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چکیده
بهمن يکي از انواع حرکات تودهاي است که به حرکت سريع تودهاي از برف در جهت شیب دامنه اطالق ميشود .بهمنها در مسیر
حرکت خود عالوه بر برف ،سنگ و خاک و گیاه را حمل ميکنند و منجر به آسیب رساندن به خطوط ارتباطي ،ساختمانها و خطوط
انتقال نیرو در مسیر حرکت بهمن ميشوند .در اين پژوهش دامنهها يي که داراي پتانسیل بهمن خیزي هستند ،با استفاده از مدل شبکه
عصبي مصنوعي ( )MLPپهنهبندي گرديد .به منظور آموزش مدل دادههاي  33دامنهاي که بهمن در آن اتفاق افتاده بود را به شبکه
معرفي کرده و عوامل مؤثر در وقوع بهمن شامل شیب ،جهت شیب ،ارتفاع ،کاربري زمین ،زمینشناسي ،دادههاي هواشناسي شامل بارش و
دما و شبکه آبراهه و خطوط ارتباطي به عنوان ورودي پس از نرمالیزه کردن به شبکه معرفي شد و در نهايت پس از آزمون و خطا ،جهت
رسیدن به حداقل خطا و حداکثر دقت ساختاري با معماري يک اليه ورودي با  81نرون ،يک اليه پنهان با  81نرون و يک اليه خروجي
براي آموزش و يادگیري شبکه انتخاب شد .از داده  33دامنهاي که قبالا بهمن در آن اتفاق افتاده بود که به عنوان نقاط سیاه به شبکه
معرفي شد  11درصد براي آموزش و  31درصد براي تست نتايج بکار گرفته شد و مدل با  31/4درصد دقت آموزش ديد .نهايتاا پس از
پهنهبندي دامنههاي بهمن خیز با  11/6درصد دقت در پهنهبندي  ،عامل جهت شیب ،شیب و ارتفاع به ترتیب داراي بیشترين عامل در
تأثیر وقوع بهمن در منطقه شناخته شد.
واژگان کلیدی :پهنهبندي ،بهمن ،سیستم اطالعات جغرافیايي ،شبکههاي عصبي مصنوعي ،استان البرز ،پردازش تصاوير ماهوارهاي

* نويسنده رابط
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پهنهبندی وقوع بهمن با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی ()MLP

(مطالعه موردی :کوهستانهای شمالی استان البرز)

پهنهبندي وقوع بهمن با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي (( )MLPکوهستان هاي شمال استان)

 -1مقدمه
مخاطرات طبیعي حوادثي هستند که منشأ زمینشناختي
و يا آب هوايي دارند و ممکن است که بهطور ناگهاني اتفاق
بیفتند و باعث صدمه به انسان و محیط شده و از آن به عنوان
بالياي طبیعي ياد ميشود .يکي از مهمترين بالياي طبیعي
بهمن ميباشد .بهمن 8عبارت از حرکت سريع و رو به پايین
توده بزرگي از برف است .جادهها ،خطوط راهآهن،
ساختمانهاي واقع در مناطق کوهستاني ،خطوط انتقال نیرو
در معرض خطر بهمن قرار دارند .براي جلوگیري از
آسیبهاي جاني و مالي هنگفت آن الزم است که اين پديده
بهطور علمي و عملي مورد تجزيه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان
مناطق مستعد ريزش بهمن را در نقاط بهمن خیز پیشبیني
کرده و ضمن اطالعرساني ،راهحلي براي مقابله با اين مخاطره
ارائه گردد (فخاري.)8313 ،
البته بهمن از لحاظ کشاورزي هم حائز اهمیت است
علیرغم اينکه ممکن است منجر به نابودي مزارع و اراضي
کشاورزي شود ،در قسمتهاي باالدست به تدريج
ذوبشده و پس از نفوذ در زمین باعث تقويت آبهاي
زيرزمیني ميگردد ضمن اينکه در مناطق سردسیر بهمن
وقوع يافته ،ميتواند محافظ خوبي براي گیاهان در مقابل
سرمازدگي ريشه محسوب شود (محمدي.)8313،
خسارتهاي زياد جاني و مالي که در هنگام وقوع بهمن
ايجاد ميشود نشان از اهمیت زياد اين پديده دارد .بیشتر
نقاط بهمن خیز کشور در رشتهکوههاي البرز و زاگرس قرار
دارد که فراواني آن در رشتهکوه البرز بیشتر است .يکي از
مناطق اصلي داراي سابقه بهمن خیزي در رشتهکوههاي
البرز ،جاده ارتباطي چالوس (کرج -چالوس) و محورهاي
ارتباطي متصل به آن ميباشد (احمدي.)8364 ،
امروزه تکنیکهاي سنجش از دور اين اجازه را به ما
ميدهند که دادهها با استفاده از يک حسگر از فواصل دور
جمعآوري شود .سهولت دسترسي و قیمت ارزان ،توالي و
تکرار تصاوير ماهوارهاي از يک منطقه ،تهیه اطالعات به
هنگام از مناطق دلخواه و بررسي جزئیات عوارض با سرعت
بیشتر و هزينه کمتر ما را متقاعد ميسازد تا جهت رسیدن
به پهنهبندي مناسب و دقیق بهمن از علم سنجش از دور
و دادههاي دور سنجي ياري جويیم.
1 Avalanche

2

با عنايت به اهمیت موضوع ،تحقیقهاي بسیاري در
اين زمینه در سرتاسر جهان صورت گرفته که در ادامه
ميتوان به اهم آنها اشاره نمود .جمشیدي ( )8314در
پاياننامه خود تحت عنوان ژئومورفولوژي محور بهمن خیز
کرج-چالوس با تأکید بر حرکات دامنهاي عوامل اصلي
وقوع بهمن را به ترتیب زمینشناسي ،آب و هوايي و
توپوگرافي معرفي ميکند .همچنین آرمان و سالجقه
( )8312در تحقیق خود تحت عنوان بررسي مناطق بهمن
خیز و تعیین عوامل مؤثر در ايجاد بهمن در استان
کردستان به ترتیب اولويت عوامل توپوگرافي ،سطح
گذرگاه ،درصد شیب عمومي و ارتفاع را در ايجاد بهمن
مؤثر دانسته است .احمدي و نصري ( )8316در تحقیق
خود بررسي عوامل مؤثر در بهمن خیزي حوضه سه پستان
در فريدونشهر اصفهان عامل اصلي در وقوع بهمن را عامل
توپوگرافي معرفي کردند .کريمي ( )8311در پاياننامه
خود تحت عنوان ،پهنهبندي خطر بهمن در جاده هراز بر
اساس ويژگيهاي ژئومورفولوژيکي ،عوامل تکتونیک و
زمینشناسي و سنگشناسي را از جمله عوامل مؤثر و
شیب و جهت شیب را از عوامل تأثیرگذار در وقوع بهمن
معرفي کردهاند.
ولیزاده ( )8316در مقالهاي تحت عنوان کاربرد GIS
در پهنهبندي سیالب ،روشهاي پهنهبندي در محیط GIS
را معرفي کرده و نتايج حاصل از آن را براي مديريت
سیالب مؤثر دانسته است.
زارع پور ( ،)8314با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي
به پهنهبندي خطر زمینلغزش در منطقه رودبار پرداخته
است .در اين تحقیق نقشههاي رستري  211متر در 211
متر  1اليه اطالعاتي شامل لیتولوژي ،شیب ،کاربري
اراضي ،فاصله از گسل ،مدل رقومي زمین ،بارندگي ،نقشه
پیشبیني شتاب زلزله و نقشه آبراههها در منطقه رودبار و
منجیل تهیه شد .اين شبکه با توابع آستانه تانژانت
هايپربولیک و سیگموئید در اليه میاني و خروجي
ساختهشده و در نهايت جوابهاي بسیار مناسبي از درصد
احتمال خطر لغزش در منطقه به دست آمد.
ساريخاني ( ،)8311با استفاده از شبکه عصبي
مصنوعي به پهنهبندي زمینلغزش در منطقه تالش استان
گیالن پرداخته است .در اين تحقیق کاربرد شبکه عصبي
مصنوعي در زمینشناسي مهندسي و در پیشبیني
زمینلغزشهاي منطقه تالش مورد بررسي قرار گرفته است

اس

1 purves at all
2 mcClang
3 walsh, s.j, at al

4 Normalization Difference Vegetation Index
5 Tasseld cap
6 Ancey
7 Srinivasan
8 christen
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که با انتخاب پارامترهاي ورودي مؤثر در زمینلغزش،
سیستم قادر خواهد بود اطالعات ورودي را پردازش نمايد
و خروجي شبکه ،پیشبیني خطر رانش را اعالم نمايد.
سلیماني مطلق و همکاران ( )8331طي مقالهاي تحت
عنوان امکان پیشبیني احتمال وقوع بهمن با استفاده از
روش نزديکترين همسايه در محیط  GISبه اين نتیجه
دستيافتهاند که احتمال سقوط بهمن در محور ديزين -
گاجره و محور کرج -چالوس به ترتیب با داشتن نسبت
همسايگي مثبت  1/11و  1/44داراي بیشترين احتمال
وقوع بهمن ميباشند.
آرمسترانگ ( )8331در تحقیق خود عوامل مؤثر در
وقوع بهمن در کوهستانهاي ايوان در بارکا واقع در
کلرادوي آمريکا را مورد بررسي قرارداد و تغییرات دما را
مهمترين عامل در وقوع بهمن دانسته و به اين نتیجه
رسیده است که اولین روز آفتابي بعد از چند روز هواي
برفي خطرناکترين زمان براي رخداد بهمن است.
پوروس 8و همکاران ( )2113نیز از روش نزديکترين
همسايه براي پیشبیني وقوع بهمن در اسکاتلند استفاده
کردند .وي در اين مقاله نشان ميدهد که اين مدل کارايي
خوبي در مقايسه با ديگر مدلها دارد .مک کالنگ2
( )2113از يک روش احتمالي براي پیشبیني الگوهاي
مکاني وقوع بهمن با استفاده از اطالعات بهمنهاي گذشته
بکار برد که در آن ،رابطه بین بعضي از پارامترهاي
هواشناسي و الگوي مکاني وقوع بهمن رابطه برقرار نمود.
وي اثر ريزش برف جديد ،سرعت و جهت باد را بر الگوي
مکاني وقوع بهمن بررسي کردند و به اين نتیجه رسید که
هر کدام از دادههاي هواشناسي تأثیر متفاوتي به وقوع
بهمن ميگذارند.
والش 3و همکاران ( )2114مسیرهاي بهمن و
دينامیک جنگل را با استفاده از دادههاي  Ikonosارزيابي
کردهاند .آنها عنوان کردند که با توجه به تحقیقات
گذشته و تأکید بر مشاهدات مستقیم ،دادههاي Ikonos
قابلیت تشخیص گذرگاههاي بهمن از مابقي جنگل،
تشخیص الگوي پوشش گیاهي در زونهاي مورفولوژي هر
مسیر و مشخص کردن مرز بین آنها را دارد .هدف از اين
تحقیق تهیه نقشه مسیرهاي بهمن و تعیین خصوصیات

الگوهاي پوشش گیاهي در مسیرهاي مختلف است.
ازآنجاييکه بهمن با وزن خود بر سطح مسیر نیرو وارد
ميکند بنابراين سبب تغییر در الگوي رشد گیاهان
ميشود .اين محققان از شاخصهاي  4NDVIو  1TCبراي
تشخیص الگوي پوشش گیاهي در مسیرهاي مختلف که
در زمستان  2111و  2118متحمل بهمنهاي سنگیني
شده بودند استفاده کردند .نتايج نشان ميدهد که شاخص
 NDVIبراي مسیرها و جنگلهاي اطراف متفاوت است و
 TCهم براي مقاطع طولي عرضي مسیر متفاوت است که
مورفولوژي مسیرهاي بهمن را تشريح ميکند.
انسي 6و همکاران ( )2114خطر بهمنهاي يخي را با
استفاده از مدلسازي سنجش از دور و سیستمهاي
اطالعات جغرافیايي ارزيابي کردند .سیريینواسان 1و
همکاران ( )2111توانايي پیشبیني متوسط مقیاس
هواشناسي را در پیشبیني بهمن در دره جامو و کشمیر
هند بررسي کردند آنها در اين تحقیق از پیشبیني
 MM5استفاده کردند که متغیرهاي هواشناسي مورد نیاز
را براي  4روز آينده پیشبیني و سپس با استفاده از روابط
تجربي بهدستآمده پارامترهاي مربوط به برف را برآورد
کردند  .سپس احتمال وقوع بهمن را براي هر يک از  4روز
آتي با روش نزديکترين همسايه به دست آوردند.
کريستین ،1بارتلت و گرابر ( )2111محاسبات عددي
فاصله آرامش بهمن را توسعه دادند .آنها محاسبات
دينامیکي بهمن را براي پیشگويي بهمن حد بکار بردند و
فاصله آرامش ،سرعت بهمن و فشار مؤثر جريان را در روي
زمین به صورت  3بعدي شبیهسازي کردند .با استفاده از
تکنیکهاي  GISو  DEMسطوح شروع بهمني را که
ثبتشده بود در رابطه با عوارض توپوگرافي مورد تجزيه و
تحلیل قرار گرفت سپس توزيع احتماالتي سطوح لغزش به
صورت تابع فراواني عوامل توپوگرافي انجام شد .آنها نشان
دادند که ترکیبي از شبیهسازي عددي و  GISبراي حل
مسئله بهمن ميتواند مفید باشد.
کانینکو و همکاران ( )2116در مقالهاي به مقايسه
شبکه عصبي (مدل جعبه سیاه) و فازي پرداخته و فرآيند
وزن دهي فازي-عصبي را در پهنهبندي مناطق مستعد
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پهنهبندي وقوع بهمن با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي (( )MLPکوهستان هاي شمال استان)

لغزش در دارجلیبگ هیمالیا مورد بررسي قرار دادند .در
اين مقاله جدا از تکنیکهاي وزندهي قديمي ،از فرآيند
وزندهي شيءگرا که بر پايه تکنیکهايي از قبیل شبکه
عصبي مصنوعي ،تئوري مجموعه فازي استفادهشده است.
در سیستم وزندهي سنتي ،وزن و درجهبندي فاکتورهاي
مؤثر بر پايه تجربیات و آگاهي کارشناسان از موضوع و
منطقه مورد مطالعه بوده است ولي برخالف آن در وزن-
دهي شيءگرا ،ابتدا از مدل جعبه سیاه در تولید نقشه
پهنهبندي استفادهشده است.
اولر )2111( 8در تحقیق خود تحت عنوان پهنهبندي
اتوماتیک بهمن براي مناطق بزرگ ايوان )2181( 2در
مقالهاي با عنوان يافتن مدل مکاني براي بهمن با استفاده
از  GISاز معیارهاي ژئومرفولوژي و پوشش گیاهي استفاده
کرده و بهترين مدل را استفاده از مدلهاي سیستمهاي
اطالعات جغرافیايي مثل  DTMمعرفي کردهاند.
الکساندر 3و همکاران ( )2188در تحقیق خود تحت
عنوان رابطه مورفودينامیک با بهمن در جنوب دره فاگراس
و پیاترا در روماني مهمترين عامل وقوع بهمن را عالوه بر
جهت جغرافیايي ،پوشش گیاهي و ارتفاع و غیره شیب تند
معرفي ميکند و در نتايج بدست آمده اظهار نمودند که در
پیاترا علت وقوع بهمن وجود شیبهاي تند ميباشد.

 -2مواد و روشها
 -1-2قلمرو پژوهش
منطقه موردمطالعه ،استان تازه تأسیس البرز با
مساحت تقريبي  1818/828کیلومترمربع و  3/61درصد از
مساحت کل کشور که در سال  8313از استان تهران جدا
شده ،ميباشد و در عرض جغرافیايي˝12׳ 31˚41تا
˝31׳ 36˚28شرقي و˝43׳ 11˚84تا ˝12׳ 18˚21شمالي
قرارگرفته است .استان البرز از لحاظ موقعیت جغرافیايي از
شمال به استان مازندران ،از شرق به شهرستانهاي
شمیرانات و تهران ،از جنوب به شهرستانهاي زرنديه
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شکل -8منطقه موردمطالعه

 -1-2دادهها
 -8مدل رقومي زمین ( )DEMحاصل از تصوير ماهوارهاي
سنجنده Aster
 -2نقشه زمینشناسي منطقه تهیهشده از سازمان
زمینشناسي کل کشور
 -3تصوير ماهوارهاي لندست سنجنده  ETM+به منظور
به دست آوردن نقشه کاربري زمین
 -4دادههاي هواشناسي را از ايستگاههاي مربوطه در استان
 -1اليههاي اطالعاتي مورد نیاز از قبیل خطوط ارتباطي و
جادهها در سطح منطقه موردمطالعه
شايانذکر است که براي رسیدن به نتیجه مطلوب
ميبايست دادههايي به دست آمده با سالهايي که در آن
بهمن اتفاق افتاده همخواني داشته باشد تا مشخص شود
بهمن در چه شرايط اقلیمي رخ داده است؛ بنابراين
دادههاي هواشناسي مربوط به  8313تا  8311از دادههاي
سازمان هواشناسي استان البرز اخذ گرديد.

 -3-2روش تحقیق
يکي از عوامل مؤثر در وقوع بهمن عوارض زمیني
ميباشند که به عنوان پايه مطالعات بهمن شناخته شده است.
با بررسي اين عوامل ميتوان سطوح مستعد بهمن خیز را
شناسايي کرد .تشخیص و تعیین سطوح لغزش اولین و
مهمترين گام در تعیین مناطق بهمن خیز و تهیه نقشه
مخاطره ميباشد .با استفاده از علم  GISاين روش به صورت
خودکار قابل انجام است .گام نخست براي بررسي اشکال و
عوارض زمیني از طريق تهیه نقشهي توپوگرافي و عکسهاي
هوايي و تصاوير ماهوارهاي و مدل رقومي زمین ( )DEMاست.
گام دوم استخراج عوارض زمیني است .عوامل توپوگرافي نظیر

 -4-2شبکه عصبی مصنوعی
شبکههاي عصبي مصنوعي )ANNs( 8مدلي است که
پديدههاي طبیعي را با تقلید از شبکههاي عصبي
بیولوژيکي (ساختار عصب انسان( ،تجزيه و تحلیل و
شبیهسازي ميکند .عناصر پردازشي اين شبکهها نرون 2نام
1 Artificial neural networks
2 Neuron

اس

شکل  -2شبکه عصبي مصنوعي مورد بررسي تحقیق

3 Maithani

 4به آن نرون يا گره هم گويند.
 1اصطالح پرسپترون به مدل شبیهسازي نرون در شبکیه چشم
برميگردد.
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شیب ،جهت شیب ،انحنا و شکل دامنه ،زبري زمین ،پوشش
گیاهي ،ارتفاع و غیره براي شناسايي سطوح مستعد لغزش
بهمن مورد استفاده قرار ميگیرد.
در اين پژوهش با بررسي نقشههاي مربوطه،
برداشتهاي میداني و بررسي عوامل و معیارهاي
ژئومرفولوژيکي منطقه مورد مطالعه اقدام به جمعآوري
اطالعات و تنظیم دادههاي مکاني مورد نیاز از سازمانهاي
مربوطه و استخراج اليههاي مربوط به عوارض زمین
ازجمله اليه مدل رقومي ارتفاعي کرده و پس از جمعآوري
اليهها و اطالعات موردنیاز ،در پايگاه داده  GISذخیرهشده
تا امکان بازيابي ،حذف ،طبقهبندي و تحلیل دادهها با
استفاده از عواملي که در تهیه نقشه پهنهبندي بهمن
مؤثرند داشته باشیم .در ادامه به دلیل داشتن اليههايي به
صورت کمي و کیفي ،اليههاي کیفي را به صورت کمي
تبديل کرده تا بتوان به صورت رستر وارد مدل شبکه
عصبي کرد .براي واردکردن اليهها به شبکه و گرفتن
خروجي مناسب ،با استفاده از فرمول تقريب ساز جهاني
نرمال گرديدند .شکل  2نحوه تعريف و طرز عملکرد شبکه
عصبي طراحيشده در اين تحقیق را نشان ميدهد.

دارد .اين شبکهها با پردازش رويدادههاي تجربي ،دانش يا
قانون نهفته آن را به ساختار شبکه منتقل ميکنند.
شبکههاي عصبي در واقع يک تکنیک ناپارامتريک است
که براي کمي سازي و مدلسازي رفتارها و الگوهاي
پیچیده مورداستفاده قرار ميگیرد .برخالف روشهاي
آماري رايج ،شبکههاي عصبي داراي مزاياي زير ميباشد
که روشهاي آماري فاقد آن ميباشند و آنها عبارتاند از
(مايتاني:)2113 :3
 -8شبکههاي عصبي مصنوعي به توزيع آماري خاصي
نیازي ندارد
 -2شبکههاي عصبي ميتوانند با مقیاسهاي اندازهگیري
متفاوتي کار ميکند
 -3اين شبکهها ميتوانند مسائل غیرخطي با پیچیدگي
باال را حل کنند.
در مسائل مربوط به تحلیلهاي فضايي تنها نوع خاصي
از شبکههاي عصبي مصنوعي کاربرد زياد و مفید دارند.
اين مسئله بدين مفهوم نیست انواع ديگر شبکههاي عصبي
در ارتباط با محاسبات علوم فضايي کاربرد نداشته باشد
بلکه نسبت به اين مسائل هنوز به صورت کامل
توسعهنیافتهاند و جنبههاي کاربردي آنها هنوز به صورت
کامل شناخته شده نیست .نوع خاصي از شبکههاي عصبي
مصنوعي که در علوم فضايي کاربرد زيادي دارد ،شبکههاي
 Feed forwardاست که مدلهاي  MLPو  SOMو RBF
جزء اين دسته از شبکهها هستند .در بین اين مدلها،
مدل  MLPکاربرد زيادي دارد.
هرگاه يک نود 4از شبکه با تکتک نودهاي اليه بعدي
اتصال پیدا کند به اين مدل پرسپترون 1چنداليه (Multi-
 )Layer Perceptronگويند .اين مدل شامل سه اليه
ورودي ،مخفي و خروجي است .در اين مدل تعداد
نرونهاي هر اليه مخفي به روش سعي و خطا مشخص
ميگردد تا به کیفیت مطلوب برسد .منظور از کیفیت
مطلوب ،عالوه بر رسیدن به حداقل خطا در آموزش،
استفاده از سادگي مدل (تعداد پارامترهاي بکار برده شده
در ساختار مدل) ميباشد و سپس با استفاده از ديگر
مجموعه دادهها بررسي و آنالیز ميگردد.

(مطالعه موردی :کوهستانهای شمالی استان البرز)

پهنهبندي وقوع بهمن با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي (( )MLPکوهستان هاي شمال استان)

 -5-2بررسی بهمنهای اتفاق افتاده
طبق بررسيهاي انجامشده در خصوص وقوع بهمن در
اين منطقه بیشترين بهمني که اتفاق افتاده است در جاده
ارتباطي کرج –چالوس ميباشد و طبق نتیجهگیريهاي به
عملآمده عالوه بر عوامل يادشده ،ايجاد سر و صداي ناشي از
عبور ماشینها در وقوع اين پديده بيتأثیر نبوده و وقوع بهمن
را تشديد ميکند .در اين منطقه عالوه بر اين مسیر ارتباطي،
در حوضه طالقان نیز بهمنهاي زيادي اتفاق افتاده است اما به
دلیل کمخطر بودن و داشتن اهمیت کمتر نسبت به محور
کرج  -چالوس ،جهت ثبت نقاط زياد مورد توجه مسئوالن
اين استان قرار نگرفته است.
براي پهنهبندي بهمن با استفاده از مدل شبکه عصبي
مصنوعي نیازمند به داشتن مناطقي ميباشد که بهمن در
آنها اتفاق افتاده است تا با استفاده از اين مناطق بتوان
شبکه را آموزش داد و مناطق داراي پتانسیل وقوع بهمن
را پیشبیني نمود .در شکل  3موقعیت مطلق نقاطي که
بهمن در آنها اتفاق افتاده است را نشان دادهشده است:

شبکه همان الگوريتم پس انتشار بوده و از تابع سیگموئید
به عنوان تابع فعالیت استفادهشده است.
براي رسیدن به پهنهبندي بهتر و گرفتن خروجي مناسب
با دقت باال ساختار متفاوتي از شبکه عصبي را بهوسیله تغییر
در تعداد نرونها و ساير پارامترها مورد آزمايش قرار گرفت.
تعداد نرونها در اليه میاني به نوع مسئله بستگي دارد و بر
اساس تعداد پارامتر باهم متفاوت ميباشد.
يکي از بهترين روشها براي رسیدن به معماري
مناسب شبکه استفاده از روش سعي و خطاست که با
تغییر میزان نرونهاي میاني و ثابت بودن ساير پارامترها
بهترين حالتي که کمترين مقدار خطا را در مرحله تست و
آموزش به دست ميآيد را انتخاب کرد( .الزم به يادآوري
است که حتي با ثابت بودن پارامترها نیز ،با تکرار آموزش
میزان خطاي متفاوتي به دست خواهد آمد) .مسئله مهمي
که در مرحله آموزش بايد به آن توجه کرد ،يادگیري
بیشازحد شبکه است که بهجاي اينکه شبکه يک رابطه
معنيداري بین وروديها پیدا کند ،اصطالحاا شروع به
حفظ کردن ميکند در اين حالت به آن over- fiting
گويند .از عالئمي که شبکه منجر به  over-fitingميشود
اين است که در هر بار تکرار عالوه بر خطاي تست خطاي
مرحله آموزش نیز افزايش يابد .براي جلوگیري از اين
مشکل ،در هر مرحله آموزش میزان خطاي  8RMSبررسي
شد در جايي که خطا افزايش يافت مرحلهي آموزش
متوقف شود .بدين ترتیب میزان تکرار بهینه و خطاي
مناسب آموزش براي شبکه تعیین شد .در شکل  4نمودار
کاهش خطاي  RMSنمايش داده ميشود.

شکل  -3نقاط وقوع حادثه بهمن در دوره زماني مورد بررسي تحقیق

 -3نتایج (بهکارگیری مدل شبکه عصبی
مصنوعی ( )MLPدر منطقه)
در اين پژوهش روش شبکه عصبي مصنوعي ( )MLPبا
 8اليه ورودي به تعداد  81نرون شامل ارتفاع ،شیب،
جهت شیب ،کاربري زمین ،شبکه آبراهه ،خطوط ارتباطي
(جاده) ،عوارض توپوگرافي زمین ،بارش ،دما و
زمینشناسي و يک اليه پنهان با  81نرون و يک اليه
خروجي استفادهشده است .الگوريتم مورداستفاده در اين

شکل  -4منحني مربوط به تکرار بهینه
1 Root Mean Squre
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جدول  -8بهترين مقادير نرون میاني در هر سطح يادگیري
ضریب

فاکتور

تعداد

یادگیری

مومنتوم

نرون

خطای
MSE

خطای
RMS

1/11

1/1

81

1/811

1/814

1/115

1/6

1

1/146

1/131

1/11

1/1

86

1/813

1/833

1/2

1/3

21

1/313

1/313

در فرآيند تعلیم ،روابط مختلفي بین وزنها امتحان
مي شود تا اينکه ساختاري که درصد صحت قابل قبولي را
نشان دهد ،حاصل گردد .میزان دقت دادههاي تستي و
آموزشي متفاوت از هم ميباشد که اين مورد از ويژگيهاي
ذاتي شبکههاي عصبي براي پیشبیني ميباشد البته
هرچقدر دقت پیشبیني بیشتر باشد میزان اين تفاوت
کمتر خواهد بود .در ساختار عصبي  81×81×8میزان
صحت دادههاي تستي و آموزشي به ترتیب  %13/1و
 %31/4ميباشد که اين میزان توانايي مدل را در پهنه-
بندي را نشان ميدهد .نقشه پهنهبندي بهدستآمده از
مدل ارائه شده تحقیق در شکل  1مشاهده ميگردد.

شکل  -1نقشه پهنهبندي وقوع بهمن بهدستآمده از مدل

MLP

 -1-3بررسی عوامل زمینی تأثیرگذار بر وقوع بهمن
با توجه به نقش هر کدام از عوامل زمیني در وقوع
بهمن ،در اين مرحله از تحقیق ،به بررسي نتايج بدست
آمده از اهم عوامل تأثیرگذار در پهنهبندي مدل شبکه
عصبي ميپردازيم:
 -1-1-3عامل ارتفاع
هر منطقه از نظر ارتفاع ،ميتواند پتانسیل ايجاد
پوشش برف کافي براي ريزش بهمن را داشته باشد .نقش
عامل ارتفاع در ارتباط با کاهش دما مربوط ميشود؛ زيرا
سرما موجب تشکیل پوشش ضخیمتر برف ميگردد .عامل
ديگر ،در ارتباط با خط رويش درخت است که به ارتباط
دو سويه سرما و ارتفاع بستگي دارد .در باالي اين خط
تأثیر همزمان سرما ،باد و برف سنگین ،مانع رويش درخت
ميشود .معموالا بهمن از ارتفاعات باالتر از خط رويش
سرچشمه ميگیرد و مسیر آنها تا پايینتر از اين خط
ادامه مييابد .در زيرخط رويش نیز احتمال ريزش بهمن
در نقاط بدون درخت يا کمدرخت بیشتر است .در نگاه
کلي با افزايش ارتفاع در صورت مساعد بودن ساير شرايط
احتمال وقوع بهمن افزايش مييابد.
بنابراين اکثر بهمنها در اين استان از نقاط ارتفاعي
باالتر از  2111متر شروعشده و به سمت پايین سرازير
ميشود .همانطور که از شکل  6نشان دادهشده است
مناطقي که بهمن اتفاق افتاده بین ارتفاع  8613و 3221
متر ميباشد؛ که بیش از  11درصد از  33بهمني که در
منطقه اتفاق افتاده است ،در ارتفاع باالتر از  2111متري
ميباشد .شکل  1نیز فراواني وقوع بهمن در ارتفاعات
مختلف توسط مدل را ارائه نموده است.
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با افزايش تعداد تکرار ،میزان خطاي آموزش
) (trainingشبکه کاهش مييابد ولي خطاي تست RMS
) (testingافزايش مييابد بنابراين بهتر است جايي که
خطاي آموزش شبکه به حداقل رسید آموزش را متوقف
ساخت .اين تعداد بهینه در تکرار  82331با میزان خطاي
آموزشي ) 1/8114 RMS (trainingو خطاي تست RMS
) 1/8148 (testingبه دست آمد.
در اين تحقیق نیز با استفاده از روش سعي و خطا
بهترين معماري با  8اليه ورودي با  81نرون ،يک اليه
پنهان با  81نرون و يا اليه خروجي ( )81,81,8انتخاب شد.
در اليههاي  GISآمادهشده براي پهنهبندي وقوع بهمن
در  11211پیکسل بهمن اتفاق افتاده شده است .از اين
پیکسلها براي آموزش شبکه استفادهشده است .بهطوريکه
پیکسلها را به دو دسته دادههاي آموزشي و دادههاي تستي
تقسیم کرده و تقريباا  11درصد از پیکسلها براي آموزش
شبکه و  31درصد براي تست اختصاص گرفت .نرخ آموزش
و فاکتور مومنتوم متعددي مورد آزمايش قرار گرفت و نهايتاا
با مقادير  1/8و  1/1به ترتیب به عنوان نرخ آموزش و
فاکتور مومنتوم انتخاب شدند.
RMS

(مطالعه موردی :کوهستانهای شمالی استان البرز)

پهنهبندي وقوع بهمن با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي (( )MLPکوهستان هاي شمال استان)

شکل  -6نمودار وقوع بهمن در محدوده ارتفاعي متفاوت

شکل  -1نمودار سهم طبقات شیب در وقوع بهمن پیشبینيشده
توسط مدل

 -3-1-3عامل جهت شیب

شکل  -1نمودار فراواني مناطق پیشبینيشده وقوع بهمن توسط مدل
ازنظر ارتفاع

 -2-1-3عامل شیب
بین شیب زمین و سقوط بهمن ارتباط تنگاتنگي وجود
دارد .در ارتباط با تأثیر درجه شیب محتواي آب موجود در
برف نقش مهمي را بازي ميکند .خطرناکترين بهمنها
در شیبهاي بین  31تا  41درجه اتفاق ميافتد .در
دامنههايي با درجهي شیب کمتر تأثیر نیروي ثقل کم
است بنابراين احتمال سقوط کم است .استحکام برف زياد
نیز اين عامل را تشديد ميکند ولي در زواياي بیشتر به
دلیل تأثیر بیشتري نیروي ثقل و شیب زياد و استحکام کم
برف ،ماندگاري برف روي دامنه کمتر بوده و احتمال
سقوط را به حداقل ميرساند هرچند که احتمال سقوط
هیچگاه به صفر نميرسد .ولي بیشترين بهمنها در
شیبهاي متوسط به دلیل فراهم بودن شرايط اتفاق
ميافتد .دکتر بیروديان به نقل از دادخواه شیبهايي که
براي وقوع بهمن مؤثر ميداند به صورت جدول  2بیان
گرديده است .در شکل  1نیز سهم طبقات مختلف شیب
در پیشبیني بهمن نشان دادهشده است.

شکل  -3نمودار فراواني وقوع بهمن در جهات مختلف جغرافیايي
(مأخذ ،نگارنده)
جدول  -3سهم جهات جغرافیايي متفاوت در پتانسیل وقوع بهمن
پیشبینيشده
درصد

تعداد

جهات جغرافیایی به درجه

2/3

84

22/5 – 1

1/3

33

76/5 – 22/5

2/4

81

112/5 – 76/5

4/1

31

156/5 -112/5

1/2

18

212/5 – 156/5

81/1

61

246/5 – 212/5

88/3

12

292/5 – 246/5

36/6

221

336/5 – 292/5

31 – 61

کم

81/1

881

371 – 336/5

جدول  -2فراواني وقوع بهمن در شیبهاي مختلف (بیروديان)8312 ،
درجه شیب

8

اين فاکتور از لحاظ میزان دريافت انرژي دامنهها که
خود در وقوع بهمن مؤثر است ،اهمیت دارد .هرچند که
عامل نور خورشید احتمال سقوط بهمن را افزايش ميدهد
ولي سقوط بهمن در تمامي جهات اتفاق ميافتد .از ديدگاه
آرمسترانگ ( )8311عوامل زيادي در افزايش سقوط بهمن
در دامنههاي شمال ،شمال شرقي و شرق نسبت به
دامنههاي جنوبي ،جنوب غربي و غرب تأثیر دارد .در نیمکره
شمالي ،شیبها شمالي هم حاوي برف بیشتر و هم سردتر
است .از طرفي دگرگوني برف در شیبهاي شمالي بیشتر
است .در شکل  3نمودار فراواني وقوع بهمن و در جدول 3
پیشبیني وقوع بهمن در جهات مختلف بررسي گرديد.

احتمال وقوع بهمن

81 – 1

کم

31 – 81

متوسط

41 – 31

زياد

61 – 41

متوسط

اس

اثر پوشش گیاهي در برابر سقوط بهمن بستگي به
تراکم و نوع پوشش گیاهي دارد .درصورتيکه برف کم
باشد ،بوتهها و گیاهان علفي و يک ساله (مراتع) ميتوانند
مانع از وقوع بهمن شوند ولي در حجم زياد برف عالوه بر
اينکه کمکي در جهت جلوگیري از سقوط بهمن نميکنند
بلکه بانفوذ دادن هوا در داخل برف (که منجر به دگرگوني
برف ميشود) باعث افزايش احتمال سقوط بهمن ميشوند
(شیمانسکي .)2112 ،جدول  4پیشبیني وقوع بهمن در
پوششهاي مختلف اراضي را ارائه مينمايد.

عواملي که در وقوع بهمن دخالت داشتهاند به صورت
دو دسته عوامل زمیني و اقلیمي بررسي گرديد .نتايج
بهدستآمده به شرح زير ميباشد:
بیشتر دامنههايي که در جهت شمال و شمال غربي
قرار دارند بیشترين پتانسیل براي وقوع بهمن
شناختهشدهاند بهطوريکه اين دو دامنه بهتنهايي بیش از
 11درصد از مناطقي را که داراي پتانسیل وقوع بهمن
هستند را در برميگیرد .به منظور بررسي دقت مدل،
مناطقي که بهمن اتفاق افتاده و مدل پیشبیني کرده در
هر طبقه باهم مقايسه شد و میزان اختالف در دقت
پیشبیني در هر طبقه محاسبه شد .در بررسي جهت
شیب همانطور که در جدول  6نشان دادهشده است ،مدل
میزان  8/1درصد خطا در هر طبقه داشته و در مجموع با
دقت  13/6درصد پیشبیني درستي صورت گرفته است.

جدول  -4سهم نسبي طبقات پوشش اراضي در وقوع بهمن
پیشبینيشده توسط مدل
درصد

پوشش اراضی

تعداد

-

-

مناطق مسکونی

81/3

61

پهنههای آبی

42/4

216

بایر و سنگالخ

32/3

811

مراتع

81/2

33

پوشش گیاهی متراکم

 -5-1-3عامل توپوگرافی (شکل زمین)
شکل زمین نقش مهمي در وقوع بهمن دارد .اشکال
زمین را ازلحاظ تأثیرگذاري در وقوع بهمن به  3دسته
ميتوان تقسیم کرد -8 :زمینهاي صاف يعني شیب کمتر از
 81درجه که احتمال وقوع بهمن به حداقل ميرسد-2 .
زمینهاي محدب در جهت شیب که در صورت نشستن برف
در روي آن ،بهمن اتفاق ميافتد .در اين زمینها از خط
انحناي شیب در برف شکستگي اتفاق افتاده و به طرف پايین
سرازير ميشود -3 .زمینهاي مقعر يا کاو که اين زمینها
منجر به فشرده شدن اليههاي برف شده و احتمال ايجاد
بهمن را کم ميکند .در جدول  1سهم نسبي عوارض
توپوگرافي در پیشبیني وقوع بهمن ارائه گرديده است.
جدول  -1سهم نسبي عوارض توپوگرافي در وقوع بهمن پیشبینيشده
توسط مدل
عوارض توپوگرافی

درصد بهمنهای

بهمنهای

پیشبینیشده

پیشبینیشده

21/2

816

درههای عمیق

32/4

218

دامنههای محدب

83/1

16

دامنههای مقعر

21/4

816

دامنههای یکنواخت

جدول  -6مقايسه بهمنهاي اتفاق افتاده و پیشبینيشده در جهات شیب
درصد بهمن های اتفاق افتاده در جهات شیب مختلف

تعداد

درصد پیش بینی در جهات شیب مختلف

تعداد

جهات جغرافیایی به درجه

2.5

1

2.3

14

0 - 22.5

5

2

5.3

33

22.5 - 66.5

2.5

1

2.4

15

67.5 - 112.5

5

2

4.8

30

112.5 - 157.5

5

2

8.2

51

157.5 - 202.5

15.3

6

10.8

67

202.5 - 247.5

17.9

7

11.3

72

247.5 - 292.5

30.7

12

36.6

227

292.5 - 337.5

15.3

6

17.7

110

337.5 - 360

دامنههايي که از لحاظ سطحي هیچگونه پوششي
ندارند و سنگالخ و باير هستند و همچنین داراي پوشش
مرتعي هستند طبق پیشبیني مدل ،تودههاي برفي را در
خود نگه نميدارند و با آزاد کردن آنها ،بهمن را ايجاد
ميکنند .طبق بررسيهاي میداني نیز اين نتیجه حاصل
گرديده که اکثر بهمنها از اين دامنهها اتفاق افتادهاند .با
احتساب اين مسئله و همچنین به توجه به مباحث
تئوريکي وقوع بهمن ،در اين دامنهها احتمال وقوع بهمن
بیشتر است ،لذا در نتايج مدل به دامنههاي سنگالخي و
مرتعي بیشترين درصد پتانسیل بهمن خیزي را اختصاص
داده است ( 14/1درصد) ميتوان اتکا نمود .در جدول  ،1با
مقايسه نتايج ،مدل هر کالس را با  6درصد خطا پیشبیني
کرده و در مجموع با  16درصد دقت تأثیر کاربري را نشان
داده است.
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نشريه علمي -ترويجي مهندسي نقشهبرداري و اطالعات مکاني ،دوره دهم ،شماره  ،3شهريور ماه 8331

 -4-1-3عامل کاربری اراضی

 -4نتیجهگیری و پیشنهادها

(مطالعه موردی :کوهستانهای شمالی استان البرز)

پهنهبندي وقوع بهمن با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي (( )MLPکوهستان هاي شمال استان)

جدول  -1مقايسه بهمنهاي اتفاق افتاده و پیشبینيشده در کاربري
کالس طبقه بندی
کاربریبهمن های پیش بینی شده در هر کاربری
درصد بهمن های اتفاق افتاده در هر کاربریتعداد بهمن های اتفاق افتاده در هر کاربریدرصد پیش بینی در هر تعداد
0

0

0

0

مناطق مسکونی

15.5

6

10.3

67

پهنه های آبی

51.2

20

42.4

276

بایر و سنگالخ

28.2

11

32.3

158

مراتع

5.1

2

15.2

99

پوشش درختی متراکم

درصد خطا داشته ولي در مجموع با دقت  38/1درصد
شیبها را صحیح پیشبیني کرده است.
جدول  -3مقايسه بهمنهاي اتفاق افتاده و پیشبینيشده در طبقات
شیب
درصد بهمن های اتفاق افتاده در هر طیقه شیب تعداد بهمن های اتفاق افتاده در هر طیقه شیب درصد پیش بینی در هر طیقه شیب تعداد پیش بینی در هر طیقه شیب

در ارتباط با سازندهاي زمینشناسي ،به دو روش بر
بهمن تأثیر ميگذارند .اول از لحاظ سنگشناسي و دوم از
لحاظ تکتونیک .بهمنهايي که در گذشته در اين محدوده
اتفاق افتاده است ،بیشتر بر روي دامنههاي با سازندهاي
شیل تیره توفدار با میان اليههايي از توف (عضو زيرين
توف) بوده است .اين سازند در مقابل فرسايش مقاومت
نسبي دارد و دامنههايي را به وجود ميآورد که شیب
مناسب براي بهمن داشته و زمینه را براي سقوط بهمن
مساعد مينمايد .جدول  1سازندهايي که مدل براي وقوع
بهمن مناسب دانسته و سازندهايي که بر روي آن بهمن
اتفاق افتاده است را نشان ميدهد:
جدول  -1مقايسه بهمنهاي اتفاق افتاده و پیشبینيشده در سازند
درصد بهمن های اتفاق افتاده در هر سازند تعداد بهمن های اتفاق افتاده در هر سازند درصد پیش بینی در هر سازند تعداد پیش بینی در هر سازند

نوع سازند

7.6

3

7.2

45

Ktzl

5.1

2

7.4

46

Ek.a

2.5

1

3.1

23

Ed.at

2.5

1

3.3

21

Plgr-di

2.5

1

4.3

27

pC-Cs

2.5

1

3.1

23

pCk

5.1

2

4.8

30

Pr

2.5

1

3.5

22

Eksh

2.5

1

3.8

24

Ed.av

7.6

3

8.7

54

Mm,s,l

2.5

1

3.1

23

Pgkc

5.1

2

6.9

43

Odi

5.1

2

5

31

Ebv

0

0

0.64

4

0–15

12.8

5

12.1

75

15–30

61.5

24

58.2

350

30–40

25.6

10

29

189

40–60

0

0

0.1

1

60–90

در ارتباط با تأثیر ارتفاع ميتوان گفت ارتفاع به صورت
مستقیم بر وقوع بهمن تأثیر نميگذارد و تأثیر آن بر
کاهش دما است و کاهش دما مانع از ذوب برف شده و
منجر به تجمع برف ميشود .ارتفاع منطقه موردمطالعه
بین  8888تا  4881متر ميباشد درحاليکه بیش از 11
درصد از بهمنها ،بین ارتفاع  8141و  3221متر ميباشد
و بهترين ارتفاعي که مدل براي وقوع بهمن مناسب دانسته
در محدوده ارتفاعي  8628تا  3638متر ميباشد .در
جدول  ،81مدل در پیشبیني درصد تأثیر هر کدام از
محدودههاي ارتفاعي  8/1درصد خطا داشته ولي در کل
نقش ارتفاع را با  11/1درصد صحت نشان داده است.
جدول  -81مقايسه بهمنهاي اتفاق افتاده و پیشبینيشده در ارتفاع
تعداد پیش بینی در هر رنج ارتفاعی

رنج ارتفاعی

0

0

0

0

1000 - 1500

25.6
41

10
16

25.6

10

20.1
42.3
28.2

125
262
175

1500 - 2000
2000 - 2500
2500 - 3000

2.5

1

2.5

16

TRjs

7.6

3

8.7

54

3000 - 3500

43.5

17

33.8

191

Ek

0

0

0.7

3

3500 - 4000

با مقايسه بهمنهاي اتفاق افتاده شده و پیشبینيشده
در هر سازند اين نتیجه حاصل ميشود که مدل به طور
متوسط  8/3درصد در پیشبیني ،خطا داشته و در مجموع
 14درصد در نمايش تأثیر زمینشناسي دقت داشته است.
از نظر شیب مناسبترين دامنه براي سقوط بهمن در
اين منطقه ،شیبهاي  31تا  41درجه ميباشد.
بهطوريکه از تعداد  33منطقهاي بهمن اتفاق افتاده ،بیش
از  11درصد در شیبهاي  31تا  61درجه اتفاق افتاده
است .بیشترين شیبي را که مدل براي پتانسیل وقوع بهمن
مناسب دانسته نیز در همین محدوده قرار دارد .لذا از 683
دامنهاي پتانسیل وقوع بهمن حدود  133دامنه (بیش از
 16درصد) در شیب بین  31تا  61درجه قرار دارد .در
جدول  ،3در پیشبیني درجات شیب در هر طبقه 8/6
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درجه شیب

درصد بهمن های اتفاق افتاده در هر رنج ارتفاعی تعداد بهمن های اتفاق افتاده در هر رنج ارتفاعی درصد پیش بینی در هر رنج ارتفاعی

براي بررسي نقش بارش به حجم بارندگي توجه شده
است .در ارتباط با حجم بارش ميتوان به اين نکته اشاره
کرد که با بارش کمحجم ،يک سطح لغزشي ايجاد ميشود
و زمینه را براي سقوط برفهاي بعدي که ريزش کند،
فراهم ميآورد ولي بارشهاي با حجم زياد توده برف را
سست کرده و سقوط آن را تسهیل ميبخشد .بیشتر
بهمنها در محدوده بارشي  361تا  611میليمتر اتفاق
افتاده و بیش از نیمي از بهمنها در محدوده بارشي 411
تا  111میليمتر بوده و محدوده بارشي  341تا 613
میليمتر براي سقوط بهمن مناسب دانسته و بیش از 14
درصد از دامنههايي که بین  361تا  611میليمتر بارش
دريافت ميکند ،مستعد آزادسازي توده برف هستند.

150 - 250

اس

درصد بهمن های اتفاق افتاده در هر طبقه بارش تعداد بهمن های اتفاق افتاده در هر طبقه بارش

درصد پیش بینی در هر طبقه بارش تعداد بهمن های پیش بینی شده در هر طبقه بارش کالس طبقه بندی

درصد بهمن های اتفاق افتاده در هر عارضه توپوگرافی تعداد بهمن های اتفاق افتاده در هر عارضه توپوگرافی درصد بهمن های پیش بینی شده در هر عارضه توپوگرافی تعداد بهمن های پیش بینی شده در هر عارضه توپوگرافی عوارض توپوگرافی

23.07

9

25.2

156

دره های عمیق

33.3

13

32.4

201

دامنه های محدب

6

13.8

86

دامنه های مقعر

11

28.4

176

دامنه های یکنواخت

5.1

2

2.1

13

250 - 350

51.2

20

50.2

311

350- 450

33.3

13

38.4

238

450 - 550

15.3

10.2

4

8.8

55

550- 650

28.2

در فاکتور بارش ،بین مقدار پیشبینيشده و مقدار
واقعي بهمن در طبقات مختلف ،میزان خطا  2/1درصد
بوده ولي در مجموع مدل 11/6 ،درصد نقش بارش را به
خوبي نشان داده است.
وقوع بهمن نیازمند به دماي باالي صفر درجه و کمتر
از  81درجه ميباشد چراکه در دماهاي بیشتر از  81درجه
معموالا بارندگي به صورت بارش خواهد بود و در دماهاي
کمتر از صفر باعث افزايش استحکام ذرات برف شده و
توده برف پايدار خواهد بود .در محدوده موردمطالعه،
بهمنهايي که سابقاا اتفاق افتاده ،داراي دماهايي بین 1/1
تا  3/6درجه بوده است .بر همین اساس مدل ،دامنههايي
را که داراي دماهايي بین  84/2 1/3درجه ميباشد مناسب
براي سقوط بهمن پیشبیني کرده و  461دامنه (16
درصد) از دامنههايي که مدل شناسايي کرده است در
همان محدودهي دمايي بوده است .در جدول  82تعداد
بهمني که در رنجهاي مختلف دمايي اتفاق افتاده و مدل
پیشبیني کرده را نشان ميدهد .مدل در هر طبقه دمايي
میزان  4/8درصد خطا داشته و در مجموع با دقت 11
درصد تأثیر دما را نشان ميدهد.
جدول  -82مقايسه بهمنهاي اتفاق افتاده و پیشبینيشده در دماي
مختلف
درصد بهمن های اتفاق افتاده در هر طبقات دمایی تعداد بهمن های اتفاق افتاده در هر طبقات دمایی درصد بهمن های پیش بینی شده در هر طبقات دمایی تعداد بهمن های پیش بینی شده در هر طبقات دمایی

طبقات دمایی

0

0

4.2

26

صف تا سه

20.5

8

18.2

116

سه تا شش

58.2

23

48.1

298

شش تا نه

15.3

6

20.5

127

نه تا دوازده

5.2

2

8.4

52

دوازده تا پانزده

در بین عوارض توپوگرافي و شکل زمین ،دامنههاي
يکنواخت نقش بسیار مهمي در وقوع بهمن دارند بهطوريکه
با داشتن شیب زياد ،تودههاي برف را با کوچکترين عامل
آزاد ميکند .جدول  83میزان بهمن را که در عوارض
توپوگرافي اتفاق افتاده و مدل پیشبیني کرده ،نشان ميدهد.
بهطور متوسط پیشبیني نقش هر عارضه جغرافیايي 8/2
درصد خطا داشته ولي در مجموع نقش اين عوارض را 33/2
درصد صحیح پیشبیني کرده است.

در ارتباط با عمق برف ميتوان گفت از لحاظ تئوري
هرچه ارتفاع برف بیشتر باشد و ساير شرايط نیز مهیا باشد
احتمال سقوط بهمن بیشتر است .در منطقه مورد مطالعه
بیشترين احتمال سقوط بهمن در محدوده ارتفاعي  311تا
 111میليمتر پیشبینيشده و در عمق برف بین  111تا
 611میليمتر (بیشترين ارتفاع برف منطقه) ،شیب دامنه
 11درجه براي سقوط بهمن پیشبینيشده است .دلیل کم
بودن تعداد دامنهها در اين محدوده ارتفاعي برف اين
مسئله است که علیرغم اينکه ارتفاع برف زياد است ولي در
اين محدوده شیب دامنهها بیشتر از  41درجه و دما کمتر
از منفي  1درجه ميباشد .در واقع با اينکه ارتفاع برف
شرايط را براي سقوط بهمن مناسب ميکند ولي ساير
عوامل مانع از سقوط بهمن ميشوند .در دامنههايي که
بهمن اتفاق افتاده  11درصد از بهمنها نیز در محدوده
ارتفاعي برف  311تا  111میليمتر بوده است.
در جدول  84میزان بهمني که در رنجهاي مختلف
افتاده و مدل پیشبیني کرده است را نشان ميدهد .مدل
در پیشبیني هر کدام از طبقات ارتفاعي برف  8/1درصد
خطا داشته ولي در مجموع  11/1درصد دقت تأثیر ارتفاع
برف صحیح نشان داده است.
جدول  -84مقايسه بهمنهاي اتفاق افتاده و پیشبینيشده در ارتفاع برف
درصد بهمن های اتفاق افتاده در هر کاربری

تعداد بهمن های اتفاق افتاده در هر کاربری

درصد پیش بینی در هر کاربری

تعداد بهمن های پیش بینی شده در هر کاربری

کالس طبقه بندی

0

0

0.5

3

300 - 350

20.5

8

24.8

135

350 - 400

28.2

11

27.3

149

400 - 450

20.5

8

22

120

450 - 500

17.9

7

16.3

89

500 - 550

10.2

4

8.2

45

550 - 600

2.5

1

0.5

3

600 - 650

در ارتباط با تأثیر شبکه آبراهه ،با محاسبه نسبت
تراکم زهکشي در هر حوضه رود کرج با تراکم زهکشي
 1/3کیلومترمربع داراي  314دامنه از کل  683دامنههاي
مستعد بهمن خیز هستند.
لذا در پهنهبندي پديدههاي طبیعي مثل بهمن با
استفاده از شبکهي عصبي نتايج زير حاصل گرديد:
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جدول  -88مقايسه بهمنهاي اتفاق افتاده و پیشبینيشده در بارش
مختلف

جدول  -83مقايسه بهمنهاي اتفاق افتاده و پیشبینيشده در عوارض
جغرافیايي

(مطالعه موردی :کوهستانهای شمالی استان البرز)

پهنهبندي وقوع بهمن با استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي (( )MLPکوهستان هاي شمال استان)

 -8با بررسي مطالعات انجامشده و نتیجهگیري از
اجراي مدل ،اين نتیجه حاصل گرديد که الگوريتم پس
انتشار ( )BPپرکاربردترين الگوريتم آموزش با نظارت براي
به هنگام سازي وزنهاي شبکه است .مهمترين ايراد اين
روش ،امکان افتادن در کمینههاي محلي بهجاي قرارگیري
در کمینه جامع است که براي رفع اين مشکل سعي
مي شود با افزايش مقدار مومنتوم و ديگر موارد که در متن
به آن اشارهشده است ميتوان از رخداد آن جلوگیري کرد.

 -2در مبحث تعداد تکرار مشاهده شد که با افزايش تعداد
تکرار درصد خطا افزايشيافته و لذا کیفیت نتايج کاهش
مييابد ،بنابراين سعي ميشود تعداد تکرار بهینه باشد.
 -3نهايت اا مدل براي پهنهبندي وقوع بهمن در
کوهستانهاي شمالي استان البرز 16/4 ،درصد دقت داشته
درحاليکه با دقت  31/4درصد آموزشديده شده است.
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