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چکیده
تحقیق حاضر با هدف تهیۀ نقشۀ تغییرات فضایی حساسیت خطر وقوع سیل در حوضۀ آبریزز النزدیای در اسزتان
آذربایجان غربی و شهرستان خوی انجام گرفت .برای دستیابی به این هدف از سیزده پزارامتر مزر ر در وقزوع ایزن
پدیده استفاده شد .این پارامترها عبارت است از لیتولوژی ،گروههای هیدرولوژیکی خاک ،شاخص پوشش گیزاهی،
کاربری اراضی ،شیب ،جهت شیب ،ارتفاع ،فاصله از آبراهه ،تزراکم آبراهزه ،بزارش ،شزاخص رطوبزت توپوگرافیز ،
شاخص قدرت آبراهه و شاخص حمل رسوب .بهمنظور بررسی تأ یر هر ی از این پارامترها در وقوع سیل از مزد
ترکیبی نوینی که براساس طبقهبندی فازی ( ،)FURIAالگوریتم ژنتی ( )GAو یز الگزوریتم یزادگیری ماشزین
( )AdaBoostتوسعهیافته استفاده شد .برای اجرای مد و پیشپردازشهزا و تحلیزلهزای الزم براسزاس دادههزای
آموزشی و اعتبارسنجی از نرمافزار دادهکاوی  WEKAاستفاده شد .نتایج حاصل از اجرای مد تحقیق نشان داد که
پارامترهای شیب ،گروههای هیدرولوژیکی خاک ،ارتفاع و پوشش گیاهی تأ یر مهمی در وقوع سیل دارند .در نهایت
نقشۀ حساسیت خطر وقوع سیل در پنج طبقه شامل حساسیت خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیزاد و خیلزی زیزاد تهیزه
شد .نتایج نشان داد مناطقی که حساسیت زیادی از نظر خطر وقزوع سزیل دارنزد ،اغلزب در پزاییندسزت حوضزه
متمرکزند که مناطق مسطح و کمارتفاع را شامل میشوند .میزان دقت نقشۀ نهایی براسزاس دادههزای آموزشزی و
اعتبارسنجی ( 190نقطۀ سیلگیر و  190نقطۀ بدون سزیل) و بزا اسزتفاده از منحنزی  ROCو سزطح زیرمنحنزی
بررسی شد .نتایج نشان داد که مقدار سطح زیرمنحنی دارای ضریب  0/887برای دادههای آموزشی و  0/904برای
دادههای اعتبارسنجی بوده است که بیانگر دقت خوب مد ترکیبی در تهیۀ نقشۀ حساسیت خطر وقوع سیل است.
واژههای کلیدی :تحلیل توزیع فضایی ،حوضۀ آبریز الندیای ،سیل ،مد ترکیبی.FURIA ،
 نویسندة مسئو

Email: rezmogh@tabrizu.ac.ir
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مقدمه
تحقیقات مختلفی در ایران و جهان دربارة بررسی و پهنهبنزدی خطزر وقزوع سزیل بزا بزهکزارگیری
مد های گوناگون صورت گرفته است .دارابی و همکاران ( )1395در تحقیقزی بزا اسزتفاده از روش
نسبت فراوانی ،به تهیۀ نقشههای خطر احتما و حساسیت سیل در حوضۀ آبریزز پزل دوآب شزازند
پرداختند [ .]3حلبیان و عسگری ( )1396با استفاده از روش تحلیل عاملی -خوشهای به پهنهبندی
شدت سیلخیزی در حوضۀ آبریز میشخاص واقع در ایالم پرداختند [ .]1رضایی مقزدم و همکزاران
( ،)1397سیالبهای رودخانۀ قرهسو در محدودة روستای پیرازمیان تا تالقی رودخانۀ اهریای را بزا
استفاده از مزد هیزدرودینامیکی  HEC-RASبررسزی کردنزد [ .]4قضزاوی و همکزاران (،)1398
زیرحوضههای شهری را از نظزر خطزر سزیالب بزا اسزتفاده از روش  PCAکزه از روشهزای جدیزد
وزندهی است اولویتبندی کردند [ .]7مختاری و همکاران ( ،)1399نقشۀ خطر وقزوع سزیالب در
حوضۀ آبریز گمنابیای را با استفاده از مد تحلیل شبکهای و روش  GISتهیه کردند ،در این تحقیق
ده فاکتور مر ر در وقوع سیل بهکار گرفته شد [ .]9میرموسوی و اسمعیلی ( ،)1400در تحقیقی بزا
اسززتفاده از سززامانۀ اطالعززات جغرافیززایی و سززنجش از دور نززواحی سززیلخیززز شهرسززتان داراب را
پهنهبندی کردند [ .]8کائو و همکاران ( ،)2016با استفاده از روشهزای نسزبت فراوانزی و شزاخص
آماری ،نقشۀ حساسیت خطر سیل را در منطقۀ کیگوگالی در یین تهیه کردند .در این تحقیق از 85
نقطۀ سیلخیز برای اجرای مد ها و ارزیابی آنها استفاده شد [ .]17بیشت و همکزاران ( ،)2018بزه
پهنهبندی حساسیت خطر سیل با استفاده از پارامترهای مورفومتریز در حوضزۀ آبریزز هیماکزا
پرادش در هندوستان اقدام کردند .در این تحقیق از تصاویر لندست  8و مد رقومی ارتفاعی حاصل
از تصاویر  ASTERهمراه با دادههای زمینشناسی و ژئومورفولوژیکی در محزیط سیسزتم اطالعزات
جغرافیایی بهمنظور تخمین حساسیت خطر سزیل در بیسزت زیرحوضزه اسزتفاده شزد [ .]15داس
( )2019در پژوهشی با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و سیستم اطالعات جغرافیزایی
به تهیۀ نقشۀ حساسیت خطر سیل در حوضۀ آبریز اولهاس در هندوسزتان پرداخزت .]23[ .پانزت و
همکاران ( )2020با استفاده از پارامترهای مورفومتری و مورفوتکتونی نقشۀ پهنهبندی خطر وقوع
سیل و فرسایش خاک در حوضۀ آبریز آالک ناندا در هندوستان را تهیه کردند [ .]49توفیقلو اسالم
و همکاران ( ،)2021در پژوهشی با استفاده از مد های پیشرفتۀ یادگیری ماشین ،حساسیت سزیل
در زیرحوضۀ تیستا واقع در شما بنگالدش را مد سازی کردند [.]59
طغیان رودخانۀ الندیای و وقوع سیالبهای متعدد در طو سا موجب خسزارات جزانی و
مالی زیادی به مردم منطقه بهخصوص کشاورزان میشود .بنابراین در پژوهش حاضر تالش شده
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است که تغییرات فضایی حساسیت خطر وقوع سیالب در سطح حوضزۀ آبریزز النزدیای برپایزۀ
نوعی مد ترکیبی نوین بررسی شود.
محدودۀ پژوهش
حوضۀ آبریز الندیای ی واحد فیزیوگرافیکی مهم در استان آذربایجزان غربزی و شهرسزتان خزوی
است که توسط رودخانۀ الندیای و شاخه های فرعی آن زهکشی می شود (شکل  .)1مساحت حوضۀ
حدود  1147/30کیلومتر مربع است که از نظر موقعیت جغرافیایی در مختصزات  38° 30′ 14″تزا
 38° 48′ 22″عرض شمالی و  44° 15′ 13″تا  45° 01′ 02″طو شرقی قرار گرفته است .دامنۀ
ارتفاع حوضه از  1093متر در بستر رودخانۀ الندیای در خروجزی حوضزه تزا  3638متزر ارتفزاع از
سطح دریا در کوه اورین است .این حوضۀ آبریز از نظر آبوهوایی به طور معمو دارای زمستان هزای
سرد و برفی و تابستان های معتد و میانگین دمزای سزاالنۀ آن براسزاس آمزار بلندمزدت ایسزتگاه
سینوپتی خوی در پاییندست حوضه ( 12/6 ،)1961 -2010درجۀ سانتیگراد است.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقه در کشور و استان آذربایجان غربی
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روش تحقیق
الف) انتخاب پارامترهای مؤثر در وقوع سیل

در این بخش از تحقیق با بهرهگیری از پژوهشهای پیشین در زمینۀ عوامل مر ر بر وقوع سزیل
و همچنین دادههای موجود در منطقۀ پژوهش ،سیزده پارامتر مر ر در حساسزیت خطزر وقزوع
سیل شناسایی شد .این پارامترها عبارت اسزت از لیتولزوژی ،گزروههزای هیزدرولوژیکی خزاک،
شا خص پوشش گیاهی ،کاربری اراضی ،شزیب ،جهزت شزیب ،ارتفزاع ،فاصزله از آبراهزه ،تزراکم
آبراهه ،بارش ،شاخص رطوبت توپوگرافی  ،شاخص قدرت آبراهه و شاخص حمل رسوباند.
ب) تحلیل همخطی چندگانه
1

2

شاخصهای عامل تورم واریانس (  )VIFو تولرانس (  )TOLبهمنظزور بزرآورد همبسزتگی بزین
متغیرهای سیل استفاده شد .مقادیر  VIFبزرگتر از  10و مقادیر  TOLکمتر از  0/1نشاندهندة
همخطی شدید است [.]45 ،31
()1

TOL  1  R 2v

()2

VIF  1/ TOL

که در آن  R2vمقدار ضریب تعیین یندگانه بین متغیرهاست .مقدار ضریب تولرانس بزین  0و 1
متغیر است .هریه مقدار آن بزرگتر باشد (نزدی بزه  ،)1همپوشزی بزا متغیرهزای دیگزر و در
نتیجه همخطی کمتر است .عامل تورم واریانس با تولرانس نسبت معکوس دارد .یعنی با افزایش
مقدار تولرانس ،عامل تورم واریانس کاهش مییابد.
ج) ایجاد مجموعه دادههای آموزشی و اعتبارسنجی

در این مرحله برای ایجاد مجموعه دادههای آموزشی و اعتبارسنجی از روش نمونهبرداری اسزتفاده
شده است .با استفاده از دستگاه  GPSو بازدیدهای میزدانی و بهزرهگیزری از امکانزات نزرمافززاری
 Google Earthو همچنین اطالعات دبی و بارش شرکت مدیریت منابع آب ایران مناطق درگیر بزا
خطر سیلگرفتگی ( 190نقطه) و مناطق بدون سیل ( 190نقطه) تهیه شده و وارد پایگزاه داده در
محیط نرمافزار  ArcGISشد .سپس از این مجموعه دادهها 70 ،درصزد بزرای آمزوزش مزد و 30
درصد برای اعتبارسنجی نتزایج اسزتفاده شزد .بزرای انتخزاب دادههزای آموزشزی و اعتبارسزنجی
بهصورت تصادفی از ابزار  Geostatistical Analystدر نرمافزار  ArcGISاستفاده شد.
1. variance inflation factor
2. tolerance
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شکل  .2موقعیت نقاط آموزشی و اعتبارسنجی
د) روش FURIA1

 FURIAنوعی روش طبقهبندی فازی مبتنی بر قواعد است .این الگوریتم بزرمبنزای RIPPER2

که نوعی الگوریتم یادگیرندة قواعد یقینی است توسعه یافته است [ .]20این روش توسط هان و
هالرمیر در سا  2009معرفی شد FURIA .قوانین فازی را بهجای قزوانین مرسزوم و مجموعزه
قوانین بینظم را بهجای فهرست قوانین یاد میدهد .این مد مد طبقهبندی بسیار دقیقی بزه
نظر میرسد که امکان تخمین مرزهای تصمیمگیری را به روشی انعطافپذیرتر ایجزاد مزیکنزد
[ .]37الگوریتم  RIPPERشامل دو مرحله رشد و هرس کردن است .هرس کردن تا زمزانی کزه
میزان خطا بیشتر از  50درصد باشد ادامه مییابد [ .]60بهعبارت سادهتر قوانینی که تأ یری بر
دقت مد ندارند ضعیف شناخته شده و حذف میشوند FURIA .بازههای یقینی بهدسزتآمزده
از الگوریتم  RIPPERرا به قوانین فازی که از توابع عضویت ذوزنقهای استفاده میکنند ،تبزدیل
میکند [ .]37در این تابع ،هر بازة فازی با یهار پارامتر مشخص شده و بهصورت I = (T1, T2,
)T3, T4نوشته میشود [.]37
1. Fuzzy Unordered Rules Induction Algorithm
2. Repeated Incremental Pruning to Produce Error Reduction
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()3

 1
V T
1

 T2  T1
IX  
 T4  V
 T4  T2

 0

T2  V  T3
T1  V  T2
T3  V  T4
els.

برای مثا برای )  ،Vi = (Xi1 , … , Xi13تابع عضویت فازی را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
μ  Vi   I j  X j 
13

()4

j1

قانون فقط مربوط به مجموعه  Dki ∈ Dاست .سپس 𝑘𝐷

فازیسازی ی ت پیشین از ی
به دو مجموعۀ  𝐷𝑘+و  𝐷𝑘−تقسیم میشود .کیفیت فازیسازی برای انتخاب بهتزرین قزانون بزا
استفاده از معیار قانون خلوص از طریق رابطۀ زیر بررسی میشود [.]37
Ai  I  X 

()5

pi
; ; pi   μAi V  ; ni   μAi V 
pi  n i
vDk 
vDk 

pur 

در نتیجه قوانین فازی براساس بزرگترین مقدار  Vبزرای کزالس  Yiو درجزۀ اطمینزان CDi

ساخته میشوند.
m

V  μ rule  i  V   CDi

()6

i 1

در نهایت ،روش تعمیم قوانین برای بهدست آوردن فهرست نهایی قوانین فازی اجرا میشود.
ه) روش الگوریتم ژنتیک ()GA
نوعی روش فرااکتشافی است که توسط هالند در سا  1975معرفی شزدGA .

الگوریتم ژنتی
فرایندی مشابه را برای انتخاب طبیعی بهکار میگیرد و اغلب بهعنوان نزوعی روش جسزتوجزو
برای یافتن راهحلهای بهینه از طریق نظرسنجی از راهحلهای احتمالی استفاده میشود [.]38
انتخاب ،تقاطع و جهش از عملگرهای پایهای الگویتم ژنتی برای تکثیرند [ .]47از این فراینزد
تکثیر ،بهترین اعضا که با عملگر هزینه ارزیابی میشوند ،به نسل بعدی منتقزل مزیشزوند .ایزن
فرایند زمانی به پایان میرسد که آستانههای خاصی برای ارائۀ بهترین راهحل بهدست مزیآینزد
[.]33
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ی) روش الگوریتم یادگیری کوانتیزاسیون برداری ()LVQ1

برای بررسی رابطۀ بین خطر سیل با متغیرهای انتخابشده از الگوریتم یادگیری  LVQاستفاده
شد LVQ .یکی از انواع شبکههای عصبی با الگوی یادگیری نظارتشده است که در سا 1996
توسط کوهن معرفی شد .این روش ،نوعی رویکرد یادگیری الگو را بهکزار مزیبزرد کزه در واقزع
فاصلۀ اقلیدسی را قانون اساسی رقابت در نظر میگیرد .در فضای متغیزر  nبعزدی فاصزلۀ بزین
بردار ورودی و بردارهای وزن از رابطه زیر بهدست میآید:
2

()7

 xj

 w
n

ij

edi 

j

که در آن  ediفاصلۀ اقلیدسی بردار ورودی  xو بردار وزن  iام و  nتعداد متغیرهاست.
خ) روش ترکیبی AdaBoost

 AdaBoostیکی از الگوریتمهای یادگیری ماشین است که توسط فروند و شاپیر در سا 1997
معرفی شد AdaBoost .نوعی متاالگوریتم است کزه بزهمنظزور ارتقزای عملکزرد و رفزع مشزکل
ردههای نامتوازن همراه دیگر الگوریتمهای یادگیری استفاده میشود [.]27
بررسی تأثیر پارامترهای مؤثر در وقوع سیل

لیتولوووژی :لیتولززوژی متغیززری مهززم در زمینززۀ پتانسززیل وقززوع سززیالب اسززت ،زیززرا شززرایط
هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی مانند نفوذپذیری زمزین و روانزاب سزطحی را تحزت تزأ یر قزرار
میدهد [ .]54 ،46واحدهای مختلف لیتولوژی حساسیتهای متفاوتی به وقوع سیل دارنزد [.]43
نقشۀ لیتولوژی منطقه با استفاده از نقشههای زمینشناسزی ( 1:100000برگزهخزوی و دیزز ) و
 1:250000برگهخوی برگرفته از سازمان زمینشناسی کشور و در محیط نرمافززار  ArcGISتهیزه
شد .بررسی نقشۀ لیتولوژی نشان میدهد که مناطق کمارتفاع در قسمت شرقی منطقزه را بیشزتر
سازندهای جوان مثل پادگانههای آبرفتی مربوط بزه دورة کزواترنر و کنگلزومرا تشزکیل مزیدهزد.
بیشتر فعالیتهای انسانی مانند شهرسازی و زمینهای کشاورزی در این بخش از منطقزه متمرکزز
شدهاند .در مقابل ارتفاعات منطقه که بیشتر قسمت غربی منطقه را در بر گرفتهاند از سزن هزای
آتشفشانی بازالتی و در بخشهایی همراه با سن آه و شیل تشکیل شدهاند.
خاک :این پارامتر کیفیت خاک را براساس حداقل میززان نفزوذ آب نشزان مزیدهزد [.]61
گروههای هیدرولوژیکی خاک به یهار گروه  C ،B ،Aو  Dطبقهبندی میشوند .خاکهای گروه
1. Learning Vector Quantization
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 Aدارای کمترین پتانسیل برای تولید رواناب و خاکهای گروه  Dدارای بیشترین پتانسیل برای
ایجاد رواناب هستند [ .]29برای تهیۀ نقشۀ گروههای هیدرولوژیکی خاک حوضۀ آبریز الندیای
از نقشههای زمینشناسی ،کاربری اراضی و همچنین دادههای جهانی گزروههزای هیزدرولوژی
خاک برگرفته از وبسایت ناسا استفاده شد .نقشۀ گروههای هیدرولوژیکی خاک منطقه در سزه
گروه  C ،Bو  Dتهیه شد.
شاخص پوشش گیاهی NDVI :شاخصی است که خصوصیات پوشزش گیزاهی منطقزه را
توصیف میکند؛ خصوصیاتی که بر روانزاب سزطحی و قابلیزت نفوذپزذیری یز منطقزه تزأ یر
میگذارد [ .]55 ،18مناطق دارای تراکم پوشش گیزاهی کمتزر بیشزتر مسزتعد سزیل هسزتند
[ .]55در پژوهش حاضر ،به منظور تهیۀ نقشۀ تراکم پوشش گیاهی منطقزه از شزاخص تفاضزل
پوشش گیاهی نرما شده ( )NDVIاستفاده شد .از تصویر ماهوارهای لندسزت  8سزنجندة OLI
(مربوط به بهار 1399؛ بیشتر سیالبهای منطقه در این فصل اتفاق میافتند) در قالب نرمافزار
 ENVIاستفاده شد.
کاربری اراضی :بنا بر نظر گارسیا رویز و همکزاران ( ،)2008کزاربری اراضزی هزر منطقزه
اهمیت زیادی برای پاسخهای هیزدرولوژیکی در دورههزای زمزانی مختلزف دارد [ .]28بیکزرز و
همکاران ( )2013در تحقیق خود نشان دادند که تغییرات در کاربری اراضی مزیتوانزد احتمزا
وقوع سیل در منطقه را افزایش دهد [ .]14در این تحقیزق بزرای تهیزۀ نقشزۀ کزاربری اراضزی
منطقه از تصویر ماهوارهای لندست  8سنجندة  OLIمربوط به خزرداد  1399اسزتفاده شزد .بزه
همین منظور ابتدا پیشپردازشهای الزم همچون تصحیح اتمسفری و رادیومتریکی روی تصویر
اعما شد .در مرحلۀ بعد با استفاده از روش طبقهبندی نظارتشده و الگوریتم حداکثر احتمزا
نقشۀ کاربری اراضی در شش طبقۀ اصلی تهیه شد.
طبقات ارتفاعی :بهطور کلی رابطۀ معکوسی بین خطر وقزوع سزیل و ارتفزاع وجزود دارد.
فراوانی وقوع سیل با افزایش ارتفاع کاهش مییابد ،در نتیجزه ارتفاعزات پسزتتزر از حساسزیت
بیشتری برای وقوع سیل برخوردارند [ .]39نقشۀ طبقات ارتفاعی منطقه با استفاده مد رقومی
ارتفاعی ( )DEMبا قدرت تفکی مکانی  12/5متر در  5طبقه تهیه شد .مقادیر ارتفاعی منطقه
بین  1093تا  3638متر ارتفاع از سطح دریا متغیر است.
شیب :بین شیب منطقه و سرعت جریان سطحی همبستگی قوی مثبتزی مزیتزوان یافزت
[ .]26 ،22مناطقی که با کاهش ناگهانی شیب مواجهاند ،احتما دارد با حجزم عظیمزی از آب
روبهرو شوند که موجب سیلگیری شدید این نواحی میشود [ .]51 ،43نقشۀ شیب منطقزه بزا
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مکانی  12/5متر در محیط نزرمافززار

جهت شیب :یکی دیگر از پارامترهای اصلی مورفومتری

که با وقوع سیل رابطزۀ معکزوس

دارد جهت شیب است .جهت شیب میتواند شرایط هیدرولوژیکی منطقزه را تحزت تزأ یر قزرار
دهد [ .]42 ،25نقشۀ جهت شیب منطقه در نرمافزار  ArcGISو بزا اسزتفاده از الیزۀ  DEMبزا
قدرت تفکی مکانی  12/5متر تهیه شد .نقشۀ جهت شیب در نه طبقه تهیه شد.
فاصله از رودخانه :این پارامتر نوعی عامل مهم ژئومورفی

است که برای تهیۀ دقیق نقشۀ

خطر وقوع سیل باید در نظر گرفته شود .با افزایش فاصله ،شیب و ارتفزاع بیشزتر مزیشزود .در
نتیجه مناطق دور از کانا رودخانه آسیبپذیری کمتری از وقوع سیل دارند [ .]22در پزژوهش
حاضر ،نقشۀ فاصله از آبراهه با استفاده از ابزار فاصلۀ اقلیدسی 1در نرمافزار  ArcGISتهیزه شزد.
مقادیر این فاصله بین  0تا  3134متر متغیر بوده است.
تراکم زهکشی :کومار و همکاران ( )2017در پژوهش خزود نشزان دادنزد کزه در منزاطق
پرتراکم از نظر زهکشی در مقایسه با مناطق کمتراکم ،رواناب سطحی بیشتری تشکیل میشزود
[ .]41بنابراین گسترش خطر وقوع سیل ممکن است به تراکم زهکشی وابسته باشد که متغیری
مهم برای تولید رواناب است [ .]48 ،44نقشۀ تراکم زهکشی منطقه بزا اسزتفاده از ابززار تزراکم
خطی 2در نرمافزار  ArcGISو در پنج طبقه تهیه شد .مقادیر تراکم زهکشی بزین صزفر تزا 4/4
(کیلومتر در کیلومتر مربع) متغیر است که بیشترین مقزادیر آن در ارتفاعزات منطقزه مشزاهده
میشود که بیانگر فراوانی تعداد آبراههها در این مناطق است.
بارش :بارندگی رابطۀ معنیداری با دبی رودخانه دارد و بهطور مستقیم وقوع سیل را کنتر
میکند .بارشهای غیرمنتظره در مناطق نیمهخش میتواننزد وضزعیت سزیالبی ایجزاد کننزد
[ .]22بهمنظور تهیۀ نقشۀ بارش منطقه از دادههای ایستگاههای بارانسزنجی (رازی ،یکمزه زر
الند ،قشالق فیرورق ،زرآباد ،بدالن و پل یزدکان) برای سا های دارای اطالعات بارش و ایستگاه
سینوپتی خوی برای ی دورة سیساله ( )1370-1399استفاده شد.
شاخص رطوبت توپوگرافیک :این پارامتر در سا  1979توسط بیزون و کرکبزی معرفزی
شد و نشاندهنزدة تغییزرات فضزایی رطوبزت در حوضزۀ آبریزز اسزت [ .]52شزاخص رطوبزت
توپوگرافی مقدار انباشت آب در هر پیکسل از حوضۀ آبریز را نشان میدهد [ .]30بهطور کلزی
1. Euclidean distance
2. line density
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مقادیر زیاد شاخص رطوبت توپوگرافی و وقوع سیل همبستگی قوی بزا یکزدیگر دارنزد [.]53
مقادیر این پارامتر در منطقۀ پژوهش بین  2/6تا  7/3متغیر است که کمترین مقادیر در مناطق
پست و کمارتفاع پاییندست حوضه مشاهده میشوند.
شاخص قدرت آبراهه :براساس نظر نایتون ( ،)1999شاخص قدرت آبراهه برای بسیاری از
فرایندها در محیطهای رودخانهای از اهمیزت بسزیار زیزادی برخزوردار اسزت .ایزن شزاخص را
میتوان عملکردی شایان توجه در فرسایش کانا رودخانه و حمل رسزوب توصزیف کزرد [،13
 .]35در پژوهش حاضر ،محاسبۀ مقادیر شاخص قدرت آبراهه و تهیۀ نقشۀ آن به طزور مسزتقیم
در نرمافزار  ArcGISو با استفاده از الیۀ  DEMانجام گرفت.
شاخص حمل رسوب :این پارامتر نشاندهندة قدرت جریان آب از نظر فرسایش است کزه
بر شرایط هیدرولوژیکی ا ر میگذارد [ .]56 ،36هان و همکاران ( )2018در پژوهش خزود بزه
این نتیجه رسیدند که مناطق دارای مقادیر  STIکمتر ،اغلب در زمینهای مسطح قرار داشته و
بنابراین پتانسیل زیادی برای وقوع سیل دارند [ .]36برای محاسبۀ مقادیر این شزاخص و تهیزۀ
نقشۀ آن از ابزار محاسبات رستری 1در نرمافزار  ArcGISاستفاده شد.

شکل  .3نمودار مراحل تهیۀ نقشۀ خطر وقوع سیل با استفاده از مدل ترکیبی
1. Raster Calculator
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تحلیل تغییرات فضایی حساسیت خطر وقوع سیل برپایۀ نوعی مد ترکیبی نوین ...
دادهها و تحلیل

متغیرهایی که ممکن است همبستگی داخلی زیادی داشته باشند باید بهمنظور بهبزود عملکزرد
مد های پیشبینیکننده از فرایند تحلیل حذف شوند [ .]50بنابراین در این بخزش از تحقیزق
تجزیهوتحلیل همخطی یندگانه انجام گرفت که نتزایج آن نشزان مزیدهزد بزین هزیک یز از
پارامترهای مرتبط با سیل همخطی یندگانۀ جدی وجود ندارد (جدو  .)1پزارامتر گزروههزای
هیدرولوژیکی خاک کمترین مقدار تولرانس را داشته است ( )0/139که بیشتر از مقدار بحرانزی
نظری ( )0/100است .همچنین برای هر ی از پارامترها مقدار عامل تورم واریانس نیز محاسبه
شد که کمتر از حد آستانۀ نظری برای همخطی یندگانه اسزت (بیشزتر از  .)10بنزابراین همزۀ
پارامترها در ارتباط با خطر وقوع سیل در نظر گرفته شده و در گام بعدی تجزیهوتحلیل شدهاند.
جدول  .1نتایج تحلیل همخطی چندگانه
پارامترهای مرتبط با سیل
لیتولوژی
گروههای هیدرولوژیکی خاک
پوشش گیاهی
کاربری اراضی
ارتفاع
شیب
جهت شیب
فاصله از آبراهه
تراکم آبراهه
بارش
شاخص رطوبت توپوگرافی
شاخص قدرت آبراهه
شاخص حمل رسوب

)Tolerance (TOL

)Variance IF (VIF

0/701
0/139
0/213
0/231
0/332
0/204
0/911
0/332
0/890
0/362
0/919
0/309
0/189

1/42
7/19
4/69
4/32
3/01
4/90
1/09
3/01
1/12
2/76
1/08
3/23
5/29

اجرای الگوریتم FURIA-GA

برای اجرای الگوریتم  ،FURIA-GAخصوصیات زیر تعیین شدند .این خصوصیات پس از آزمون
و خطای گسترده بهدست آمدهاند .برای  ،GAاحتما همگذری 1بر روی  ،0/2احتمزا جهزش
بر روی  ،0/035اندازة جمعیت 250 3و تعداد نسلها 4بزر روی  50تنظزیم شزد .بزرای ارزیزاب

2

1. crossover probability
2. mutation probability
3. population size
4. number of generations

382

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،8شمارة  ،4زمستان 1400

 FURIAنوعی روش اعتبارسنجی متقاطع  10برابری 1بزا  product T-Normبزهعنزوان عملگزر
اجتماع فازی بهمنظور ترکیب قوانین پیشین آموزش داده شد .نتایج نشان داد کزه طبقزهبنزدی
 FURIA-GAبا مقدار 86/45درصد دقت خیلی خوبی داشته است (جدو .)2
جدول  .2پارامترهای استفادهشده برای الگوریتم  FURIA-GAو دقت طبقهبندی
Base classifier: decision stumps, attribute evaluator: FURIA, search method: GA,
classification accuracy: 86.40%

تعیین اهمیت متغیرها

در این بخش از تحقیق از روش  LVQبرای تعیین اهمیت پارامترهای مرتبط بزا سزیل کزه توسزط
الگوریتم  FURIA-GAانتخاب شدهاند استفاده شد .برای اجزرای روش  LVQاز نزرمافززار WEKA
استفاده شد .مقادیر  LVQبین  0/4080تا  0/8560متغیر بوده است .بیشزترین مقزدار مربزوط بزه
شیب و کمترین مقدار نیز مربوط بزه شزاخص رطوبزت توپوگرافیز اسزت (شزکل  .)4گزروههزای
هیدرولوژیکی خاک و ارتفاع نیز بهترتیب با مقادیر  0/8441و  0/7988در مرتبۀ بعدی قرار دارند.

شکل  .4اهمیت پارامترهای مرتبط با سیل براساس روش LVQ
1. 10-fold cross-validation technique

تحلیل تغییرات فضایی حساسیت خطر وقوع سیل برپایۀ نوعی مد ترکیبی نوین ...

383

اجرای روش ترکیبی AdaBoost

در این بخش آموزش مد ترکیبی  AdaBoostبراساس مجموعه دادههای آموزشی و ارزیابی عملکرد
این مد براساس مجموعه دادههای اعتبارسنجی در بستۀ نرمافزاری  WEKAانجزام گرفزت .بزرای
اجرای الگوریتم  AdaBoostاز تنظیمات زیر استفاده شد :انزدازة بسزته100 ،1؛ تعزداد تکزرار12 ،2؛
تعداد بذر یا دانه .1 ،3همچنین درخت تصمیمگیری  C4.5بهعنوان طبقهبندیکنندة پایزه 4انتخزاب
شد .با توجه به اینکه فرمت اصلی دادههای  WEKAبهصورت  ARFFاست ،بهمنظور انتقا الیههای
اطالعاتی به محیط نرمافزار  WEKAو اجرای هر ی از مراحل یادشده ،ابتدا این الیههزا بزه فرمزت
 ASCIIتبدیل شده و سپس با استفاده از نرمافزار  SPSSدر محیط  WEKAبارگذاری شدند.
تهیۀ نقشۀ حساسیت خطر وقوع سیل

پس از اجرای همۀ مراحل یادشده روی الیههای اطالعاتی در نزرمافززار  ،WEKAبزهمنظزور تهیزۀ
نقشۀ حساسیت خطر وقوع سیل ،نتایج این مراحزل بزرای تبزدیل بزه نقشزۀ مصزور بزه نزرمافززار
 ArcGISمنتقل شد .نقشۀ حساسیت خطر وقوع سیل با استفاده از روش  Natural Breakدر پزنج
طبقه با عناوین حساسیت خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد طبقهبندی شد (شکل .)5

شکل  .5نقشۀ حساسیت خطر وقوع سیل با استفاده از مدل FURIA-GA-AdaBoost
1. Batchsize
2. number of iterations
3. seed
4. base classifier

384

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،8شمارة  ،4زمستان 1400

براساس شکل  5پهنههایی که بیشترین حساسیت را از نظر خطر وقوع سزیل نشزان مزیدهنزد
اغلب در قسمت شرقی و جنوب شرقی حوضه قرار دارند .این قسمتها اغلزب منزاطق پزاییندسزت
حوضه را شامل میشوند که هم ارتفاع خیلی کم و هم شیب کمی نسبت به ناهمواریهزای اطزراف
خود دارند .بنابراین روانابهایی که پس از هر بارندگی یا با ذوب برفهزا شزکل مزیگیرنزد در ایزن
مناطق متمرکز میشوند که سبب سیلگرفتگی مناطق شهری و روستایی و زمینهای کشزاورزی و
باغها میشود .مهمترین مرکز جمعیتی حوضه یعنی شهر خوی نیز در این قسمت جای گرفته است
که آسیبپذیری زیاد زیرساختهای شهری را هنگام وقوع سیالبهای ناگهانی نشان میدهد .جدو
 3مساحت و شکل  6درصد مساحت هر ی از طبقات خطر وقوع سیل را نشان میدهد.
جدول  .3مساحت هر یک از طبقات خطر وقوع سیل
طبقه
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

مساحت (کیلومتر مربع)
241/10
481/80
125/94
164/75
133/71

شکل  .6توزیع گرافیکی درصد مساحت هر یک از طبقات حساسیت خطر وقوع سیل
ارزیابی عملکرد مدل FURIA-GA-AdaBoost

بهمنظزور بررسزی و ارزیزابی عملکزرد مزد اسزتفادهشزده در تحقیزق از سزه شزاخص آمزاری
 Specificity ،Sensitivityو  Accuracyبرای دادههای آموزشزی و اعتبارسزنجی اسزتفاده شزد.
برای محاسبۀ این شاخصها از رابطههای زیر استفاده شد:
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()8

TN
FP  TN

specificity 

()9

TP
TP  FN

sensitivity 

TP  TN
TP  TN  FP  FN

()10

Accuracy 

که در آن  TNتعداد مناطق بدون سیل که درست تشخیص داده شدهاند؛  FPتعداد نقاط سزیل
که اشتباه تشخیص داده شدهاند؛ TPتعداد نقاط سیل که درست تشخیص داده شزدهانزد؛ و FN
تعداد نقاط بدون سیل که اشتباه تشخیص داده شدهاند است .نتایج بررسی این شاخصها نشان
میدهد که مد  FURIA-GA-AdaBoostبا ضزریب  89/09دقزت خزوبی را از نظزر دادههزای
آموزشی داشته است .براساس مجموعه دادههای اعتبار سنجی نیز نتایج نشان میدهد کزه ایزن
مد از نظر سه شاخص آماری ضرایب زیادی را نشان میدهد که بیانگر عملکرد خوب این مد
است (جدو .)4
جدول  .4نتایج عملکرد مدل ترکیبی براساس دادههای آموزشی و اعتبارسنجی
دادههای اعتبارسنجی

دادههای آموزشی

شاخص آماری

53
50
4
7
88/33
92/59
90/35

121

True positive

116

True negative

12

False positive

17

False negative

87/68

)Sensitivity (%

90/62

)Specificity (%

89/09

)Accuracy (%

ارزیابی دقت نقشه حساسیت خطر وقوع سیل با استفاده از منحنی ROC

در این بخش از تحقیق برای ارزیابی دقت نقشۀ نهایی حساسیت خطزر وقزوع سزیل در حوضزۀ
آبریز الندیای از منحنی  ROCو سطح زیرمنحنی در نرمافزار  SPSSاسزتفاده شزد (شزکل .)7
منحنی  ROCنمایشی گرافیکی از موازنۀ بین نرخ مثبت صحیح و نزرخ مثبزت غلزط بزرای هزر
مقدار احتمالی از خطای برشهاسزت .سزطح زیرمنحنزی  ROCکزه بزه اختصزار  AUCنامیزده
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میشود بیانگر توانایی ی مد برای پیشبینی پیکسلهای سیل و بدون سیل است .مدلی کزه
بیشترین مقدار سطح زیرمنحنی را داشزته باشزد بهتزرین مزد انتخزاب مزیشزود .یاسلینسزار
( )2005دقت مقادیر سطح زیر منحنی را برای ارزیابی عملکرد مد ها بهصورت زیر طبقهبندی
کرده است 0/5 :تا  0/6ضعیف 0/6 ،تا  0/7متوسط 0/7 ،تا  0/8خوب 0/8 ،تا  0/9خیلی خزوب
و  0/9تا  1عالی [ .]62منحنی  ROCبرای دو نوع دادههای آموزشزی ( 133نقطزۀ سزیلگیزر و
 133نقطۀ نبود سیل) و اعتبارسنجی ( 57نقطۀ سیلگیر و  57نقطۀ نبود سزیل) ترسزیم شزد.
نتززایج نشززان داد کززه در مززورد دادههززای آموزشززی ،مززد  FURIA-GA-AdaBoostبززا سززطح
زیرمنحنی برابر با  0/887از دقت خوبی برخوردار است .برای دادههزای اعتبارسزنجی نیزز ایزن
مقدار برابر با  0/904است که نشاندهندة عملکرد خوب ایزن مزد در تهیزۀ نقشزۀ حساسزیت
خطر وقوع سیل است.

شکل  .7منحنی  ROCبراساس دادههای آموزشی و اعتبارسنجی

نتیجهگیری
حوضۀ آبریز الندیای بهدلیل موقعیت توپوگرافی خاص خود و دریافت بارش مناسب در طو سا
و بهخصوص در فصل بهار ،از حوضههای با حساسیت سیلخیزی زیاد محسوب میشزود .پزژوهش
حاضر تالشی بهمنظور بررسی حساسیت خطر وقوع سیل در ایزن حوضزه بزوده اسزت .بنزابراین از
 380نقطۀ مشاهداتی و میدانی در ارتباط با مناطق سیلگیر و بدون سیل و همچنین  13پزارامتر
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مر ر در وقوع سیل استفاده شد .برای دادهکاوی و تحلیل تأ یر هر ی از پارامترها در وقزوع سزیل
از مدلی ترکیبی برپایۀ طبقهبندی فازی و الگوریتم ژنتی همراه با ی الگوریتم یادگیری ماشزین
( )AdaBoostدر نرمافزار  WEKAاستفاده شد .عملکرد تحلیزل پارامترهزا بزا اسزتفاده از ترکیزب
مد های  FURIA-GAنشان داد که مد ترکیبی با ضریب دقت  86/40درصزد عملکزرد خزوبی
داشت .بررسی اهمیت پارامترها در وقزوع سزیل بزا اسزتفاده از الگزوریتم یزادگیری کوانتیزاسزیون
برداری نیز نشان داد که پارامتر شیب با ضریب وزن  0/8560از اهمیزت بسزیار زیزادی برخزوردار
است .با تهیۀ نقشۀ پهنهبندی و محاسبۀ طبقات هر ی از کالسهای خطر وقزوع سزیل مشزخص
شد که  298/46کیلومترمربع از کل مساحت حوضۀ آبریزز ( 26/02درصزد مسزاحت) در طبقزات
زیاد و خیلی زیاد از نظر حساسیت وقوع سیل قرار دارند .این پهنهها بیشتر در مناطق پاییندسزت
حوضه متمرکزند .تحلیل تغییرات فضایی پهنزههزای خطزر وقزوع سزیل در سزطح حوضزۀ آبریزز
الندیای نشان میدهد که وقوع سیل در منطقه تابع وضعیت توپوگرافی و شزیب اسزت .وضزعیت
عمومی شیب منطقه که از غرب به شرق است ،مسیر عمدة جریان آبراهههای منطقزه را مشزخص
میکند .بدین صورت که روانابهزای شزکلگرفتزه در ارتفاعزات و دامنزههزای پرشزیب بزهسزمت
قسمتهای شرقی که مناطق هموار و جلگهای را شامل میشوند ،جریان پیزدا مزیکننزد و سزبب
سیل گرفتگی این مناطق میشوند .بهطور کلی میتوان گفت وجود آبراهههای فراوان در باالدسزت
حوضه و تزریق آبهای سطحی این مناطق به رودخانۀ الندیای موجب افزایش ناگهانی دبزی ایزن
رودخانه میشود و خطر وقوع سیل را در پاییندست حوضه و همچنزین زمزینهزای اطزراف ایزن
رودخانه بهدلیل طغیانی شدن آن افزایش میدهزد .نتیجزۀ بررسزی میززان دقزت و کزارایی مزد
 FURIA-GA-AdaBoostنیز نشان داد که این مد بهترتیزب بزا ضزرایب  0/887و  0/904بزرای
دادههای آموزشی و اعتبارسنجی عملکرد خوبی در تهیۀ نقشۀ حساسیت خطر وقوع سزیل داشزته
است .نتایج تحقیق حاضر با نتایج پژوهشگرانی مثل تین بزوی و همکزاران ( )2019مطابقزت دارد.
محققان مذکور استفاده از مد های ترکیبی نوین را برای مد سازی و تهیۀ نقشههزای حساسزیت
خطر وقوع سیل با دقت زیاد بهعنوان روشی مناسب پیشنهاد کردهاند که نتایج تحقیق حاضزر نیزز
تأییدکنندة یافتههای آنان است.
تقدیر و تشکر
تحقیق حاضر برگرفته از نتایج رسالۀ دکتری در دانشگاه تبریز است و از طرف صندوق حمایزت
از پژوهشززگران و فنززاوران کشززور ( )Iran National Science Foundation: INSFبززا کززد
 98027652حمایت مالی شده است که بدین وسیله از آنها قدردانی میشود.
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