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در تهیه نقشه  شبکه عصبی مصنوعیکاربرد منطق فازی و الگوریتم  

 لغزش در حوضه رودخانه چالوسحساسیت زمین

 2*دهقان منشادی اسماعیل، 1غالمرضا فالحی

 کشور برداريسازمان نقشه - برداريآموزشکده نقشه استاديار9
gh.fallahi@gmail.com  

 واحد الرستان - دانشگاه آزاد اسالمي -هاي اطالعات مکاني مسیستسنجش از دور و دانشجوي کارشناسي ارشد 2

dehghanesmail@gmail.com 

 (9311 دي تصويب تاريخ ،9311 خرداد دريافت تاريخ)

 چکیده

به بار آمدن خسارات مالي و  وها در راستاي شیب هاي ژئوفیزيکي است که رخداد آن موجب جابجايي دامنهپديده ازجملهلغزش زمین

لغزش است. ارتفاع، شیب، نوع خاک و زمینو استفاده نامعقول بشر از طبیعت از عوامل ايجادکننده  يخبندانشود. بارش، هنگفتي ميجاني 

با مساحت  چالوسحوضه آبريز لغزش هستند. ترين عوامل مؤثر بر وقوع زمینشناسي منطقه و پارامترهاي هیدرولوژي ازجمله مهمزمین

به جاده چالوس از اهمیت  اين حوضه به دلیل مشرف شدن شده است.واقع چالوس-امتداد جاده کرجحدوده در کیلومترمربع م 121228

هاي مختلف از حوضه از ديدگاه پتانسیل شود. بنابراين بررسي پهنهاي برخوردار است. ساالنه از اين جاده ترددهاي بسیاري انجام ميويژه

لغزش و تهیه نقشه هاي مختلف از حوضه از ديدگاه پتانسیل وقوع زمینبررسي پهنه اين رواز  لغزش بسیار اهمیت دارد.وقوع زمین

شناسي، پوشش گیاهي، عوامل مختلفي از جمله شیب، جهت شیب، زمیندر اين مطالعه لغزش بسیار اهمیت دارد. حساسیت زمین

لغزش، زمین هاي مختلف از عوامل مؤثر بر وقوعنقشهاز تهیه پس اند. مورد بررسي قرار گرفته پارامترهاي هیدرولوژي و نوع زهکشي خاک

-نقشه سپسو  شدهاستفاده لغزشبندي منطقه از نظر خطر وقوع زمینپهنهجهت  شبکه عصبي مصنوعيهاي هوشمند فازي و از الگوريتم

مساحت منطقه داراي پتانسیل زياد و خیلي  درصد از 9/31با اعمال روش فازي، . اندشدههیتهلغزش با دو روش فوق بندي زمینهاي پهنه

لغزش درصد از مساحت منطقه داراي پتانسیل کم براي وقوع زمین 3/33درصد از مساحت منطقه داراي پتانسیل متوسط و  5/35زياد، 

رصد از مساحت د 35/21درصد از مساحت منطقه داراي پتانسیل زياد و خیلي زياد،  1/31با اعمال روش شبکه عصبي مصنوعي، . هستند

 لغزش هستند.درصد از مساحت منطقه داراي پتانسیل کم براي وقوع زمین 5/22منطقه داراي پتانسیل متوسط و 

-، نقشه حساسیت زمینلغزش، منطق فازيعوامل موثر بر وقوع زمینشبکه عصبي مصنوعي، ريز چالوس، حوضه آب :کلیدی گانواژ

 لغزش
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 مقدمه -1

زمین ازجمله معضالت  مخاطرات و بالياي طبیعي

شماري را به يبهاي باشد که ساالنه انسانفراروي بشر مي

کام مرگ کشیده و يا موجب خسارات مالي هنگفتي بر 

-هاي درگیر در اين مخاطرات وارد ميپیکره اقتصاد کشور

لغزش، توان به زلزله، زمینازجمله اين مخاطرات، مي سازد.

اشاره نمود. با  غیره هاي آتشفشاني وفرونشست، فعالیت

توجه به وضعیت تکتونیکي و ژئولوژيکي کشورمان، همه 

زمینشود. در کشور مشاهده مي بردهنامانواع مخاطرات 

لغزش يکي از بالياي طبیعي است که اغلب در مناطق 

اين  .پیونددخیز به وقوع ميکوهستاني، پربارش و لرزه

لغزش مناطق پديده ژئولوژيکي، جان بسیاري از ساکنان 

یز را مورد تهديد قرار داده و تأثیرات شگرفي بر روي خ

ايران با گذارد. وضعیت اجتماعي و اقتصادي يک کشور مي

هاي مستعد توجه به طبیعت کوهستاني ازجمله کشور

-هاي ايران در دامنهلغزشاغلب زمین .لغزش استزمین

. ]9[دهندکوه البرز و زاگرس رخ ميیب دو رشتهپرشهاي 

هاي هاي لغزشي دامنهشناسايي و پايش جابجايي توده

مستعد، نقشي کلیدي در تسکین و کاهش مخاطرات 

کند. هاي ناگوار آن ايفا ميها و پسآمدطبیعي، خرابي

عوامل مختلفي ازجمله شیب دامنه و جهت آن، ساختار 

نوع پوشش گیاهي و وجود  شناسي، میزان بارندگي،زمین

نطقه، از عوامل تأثیرگذار در وقوع هاي فعال در مگسل

 .باشندلغزش ميزمین

امروزه با پیشرفت تکنولوژي، امکان تهیه نقشه اين 

اي و عوامل با استفاده از انواع تصاوير هوايي و ماهواره

با داشتن نقشه  ير است.پذامکان ازدورسنجشتکنولوژي 

مکاني عوامل مختلف و تعیین میزان تأثیر هر يک از اين 

چنین با استفاده از سیستم اطالعات مکاني وامل همع

(GISو الگوريتم )هايي که میزان هاي هوشمند، تهیه نقشه

لغزش در هر منطقه از زمین را نشان پتانسیل وقوع زمین

 ير است.پذامکاندهند، مي

لغزش در در اين تحقیق به بررسي عوامل مؤثر بر زمین

التي شهرهاي کرج حوضه رودخانه چالوس در مسیر مواص

شود. با تعیین عوامل مؤثر بر وقوع و چالوس، پرداخته مي

هاي هوشمند مانند لغزش، با استفاده از الگوريتمزمین

، نقشه شبکه عصبي مصنوعيمنطق فازي و الگوريتم 

-تولید مي موردمطالعهلغزش در محدوده بندي زمینپهنه

 شود.

 پیشینه تحقیق -2

لغزش در ايران و جهان نبندي زمیدر مورد پهنه

شده است. معموالً در اين تحقیقات متعددي انجام

تحقیقات، بخشي به شناسايي عوامل مؤثر بر وقوع 

ها، بر است و در بسیاري از آن شدهپرداختهلغزش زمین

بحث ها بندي آنو طبقهدهي پارامترها هاي وزنروي روش

 شدهتهپرداخشده است. در زير به چندي اين تحقیقات 

 است.

اي در ، در بررسي حرکات دامنه9385احمدي امیر

جهت کنترل  GISارتفاعات شمال خراسان با استفاده از 

هاي مقابله با آن با تهیه نقشه بالياي طبیعي و راهکار

بندي از منطقه به اين نتیجه رسید که کاربري اراضي پهنه

-و لیتولوژي بیشترين همبستگي را با درجه ريسک زمین

ازآن بارندگي و ارتفاع از اهمیت باالتري لغزش دارند و پس

، 9385. سلملیان]2[هاي ديگر برخوردارندنسبت به فاکتور

هاي حوضه لغزهدر بررسي عوامل مؤثر در وقوع زمین

به اين  GISرود شهرستان رامسر با کمک  زهکشي صفا

نتیجه رسید عوامل اقتصادي و اجتماعي بیشترين تأثیر را 

لغزش داشته بعد از عامل انساني عوامل وقوع زمیندر 

 .]3[ويژه باران نقش اساسي دارداقلیمي، به

-هاي تهیه نقشه حساسیت زمینيکي ديگر از روش

( توسط CRD9بندي )لغزش، استفاده از کشف قوانین طبقه

آمار  برخالفکاوي، هاي هوشمند است. در دادهالگوريتم

که هم صحیح باشد و کالسیک، هدف کشف دانشي است 

. نخستین گام براي طراحي درکقابلهم براي کاربر 

کاوي، تعريف هدف الگوريتم است. الگوريتم داده

-بندي تبديل دانش عملي به شکل اگري، طبقهطورکلبه

آنگاه عمل -هايي که به شکل اگرآنگاه است. ازجمله روش

کنند، روش فازي، روش شبکه عصبي مصنوعي، مي

ژنتیک، الگوريتم کلوني مورچه و الگوريتم  الگوريتم

که در اين تحقیق نیز، سعي شده ييازآنجااست.  زنبورعسل

 استفادهلغزش از اين نوع از دانش براي حل مسئله زمین

هاي از اين تحقیقات و نتايج آن شود، در زير به نمونه

 است. شدهاشاره
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هاي فازي در حل مسائل در سابقه استفاده از مدل

لغزش، بندي خطر زمینويژه پهنهرمجموعه علوم زمین بهزي

توان به موارد زير اندک و محدود است. که از آن جمله مي

کارايي ، 9381عبادتي نژاد و همکاران اشاره نمود؛  

لغزش عملگرهاي منطق فازي را در تعیین توانمندي زمین

آبخیز شیرود مورد ارزيابي قراردادند و به اين حوضه در 

ترين مناسب 8/3یجه رسیدند که عملگر فازي گاماي نت

آبخیز حوضه در  لغزشعملگر در تعیین توانمندي زمین

با  ، 9313. در تحقیقي نیز نادري ]1[داردرا موردمطالعه 

و تئوري  (GIS)استفاده از تلفیق سامانه اطالعات مکاني 

لغزش در حوضه بندي خطر زمینمنطق فازي به پهنه

. در اين تحقیق مجموعه ]5[ايالم پرداخت آبخیز چرداول

اطالعات ورودي مورداستفاده در ارزيابي پتانسیل خطر 

لغزش شامل نه اليه؛ شیب، جهت دامنه، ارتفاع از سطح 

دريا، بارندگي، فاصله از جاده، فاصله از گسل، فاصله از 

-شناسي بود. همشبکه زهکشي، کاربري اراضي و سنگ

ک فازي، جمع جبري، ضرب چنین از عملگرهاي اشترا

-جبري و فازي گاما استفاده شد. براي مقايسه نتايج نقشه

وسیله لغزش بهبندي خطر زمینهاي خروجي پهنه

اپراتورهاي چهارگانه مدل فازي از شاخص نسبت دانسیته  

شده است. که بر اساس اين شاخص، نقشه استفاده

یک مناسب وسیله اپراتور گاما به لحاظ تفکآمده بهدستبه

لغزش از مطلوبیت بیشتري نسبت به طبقات خطر زمین

 .]5[ديگر اپراتورها برخوردار است

هاي ديگر براي مدل کردن ارتباط يکي از روش

ها و عوامل اي دامنهغیرخطي و پیچیده بین حرکات توده

هاي عصبي لغزش استفاده از شبکهمؤثر در وقوع زمین

 .است( ANN9مصنوعي )

لغزش با روش شبکه بندي خطر زمیننهینه پهدرزم

عصبي تحقیقاتي در جهان و ايران صورت گرفته است از 

 توان به مطالعات زير اشاره کرد؛آن جمله مي

، به ارزيابي کاربرد 9381در ايران راکعي و همکاران 

-بندي زمینینه پهنهدرزمسیستم شبکه عصبي مصنوعي 

ن پرداختند. لغزش در منطقه سفیدارگله در استان سمنا

نتايج نشان داد که اين روش در مرحله آزمايش داراي 

از شبکه با  آمدهدستبهدرصد و خروجي  25/19دقت 

. ]1[خطر تقسیم گرديد ازنظربه پنج طبقه  2/3اختالف 

( در تحقیقي از ترکیب 9381چنین )مرادي و همکاران هم

                                                           
1 Artificial Neural Networks 

GIS لغزش در و شبکه عصبي براي تهیه نقشه خطر زمین

ي از حوضه آبخیز هراز استفاده کردند. در اين تحقیق بخش

عامل ورودي،  5با  MLP2از شبکه عصبي مصنوعي از نوع 

اليه خروجي استفاده شد. براي آموزش  9اليه پنهان و  3

ي سازفعالشبکه نیز از الگوريتم انتشار خطا و تابع 

سیگموئیدي استفاده گرديد. نتايج نشان داد که شبکه در 

 .]2[باشددرصد مي 55/11موزش داراي دقت مرحله آ

اي توسط محققین در جهان نیز تحقیقات گسترده

هاي است. در اين تحقیقات از شبکه شدهانجاممتعدد 

-عصبي مصنوعي مختلف با پارامترهاي متفاوت براي پهنه

و  Leeاست.  شدهاستفادهلغزش بندي خطر زمین

عصبي مصنوعي روش شبکه  ازبا استفاده  ،2331همکاران،

هايي به اين نتیجه رسیدند که اين روش داراي مزيت

هاي ديگر است که از آن جمله که در اين نسبت به روش

ها مستقل است و به متغیرهاي روش توزيع آماري داده

روش شبکه عصبي  کهطوريبهآماري مخصوص نیاز ندارد. 

دهد که ي قرار ميموردبررسمصنوعي مسائل و مشکالتي را 

شان قادر به هاي آماري به دلیل محدوديت تئوريروش

. اين مدل با بررسي سابقه و ]8[گويي نیستندپاسخ

هاي اتفاق افتاده در منطقه قادر لغزشخصوصیات زمین

ينده تخمین آها را در لغزشاست که احتمال وقوع زمین

  بزند.

 مبانی نظری تحقیق -3

ي و الگوريتم هاي فازدر اين بخش، درباره تئوري روش

شود. براي توضیحات شرح داده مي شبکه عصبي مصنوعي

 توان به مراجع مراجعه کرد. بیشتر مي

 روش منطق فازی -3-1

محققیني که از منطق فازي براي بررسي ناپايداري 

کنند معتقدند که ارزيابي هاي طبیعي استفاده ميدامنه

اساس  ها و ديگر رخدادهاي طبیعي برخطر ناپايداري شیب

هاي دو ارزشي هاي مختلف مبتني بر منطقها و مدلروش

گرايي پذيري، با واقعگرايي و عدم انعطافبه دلیل مطلق

ها با توجه به اينکه مرز الزم همراه نیست. در اين روش

شوند، براي ها، قطعي در نظر گرفته ميگذاري گزارهارزش

مرز مثال يک درجه اختالف در مقدار شیب دامنه در 

                                                           
2 Multi-Layer Perceptron 
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شدن دوطبقه از شیب در مواردي ممکن است موجب واقع

اي با يک کالس اختالف شود و ارزش دامنه در گستره

که در اندازه يک طبقه تغییر دهد، درصورتيگزاره را به

عمل يک درجه اختالف درشیب، نبايد تأثیر 

 .]1[ اي در وقوع يک پديده داشته باشدکنندهتعیین

 "صفر و يک"هاي ارزش منطق فازي از منطقدر 

افزارهاي کالسیک فراتر رفته و درگاهي جديد براي نرم

گشايد. زيرا فضاي ها ميافزاري و رايانهدنیاي علوم نرم

را نیز در منطق و  يک ود صفر شناور و نامحدود بین اعدا

که برخالف طوريبه .گیردهاي خود به کار مياستدالل

است، برد  9و  3اعداد ها هاي قطعي که برد آنمجموعه

ترين پارامترها است. از مهم   مجموعه فازي بازه بسته

، متغیرهاي زباني و 9در منطق فازي تعريف تابع عضويت

انواع مختلفي از توابع   باشد.نحوه تلفیق اطالعات مي

، Gaussian ،Small ،Largeعضويت مانند تابع عضويت 

Near ،MSSmall ،MSLarge  وLinear د که ميهستن-

 متغیرهايتوانند براي فازي کردن مورداستفاده قرار گیرند. 

 موردقبول مقادير که شودمي گفته متغیرهايي به زباني

 انساني هايزبان جمالت و کلمات اعداد، جايبه هاآن براي

 از رياضي محاسبات در که گونههمان .هستند ماشیني يا

 از نیز فازي منطق در گردد،مي استفاده عددي متغیرهاي

. گرددمي استفاده( عددي غیر يا گفتاري) زباني متغیرهاي

 در که( گفتاري) زباني هايارزش اساس بر زباني متغیرهاي

 دارند قرار( صطالحاتيا ا کلمات) عبارت اي از مجموعه

 صفاتي( Linguistic terms) زباني عبارت. شودمي بیان

 .هستند زباني متغیرهاي براي

زي متخصصان هر رشته، دانش و اطالعات در روش فا

بیان کنند. بنابراين  "آنگاه -اگر"قواعد خود را در قالب 

ها در استفاده از منطق فازي، ترين قسمتيکي از مهم

 "آنگاه -اگر"قواعد ها در قالب استخراج اطالعات و بیان آن

 است.

هاي موجود، بايد يک پس از فازي کردن نقشه

ها و منظور تلفیق اليهفازي براي به الگوريتم همپوشاني

لغزش استفاده گردد. بندي زمینتهیه نقشه پهنه

پوشاني فازي وجود دارد که اپراتورهاي متفاوتي براي هم

پوشاني، گیرند. دربین اپراتورهاي هممورداستفاده قرار مي

عمومیت بیشتري نسبت به  Gammaاستفاده از اپراتور 

 ساير عملگرها دارد.

                                                           
1 Membership Function 

 ش شبکه عصبی مصنوعیرو -3-2

هاي ديگر براي مدل کردن ارتباط يکي از روش

ها و عوامل اي دامنهغیرخطي و پیچیده بین حرکات توده

هاي عصبي لغزش استفاده از شبکهمؤثر در وقوع زمین

 باشد.مي  مصنوعي

صورت موازي اي که بههاي عصبي از عناصر سادهشبکه

ايده اصلي استفاده از شوند. کنند، تشکیل ميکار مي

هاي عصبي مصنوعي در انجام محاسبات، که از شبکه

ها يا واحدهاي پردازش مغز انسان نشئت همان سلول

مطرح و در سال  9153گرفته است، اولین بار در سال 

هاي پردازش مغز صورت عملي اجرا شد. سلولبه 9123

شوند، داخل مغز با يکديگر انسان که نرون نامیده مي

ترتیب يک اينهاي مختلف دارند و بهرتباطاتي به شکلا

ايجاد  2هاي عصبي طبیعيشبکه بیولوژيکي به نام شبکه

ها روزانه مسائل بسیار کنند. از طريق ارتباط بین نرونمي

شود. لذا تالش شده اي توسط مغز انسان حل ميپیچیده

هاي مصنوعي براي هاي بیولوژيکي از نرونمشابه اين نرون

 هاي مختلف استفاده شود. انجام پردازش

طور که يک عصب بیولوژيکي از سه قسمت همان

شده است، یلتشک  5و خروجي  1هسته ، 3اساسي ورودي

ي اين سه نوعبهدر ايجاد يک عصب مصنوعي هم بايد 

قسمت لحاظ شود. در يک عصب مصنوعي بردار و يا 

شود و ميعنوان ورودي شبکه تعريف ماتريسي از اعداد به

کند. ها را در يک عصب بیولوژيکي ايفا مينقش ورودي

داخل هسته يک عصب بیولوژيکي فرايندهاي شیمیايي 

شود، معادل اين فرايندها در يک عصب مصنوعي انجام مي

نمايش داده  fکه با  1سازيتابعي است به نام تابع فعال

ها در يک شبکه مصنوعي نیز شود. ارتباطات بین نرونمي

شود. هايي براي هر نرون تعريف مياز طريق تنظیم وزن

بر ترکیبي  fخروجي عصب مصنوعي نیز حاصل اعمال تابع 

 ها است.خطي از ورودي

-Multiشده شبکه يفتعرهاي عصبي يکي از اين شبکه

Layer Perceptron  يه بین چندال. اين شبکه داراي ]93[است

-هاي پنهان مييهها الاليه ورودي و خروجي است که به آن

یرخطي و غها سازي در اين شبکهگويند. همچنین تابع فعال

                                                           
2 Natural Neural Networks 
3 Dendrites 

4 Soma 

5 Axon 
6 activation function 
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. اين شبکه به دلیل استفاده از تابع است sigmoidاز نوع 

یرخطي، در برابر مسائل گوناگون توانايي بیشتري نسبت به غ

تواند هاي ديگر نظیر پرسپترون ساده و خطي دارد و ميشبکه

مله توابع تقريب، تخمین الگو و براي حل مسائل مختلفي ازج

بندي چنین در تهیه نقشه پهنهبندي آموزش ببیند. همطبقه

-ها استفاده ميها نیز بیشتر از اين نوع از شبکهلغزشزمین

شده است. نشان داده 9شکل  در  MLPشود. معماري شبکه 

ورودي در ارتباط هستند  Rباشد که با مي اليه Sشامل  شبکه

کنند. مشخص مي SRW هايين ارتباط را مقادير وزنو مقدار ا

 ها است.ها و تعداد وروديتیب تعداد نرونبه تر Rو  Sمقادير

 
 MLPمعماري شبکه  -9شکل 

بندي تصاوير هايي که براي خوشهيکي از شبکه

 SOMيا  Self-Organizing Mapشود، شبکه استفاده مي

ي بدون بندسکالبندي و يا است. اين شبکه براي خوشه

 گیرد.نظارت مورداستفاده قرار مي

در اين شبکه، شباهت و ترتیب اطالعات ورودي 

هايي از ها براي تشخیص گروهشود. نرونشناسايي مي

-ها که داراي ويژگي يکساني هستند، رقابت ميورودي

-هايي از ورودي، گروهSOMکنند. بنابراين خروجي شبکه 

شبیه هم هستند. شبکه هاي ها است که داراي ويژگي

SOM شود، نتیجه يک وقتي بر روي يک تصوير اعمال مي

شده يبندخوشهشده است. اين تصوير يبندخوشهتصوير 

هاي وزن کهطوريبهبندي باشد. تواند ورودي طبقهمي

هاي حاصل است، که همان مراکز خوشه SOMشبکه 

 ست.ا استفادهقابل MLPعنوان داده آموزشي در شبکه به

 و نتایج سازیپیاده -4

شود، در اين بخش ابتدا منطقه موردمطالعه معرفي مي

با استفاده از اطالعات ارتفاعي منطقه، نقشه پوشش 

اطالعات ها و شناسي و گسلگیاهي، اطالعات زمین

پارامترهاي مختلف  ،هاي هواشناسي منطقهايستگاه

-مینشوند. سپس نقشه عوامل مؤثر بر وقوع زمحاسبه مي

بندي شده شوند. سپس اين اطالعات کالسلغزش تهیه مي

شود. در لغزش مشخص ميآن بر وقوع زمین تأثیرو میزان 

-دو روش فازي و الگوريتم شبکه عصبي براي پهنهانتها، از 

لغزش استفاده لغزش و تهیه نقشه خطر زمینبندي زمین

 شده است. 

 منطقه مورد مطالعه -4-1

ي آبريز رودخانه عه در حوضهي موردمطالمحدوده

چالوس از شهر چالوس تا کف پیچ هزار چم است. اين 

و در  31° 31΄تا  31° 92΄ منطقه در عرض جغرافیايي

قرار دارد و داراي   59° 23΄تا  59° 92΄طول جغرافیايي 

باشد. نمايي از تصوير یلومترمربع ميک 121228مساحت 

قه موردمطالعه در اي به همراه محدوده دقیق منطماهواره

 شده است.نمايش داده 2شکل 

 
 محدوده مورد مطالعه -2شکل

 هاداده -4-2

هاي متعددي ها و نقشهدر اين مطالعه از داده

 9025،333ي ها شامل نقشهاست. اين داده شدهاستفاده

-ههاي توپوگرافي، نقشبرداري براي تهیه اليهسازمان نقشه

اي حوضه هاي درختي و درختچهي تیپهاگسترشگاهي 

، نقشه [11] 9083،333آبريز چالوس با مقیاس 

و چالوس با  آبادمرزنشناسي منطقه در دو شیت ینزم

-شده توسط سازمان زمینیهته، 90933،333مقیاس 

-شناسي کشور، اطالعات هواشناسي در دو ايستگاه سیاه

در  شدهبرداشتني هاي میدابیشه و نوشهر و داده
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لغزش که براي ارزيابي مطالعه هاي وقوع زمینمکان

 است.  کاررفتهبه شدهانجام

 های اطالعاتیسازی الیهآماده -4-3

در اين بخش، با استفاده اطالعات در دسترس، 

ي مختلف مانند شیب، جهت شیب، پارامترهاي پارامترها

اسبه مح زهکشيشناسي، هواشناسي، پوشش گیاهي، زمین

 گیرد. ي قرار ميموردبررسشوند و نحوه تأثیر آن مي

 نقشه عوامل توپوگرافی -4-3-1

شیت مدل رقومي  5ي ارتفاعي از براي تهیه اليهمورد 

، 25333/9برداري کشور با مقیاس سازمان نقشه 9ارتفاعي

هاي شیب و است. از اين داده براي تهیه نقشه شدهاستفاده

هاي است. پس از تهیه نقشه شدهجهت شیب استفاده

بندي شدند. با ها کالسشیب و جهت شیب، اين نقشه

نقشه شیب، معلوم شد که منطقه موردمطالعه در  هیته

درصد  53درجه، داراي تراکم باالي  25-15ناحیه شیب 

یب بودن منطقه پرشي دهندهنشانباشد که مي

ر لغزش دموردمطالعه و وجود پتانسیل باالي وقوع زمین

 1و  3باشد. نقشه شیب و جهت شیب در شکل منطقه مي

 .اندشدهدادهنشان 

 نقشه پوشش گیاهی -4-3-2

ي مثبت و کیمکان درویهپوشش گیاهي داراي اثرات 

باشد. اثرات مثبت آن شامل0 ها ميمنفي در پايداري دامنه

تبديل تنش برشي در خاک  لهیوسبهمسطح نمودن خاک 

ها، کاهش رطوبت خاک يشهبه مقاومت کششي توسط ر

وسیله تبخیر و تعرق توسط ريشه و شاخ و برگ و ايجاد به

ترين اثر منفي پوشش ها است. مهمشمع مهار توسط ساقه

درختي بر پايداري دامنه به وزن ظاهري درختان و خطر 

در بادها و جريانات شديد  هاآنکني واژگوني يا ريشه

عه، پوشش گیاهي گردد. در منطقه موردمطالمربوط مي

باشد. ها ميداراي اثرات مثبت بیشتري بر پايداري دامنه

وجود پوشش گیاهي از دو منظر تراکم و تاج پوشش 

گیاهاني که داراي تراکم و  کهيطوربهباشد، ي ميبررسقابل

-تاج باالتري باشند، اثرات مثبت بیشتري در پايداري دامنه

ق مرتفع از نوع ها خواهند داشت. پوشش گیاهي در مناط

                                                           
1 Digital Elevation Mode (DEM) 

هاي کشاورزي است و در اطراف رودخانه مرتع و زمین

چالوس و همچنین نواحي نزديک درياي خزر پوشش 

تراکم و تاج  تأثیرگیاهي با تراکم زياد وجود دارد. براي 

از هر دو عامل در نظر  متأثرپوشش گیاهي، فاکتوري 

است.  قرارگرفته مورداستفادهو در محاسبات  شدهگرفته

-نابراين مناطقي که داراي تراکم و تاج پوشش باالتري ب

 تأثیرها، باشند، به دلیل کمک به حفظ پايداري دامنه

چنین امکان وقوع ريزش در زيادي در حفظ خاک دارد. هم

مناطقي با پوشش گیاهي ضعیف که شیب زيادي نیز 

پوشش  تأثیربندي تر است. نقشه پهنهدارند، محتمل

 آورده شده است. 5در شکل  لغزشنیزمگیاهي بر 

 نقشه بافت زهکش -4-3-3

نفوذ هستند و  رقابلیغهاي داراي بافت ريز، زمین

شوند. زمین سبب جاري شدن آب در سطح زمین مي

دهد مانند شن و ماسه آب را در خود نفوذ مي بافتدرشت

آورد. با تعیین نوع مي به وجودهاي دروني را و شبکه آبراه

ها در هر حوضه آبريز، عامل چگالي زهکش براهو طول  آ

شود. چگالي زهکش کم در نواحي مقاوم در محاسبه مي

هاي زيرين نفوذپذير با پوشش گیاهي برابر فرسايش و اليه

شود. چگالي زهکش زياد متراکم و برجستگي کم ايجاد مي

نفوذ که داراي پوشش  رقابلیغهاي در نواحي با اليه

عیف و برجستگي زياد هستند، ايجاد گیاهي پراکنده، ض

. بنابراين هرچه میزان پارامتر چگالي زهکش ]92[ شودمي

بیشتر باشد، امکان ايجاد خطر ريزش بیشتر خواهد بود. 

-براي تعیین میزان چگالي زهکش در منطقه، ابتدا حوضه

شود. سپس هاي آبريز براي رودخانه چالوس تعیین مي

و با توجه مساحت  شدهشخصمتعداد آبريزها در هر حوضه 

حوضه، فاکتور چگالي زهکش و تناوب زهکش براي هر 

بندي شده نقشه کالس تيدرنهاشوند. حوضه محاسبه مي

 . (1)شکل شودزهکشي تهیه مي

 شناسی و فاصله از گسلنقشه زمین -4-3-4

ي شناسنیزمي منطقه از نقشه شناسنیزمبراي بررسي 

دو شیت چالوس و مرزن  در 90933،333منطقه با مقیاس 

شده است. منطقه موردمطالعه از ابتداي جاده آباد استفاده

شهر چالوس تا کف پیچ هزار چم در ناحیه البرز مرکزي و 

در دامنه شمالي گستره البرز مرکزي قرار دارد. اين بخش 
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از البرز مرکزي در تمامي گسترده البرز داراي بیشترين 

بخش را در دامنه شمالي و  نيترنامتقارنارتفاع است و 

جنوبي به سبب فرسايش و حفرشدگي دره به خود 

اختصاص داده است. شیب توپوگرافي دامنه شمالي بیشتر 

هايي که ها و راندگيجنوبي آن است. گسل از دامنه

اند، در اثر ي منطقه را تشکیل دادهشناسنیزمساختار 

ند نوبت دره در چ -فعالیت باعث به وجود آمدن الگوي کوه

هاي رسوبي، آذرين و دگرگوني در شده است. انواع سنگ

و همه رديف چینه نگاري از  داکردهیپمنطقه رخنمون 

هاي کواترنر در منطقه بجز چند سازند چالوس در انباشته

هاي کواترنر است. نهشته شدهييشناساگذاري وقفه رسوب

 مشاهدهقابلبیشتر در منطقه مرزن آباد تا دشت نظیر 

وجود عوامل فرسايشي و فاکتورهاي مهم  لیبه دلاست. 

رطوبت باال و ارتفاع زياد سازندها که میزان مقاومت 

متفاوتي در برابر فرسايش و جايگاه ساختاري مربوط را 

 آورند. هاي بسیار متنوعي را پديد ميدارند، ريخت

جهت داراي اهمیت است شناسي ازآنمطالعات زمین

شناسي داراي میزان خردشدگي زمین هايکه انواع اليه

شدت بر مشخصي هستند و میزان خردشدگي سنگ، به

طورکلي میزان خردشدگي روي ريزش آن تأثیر دارد. به

اليه به پارامتر اندازه بلوک اليه بستگي دارد، هر چه اندازه 

بلوک اليه کمتر باشد، میزان هوازدگي در اليه بیشتر بوده، 

گي در اثر فشار و تغییرات هوا بنابراين میزان خردشد

بیشتر خواهد بود. بر اين اساس پارامتري متأثر از اندازه 

شود. با تعیین بلوک و هوازدگي براي هر اليه تعريف مي

اي شناسي منطقه، نقشهپارامتر و اعمال آن بر نقشه زمین

شناسي را در حاصل شد که میزان ريزش هر واحد زمین

کند. حاصل اعمال پارامتر ص ميهاي ناپايدار مشخدامنه

بندي شناسي منطقه و سپس کالسبر روي واحدهاي زمین

شناسي بر اساس میزان تأثیر آن بر وقوع نقشه زمین

 شده است. نشان داده 2لغزش در شکل زمین

هاي ها در منطقه از نقشهبراي استخراج انواع گسل

شد.  و چالوس استفاده آبادمرزنشناسي در دو شیت زمین

در اين منطقه دو گسل اصلي خزر و البرز وجود دارد که 

یین تأثیر تعلرزه دارند. براي ینزمتأثیر زيادي در وقوع 

است.  شدهاستفادهگسل، از معیار فاصله از گسل 

ها شده و گسلیهتهکه نقشه فاصله از گسل طوريبه

که ييازآنجااند. ي شدهگذارارزش 5تا  9فاصله از  برحسب

ها پتانسیل بیشتري براي وقوع تر به گسلاطق نزديکمن

لغزش لغزش دارند و تأثیر بیشتري براي وقوع زمینزمین

دارند، در ارزش گزاري عدد باالتري را به خود اختصاص 

 آورده شده است.  8دهند. اين نقشه در شکل مي

 نقشه هواشناسی -4-3-5

برف، از هاي باران و وهوايي و میزان بارشتغییرات آب

باشد. براي به دست لغزش ميديگر عوامل مؤثر بر زمین

ي منطقه از اطالعات وهواآبآوردن اطالعاتي در خصوص 

شده استفاده شهیباهیسدو ايستگاه هواشناسي نوشهر و 

گیري در ارتفاع  قراربهبا توجه  شهیباهیساست. ايستگاه 

سال  روز در 25طور متوسط متري از سطح دريا، به 9855

چنین داراي اختالف دماي شب و باشد و هميخبندان مي

باشد. وجود يخبندان و اختالف درجه مي 121روز متوسط 

ها شده و امکان دماي شب و روز باعث شکست در سنگ

هاي ناپايدار ايجاد ريزش خاک و سنگريزه را بر روي شیب

لغزش را فراهم کرده و  شرايط مساعد براي وقوع زمین

متر از سطح دريا،   -29د. ايستگاه نوشهر با ارتفاع کنمي

باشد. اين در سال مي متريلیم 9252داراي متوسط بارش 

میزان بارش در سال باعث رطوبت باالي خاک در اين 

هاي در دره مخصوصاًنواحي شده و باعث ريزش خاک 

شود. با توجه به تأثیر ارتفاع بر روي بارش و مي بیپرش

ساله موجود در دو ايستگاه مذکور،  93آمار  چنیندما و هم

توان رابطه خطي میان ارتفاع و بارش، تعداد روزهاي مي

معادالت  صورتبهيخبندان و اختالف دماي شب و روز را 

، ذکرشدهزير بیان کرد. با در نظر گرفتن سه عامل 

و با انجام  شدهمحاسبهفاکتوري متأثر از عوامل فوق 

اي حاصل شد که میزان تأثیر ي، نقشهرسترمحاسبات 

-وهوا بر ريزش را در مناطق مختلف نشان ميفاکتور آب

 شده است. نشان داده 1دهد. اين نقشه در شکل 

(9)  

 Iاختالف دماي شب و روز و  بارش،  R، 9در رابطه 

 هاي يخبندان است. تعداد روز

 هالغزشنقشه پراکنش زمین -4-3-6

لغزش در منطقه در قشه پراکنش زمینبراي تهیه ن

اي اطراف جاده چالوس، ابتدا بر روي تصاوير ماهواره

مناطق  Google Earthافزار در نرم GeoEyeماهواره 

53



 

 
 

ص
ي م

صب
 ع

که
شب

م 
ريت

گو
و ال

ي 
فاز

ق 
نط

د م
ربر

کا
شه

 نق
یه

ته
در 

ي 
وع

ن
...

 

 

س
ا

 

طور تقريبي مشخص شد. مکان دقیق نقاط و لغزشي به

هاي و پرسش از مردم بومي هاي لغزشي با بازديدپهنه

ي ريزشي با هامشخص و سپس مختصات نقاط و پهنه

شده است. تعیین (GPSسیستم تعیین موقعیت جهاني )

اين نقاط بر روي نقشه توپوگرافي آورده شده و بر روي 

 شده است.نمايش داده 93شکل

 لغزشبندی زمینتهیه نقشه پهنه -4-4

در اين بخش، از دو روش فازي و الگوريتم کلوني 

مورچه براي وزن دهي پارامترهاي مختلف مؤثر در 

و  ArcGISافزارهاي شده است. از نرملغزش استفادهزمین

MATLAB سازي استفاده شده است. براي پیاده 

 نقشه شیب -3شکل

 

 
 نقشه جهت شیب -1شکل

 
 نقشه پوشش گیاهي -5شکل
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 نقشه بافت زهکش -1شکل

 

 
 نقشه زمین شناسي -2شکل

 

 
 نقشه فاصله از گسل -8شکل

 

 
 نقشه هواشناسي -1شکل
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 هالغزشنقشه پراکنش زمین -93شکل

 روش فازی -4-4-1

در اين روش، ابتدا نقشه تمام پارامترهاي مؤثر، فازي شده 

بندي يک الگوريتم همپوشاني فازي، نقشه پهنه و سپس با

بندي عوامل که در کالسييازآنجاشود. لغزش تهیه ميزمین

-لغزش، ارزش گزاري به نحوي بود که پیکسلمؤثر بر زمین

لغزش هايي باارزش باالتر، تأثیر بیشتري بر وقوع زمین

رو استفاده از توابع عضويت با اين خصوصیت داشتند، ازاين

چنین در مواردي باشد. هممي ترمناسب Largeند تابع مان

بندي که عوامل مؤثر در آن داراي درجه مانند تهیه نقشه پهنه

براي  GAMMAاهمیت يکساني نیستند، استفاده از اپراتور 

پوشاني عمومیت بیشتري دارد. در اين تحقیق از هم

gamma=0.8 شده است. نتايج اعمال روش فازي در استفاده

آورده شده است. الزم به ذکر است که اين روش در  99کلش

 سازي شده است.پیاده ArcGISافزار محیط نرم

 روش شبکه عصبی مصنوعی -4-4-2

نیز به آن اشاره شد، از دو  2-3طور که در بخش همان

بندي و منظور طبقهدر اين تحقیق به MLPو  SOMشبکه 

 شده است. ادهلغزش استفبندي خطر زمینتهیه نقشه پهنه

SOM که با طورييک شبکه خود آموزش است، به

ها، ها، با توجه به تعداد نرونبررسي شباهت میان ورودي

دهد. بندي بر روي تصوير ورودي انجام مييک خوشه

منظور از تصوير ورودي، تصويري در محدوده موردمطالعه، 

ک عنوان يباند که هر اليه از عوامل مؤثر به 2متشکل از 

 گرفته شد. در نظرباند از تصوير 

و تعداد  SOMين تحقیق، ابتدا با استفاده از شبکه در ا

بندي بر روي تصوير (، يک خوشه5در  1نرون )ترکیب  23

بندي و تعدادي شده است. سپس از نتايج اين خوشهانجام

عنوان داده ، بهGPSتوسط  شدهبرداشتاز نقاط لغزشي 

شده است. استفاده MLPآموزشي در شبکه عصبي 

ها که همان مراکز خوشه SOMهاي شبکه که وزنطوريبه

شود. يعني از بین عنوان داده آموزشي استفاده مياست، به

 23شده، یلتشکاي که بر روي تصوير ورودي خوشه 23

استخراج شد و در شبکه  SOMداده آموزشي از وزن شبکه 

MLP عنوان داده آموزشي معرفي گرديد.به 

با يک اليه خروجي و  MLPدر اين تحقیق، از يک شبکه 

نرون  2يک اليه پنهان استفاده شد. در اليه پنهان نیز از 

ها با ها و نروناستفاده گرديد. الزم به ذکر است که تعداد اليه

است. بدين صورت که مقادير  شدهمشخصسعي و خطا 

نرونها  پارامترهاي شبکه عصبي مانند تعداد اليه ها و تعداد

شبکه و زمان انجام پروسه  Performaneتغییر داده و مقدار 

مورد بررسي قرار میگیرد. در نهايت پارامترهايي که در 

مقدار باالتري داشته است به عنوان مقادير   Performanceآن

براي آموزش شوند. بهینه پارامترهاي شبکه عصبي انتخاب مي

ي سیگموئیدي سازفعالبع و تا traingdaشبکه نیز از الگوريتم 

استفاده گرديد. نتايج نشان داد که شبکه در مرحله آموزش 

باشد. اين عدد از درصد مي 2/18( Performanceداراي دقت )

هاي اجراي برنامه است. در شکل زير مشخصات خروجي

در اين تحقیق آورده شده است. الزم  کاررفتهبهشبکه عصبي 

 ابزارجعبههاي شبکه عصبي، از به ذکر است که براي پردازش

ANN Toolbox  در محیطMATLAB شده است. استفاده 

 کاررفتهبهمشخصات شبکه عصبي  -9جدول 

 2 هاي اليه وروديتعداد نرون

 5 هاي اليه پنهانتعداد نرون

 9 هاي اليه خروجيتعداد نرون

 سیگمويدي سازينوع تابع فعال

 triangda نوع آموزش شبکه

 3239 (mseین مربعات خطا )میانگ

 53 تعداد تکرارها
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ها، خروجي يک پس از اعمال اين شبکه بر روي داده

دهنده، کالس تصوير است که در آن عدد هر پیکسل نشان

 92شکل  تصوير خروجي است. خروجي اين پردازش در

-کالس پهنه 1نقشه خروجي در شده است. نمايش داده

امل خطر کم، متوسط، ها شبندي شده است. اين کالس

 باشد. زياد و خیلي زياد مي

 
 لغزش با استفاده از روش فازيي خطر زمینبندپهنهنقشه  -99شکل 

 
لغزش با استفاده از روش ي خطر زمینبندپهنهنقشه  -92شکل 

 شبکه عصبي مصنوعي

 ارزیابی نتایج -4-5

در اين بخش با استفاده از نتايج بدست آمده و 

هاي ف به تحلیل نقشهGPSانجام شده با  هايبرداشت

دي بدست آمده از دو روش اعمال شده پرداخته نبپهنه

 شود.مي

 ارزیابی نتایج حاصل از روش فازی -4-5-1

شده از روش فازي که در بر طبق نقشه تهیهحاصل 

از نواحي  هرکداماست، مساحت  شدهدادهنشان  99شکل 

 صورت زير به دست آمد.به

لغزش )با استفاده طالعات آماري مناطق داراي خطر زمینا -2جدول 

 از روش فازي(

میزان خطر 

 لغزشزمین

تراکم مساحت  (لومترمربعیکمساحت )

 )درصد(

 1/1 15/19 بسیار زياد

 2/22 15/219 زياد

 5/35 13/391 متوسط

 3/33 21/211 کم

بندي براي ارزيابي میزان صحت اين روش، نقشه پهنه

به روش فازي  با نقشه پراکنش  آمدهدستبهلغزش زمین

مقايسه شده  GPSبا  شدهبرداشتها و نقاط لغزشزمین

برداشت  GPSاست. الزم به توضیح است که نقاطي که با 

لغزش در آن نقاط به وقوع اند، نقاطي هستند که زمینشده

آيند که مي حساببهپیوسته است، بنابراين جز مناطقي 

لغزش ياد و خیلي زياد براي وقوع زمینداراي پتانسیل ز

توان از اين نقاط براي ارزيابي نقشه مي رونيازاهستند، 

 22بر طبق اين مقايسه، از تعداد استفاده کرد.  شدهحاصل

نقطه در منطقه  95، تعداد GPSشده با لغزش ثبتزمین

نقطه در مناطق با  38با پتانسیل لغزش خیلي زياد و 

نقطه نیز در منطقه با پتانسیل  92د، پتانسیل لغزش زيا

نقطه در منطقه با پتانسیل لغزش کم  2لغزش متوسط و 

توان نتیجه گرفت که از ز اين مقايسه مي شده است.واقع

در محیط واقعي و مقايسه  شدهثبتنقطه لغزشي  22تعداد 

نقطه در  53به روش فازي،  شدهحاصلها با نقشه مکان آن

است، اين  شدهواقعزياد و خیلي زياد مناطقي با پتانسیل 

 شدهانجامي درستبهبندي يعني اينکه در اين نقاط پهنه

در مناطقي با  GPSاست. ولي در ساير نقاط که در نقاط 

بندي است، خطا در پهنه قرارگرفتهپتانسیل متوسط و کم 
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نقاطي که  تعداد) 53اتفاق افتاده است. با تقسیم عدد 

نقطه، صحت کار  22اند( بر کل بندي شدهدرست پهنه

 آيد. مي به دستدرصد  1/23

 31مشخص است، میزان  2که در جدول  طورهمان

( از منطقه داراي پتانسیل زياد و خیلي 1/1+2/22درصد )

درصد نیز  5/35باشد و لغزش ميزياد براي خطر زمین

لغزش است که داراي پتانسیل متوسط براي وقوع زمین

لغزش انسیل باالي منطقه براي وقوع زمینپت دهندهنشان

چنین مناطق جنوبي در حد واصل پل آشن تا باشد. هممي

باشد کف پیچ هزار چم، میزان خطر لغزش بسیار باال مي

باشد. اين که با توجه به شرايط منطقه کامالً منطقي مي

درجه، پوشش گیاهي از  13منطقه داراي شیب متوسط 

تراکم کم است و به علت ارتفاع  نوع مرتع و درختاني با

باالتر، میزان روزهاي يخبندان و اختالف دماي شب و روز 

هاي سطحي باال بوده و همچنین داراي آبريزها و رودخانه

زياد است که باعث افزايش چگالي زهکش شده است، 

تنهايي عامل وجود گسل فعال البرز در اين منطقه خود به

باشد. زايش پتانسیل خطر ميها و افمهمي در ايجاد لغزش

 برخالفتر به شهر چالوس، در مناطق شمالي نزديک

تر مناطق جنوبي شرايط طوري است که میزان خطر کم

ترين دلیل آن نیز وجود پوشش گیاهي از نوع بوده که مهم

 .باشددرجه مي 23بسیار متراکم و شیبي در حدود 

 ارزیابی نتایج حاصل از روش شبکه عصبی -4-5-2

 مصنوعی

شده از روش شبکه عصبي مصنوعي بر طبق نقشه تهیه

از  هرکداماست، مساحت  شدهدادهنشان  92شکل که در 

 صورت زير به دست آمد.نواحي به

لغزش )با استفاده از اطالعات آماري مناطق داراي خطر زمین -3جدول

 روش شبکه عصبي(

میزان خطر 

 لغزشزمین

مساحت 

 یلومترمربع(ک)

احت تراکم مس

 )درصد(

 1/93 19/15 بسیار زیاد

 8/32 29/211 زیاد

 35/21 22/211 متوسط

 5/22 91/259 کم

براي ارزيابي میزان صحت اين روش نیز مانند روش فازي، 

ها و نقاط لغزشنقشه حاصل با نقشه پراکنش زمین

. بر طبق اين مقايسه، مقايسه شده است GPSبا  شدهبرداشت

نقطه در منطقه  92شده، تعداد غزش ثبتلزمین 22از تعداد 

نقطه در مناطق با پتانسیل زياد،  12با پتانسیل خیلي زياد و 

نقطه در  3نقطه نیز در منطقه با پتانسیل متوسط و  93

 شده است.منطقه با پتانسیل کم وقوع لغزش واقع

 22توان نتیجه گرفت که از تعداد از اين مقايسه مي

محیط واقعي و مقايسه مکان  در شدهثبتنقطه لغزشي 

نقطه  51به روش شبکه عصبي،  شدهحاصلها با نقشه آن

است،  شدهواقعدر مناطقي با پتانسیل زياد و خیلي زياد 

ي درستبهبندي اين يعني اينکه در اين نقاط پهنه

در  GPSاست. ولي در ساير نقاط که در نقاط  شدهانجام

گرفته است، خطا در مناطقي با پتانسیل متوسط و کم قرار

 تعداد) 51بندي اتفاق افتاده است. با تقسیم عدد پهنه

نقطه،  22اند( بر کل بندي شدهنقاطي که درست پهنه

 آيد. مي به دستدرصد  1/83صحت کار 

 1/13مشخص است، میزان  3جدول  طور که درهمان

( درصد از منطقه داراي پتانسیل زياد و خیلي 8/32+1/93)

درصد نیز  8/32باشد و لغزش ميخطر زمین زياد  براي

لغزش است که داراي پتانسیل متوسط براي وقوع زمین

لغزش پتانسیل باالي منطقه براي وقوع زمین دهندهنشان

 باشد. مي

 گیرینتیجه -5

لغزش در اين تحقیق، با توجه به اهمیت پديده زمین

لغزش هاي مواصالتي، به بررسي پتانسیل وقوع زمیندر راه

چالوس -در حوضه آبريز چالوس در محور کرج

شده است. بر اين اساس، عوامل مؤثر بر وقوع آن پرداخته

، هواشناسي پوشششناسي، مانند شیب، جهت شیب، زمین

از دو الگوريتم هوشمند  تيدرنهاو زهکشي بررسي شد. 

-زمین ربندي خطفازي و شبکه عصبي مصنوعي براي پهنه

، شده از عوامل موثرتهیه هايز نقشهلغزش با استفاده ا

لغزش در چهار پتانسیل وقوع زمین استفاده شد. نقشه

بر طبق کالس کم، متوسط، زياد و خیلي زياد تهیه شد.  

درصد از  31نتايج بدست آمده از روش فازي، میزان 

مساحت منطقه داراي پتانسیل زياد و خیلي زياد براي 

درصد نیز داراي  5/35باشد و لغزش ميخطر زمین

لغزش است. بر طلق پتانسیل متوسط براي وقوع زمین

درصد از مساحت  1/13نتايج روش شبکه عصبي نیز، 
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منطقه داراي پتانسیل زياد و خیلي زياد  براي خطر 

درصد نیز داراي پتانسیل  8/32باشد و لغزش ميزمین

 دهندهلغزش است که نشانمتوسط براي وقوع زمین

باشد. لغزش ميالي منطقه براي وقوع زمینپتانسیل با

هاي زمیني مقايسه نتايج هر دو روش با برداشت تيدرنها

 1/23شد، نتايج نشان داد روش فازي داراي صحت 

درصدي دارد.  1/83درصدي و روش کلوني مورچه صحت 
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