1850% 

LithologyFinal .118 456% 

AspectFinal .163 3050% 

RankedErtefaFinal .162 3458% 

CodedLanduseFinal .136 2151% 

RankedRainFinal .193 0251% 

fault .199 0059% 

riverdis .162 9152% 

roaddis .168 11151% 

villdis .119 6151% 

pga .103 2956% 

 

ب08 114.  4% 

 

 

صبین لغزش برمبنای مدل شبکه های عنقشه احتمال خطر زمی0 1شکل          

ساس گروه بندی به روش فواصل مساوی0 رده های مختلف خطر زمین لغزش در منطقه برا 2شکل   

بندی آن به درجات مختلف خطر استب گروه استفاده عملی از  مقادیر برآوردی برای احتمال خطر زمین لغزش نیازمند طبقه

بندی خطر براساس احتماالت با فواصل مناسب در بیشتر منابع مورد استفاده قرار گرفته استب در این روش به حساسیت نسبی 
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 استان اردبیل 

های بدون خطر، خطر بسیار یائین، کم خطر، متوسط و زیاد نتیجه ها  تاکید شده استبکالسهر کالس نسبت به دیگر کالس

% از منطقه مورد مطالعه در گروه با بدون خطر و یا با خطر بسیار یائین قرار 1/68ه بندی نهایی در هر سه مدل استب چنانکه رد

نمایندب ارزیابی درصد از ییکسل های منطقه را اشغال می 0/3و  8/6گرفته استب کالس های با خطر متوسط و باال  به ترتیب 

درصد ار  8/81می دهد که مدل سازی از دقت خیلی خوبی برخوردار بوده و بیش از نشان  ROCاین مدل بر حسب روش 

 (3ییش بینی ها صحیح هستند  شکل 

 

 
 براساس مدلسازی شبکه های عصبی 818/1با سطح زیر منحنی برابر  ROCمنحنی  3شکل 

 نتیجه گیری
زمین لغزش استفاده شد که هدف این آزمون این های عصبی از یرسپترون چند الیه برای ییش بینی وقوع در یژوهش شبکه

است که با شناخت ویژگی ها وخصوصیات مناطق لغزش و غیر لغزشی و ساختن یک مدل ریاضی مناسب  احتمال وقوع لغزش 

ها را محاسبه کندب متغییر های مستقل که همان عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها هستند تاثیر متفاوتی در ییش بینی وقوع 

زمین لغزش توسط شبکه دارند که چهار منغییر فاصله از راهها  محل رودخانه ها فاصله از سازه و درصد شیب دامنه ها 

است این نتای  بصورت نقشه  1و  1بیشترین تاثیر در وقوع لغزش داشته اند احتمال وقوع لغزش در یک مقیاس عددی بین 

 د  در ناحیه  یرخطر و با خطر متوسط قرار گرفته استبدرص 3/11ییش بینی خطر زمین لغزش ارائه شده که 

 منابع
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