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Abstract
The current study is aimed to zoning flood probability map in the Saliantapeh catchment is located in the Golestan Province. To this aim, two wellknown data mining models namely Random Forest (RF) and Support Vector Machine (SVM) were applied due to their robust computational
algorithm. Flood inventories were gathered through several field surveys using, local information and available organizational resources and
corresponding map was created in the geographic information system. Reviewing several worldwide studies, 13 predisposing variables including
proximity to stream, soil texture, lithological units, land use/cover, slope percent, elevation/DEM, slope aspect, plan curvature, profile curvature,
stream power index and topographic wetness index were chosen and the corresponding maps were generated in the geographic information system. In
this study, after preparing the predictor maps, SPSS software was used to analyze this data and testing Multi-collinearity. In order to evaluate models’
results the area under the receiver operating were used. Three different sample data sets (s1, s2, s3) including 70% for training and 30% for validation
were randomly gathered to evaluate the robustness of the applied models. Results showed that the RF model with the area under curve value of 0.96
and robustness of 0,001 in validation step had better performance on flood probability zonation over the study area.
Keywords: Flood, Golestan Province, Random forest, Robustness, Support vector machine.
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* نویسنده مسئول

محمدرضا طهماسبی ،سعید شعبانلو ،احمد رجبی ،فریبرز یوسفوند

مقدمه

الگوریتمهای تخمین توزیع ،تکرار باالی فرایند مدلسازی

یکی از این بالیای طبیعی که منجر به خسارتهای زیادی

و طبیعت داده محور ،توانایی باالیی در شناسایی رفتار

در دهههای اخیر شده است ،سیل میباشد .روند افزایش

وقوع خطر سیل داشته و در پژوهشهای متعددی برتری

سیل در پنج دهه گذشته نشان میدهد که تعداد وقوع سیل

نسبی خود را نسبت به مدلهای آماری دو متغیره و چند

در دهه  80نسبت به دهه  40کمابیش ده برابر شده است

نمودهاند .همچنین دادهکاوی را میتوان

متغیره اثبات

Abdi,

فرایند و تکنولوژی تشخیص ناشناختههای گذشته برای

 .)2006سیل جریان آب بیش از حد طبیعی است؛ چنین

رسیدن به مزیت رقابتی نامید .در دادهکاوی بر جستجو در

حالتی درصورتیکه جان انسانها و زندگی بشر را به خطر

میان انبوه داده برای استخراج الگوهایی که تشخیص آنها

بیندازد بال بهشمار میرود .از نظر هیدرولوژیستها اندازه

برای انسان بسیار پیچیده و ظریف است تأکید میگردد

و به بیان دیگر  900درصد افزایش داشته است (

سیل بهترین نحو با حداکثر جریان تشریح میشود

( Hall,

(.)Nouri & Eskandi, 2009

 .)1981تجارب کشورهای مختلف نشان میدهد که اولین

از اینرو ،مطالعات مختلفی با استفاده از مدلهای

مرحله جهت کاهش آثار زیانبار سیل ،شناخت مناطق

مختلف از جمله در بحث سیل درنقاط مختلف ایران

سیلگیر و پهنهبندی این مناطق از لحاظ میزان خطر

صورت گرفته است؛ ،(2015, 2016a) Rahmati et al.

سیلگیری است تا براساس نتایج حاصله بتوان در رابطه با

 (2019) Bui et al. ،(2016) Khosravi et al.و

نحوه استفاده از اراضی و کاربریهای مختلف از جمله

 ،(2012) Kheyrizadeh et al.با استفاده از مدل  ANPبه

کشاورزی ،شهری و صنعتی تصمیمگیری نمود و زیانهای

پهنهبندی پتانسیل خطر وقوع سیالب در حوزه آبخیز

ناشی از سیل را به حداقل ممکن کاهش داد.

مردق چای پرداختند .نتایج نشان داد پنج درصد از سطح

فرایند وقوع این خطر بسیار پیچیده بوده و عوامل

حوضه که مربوط به قسمتهای پاییندست حوضه است

مختلفی در رخداد آنها نقش دارند .از اینرو ،پیشبینی

در خطر وقوع سیالب بسیار زیاد و حدود  29درصد از

وقوع آن نیز مشکل است .در سالهای گذشته ،ارزیابی

سطح حوضه در خطر وقوع سیالب زیاد است.

بینالمللی موضوع مهم پژوهش
حساسیت 1برای جوامع 

 (2017) Rahmati & Phourghasemiبهمنظور

شده است و تبیین و بهکارگیری مدلهای مختلف برای

مدلسازی مکانی مناطق مستعد سیل در استان گلستان ،از

پیشبینی مکانی مناطق مستعد وقوع خطرات طبیعی

سه مدل تابع شواهد قطعی ( ،)EBFجنگل تصادفی ()RF

توسط پژوهشگران مختلفی مورد بررسی قرار گرفته

و درخت رگرسیونی پیشرفته ( )BRTاستفاده کردند .نتایج

است .پیشبینی مکانی رخداد خطرات طبیعی از طریق

نشان داد که هر سه مدل قابلیت باالیی در تجریه و تحلیل

بهکارگیری مدلهایی که بهواسطه دادههای مکانی بهوجود

ارتباط میان عوامل محیطی و رخدادهای سیل دارند.

آمده و خروجی آنها منجر به تهیه نقشههای حساسیت

همچنین نتایج ارزیابی دقت مدلها نشان داد که مدل تابع

مناسبترین راهکار

میشود،
به هرکدام از این خطرات 

شواهد قطعی دقت باالتری نسبت به دو مدل دیگر دارد.

برنامهریزی مدیریت اراضی در حوزههای آبخیز

برای

دهههای اخیر پژوهشهای مختلفی در
همچنین در 

Rahi,

سراسر دنیا برای پیشبینی و شناسایی مناطق مستعد سیل

جهت پیشگیری از رخداد این وقایع است (

بهکارگیری
 .)2018مدلهای ماشین یادگیری به لحاظ 

با استفاده از این الگوریتمها و مدلها انجام شده است ،از
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جمله :مدل درخت تصمیم ( ،)DTمدل ترکیبی دومتغیره و

ارزیابی دقت مدل ،صداقت و ربوستنس مدل نیز مالک

Tehrany

ارزیابی قرار بگیرد .برای رفع شکافهای مطالعه ،این

)et al., 2013, 2015؛ نسبت فراوانی ( )FRو ماشین بردار

مدلهای شناختهشده بهعنوان بنچمارک در حوضه آبریز

پشتیبان ()Mojaddadi et al., 2017()SVM؛ مدلهای

سالیانتپه واقع در استان گلستان مورداستفاده قرار گرفتند.

درخت بایس ساده ،(NBTree) 2درخت تصمیمگیری

منطقه موردمطالعه بهدلیل تغییرات کاربری اراضی (بهویژه

)Chen, ( (RF

شهرنشینی) در جنگلها و تغییرات آبوهوایی در برابر

 Albers et al. (2016) .)2020از رویکرد مدلسازی

پدیده سیالب بسیار مستعد بوده است .سیل از

جنگل تصادفی برای تجزیه و تحلیل سیل در سیستم

ویرانکنندهترین خطرات طبیعی در این منطقه است.

Lee

بنابراین ،پهنهبندی مناطق مستعد سیل و اقدامات پیشبینی

 (2007) & Pradhanدر مطالعهای به پیشبینی مکانی نقشه

خطر سیل میتواند ،در کاهش تلفات آن به کشاورزی و

حساسیت به سیالب با استفاده از مدلهای جنگل تصادفی

زندگی بشر کمک کند .از اینرو ،از اهداف اصلی کار

و درخت رگرسیون تقویتشده در شهر سئول ،کره

فعلی استفاده از دو الگوریتم شناختهشده یادگیری ماشین

جنوبی پرداختند .ارزیابی صحت مدل جنگل تصادفی،

 RFو  SVMبهعنوان روشهای هوشمند و مقایسه

براساس الگوریتمهای رگرسیون و طبقهبندی ،دقت

مهارت آنها در پهنهبندی احتمال وقوع سیل در حوضه

باالتری را نسبت به مدل رگرسیون تقویت شده نشان داد.

آبریز سالیانتاپه و در نهایت ارزیابی پایداری و و صداقت

 (2019) Woznicki et al.به تهیه نقشه کامل دشت

روشهای ذکرشده با ایجاد سه مجموعه داده جداگانه

سیالب در ایاالت متحده موقت با استفاده از جنگل

( )S3 ،S2 ،S1است.

چندمتغیره ،مدل ماشینبردار پشتیبان (( )SVM

متناوب (ADTree) 3و مدل جنگل تصادفی

مخزن تنظیم شده در بخشی از کانادا استفاده کردند.

تصادفی اقدام نمودند .عملکرد مدل جنگل تصادفی
توانایی آن را برای نشان دادن موفقیت سایر مناطق سیالبی

مواد و روشها

نقشهبرداری نشده را تأیید کرد ،درحالیکه فقط از

منطقه مورد مطالعه

دادههای عمومی استفاده می شود.

حوضه آبریز سالیانتپه (با مساحت  4515/17کیلومترمربع)

مروری بر پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که

در استان گلستان در شمال شرقی ایران واقع شده است که

 SVMو  RFبهعنوان روشهای کارآمد برای مدلسازی

در محدوده طول جغرافیایی  36درجه و  30دقیقه تا 37

خطر سیل هستند .بهعبارت دیگر ،از این مدلهای

درجه و  20دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی 54درجه و 20

شناختهشده بهطور گسترده برای بررسی و مدلسازی

دقیقه تا  55درجه و  40دقیقه شرقی قرار گرفته است

وقایع با دقت و کارایی خوب استفاده شده است .تازگی

(شکل .)1منطقه موردمطالعه بهدلیل تغییرات کاربری اراضی

اصلی در مطالعه حاضر این است که برای انتخاب مدل

از جمله جنگلزدایی و توسعه بیرویه ،در سالهای اخیر

برتر برای پهنهبندی مناطق مستعد سیل در منطقه سالیان

بهشدت تحت تأثیر وقوع سیل قرار گرفته است .تسریع خطر

( S1, S2,

سیل در اثر فعالیتهای غیرمسئوالنه بشر ایجاد شده است .از

 )S3شامل  70درصد برای آموزش مدل و  30درصد برای

نظر توپوگرافیکی میانگین ارتفاع این منطقه بین  -20تا 3652

اعتبارسنجی بهصورت تصادفی آماده شد تا عالوه بر

متر میباشد.

تپه ،سه سری متفاوت از نقاط وقوع خطر سیل
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Figure 1. Location of the study area. a) Iran, b) Golestan province, c) Digital e; evation model of Saliantapeh catchment

میانگین میزان بارش ساالنه تقریباً بین 810-348

ملی میشود که توسط تکنیکهای متعددی از جمله تفسیر

میلیمتر است .کاربری اراضی غالب منطقه مطالعاتی،

عکسهای هوایی ،مطالعات ژئومورفولوژی ،تصاویر ماهواره-

کشاورزی ( 43/69درصد) با مساحت 1973/24

ای ،وقوع رویدادهای گذشته و پیمایشهای میدانی

کیلومترمربع است .متوسط حداقل و حداکثر دما بهترتیب

(صحرایی) تهیه میشود ( .)Guzzetti et al., 2000در منطقه

 11و 18/5درجه سانتیگراد است .منطقه مورد مطالعه

موردمطالعه حدود  71نقطه وقوع سیالب با استفاده مطالعات

شامل  300روستا است و شهرها تا حدی میتوانند در

صحرایی ،استفاده از از اطالعات محلی و گزارشهای

معرض انحراف وقایع سیل قرار بگیرند .در این پژوهش

موجود در منطقه و اداره آب منطقهای استان گلستان تهیه شد.

نقشه پراکنش سیالب و انتخاب  13عامل

پس از 
تهیه

در هنگام اجرای مدلهای دادهکاوی باید نقاط مورداستفاده

پهنهبندی احتمال وقوع سیل در حوضه
پیشبینیکننده 

برای آموزش مدل 4از نقاط اعتبارسنجی

سالیانتپه با استفاده از دو مدل شناختهشده  RFو ،SVM


 .)& Pradhan, 2007بنابراین الگوریتم تقسیمبندی تصادفی

در نهایت ارزیابی براساس شاخص  AUCو معیار

(

ربوستنس مدل برتر انجام شد .نمودار جریانی مراحل

 )2016bبرای جداکردن نقاط آموزشی و نقاط اعتبارسنجی

انجام تحقیق در شکل ( )2ارائه شده است.

مورداستفاده قرار گرفت .که در این پژوهش  70درصد از این

5

متفاوت باشند ( Lee
6

Pourtaghi & Pourghasemi, 2014; Rahmati et al.,

نقاط برای آموزش مدلیا کالیبراسیون مدل و  30درصد برای
تهیه نقشه پراکنش سیالب

اعتبارسنجی مدل استفاده شد .برای ارزیابی صداقت مدل 7و

نقشه پراکنش خطرات طبیعی بسته به هدف و قابلیت

حساسیت دادهها ( )Conoscenti et al., 2014سه مجموعه

دسترسی به دادهها شامل دو دسته مقیاس محلی و مقیاس

داده آماده شد.
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Figure 2. Flow diagram of used method for current research

تهیه عوامل کنترلکننده پیشبینیکننده خطر سیل

کنترل جریانهای سطحی ،رواناب و رسوب دارد ( Dickie

در این پژوهش براساس مرور منابع و با بررسیهای

 .)& Parsons, 2012نقشه کاربری اراضی و نقشه بافت

انجامشده در منطقه موردمطالعه حدود سیزده عامل شامل

خاک از اداره منابع طبیعی استان گلستان تهیه شد .نقشه

واحدهای سنگشناسی ،کاربری اراضی ،فاصله از شبکه

کاربری اراضی با استفاده از تصاویر گوگل ارث اصالح

آبراهه ،بافت خاک ،درصد شیب ،جهت شیب ،طبقات

شد .بافتهای لومی شنی ،لومی رسی ،لومی رسی شنی،

ارتفاعی ،8بارش ،شاخص رطوبت توپوگرافیکی (،)TWI

رسی سیلتی ،لومی رسی سیلتی و لومی سیلتی از

انحنای طولی دامنه ،انحنای عرضی دامنه ،شاخص قدرت

بافتهای خاک اراضی این منطقه است .فاصله از شبکه

جریان )SPI( 9و تراکم شبکه زهکشی انتخاب شدند و با

آبراهه یکی از مهمترین متغیرهای محیطی است که روی

استفاده از نرمافزار  ArcGIS 10.5و  10SAGAبه الیههای

بزرگی و سرعت سیل تأثیر میگذارد (

رستری با اندازههای سلولی  30m×30mتبدیل شدند .در

 .)2012این عامل پایداری یک دامنه را از طریق اشباع

این مطالعه بعد از آمادهسازی الیهها ،برای آنالیز این

مواد بر روی دامنه کنترل میکند (.)Yalcin et al., 2008

دادهها و بررسی همخطی

11

آنها از نرمافزار

SPSS

استفاده شد ( .)Daoud, 2017با کنترلکردن شاخصهای

Glenn et al.,

نقشه فاصله از شبکه آبراهه با استفاده از تابع

Euclidean

 distanceدر نرمافزار  ArcGIS 10.5تهیه شد .فاصله از

آستانه تحمل 12و عامل تورم واریانس )VIF( 13هیچکدام

شبکه آبراهه از  12941-0متر متغیر است .بهمنظور تبدیل

از دارای همخطی نبوده و برای مدلسازی استفاده شد.

شبکه آبراهه به یک نقشه و کمیت قابل اندازهگیری ،نقشه

الیه-مدل رقومی ارتفاعی ( )DEMمنطقه موردمطالعه از

تراکم زهکشی با ابزار  Line densityتهیه شد .نقشه

اداره منابع طبیعی استان گلستان و نقشه شیب ،جهت

بارندگی ساالنه حوزه آبخیز موردمطالعه با استفاده از

DEM

اطالعات بارش  20ایستگاه اندازهگیری که از اداره آب

تهیه شده است .کاربری اراضی نقش مهمی در عملکرد

منطقهای استان گلستان جمعآوری شد ،و با روش

14

فرایندهای هیدرولوژیکی و ژئومورفولوژیکی از طریق

درونیابی شد .این نقشه از  384تا  810میلیمتر بر سال

شیب انحنای عرضی و طولی دامنه از روی نقشه
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متغیر است .شاخص  SPIکه بیانگر توان فرسایشی آبراهه

مطالعه حاضر ،نقشه واحدهای سنگشناسی منطقه

Poudyal et

موردمطالعه با توجه به نقشههای زمینشناسی موجود در

 )al., 2010از روی مدل رقومی ارتفاعی با استفاده از

مقیاس  1:100.000از بخش مطالعات زمینشناسی ایران،

نرمافزار  SAGAتهیه شده است .عامل رطوبت

تهیه شده است .حوزه آبخیز موردمطالعه تحت پوشش انواع

توپوگرافیکی با اثرگذاری بر وضعیت رطوبت خاک و

مختلف سازندهای سنگشناسی قرار دارد و در  19گروه

توپوگرافی سطح و پاسخ هیدرولوژیکی در وقوع خطر

طبقهبندی شده است.

نقشههای مربوط به فاکتورهای

سیالب نقش دارد ( ،)Wilson et al., 2000بهطوریکه

کنترلکننده (الیههای پیشبینیکننده) در شکل ( )3ارائه شده

رطوبت خاک یک نقش مهم در ناپایداری دامنه دارد .در

است.

بوده و بر ناپایداری دامنهها تأثیر میگذارد (

Figure 3. Flood predictor maps [(a) DEM (m), (b) Aspect, (c) Slope, (d) Profile curvature, (e) Plan curvature, (f) Soil
texture (g) Topographic Wetness Index, (h) Drainage density, (i) Distance to stream (m), (j) Land use, (k) Rainfall
](mm), (l) Stream Power Index, (m) lithology.
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مدل جنگل تصادفی)RF( 15

این بردارها یک بردار ورودی  Pبعدی هستند که یک

مدل جنگل تصادفی یکی از روشهای مدلسازی درخت

جنگل را تشکیل میدهند .خروجیهای  kتولیدشدة

تصمیم است ( )Jafarian & Kargar, 2017بهگونهای که

گروهی مربوط به هر درخت برابر است با:

از تلفیق نتایج بهدستآمده از درختهای مختلف ،نتیجه

̂
𝑦 𝑦1 = ℎ1 (𝑥),
𝑦 … ̂2 = ℎ2 (𝑥),
)𝑥( 𝑘̂𝑘 = ℎ

()4

یا برآورد نهایی را راجعبه ارتباط میان خطرات طبیعی و

که 𝑘𝑦 خروجی درخت Kام میباشد .برای

عوامل محیطی ارائه میدهد .در مسائل مربوط به

بهدستآوردن خروجی نهایی ،متوسط همه پیشبینیهای

رگرسیون ،جنگل تصادفی تعداد اختیاری از درختان

درختها محاسبه میشود (.)Chen et al., 2020

ناآزموده (زیرمجموعهای از متغیرهای مستقل) است که
نتایج واکنش این درختان بهصورت ترکیبی جهت تخمین

مدل ماشین بردار پشتیبان)SVM( 16

صحیح استعداد وقوع خطر (متغیر وابسته) مورداستفاده

مدل ماشین بردار پشتیبان یکی از مدلهایی ماشینی

قرار میگیرد ( .)Servati et al., 2014این یک ابزار

یادگیری نظارتشده است که جهت طبقهبندی تفکیک

تحلیلی بسیار قدرتمند جهت جستجوی اطالعات و

گروهها بهکار میرود ( .)Wang, 2005ماشین بردار

اصالح تعداد بهینه درختان در مدل جنگل تصادفی است.

پشتیبان ،الگوریتمی پیشرفته است که براساس شناسایی

بهمنظور بهکارگیری این مدل در مدلسازی خطرات

شرایط مختلف و تعیین توابع مختلف ناپارامتری ،حداکثر

طبیعی از نرمافزار  Rو پکیج  random forestاستفاده می-

تفکیک را بین دادههای محیطی ایجاد میکند؛ بهگونهای

شود .کار ساخت جنگل با استفاده از درختها اغلب

که بتوان روابط مختلف میان عوامل محیطی و وقوع

بهروش کیسهگذاری انجام میگیرد .ایده اصلی روش

خطرات ایجاد نمود .این مدل قادر به ارائه ماشینهای

کیسهگذاری آن است که ترکیبی از مدلهای یادگیری،

خطی برای تولید یک سطح بهینه ،دادهها را با خطای کم و

نتایج و عملکرد کلی مدل را افزایش میدهد .به بیان ساده،

حداکثر فاصله میان صفحه و نزدیکترین نقاط آموزشی

جنگل تصادفی چندین درخت تصمیم میسازد و آنها را

(بردارهای پشتیبان) ،تفکیک مینماید ( Pourghasemi et al.,

با یکدیگر ادغام میکند تا پیشبینیهای صحیح و

 .)2013اگر نقاط آموزشی را بهصورت ] 𝑖𝑦  [𝑥𝑖 ,و بردار

Ɵk

ورودی } 𝑋𝑖 ∈ {1 − ,1تعریف کنیم و 𝑙  𝑖 = 1, … ,آنگاه

که مستقل از بردارهای تصادفی  Ɵ1... Ɵk-1بوده ،برای

در حالتی که دادهها بهصورت خطی قابلتفکیک هستند،

درخت Kام ،تولید میشود .همچنین همه بردارها دارای

قواعد تصمیمگیری که تعریف میشود و توسط یک صفحه

توزیع یکسانی میباشند .درخت رگرسیونی با استفاده از

بهینه که طبقات تصمیمگیری باینری را تفکیک میکند،

مجموعه دادههای آموزش و  Ɵkرشد میکند و نتیجه

بهصورت معادله زیر خواهد بود:

پایدارتری حاصل شوند .در این روش بردار تصادفی

مجموعه درختهای  Kبرابر است با:
()1

𝑁∑(𝑛𝑔𝑖𝑆 = 𝑌
)𝑏 𝑖=1 𝑦𝑖 𝑎𝑖 (𝑋, 𝑋𝑖 ) +

()5

} )𝑥( 𝑘𝐾 = {ℎ1 (𝑥), ℎ2 (𝑥) … ℎ

که در اینجا:

که در آن Y ،نتیجه معادله yi ،ارزش طبقه نمونه آموزشی
است .همچنین  Xو  Xiنیز بهترتیب نشاندهنده بردار

()2

} 𝑝𝑥 … 𝑋 = {𝑥1 , 𝑥2

دادههای ورودی و بردارهای پشتیبان هستند .در این معادله

()3

) ℎ𝑘 (𝑥) = ℎ(𝑥, Ɵk

پارامترهای  αiو  bتعیینکننده ابر صفحه هستند .اگر
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بهصورت خطی قابل تفکیک نباشند ،معادله فوق بهصورت

حساسیت و تشخیص را در نظر میگیرد که در این صورت

معادله ( )6تغییر مییابد.

نواقص هریک از معیارهای حساسیت و تشخیص رفع

𝑁∑(𝑛𝑔𝑖𝑆 = 𝑌
)𝑏 𝑖=1 𝑦𝑖 𝑎𝑖 𝐾 (𝑋, 𝑋𝑖 ) +

میشود .درحقیقت محورهای منحنی  ROCبراساس

که تابع ) 𝑖𝑋  ،K(𝑋,تابع کرنلی است که برای ایجاد

معیارهای حساسیت و تشخیص بهدست میآید .همچنین

ماشینهایی با انواع مختلفی از سطوح تصمیمگیری غیرخطی

برای تعیین تأثیر تغییر مجموعه دادهها (نقاط وقوع) وآنالیز

()6

در فضای دادهها ،ضربهای داخلی تولید میکند

( Vapnik,

حساسیت دادهها ،نقاط وقوع سیلگیری به سه گروه (

S1,

 .)1995بهمنظور بهکارگیری این مدل در مدلسازی خطرات

 )S2, S3تقسیم و ارزیابی صداقت ( )Robustnessمدل

طبیعی ،ابتدا تمام الیههای رقومی عوامل تأثیرگذار بر وقوع

براساس معادله زیر انجام شد (:)Angileri et al., 2016

هر خطر که بهعنوان متغیرهای مستقل در مدلسازی

()7

انتخاب شدهاند ،به ساختار رستری (با اندازه پیکسل برابر)
تبدیل میشود .سپس موقعیت خطرات گروه آموزش

𝑛𝑖𝑚𝑅𝐴𝑈𝐶−𝑅𝑂𝐶 = AUC‐ ROC𝑚𝑎𝑥 − AUC‐ ROC

 ،RAUC-ROCصداقت و صحت مدل است که حاصل
اختالف بیشترین و کمترین مقدار  RAUC-ROCاست.

(واسنجی) که در حقیقت بهعنوان متغیر وابسته مدنظر قرار
دارند ،بهصورت ساختار رستری در محیط نرمافزار

نتایج و بحث

 ArcGIS10.5تهیه میشود .سپس برای اجری مدل ماشین

اجرای مدل

بردار پشتیبان ،تمام الیههای رستری ساختهشده وارد نرمافزار

بهطورکلی ،تعداد  71نقطه وقوع سیل در حوزه آبخیز

 Rمیشود و مدل ماشین بردار پشتیبان اجرا میشود.

موردمطالعه ثبت شد .هفتاد درصد از این نقاط برای
کالیبراسیون (آموزش مدل) و بقیه برای ارزیابی مدلها به

ارزیابی عملکرد پیشبینی

شکل تصادفی انتخاب شدند .پس از انجام مدلسازی مکانی،

در این مرحله ،نتایج حاصل از پهنهبندی احتمال وقوع خطر

پهنهبندی احتمال وقوع سیالب با استفاده از متغیرهای

سیالب ،براساس نقاط وقوع گروه اعتبارسنجی ( 30درصد

پیشبینیکننده و هر گروه داده آموزشی ( )S1, S2, S3در

وقایع سیل گذشته) و در قالب روش منحنی مشخصه عامل

مدلهای جنگل تصادفی و مدل ماشین بردار پشتیبان اجرا

گیرنده )ROC( 17اعتبارسنجی میشود و مساحت زیر این

شد و نقشه پهنهبندی برای هر گروه تهیه شد .سپس نقشه

( )AUCبهعنوان معیار کمی برای اعتبارسنجی

نهایی پهنهبندی از میانگین این سه نقشه بهدست آمد .برای

استفاده میشود ( .)Felicĺsimo et al., 2013هرگاه مقدار

ساختن نقشههای پتانسیل سیل از روش طبقهبندی شکستن

18

منحنی

19

مساحت زیر منحنی بیشتر از  90درصد باشد ،دقت مدل

طبیعی در چهار کالس کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد

عالی خواهد بود ( .)Hosmer, 2000اگرچه در

استفاده شد ( .)Akgün & Bulut, 2007شکلهای ( )4و ()5

مدلسازیهای ژئومورفولوژیک بایستی از معیارهای ارزیابی

کالسهای استعداد خطر سیلگیری را برای نقشه میانیگین

مختلفی برای اعتبارسنجی دقت مدل استفاده کرد ،اما با توجه

حاصل از اجرای سه گروه داده را بهترتیب برای مدل جنگل

با پیشینه پژوهش در این زمینه ،روش منحنی مشخصه عامل

تصادفی و مدل ماشین بردار پشتیبان نشان میدهد .شکل ()6

گیرنده بهعنوان جامعترین روش درنظر گرفته میشود

توزیع نسبی میانگین کالسهای احتمال وقوع سیل را برای

()Walter, 2002؛ زیرا این روش بهطور همزمان دو معیار

گروه  S3نشان میدهد .در مورد مناطق طبقهبندیشده در
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Table 1. Statistical features of the probabilistic
forecasting

کالس احتمال وقوع زیاد و بسیار زیاد ،در مناطق با درصد
شیب کم و نزدیک به رودخانهها قرار گرفتند .طبق مدل ،RF

Probability values
Mean
St. dev.
0.241
0.235
0.251
0.237
0.250
0.237
0.188
0.232
0.156
0.226
0.188
0.232

حدود  15درصد از منطقه موردنظر در پهنه خطر سیل زیاد و
بسیار زیاد قرار گرفت .مطابق نقشه پیشبینیشده توسط مدل
 SVMنزدیک به  22/7درصد از منطقه موردمطالعه در
کالسهای خطر زیاد و پتانسیل سیل بسیار زیاد قرار گرفتند.

Data set

MLe models

S1
S2
S3
S1
S2
S3

SVM

RF

ویژگیهای آماری پیشبینی احتمالی برای همه مجموعه

ارزیابی نقشهی پهنهبندی احتمال وقوع سیل

داده در جدول ( )1نشان داده شده است.

نقشه پهنهبندی احتمال وقوع سیل براساس منحنی
مشخصه عامل گیرنده ( )ROCاعتبارسنجی شد،
هم چنین مساحت زیر این منحنی ها ( )AUCبرای هر
دو مدل محاسبه شد که نتایج آن برای هر سه مجموعه
داده در جدول ( )2نشان دادهشده است .هم چنین شکل
( )7نمودار منحنی  ROCرا برای مجموعه  S3برای هر
دو مدل نشان میدهد .همان گونه که مشاهده می گردد،

Figure 4. The flood-susceptibility-map (FSM) of the
)target area based on Random Forest model (RF

دقت هر دو مدل باالی  90محاسبه شد .براساس منابع
علمی ( )Hosmer, 2000در زمینه تحلیل روش منحنی
 ROCو اعتبارسنجی مدل های پیش بینی مکانی میتوان
بیان کرد که مدل های با دقت بیش از  90درصد دارای
کارایی عالی در پیش بینی مناطق مستعد سیالب دارد.
تطابق نقاط سیالبهای مشاهداتی روی پهنهبندی
صورت گرفته در نقشههای خروجی (شکل های  4و )5
تأییدکننده صحت نتایج ارزیابی بوده و نشان میدهد که

Figure 5. The Flood-Susceptibility-Map (FSM) of the
target area based on Support Vector Machine model
)(SVM

S3

مدل های مورداستفاده در تعیین محلهای در معرض
سیل موفق عمل کردهاند .همچنین شکل ( )8نتایج
آنالیز حساسیت داده ها (صداقت مدل) را نشان می دهد.

SVM

مقدار ربوستنس در مرحله اعتبارسنجی برای مدل
جنگل تصادفی  0/001و برای مدل ماشن بردار 0/008

RF

40.00
60.00
80.00
Haigh
Medium
Low

20.00
Very haigh

0.00

 Figure 6. Relative distributions of flood- probabilityclasses for RF and, SVM models based an S3

به دست آمد ،که نشان دهنده پایداری و ربوستنس باالی
مدل  RFبا تغییر مجموعه داده ها میباشد (

Marmion

 .)et al., 2008ارزیابی صداقت مدل در مرحله آموزش
برای هر دو مدل یکسان بود.
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Table 2. Evaluation results of RF model and SVM method based on AUC -ROC
AUC-ROC

models

Data set

SVM
0.982
0.979
0.987
0.982
0.96
0.97
0.93
0.95

s1
s2
s3
Mean
s1
s2
s3
Mean

Training

Validation

RF
0.997
0.998
0.988
0.994
0.95
0.97
0.98
0.96

Figure 7. ROC curves of the (a ) SVM model and (b) RF model for S3

training

0.001

validation

RF
0.02

0.008
SVM
0.02

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

Figure 8. Robustness of the applied models in training phase and validation step based on AUC
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نتیجهگیری

مدل یک مجموعه متفاوت از نقاط وقوع و عدموقوع
22

در این پژوهش ،کارایی مدلهای جنگل تصادفی ( )RFو

(مجموعه دادهها) به تعداد مساوی و بهصورت تصادفی

ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبرای شناسایی مناطق مستعد

انتخاب شد (.)Rotigliano et al., 2018

سیل ،در حوزه آبخیز سالیان تپه و ثبت موقعیت مکانی 71

بهطورکلی نقشههای پهنهبندی احتمال وقوع سیل در

نقطه سیل در منطقه بررسی شد و نقشههای پیشبینی

مرحله اولیه برنامهریزی شهری بسیار مهم و ضروری

مناطق مستعد خطرات سیل با استفاده از این مدلها

میباشند .تازگی اصلی در مطالعه حاضر این است که

بهدست آمد .براساس نقشههای خروجی ،بخشهای

کدام مدل عملکرد بهتری برای پهنهبندی مناطق مستعد

آبرفتی و هموار مرکزی که در مجاورت جریانهای

سیل دارد .برای رفع شکافهای مطالعه ،این مدلهای

سطحی قرار دارند استعداد وقوع متوسط و زیادی برای

شناختهشده بهعنوان بنچمارک در حوضه آبریز سالیانتاپه

ایجاد خطر سیل را بهخود اختصاص دادهاند .براساس

واقع در استان گلستان مورداستفاده قرار گرفتند .منطقه

نتایج بهدستآمده ،میتوان بیان نمود که مدلهای جنگل

موردمطالعه بهدلیل تغییرات کاربری اراضی (بهویژه

تصادفی و ماشین بردار پشتیبان دارای کارایی عالی

شهرنشینی) در جنگلها و تغییرات آبوهوایی در برابر

( )Hosmer, 2000برای پیشبینی مناطق مستعد سیل

پدیده سیالب بسیار مستعد بوده است .نتایج این پژوهش،

هستند .در مطالعهای که توسط ) Gayen et al. (2019در

یک راهنما و بهترین مثال برای مدیریت خطرات طبیعی و

مناطقی از هند با استفاده از الگوریتمهای مختلف یادگیری

برنامهریزی مکانی برای اولویتبندی توسعه اقتصادی

ماشینی انجام شد ،مدل جنگل تصادفی با دقت 96/2

آینده را ارائه میدهد و میتواند بهعنوان ابزاری باارزش

درصد براساس معیار  AUCدارای بهترین عملکرد و

برای حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست و همچنین

باالترین دقت پیشبینی را دارا بود که نتایج حاصل از این

برنامهریزی پایدار برای کاربری اراضی در مناطق مستعد

پژوهش را تأیید میکند .همچنین نتایج حاصل از این

سیالب استان گلستان مورداستفاده قرار گیرد و از نظر

Lee & Pradhan ،(2016) Albers et al.

انتخاب مکان و کاربری اراضی برای سیاستگذاران

(2020) Chen et al.

بهمنظور برنامهریزی و اجرای پروژههای اصلی دولت مهم

پژوهش با نتایج

) (2019) Woznicki et al. ،(2007و
مطابقت دارد.

خواهد بود.

در پیشبینی و پهنهبندی مناطق مستعد سیالب هستند.
برای اطمینان از موفقیت و عملکرد مدل ،20انجام آنالیز

نوشتها


پی
1. Susceptibility
2. Naïve Bayes tree
3. Alternating decision tree
4. Training
5. validation
6. randomly partition algorithm
7. robustness
8. Digital Elevation Model
9. Stream Power Index
10. System for automated geoscientific analyses
11. Multi-collinearity test
12. Tolerance
)13. Variance Inflation Factor (VIF

حساسیت دادهها و ارزیابی صداقت ،مدل با تعداد سه سری
داده اجرا شد .در نهایت نقشه خروجی پهنهبندی برای هر
مدل از میانگین نقشه حساسیت وقوع برای هر سه سری
مجموعه دادهها بهدست آمد (2016) Angileri et al. .برای
تهیه نقشه حساسیت فرسایش آبی و ارزیابی صداقت مدل
درخت گرادیان آماری پیشرفته ،21از چهار سری مجموعه
داده استفاده کردند و در این مطالعات برای هر بار اجرای
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