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Abstract

GIS منظور پیشبینی خطر سیل در بستر

0

 و علی حاجی الیاسی6 محمد اكبری،3محمودیزاده
چکیده

Floods are one of the most devastating types of natural
disasters that every year causes the loss of human lives and
properties around the world. The purpose of this study is to
evaluate and compare the capability of three machine learning
models namely Naïve Bayes Tree (NBTree), Alternating
Decision Tree (ADTree), and Random Forest (RF) to predict
flood risk in Maneh and Samalqan county. The novelty of the
present study is the presentation of tree-based hybrid models
that have been less used in previous research. To prepare a
flood reference map in the study area, 300 flood-prone
locations were identified and were divided into training and
validation data sets through random selection with a ratio of 70
to 30. The spatial database of the flood was created using 15
hydrogeological and environmental criteria affecting the flood.
Finally, three flood risk prediction maps were generated using
NBTree, ADTree, and RF models. To validate the flood risk
predicting models, the Area Under the Curve (AUC) factor and
the statistical criteria of Positive predictive rate, negative
predictive rate, sensitivity, specificity, and accuracy were used.
The results showed that the RF model had higher accuracy than
the NBTree and ADTree models in predicting flood risk in the
study area. The results also showed that the risk of flooding in
the central areas of the study area is higher than other areas due
to lower altitude and slope.

سیل یکی از مخربترین انواع بالیاي طبیعی است که هر ساله باعث از دست
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ارزیابی و مقایسه قابلیت سه مدل یادگیري ماشین یعنی درخت بیز ساده
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خطر سیل در شهرستان جهرم استان فارس استفاده کردند .سطح زیر
منحنی ( )AUCبه دست آمده از منحنی مشخصه عملکرد سیستم
( ،10)ROCدقت  92/6% ،91/1%و  90/7%را به ترتیب براي مدلهاي
ترکیبی  ANFIS-GA ،ANFIS-ACOو  ANFIS-PSOنشان داد.
بنابراین مدل ترکیبی  ANFIS-PSOبه عنوان مدل برتر در تهیه نقشه
خطر سیل منطقه موردمطالعه معرفی شد .به دلیل توانایی شناخت
دقیقتر و قدرت پیشبینی باالتر ،پیشبینی نواحی مستعد سیل با
استفاده از روشهاي ترکیبی جدید براي مطالعات سیل بسیار مهم
است .هدف از این پژوهــش تهیه نقشــه خطر وقوع سیل با استفاده
از روشهاي نوین یادگیري ماشین مبتنی بر درخت است .بنابراین ،این
مطالعه از مطالعات قبلی متمایز است ،زیرا در این مطالعه از مدلهاي
ترکیبی یادگیري ماشین مبتنی بر درخت یعنی درخت بیز ساده
( ،11)NBTreeدرخت تصمیم متناوب ( 19)ADTreeو جنگل تصادفی
( )RFجهت تهیه نقشه پیشبینی خطر سیل در شهرستان مانه و
سملقان استان خراسان شمالی استفاده شده است که نوآوري تحقیق
حاضر نیز میباشد .در نهایت ،معیار سطح زیر منحنی ( )AUCو
معیارهاي آماري شامل نرخ پیشبینی مثبت ،نرخ پیشبینی منفی،
حساسیت ،ویژگی و دقت جهت اعتبارسنجی مدلهاي پیشبینی خطر
سیل در منطقه موردمطالعه مورد استفاده قرار گرفتند.

 -7مقدمه
سیل به عنوان یکی از مخربترین خطرات طبیعی در سراسر جهان
شناخته میشود و باعث از دست رفتن جان و مال انسانها و تهدید
اکوسیستمها میشود ( ;Chapi et al., 2017; Du et al., 2013
 .)Smith and Ward, 1998بررسی و آمارها نشان میدهد سیل در
 7دهه اخیر بیش از نیمی از کل خسارات ناشی از بالیاي طبیعی در
دنیا را به خود اختصاص داده است ( .)Imani et al., 2021رخداد سیل
در کشور ایران مختص به منطقه و موقعیت خاصی نبوده و تمام کشور
از این پدیده متأثر است ،ولی با توجه به خصوصیات هر منطقه ،تفاوت
در نوع سیل و میزان خسارات وارد شده وجود دارد ( Saedi et al.,
 .)2020بنابراین ،کاهش آسیب در نواحی مستعد سیل یک موضوع
اساسی و ضروري میباشد ( Chen et al., 2019; Hong et al.,
 .)2018در سالهاي اخیر ،با ترکیب فنآوري سیستم اطالعات مکانی
( 1)GISو سنجش از دور ( ،2)RSدقت پیشبینی خطر وقوع سیل به
طور قابلتوجهی بهبود یافته است ( .)Chen et al., 2015اخیراً
مطالعات متعددي براي شناسایی خطر وقوع سیل انجام شده است که
در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است:
) Khosravi et al. (2016نقشههاي حساسیت به سیل حوزه آبخیز
هراز در استان مازندران را با استفاده از چهار مدل مختلف ،یعنی نسبت
فرکانس ( ،3)FRروش وزن شواهد ( ،0)WOEفرایند تحلیلی سلسله
مراتبی ( 7)AHPو ترکیب نسبت فرکانس با فرایند تحلیلی
سلسلهمراتبی ( )FR-AHPتهیه کردند .نتایج نشان داد که مدل FR
بیشترین مقدار سطح زیر منحنی ( 6)AUCرا در مقایسه با سایر مدلها
دارد Liu et al. (2016) .روش بیز ساده ( 0)NBرا براي ارزیابی خطر
سیل در حوضه بوون 1کشور استرالیا پیادهسازي کردند .جهت ارزیابی
خطر سیل در منطقه موردمطالعه از  0شاخص ارتفاع ،شیب ،جنس
خاک و تراکم زهکشی استفاده کردند .نتایج نشان داد که شاخصهاي
ارتفاع و شیب اثرات قابلتوجهی در ارزیابی خطر سیل نسبت به سایر
شاخصهاي ورودي دارد ،Hong et al. (2018) .از ترکیب روشهاي
رگرسیون لجستیک ( ،9)LRجنگل تصادفی ( 17)RFو ماشین بردار
پشتیبان ( 11)SVMبا روش وزن شواهد ( )WOEبراي تهیه نقشه
حساسیت به سیل در منطقه پویانگ 12کشور چین استفاده کردند .نتایج
نشان داد که مدل ترکیبی  SVM-WOEباالترین مقدار عملکرد
پیشبینی ( )AUCرا نسبت به سایر مدلهاي ترکیبی  RF-WOEو
 LR-WOEدارد ،Razavi Temeh et al. (2018) .از ترکیب سیستم
استنتاج عصبی فازي ( 13)ANFISبا الگوریتمهاي فراابتکاري شامل
الگوریتم بهینهسازي کلونی مورچهها ( ،10)ACOالگوریتم ژنتیک
( 17)GAو الگوریتم بهینهسازي ازدحام ذرات (16)PSOجهت تهیه نقشه

 -8مواد و روشها
طبق شکل  ،1روند اجرایی این مطالعه شامل سه مرحله اساسی
میباشد )1( :تهیه نقشه مرجع سیل (شناسایی  377موقعیت سیلخیز
در منطقه موردمطالعه) و استخراج معیارهاي مکانی مؤثر بر سیل)2( ،
تولید نقشههاي پیشبینی خطر سیل بر اساس رویکردهاي ترکیبی
یادگیري ماشین مبتنی بر درخت )3( ،ارزیابی و مقایسه عملکرد
مدلها.
 -7-8منطقه مطالعه

شهرستان مانه و سملقان در شمال غربی استان خراسان شمالی قرار
دارد که از شمال با شهرستان راز و جرگالن ،از غرب به استان گلستان،
از جنوب به شهرستانهاي جاجرم و گرمه و از شرق به بجنورد محدود
گردیده است .این شهرستان داراي  1کیلومتر مرز مشترک با کشور
ترکمنستان میباشد .از لحاظ موقعیت جغرافیایی این شهرستان بین
مدار جغرافیایی 30° 10 ′تا  31° 0′عرض شمالی از خط استوا و 79′
 77°تا  70° 10′طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ واقع شده است.
شهرستان مانه و سملقان داراي  6773کیلومترمربع وسعت است .شکل
 2محدوده شهرستان مانه و سملقان را نشان میدهد.
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.فرسایشپذیري خاک در شهرستان مانه و سملقان را افزایش داده است
همچنین وجود شیبهاي تند و عدم وجود پوشش گیاهی و درخت از
جمله موارد دیگري هستند که موجب به وجود آمدن سیل در چند سال
.اخیر در این منطقه شده است

این شهرستان در ناحیه اقلیمی خشک و نیمهخشک واقع شده و توزیع
مکانی و زمانی بارش باران در این منطقه نیز کامالً متغیر و نیمه
 به گونهاي که اغلب بارشها در استان در فصل سرد،یکنواخت است
 ضرایب سیلخیزي و،و مرطوب رخ میدهد و این شرایط

Start

Selection of study area

Flood inventory

Data preparation

Curve Number, Horizontal Overland Flow
Distance, Modified Fournier Index,
Vertical Overland Flow Distance,
Normalized Difference Vegetation Index,
Topographic Wetness Index, Digital
Elevation Model, Slope, Flow
Accumulation, Aspect, Plane Curvature,
Distance to Fault, Distance to Road,
Distance From River, Land Use

Preparation of training and validation
datasets

Flood risk modeling using
NBTree, ADTree and RF models

Validation and selection of the optimal
models using ROC, Positive predictive
rate, Negative predictive rate , Sensitivity,
Specificity, Accuracy

End
Fig. 1- The flowchart of the research
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Fig. 2- Geographical location of the study area

شکل  -8محدوده منطقه مطالعاتی

الیههاي رودخانه ،گسل و جاده نیز طبق بانک اطالعاتی رودخانهها،
گسلها و جادههاي کشور استخراج شدند و سپس به کمک ابزار فاصله
اقلیدسی در نرمافزار  Arc Mapرستري شدند .الیه کاربري اراضی
منطقه موردمطالعه نیز از تصاویر ماهوارهاي لندست  1سنجنده 36OLI
استخراج گردید .همچنین ،از باند  0و  7تصاویر ماهوارهاي لندست 1
جهت تولید الیه  NDVIاستفاده گردید .به منظور محاسبه شاخص
 MFIشش ایستگاه سینوپتیک بــه کار بــرده شدند و طبق رابطه
( ،)1نقشه شاخص مربوطه در نرمافزار  ARC Mapتولید گردید
(:)Kanani-Sadat et al., 2019
n
2
∑i=1 pi
()1

 -8-8تهیه اليههای اطالعاتی منطقه موردمطالعه

براي برآورد سیلهاي آینده در منطقه موردمطالعه ،تجزیه و تحلیل
رخداد گذشته سیالبها ضروري میباشد .لذا نقشه مرجع سیل یک
ابزار حیاتی در مدلسازي خطر وقوع سیل است .روشهاي مختلفی
مانند سوابق تاریخی (بانک اطالعاتی از وقوع سیلهاي گذشته) و
تفسیر عکسهاي ماهوارهاي براي به دست آوردن یک نقشه مرجع
سیل وجود دارد ( .)Chen et al., 2019در این مطالعه ،با استفاده از
بانک اطالعاتی سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداري کشور در سال
 377 ،1399موقعیت سیلخیز در شهرستان مانه و سملقان شناسایی
گردید .بر اساس بررسی تحقیقات پیشین و در دسترس بودن دادهها،
 17معیار هیدروژئولوژیکی و محیطی شامل منحنی رواناب (،27)CN
فاصله افقی تا رواناب ( ،21)HOFDشاخص فورنیه اصالح شده یا
شاخص میانگین بارش ( ،22)MFIفاصله قائم تا رواناب (،23)VOFD
شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی ( ،20)NDVIشاخص رطوبت
توپوگرافی ( ،27)TWIمدل رقومی ارتفاعی ( ،26)DEMشیب ،20جریان
تجمعی ،21جهت شیب ،29انحناي سطح ،37فاصله از گسل ،31فاصله از
جاده ،32فاصله از رودخانه 33و کاربري اراضی 30براي مطالعه حاضر
انتخاب شدند ( ;Ahmadlou et al., 2018; Chapi et al., 2017

p

= MFI

کـه  Piمیانگین بـارنــدگی بــراي مــاه iام و  pمیانگین بــارنـدگی
سالیانـه است .همچنین شاخص  TWIطبق رابطه ( )2در نــرمافــزار
 SAGA GISمحاسبه گــردیــد ( Jancewicz et al., 2019; Eini
:)et al., 2020
As
()2
(TWI = ln
)
Tanβ
که  Asمساحت حوزه باالدست و βزاویه شیب است .الیه  CNنیز از
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداري کشور تهیه شد .سایر الیهها
(جریان تجمعی ،فاصله افقی تا رواناب و فاصله قائم تا رواناب) به کمک
تحلیلهاي مناسب در نرمافزار  Arc Mapو  SAGA GISایجاد
شدند.

Chen et al., 2019; Khosravi et al., 2019; Razavi Termeh
 .)et al., 2018; Tien Bui et al., 2016هر کدام از این معیارها در

قالب نقشه رستري با اندازه پیکسل  37متر در نرمافزار
تهیه شدند .نقشه توپوگرافی منطقه موردمطالعه در مقیاس 1:27777
(سازمان نقشهبرداري کشور) تهیه شد .به منظور تهیه الیه  DEMاز
تصاویر ماهوارهاي  37SRTMبا قدرت تفکیک  37متر استفاده شد و
سپس الیههاي شیب ،جهت شیب و انحنا از الیه  DEMایجاد شدند.
Arc Map

 -3-8روشها
 -7-3-8درخت بیز ساده ( )NBTree

الگوریتم درخت بیز ســــاده از درخت تصمیم به عنوان یک ساختار
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است و از طریق اطمینان از انـدازه حاشیه طبقهبندي ایجاد میکند
( .)Pham et al., 2016همچنین ،داراي قابلیت تشخیص و حذف
شکافها است .عالوه بر این ،الگوریتم  ADTreeاز تعداد کمتري از
تکرارها در عملکرد خود استفاده میکند و این قابلیت را دارد که براي
تجزیه و تحلیل بهتر مجموعه دادههاي آموزشی و اعتبارسنجی،
کالسها را در مدل باینري کند.

عمومی استفاده میکند .طبقهبنديکنندههاي بیز هنگامی که مجموعه
دادههاي نمونه کوچک باشد ،بهتر از درختهاي تصمیم کار میکنند
( .)Farid et al., 2014درختهاي تصمیم زمانی بهتر کار میکنند که
مجموعه دادههاي نمونه بزرگ باشد .علت آن این است که پس از
چندین مرتبه تقسیمبندي هر کدام از ویژگیها ،تعداد نمونهها بسیار
کم است که براساس آن تصمیم گرفته شود ،در حالی که
طبقهبنديکننده بیز در این مورد بهتر کار میکند .بنابراین ،به جاي
ادامه فرآیند تقسیم ویژگیها ،دستهبنديکنندههاي بیز در برگها
مستقر میشوند .این مدل ترکیبی به نام درخت بیز ساده نامیده میشود
( .)Wang et al., 2006در واقع الگوریتم  NBTreeبا جایگزین کردن
گرههاي برگ درخت تصمیم با دستهبنديکنندههاي بیز ساده ،مزایاي
یک درخت تصمیم و بیز ساده را شامل میشود .بنابراین الگوریتم
 NBTreeعملکرد قابلتوجهی را در حل مشکالت وابستگی داده دارد.
در سالهاي اخیر ،الگوریتم  NBTreeعموماً در زمینه طبقهبندي به
کار گرفته شده است و کیفیت رضایتبخش طبقهبندي آن توسط سطح
زیر منحنی ( )AUCو سایر پارامترهاي آماري تایید شده است ( Farid
.)et al., 2014; Wang et al., 2006; Wang et al., 2015

 -3-3-8جنگل تصادفی ()RF

الگوریتم جنگل تصادفی یکی از رایجترین الگوریتمهاي بــه کـار رفته
بــراي بــررسی مشکالت طبقهبندي و پیشبینی چندگانــه است
( .)de Santana et al., 2018; Quiroz et al., 2018الگوریتم RF
حساسیت کمی به چند خطی بودن دارد و نتایج آن از نظر دادههاي از
دست رفته و نامتعادل نسبتاً پایدار است .الگوریتم  RFیک نوع مدرن
از درخت پایه میباشد که شامل انبوهی از درختهاي کالسبندي و
رگرسیونی است .در واقع این الگوریتم یک روش گروهی است که چند
الگوریتم درختی را براي تولید یک پیشبینی متوالی از هر پدیده ترکیب
میکند ( .)Rahmati et al., 2016بهطور کلی درخت تصمیم انفرادي
مستعد برازش زیادتر بوده و قابلیت تعمیمپذیري کمی دارد .در هنگام
ساخت یک درخت تصمیم ،تغییرات ناچیز در ساختار آموزش میتواند
منجر به تغییرات قابل توجه در شکل آن درخت شود .مــدل
پیشبینیکننده  RFبـر اساس میانگینگیري از نتایج حــاصل از
تمامی درختهاي تصمیم مـربـوطه استوار است و بـراي بسیاري از
مجموعـه دادههــا ،طبقهبندي بـا صحت باالیی را انجام میدهــد
( .)de Santana et al., 2018درختان تصادفی بردار ورودي را گرفته
و آن را با هر درخت در جنگل طبقهبندي کرده و خروجی برچسبهاي
کالسی هستند که از اکثریت آراء دریافت شده است .روند اصلی
الگوریتم  RFشامل این مراحل است ()1( :)Quiroz et al., 2018
نمونهبرداري مجدد از مجموعه دادههاي اصلی براي تولید
زیرمجموعههایی که اندازه آنها برابر با اندازه مجموعه اصلی است؛
( )2استفاده از زیرمجموعهها براي ساخت درختهاي تصمیم و ( )3به
دست آوردن نتایج نهایی با استفاده از پیشبینی یا طبقهبندي نتایج
تمام درختهاي تصمیم .با توجه به تحقیقات موجود ،عملکرد RF
عمدتاً توسط تعداد درختان تصمیم و ویژگیهاي موجود در
زیرمجموعهها تعیین میشود ( .)Santana et al., 2018مقدار زیاد
درخت ممکن است باعث افزایش زمان مدلسازي شود ،در حالی که
مقدار کمی از درخت ممکن است منجر به خطا شود.

 -8-3-8درخت تصمیم متناوب ( )ADTree

الگوریتم  ADTreeیک الگوریتم درخت تصمیم تقویتشده است که
در مقایسه با الگوریتمهاي درخت تصمیم سنتی ،دقت بهتري دارد و
سطوح اعتماد باالیی را در هنگام حل مشکالت طبقهبندي و پیشبینی
فراهم میکند ( ;Bhowmick et al., 2010; Pham et al., 2016
 .)Pham et al., 2017الگوریتم  ADTreeعبارت است از فراخوانی
مکرر الگوریتم درخت تصمیم به کمک روش بوستینگ .به عبارت دیگر
الگوریتم  ADTreeبه عنوان یک الگوریتم تطبیقی است که از
فراخوانی مکرر درختان تصمیم مبتنی بر شرایط داده ایجاد میگردد
( .)Pham et al., 2016; Pham et al., 2017الگوریتم ADTree
یک ساختار درختی بهینه براي پاسخدهی ایجاد میکند .براي ساخت
این درخت به هر صفت یک اندیس نسبت داده میشود .گره ریشه
داراي اندیس صفر بوده و تعداد رکوردهاي موجود در مجموعه داده را
در خود نگه میدارد .از هر گره با اندیس  ،iگرههایی با اندیس j
گسترش داده میشوند به طوري که  i>jمیباشد .بنابراین ،تمامی
صفات از گره ریشه گسترش داده میشوند .کاربرد درخت تصمیم با
الگوریتم بوستینگ باعث ایجاد دستهبنديکنندههایی خیلی صحیح
میشود .ترکیب بوستینگ با درختهاي تصمیم قوانین ردهبندي را به
وجود میآورد که کوچکتر بوده و تفسیر آنها سادهتر است
( .)Bhowmick et al., 2010مزایاي الگوریتم  ADTreeایـن است
کــه تعداد گرههاي کمتري تـولید میکند ،بــه راحتی قابل توضیح
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 -6-8ارزيابی عملکرد و دقت مدلها

()6

 -7-6-8منحنی مشخصه عملکرد سیستم ()ROC

()0

در این مطالعه ،روش  ROCبراي ارزیابی عملکرد مدلها به ترتیب با
نرخهاي مثبت واقعی و مثبت کاذب بر روي محور  Yو محور  Xاستفاده
شده است ( .)Tehrany et al., 2013ایــن روش از معیار AUC
بــراي ارزیــابی کمی استفاده میکند کــه ویـژگی محور  Xرا در
مقابل حساسیت محور  Yنشان میدهــد ( ;Chapi et al., 2017
 .)Witten et al., 2011منحنی  ROCکارآمدترین روش در پیشبینی
سیستمها است که میزان دقت مدل را به صورت کمی برآورد میکند.
در روش  ،ROCمحدوده مقادیر  AUCبین  7/7تا  1میباشد .هر چه
مقدار  AUCبه  1نزدیکتر باشد ،دقت مدل نیز بیشتر است .همبستگی
کمی-کیفی سطح زیر منحنی و ارزیابی تخمین در جدول  1ارائه شده
است (.)Chapi et al., 2017

 -3نتايج و بحث
 -7-3آمادهسازی دادهها

همانطور که ذکر شد ،در این مطالعه از  17معیار هیدروژئولوژیکی و
محیطی شامل منحنی رواناب ،فاصله افقی تا رواناب ،شاخص فورنیه
اصالح شده ،فاصله قائم تا رواناب ،شاخص نرمال شده تفاوت پوشش
گیاهی ،شاخص رطوبت توپوگرافی ،مدل رقومی ارتفاعی ،شیب ،جریان
تجمعی ،جهت شیب ،انحناي سطح ،فاصله از جاده ،فاصله از گسل،
فاصله از رودخانه و کاربري اراضی جهت پیشبینی خطر وقوع سیل در
شهرستان مانه و سملقان استفاده گردید .براي تولید نقشههاي عوامل
ذکر شده (شکل  ،)3از درونیابی کریجینگ استفاده شده است ،زیرا
این روش داراي حداقل خطا است (.)Eftekhari et al., 2021

 -8-6-8معیارهای آماری

در این تحقیق مجموعهاي از معیارهاي آماري شامل نرخ پیشبینی
مثبت ( ،30)PPRنرخ پیشبینی منفی ( ،31)NPRحساسیت (،39)SST
ویژگی ( 07)SPCو دقت ( 01)ACCبراي ارزیابی و اعتبارسنجی تمام
مدلها استفاده شدند (.)Chapi et al., 2017; Witten et al., 2011
همه این معیارها براساس ماتریس درهمریختگی 02محاسبه میشوند
که متشکل از چهار نوع پیامد احتمالی شامل مثبت واقعی (،03)TP
منفی واقعی ( ،00)TNمثبت کاذب ( 07)FPو منفی اشتباه ( 06)FNبراي
محاسبه معیارهاي آماري است .معیار  TPنسبت تعداد مکانهایی است
که به درستی به عنوان یک مکان با خطر باالي سیل طبقهبندي
میشوند .در حالی که معیار  FPنسبت تعداد مکانهایی است که به
درستی به عنوان یک مکان بدون خطر سیل طبقهبندي میشوند.
عالوه بر این ،معیارهاي  TNو  FNتعداد مکانهایی هستند که به طور
صحیح و نادرست به عنوان مکان با خطر باالي سیل و یک مکان با
خطر غیربالقوه طبقهبندي میشونـد .ایــن معیارهاي آماري بــا
استفاده از روابط زیــر محاسبه میشوند ( ;Chapi et al., 2017
:)Witten et al., 2011
TP
()3
= PPR
()0
()7

TN
TN + FP
TP + TN
= ACC
TN + FN + TP + FP
= SPC

 -8-3اهمیتدهی معیارهای مکانی مؤثر بر سیل

عوامل متعددي در یک حوزه آبخیز بر جریان آب در منطقه موردمطالعه
اثرگذار میباشند که هرکدام از این عوامل پتانسیل متفاوتی در تغییر
جریان و رخداد سیل دارند .تعیین مهمترین و مؤثرترین معیارهاي
تأثیرگذار بر سیل جهت انجام مدلسازي بسیار ضروري میباشد .لذا
در این تحقیق ،میزان اهمیت معیارهاي مکانی مؤثر بر خطر وقوع سیل
با استفاده از روش اعتبارسنجی متقابل دهگانه محاسبه شد ( Witten
 .)et al., 2011طبق جدول  2نتایج نشان میدهد که تمام معیارهاي
مکانی مؤثر بر خطر وقوع سیل از اهمیت باالیی برخوردار هستند .لذا
تمامی معیارها در الگوریتمهاي پیشنهادي تحقیق به کار گرفته شدند.
معیار مدل رقومی ارتفاعی ،با باالترین میانگین شایستگی (00)AM
براي سه الگوریتم پیشنهادي ،مهمترین معیار مکانی در منطقه
موردمطالعه شناسایی شد و پس از آن ،به ترتیب نزولی ،معیارهاي
فاصله از رودخانه ،شاخص فورنیه اصالح شده ،شاخص پوشش گیاهی،
شیب ،کاربري اراضی ،منحنی روناب ،فاصله افقی تا رواناب ،فاصله از
جاده ،شاخص رطوبت توپوگرافی ،فاصله از گسل ،فاصله قائم تا رواناب،
جریان تجمعی ،جهت شیب و انحناي سطح قرار گرفتند.

TP + FP
NP
= NPR
NP + FN
TP
= SST
TP + FN
Table 1- Quantitative-qualitative correlation of the area under the curve in ROC method
جدول  -7همبستگی كمی -كیفی سطح زير منحنی در روش ROC

Qualitative
Quantitative

Excellent
0.9 - 1

Good
0.7 - 0.8

Very Good
0.8 - 0.9
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Average
0.6 - 0.7

Poor
0.5 - 0.6
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Fig. 3- The maps of spatial criteria affecting the flood
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Table 2- The importance of spatial criteria affecting the flood

جدول  -8اهمیت معیارهای مکانی مؤثر بر سیل
RF
SE
















AM
0.392
0.381
0.313
0.256
0.207
0.204
0.200
0.194
0.175
0.162
0.142
0.139
0.128
0.120
0.097

ADTree
AM
SE
0.391

0.381

0.315

0.256

0.208

0.204

0.200

0.193

0.172

0.160

0.142

0.138

0.124

0.115

0.091


NBTree
AM
SE
0.391

0.381

0.316

0.255

0.204

0.190

0.189

0.187

0.169

0.152

0.131

0.115

0.102

0.098

0.089


Criteria

Order

DEM
Distance to river
MFI
NDVI
Slope
Land use
CN
HOFD
Distance to road
TWI
Distance to fault
VOFD
Flow Accumulation
Aspect
Plane curvature

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

بین کالسها بیشینه شود (.)Razavi Temeh et al., 2018
همچنین ،در این روش عوارض در کالسهایی قرار میگیرند که مرز
آنها به طوري تعیین شده است که در این مرزها تغییرات نسبی بزرگی
در مقادیر دادهها صورت میگیرد .شکل  0نقشههاي میزان خطر سیل
در منطقه موردمطالعه را نشان میدهد که با استفاده از مدلهاي
موردنظر پیشبینی شدهاند .نقشه حساسیت به وقوع سیل منطقه
موردمطالعه نشان میدهد که احتمال وقوع سیل در مناطق مرکزي
منطقه موردمطالعه ،به دلیل ارتفاع و شیب کمتر ،بیشتر از سایر مناطق
است ( .)Kanani-Sadat et al., 2019همچنین ،در مناطق مرکزي
منطقه موردمطالعه به دلیل کاهش سطح اراضی جنگلی و تغییر
کاربريهاي شدید صورت گرفته در چند سال اخیر که سبب کاهش
اراضی جنگلی و افزایش اراضی دیم و شهري شده ،احتمال وقوع
خسارات را افزایش داده است .از طرف دیگر کاهش فاصله با حریم
اصلی رودخانه و در معرض قرار گرفتن امالک ،اراضی و افراد از دیگر
عوامل مؤثر در افزایش خسارت در مواقع سیل در این مناطق بوده
است.

 -3-3تهیه نقشههای پیشبینی خطر وقوع سیل

براي پیادهسازي الگوریتمهاي پیشنهادي تحقیق ،تنظیم پارامترهاي
ورودي از مهمترین مراحل میباشد .در الگوریتم جنگل تصادفی به
منظور تنظیم تعداد درختان تصمیم به طوريکه مقدار خطا همگرا شود
و تخمین قابل اعتمادتر باشد ،مدل از  1تا  777درخت ساخته شد .به
دلیل اینکه با افزایش درختها میزان خطا کاهش مییابد ،بنابراین
تعداد  777درخت براي فراخوانی مدل استفاده شد ( Rahmati et al.,
 .)2016پارامتر ویژگیهاي موجود در زیرمجموعهها نیز به روش
آزمونوخطا بهینه شد .همچنین پارامترهاي الزم جهت پیادهسازي
الگوریتمهاي  NBTreeو  ADTreeاز طریق روش آزمون و خطا و
بر اساس نتایج تحقیقات پیشین تنظیم شدند ( ;Wang et al., 2006
 .)Pham et al., 2016در این مطالعه ،نقشههاي پیشبینی خطر وقوع
سیل در منطقه مورد مطالعه بر اساس مدلهاي ترکیبی مبتنی بر درخت
 ADTree ،NBTreeو  RFو با استفاده از مجموعه داده آموزشی (07
درصد) و اعتبارسنجی ( 37درصد) برآورد شدند .نقشه میزان خطر سیل
پیشبینی شده با استفاده از روش طبقهبندي شکست طبیعی 01به
کالسهاي مختلف در نرمافزار  ARC Mapطبقهبندي شد .بر این
اساس ،میزان خطر وقوع سیل پیشبینی شده ،به پنج کالس شامل
خطرپذیري خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد طبقهبندي گردید.
علت استفاده از روش طبقهبندي شکست طبیعی در این است که
طبقهبندي بر اساس گروهبنديهاي طبیعی موجود در ذات دادهها انجام
میشود و نقاط شکستگی بین دستهها به گونهاي معین میشود که به
بهترین وجه ممکن مقادیر مشابه در یک گروه جاي داده شوند و تفاوت

همچنین ،در شکل  ،7مساحت هر یک از کالسهاي خطر وقوع سیل
پیشبینی شده توسط مدلهاي مبتنی بر درخت ADTree ،NBTree
و  RFنشان داده شده است .نتایج نشان داد که در مدل  2 ،RFکالس
با خطرپذیري خیلی زیاد و خطرپذیري زیاد ،مساحت بیشتري را در
منطقه موردمطالعه نسبت به کالسهاي مشابه در مدلهاي NBTree
و  ADTreeتحت پوشش قرار میدهد.
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Fig. 4- Flood risk prediction maps: NBTree, ADTree, and RF

شکل  -6نقشههای پیشبینی خطر سیل ADTree ،NBTree :و
همچنین در مدل  ،ADTreeکالس با خطرپذیري متوسط ،مساحت
بیشتري را در منطقه موردمطالعه نسبت به کالس مشابه در مدلهاي
 NBTreeو  RFدربر گرفته است .عالوه بر این در مدل 2 ،NBTree
کالس با خطرپذیري خیلی کم و خطرپذیري کم ،مساحت بیشتري را
در منطقه مورد مطالعه نسبت به کالسهاي مشابه در مدلهاي  RFو
 ADTreeدربر گرفته است.

RF

مجموعه دادههاي اعتبارسنجی ،مهارت پیشبینی مدل را نشان
میدهند .طبق شکل  6براي مجموعه دادههاي آموزشی ،مدل RF
داراي باالترین مقدار  )7/06( AUCمیباشد و پس از آن مدلهاي
 )AUC= 7/007( NBTreeو  )AUC= 7/037( ADTreeقرار دارند.
همچنین ،براي مجموعه دادههاي اعتبارسنجی ،مدل  RFقويتر بوده
و داراي دقت باالتري ( )AUC= 7/007نسبت به مدلهاي ADTree
( )AUC= 7/037و  )AUC= 7/077( NBTreeمیباشد .بنابراین،
میتوان نتیجه گرفت که اگر چه تمام مدلهاي به کار رفته قدرت
پیشبینی خوبی دارند ،اما عملکرد و دقت مدل  RFبراي پیشبینی
خطر سیل در منطقه موردمطالعه بهتر است که این نتایج با یافتههاي
تحقیق ) Hong et al. (2018و ) Khosravi et al. (2016مطابقت
دارد .قابلیتهاي صحتسنجی و پیشبینی مدلهاي به کار گرفته شده
براي پیشبینی خطر سیل با استفاده از مجموعه دادههاي آموزشی
(جدول  )3و دادههاي اعتبارسنجی (جدول  )0ارزیابی شدند.

 -6-3اعتبارسنجی نقشه خطر وقوع سیل

اعتبارسنجی نقشههاي تهیه شده ،گامی اساسی در توسعه و تعیین
مناطق حساس و تعیین کیفیت آنها میباشد .لذا در این تحقیق،
عملکرد مدلهاي پیادهسازي شده با روش منحنی  ROCارزیابی شد.
شکل  6منحنی  ROCرا براي مجموعه دادههاي آموزشی و
اعتبارسنجی مدلهاي مبتنی بر درخت  ADTree ،NBTreeو RF
نشان میدهد .بطورکلی ،قابلیت مدلها براي پیشبینی خطر سیل
توسط مجموعه دادههاي آموزشی ارزیابی میشود؛ در حالی که
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Fig. 5- Area of each flood risk class in the study area

شکل  -0مساحت هر يک از كالسهای خطر سیل در منطقه موردمطالعه

Fig. 6- ROC curve and AUC value for proposed research methods: Training data sets, validation data sets

شکل  -4منحنی  ROCو مقدار  AUCبرای روشهای پیشنهادی تحقیق :مجموعه دادههای آموزشی ،مجموعه دادههای
اعتبارسنجی

دارند .عالوه بر این ،مدل  RFداراي باالترین مقدار نرخ پیشبینی
مثبت ،نرخ پیشبینی منفی و دقت براي مجموعه دادههاي آموزشی و
اعتبارسنجی است که پس از آن مدلهاي  ADTreeو  NBTreeقرار
گرفتهاند .نتایج مجموعه دادههاي اعتبارسنجی نشان داد که مدل RF
قابلیت بهتري را نسبت به مدلهاي  ADTreeو  NBTreeدر
پیشبینی خطر وقوع سیل در منطقه موردمطالعه دارد .عملکرد بهتر

براي طبقهبندي پیکسلهاي سیل ،روش  RFبیشترین مقدار  SSTرا
براي مجموعه دادههاي آموزشی و اعتبارسنجی نشان میدهد (7/907
و  )7/907و به دنبال آن مدلهاي  ADTreeو  NBTreeقرار دارند.
براي طبقهبندي پیکسلهاي غیرسیلی ،روش  RFبهترین مقدار SPC
را براي مجموعه دادههاي آموزشی و اعتبارسنجی نشان میدهد
( 7/116و  )7/137و به دنبال آن مدلهاي  ADTreeو  NBTreeقرار
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آنها در مدلهاي مورد استفاده براي ارزیــابی پتانسیل سیل مفید
میباشد کــه بـا یافتههاي ) khosravi et al. (2016و Rahmati et
) al. (2016همخوانی دارد .بین شاخص فورنیه اصالح شده (وابسته
به بارش) و خطر وقوع سیل در منطقه مورد مطالعه رابطه مستقیمی
وجود دارد به گونهاي که با افزایش بارندگی ،میزان وقوع سیل و وزن
طبقات حساس به سیل نیز افزایش پیدا میکند که این نتایج با
یافتههاي ) Pham et al. (2020و )Razavi Termeh et al. (2018
مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین بارندگی و وقوع سیل در یک منطقه
مطابقت دارد .یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار شناختهشده در این تحقیق
عامل مدل رقومی ارتفاعی میباشد؛ بررسی این عامل نشاندهنده این
امر است که با افزایش ارتفاع حساسیت طبقات نسبت بــه وقوع سیل
کاهش مییابد و حداکثر حساسیت سیل در طبقات مربوط به طبقات با
دامنههاي ارتفاعی کم است کــه دلیل این امـر را میتـوان در تجمع
آب بـاران و وقـوع سیل در ایــن مکانها دانست کــه اغلب مطالعات
قبلی در ایــن زمینه از قبیل مطالعات ) khosravi et al. (2016و Liu
) et al. (2016تأییدکننده این موضوع میباشند.

مدل  RFمیتواند به دلیل توانایی آن در مدلسازي پایگاه دادههاي
بزرگ و توانایی ادغام متغیرهاي ورودي زیاد بدون تغییر متغیر باشد
( .)Rahmati et al., 2016همچنین مطالعات )،Zhao et al. (2018
) Chen et al. (2020و ) Tang et al. (2020نشان میدهند که
مدل  RFتوانایی بسیاري زیادي در تهیه نقشه مناطق حساس به سیل
دارد .مدل  RFاز واریانس باال در میان درختان فردي استفاده میکنند
که هر یک از درختها را براي عضویت در کالس میپذیرد ( Chen
 .)et al., 2020سپس ،مدل  RFبر اساس بیشترین تعداد آراء ،طبقه
مربوطه را تعیین میکند .همچنین در مطالعات مختلف در زمینههاي
آتشسوزي ،محیط زیست ،نقشه پتانسیل آب زیرزمینی و حساسیت به
زمینلغزش مشخص شده است که مدل  RFتوانایی خوبی در
مدلسازي و پیشبینی این عوامل دارد ( Bui et al., 2018; Levy
.)et al., 2007; Mukerji et al., 2009; Sahoo et al., 2009
نتایج پیشبینی نشان داد که معیارهاي مدل رقومی ارتفاعی ،فاصله از
رودخانه ،شاخص فورنیه اصالح شده (شاخص میانگین بارش) تأثیر
بیشتري بر پتانسیل و استعداد سیلگرفتگی اراضی داشته و بهکارگیري

Table 3- Performance of models using training data sets

جدول  -3عملکرد مدلها با استفاده از مجموعه دادههای آموزشی
RF
240
225
29
14
0.892
0.941
0.945
0.886
0.915
0.0102

NBTree
231
223
31
23
0.882
0.907
0.909
0.878
0.894
0.0103

ADTree
234
223
31
10
0.883
0.918
0.921
0.878
0.900
0.0128

Criteria
TP
TN
FP
FN
)PPR (%
)NPR (%
)SST (%
)SPF (%
)ACC (%
SE

Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Table 4- Performance of models using validation data sets

جدول  -6عملکرد مدلها با استفاده از مجموعه دادههای اعتبارسنجی
RF
103
91
18
6
0.851
0.938
0.945
0.835
0.890
0.0178

NBTree
92
90
19
17
0.829
0.841
0.844
0.826
0.835
0.0224

ADTree
100
90
19
9
0.840
0.909
0.917
0.826
0.872
0.0214

Criteria
TP
TN
FP
FN
)PPR (%
)NPR (%
)SST (%
)SPF (%
)ACC (%
SE
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Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

میدهد .عالوه بر این ،میتوان نتیجه گرفت که عملکرد آماري کلی
مدل  ADTreeکمی بهتر از مدل  NBTreeاست .با این حال براي
این دو مدل ،مدل  NBTreeمقدار  AUCباالتري را براي دادههاي
آموزشی نشان داد .این پدیده نشان میدهد که عملکرد جامع مدلهاي
مختلف باید با استفاده از شاخصهاي چندگانه براي انعکاس
قابلیتهاي مدلها در جنبههاي مختلف ارزیابی و مقایسه شود .هر سه
مدل مورد استفاده در این مطالعه میتوانند نتایج قابل قبولی در
پیشبینی خطر سیل ایجاد کنند .براي معیار فاصله ،در کل با افزایش
فاصله از رودخانه احتمال وقوع سیل کمتر میگردد .انتخاب ارتفاع از
سطح دریا به عنوان یکی از مهمترین معیارهاي مؤثر در خطر وقوع
سیل است که سیل در ارتفاعات پایینتر از سطح دریا اتفاق میافتد و
در ارتفاعات باال احتمال وقوع سیل بسیار کم است .با بررسی معیار
شاخص فورنیه اصالح شده (شاخص میانگین بارش) میتوان به این
نتیجه رسید که با افزایش ارتفاع ،احتمال بارندگی بیشتر میگردد و از
طرف دیگر احتمال وقوع سیل در ارتفاعات باالتر کمتر است .کاربري
اراضی نیز از دیگر معیارهاي مؤثر بر وقوع سیل میباشد؛ زیرا نوع
کاربري اراضی بر روي نفوذ رواناب و یا تشدید سرعت آن مؤثر است.
به دنبال تغییر معیار کاربري اراضی توسط فعالیتهاي انسانی ،توان
آبراهه نیز کم شده و در نتیجه به عنوان معیار مهمی در وقوع سیل
دخالت دارد .این نتایج با نتایج تحقیقات khosravi et al.
)Razavi ،Pham et al. (2020) ،Rahmati et al. (2016) ،(2016
) Termeh et al. (2018و ) Liu et al. (2016مطابقت دارد .بر
اساس نقشه پیشبینی خطر وقوع سیل ارائه شده میتوان اقدامات
مدیریتی مناسبی جهت کاهش خسارتها و تلفات ناشی از سیل انجام
داد .بهکارگیري تکنیک دادهکاوي و سیستم اطالعات مکانی به منظور
بررسی پتانسیل خطر وقوع سیل ،مخصوصاً در کشورهاي در حال
توسعه که دسترسی به اطالعات و دادههاي هیدروژئولوژیکی با مشکل
و محدودیت مواجه هستند ،میتواند مفید باشد .در این تحقیق تالش
بر این شد از مدلهاي یادگیري ماشین مبتنی بر درخت استفاده گردد.
با توجه به عملکرد و دقت باالي مدل  RFدر پیشبینی خطر وقوع
سیل در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده مدل
موردنظر در سایر مناطق مستعد وقوع سیل با عوامل هیدروژئولوژیکی
و محیطی مختلف مورد استفاده قرار گیرد و از نتایج آن براي جلوگیري
و کنترل خسارتهاي ویرانگر استفاده شود .همچنین براي تحقیقات
آتی پیشنهاد میشود از الگوریتمهاي فراابتکاري مانند الگوریتم
بهینهسازي کلونی مورچه ،الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینهسازي
ازدحام ذرات جهت بهینهسازي روشهاي به کار برده شده در این
تحقیق استفاده شود و عملکرد و کارایی روشهاي ترکیبی بهینهسازي
شده بررسی شود.

تجمع سیالبها عمدتاً در ارتفاعات پایین رخ میدهد و سیالبهاي
بزرگ در مناطقی با ارتفاع کم اتفاق میافتند .با توجه به نتایج حاصل
از خطر وقوع سیل در منطقه موردمطالعه مشخص گردید که حجم
سیالب و توزیع سیل در نزدیکی رودخانهها و مناطق کمارتفاع قرار
دارد و وقوع سیل در این مناطق افزایش مییابد .به طور کلی ،طبق
تحقیقات ) Pham et al. (2020و ) ،Liu et al. (2016مناطقی که
بیشترین حساسیت به سیل را دارند ،مناطق داراي ارتفاع کم ،حداقل
شیب ،مساحت مسطح و نزدیک به رودخانهها هستند.
 -6جمعبندی
وقوع سیل یکی از پدیدههاي مهم مصیبتبار و فاجعهانگیز در نواحی
مختلف محسوب میشود .از طریق تحلیلهاي مکانی مناسب میتوان
مناطق حساس به خطر وقوع سیل را شناسایی و از این طریق خسارات
ناشی از آن را کاهش داد .هدف اصلی مطالعه حاضر ،تهیه نقشههاي
پشبینی خطر وقوع سیل با استفاده از سه رویکرد یادگیري ماشین
مبتنی بر درخت براي شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی
است .در مقایسه با این تحقیق ،مطالعات اندکی از مدلهاي مبتنی بر
درخت براي پیشبینی پتانسیل خطر وقوع سیل در سالهاي اخیر
استفاده کردهاند (.)Chen et al., 2019; Hong et al., 2015
بنابراین ،عملکرد سه مدل ترکیبی مبتنی بر درخت یعنی ،NBTree
 ADTreeو  RFدر این تحقیق با استفاده از یک سري شاخصهاي
آماري و مقادیر  AUCمورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت .نتایج نهایی
نشان داد که مدل  RFنسبت به دو مدل دیگر براي پیشبینی خطر
وقوع سیل عملکرد بهتري دارد و قابلیت برتر مدل  RFتوسط تحقیقات
مرتبط دیگر تأیید شده استChoubin et al., 2019; Zhao et ( .
 .)al., 2018در مقایسه با مدلهاي  ADTreeو  ،NBTreeمدل RF
یک الگوریتم ترکیبی است که میتواند نتایج رضایتبخشتري با
نرخهاي دقت باالتر و واریانسها و سوگیريهاي کمتر ایجاد کند
( .)Chen et al., 2019; Hong et al., 2018در نتیجه ،مدل RF
بهترین نقشه پیشبینی خطر سیل را در شهرستان مانه و سملقان ایجاد
میکند .مدلهاي  ADTreeو  NBTreeاساساً در دو دسته پایه با
قابلیت تعمیم نسبتاً پایین هستند .عملکرد آنها داراي اتصاالت محکم
با ویژگیهاي مجموعه دادههاي اولیه است .به خصوص براي مدل
 ،NBTreeطبقهبنديکنندههاي بیز ساده به گرههاي برگ حاصل
اعمال میشـونــد .از ایـنرو ،فرض قبلی استقالل ویژگی بـاید قبل
از مــدلسازي بــا استفاده از مــدل  NBTreeبــرآورده شـود
( .)Chen et al., 2017براي مدل  ،ADTreeعملکرد مدل ممکن
است براي دادههاي آموزشی و اعتبارسنجی در برخی موارد به طور
قابلتوجهی متفاوت باشد که پایداري و تعادل  ADTreeرا کاهش
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(ANFIS) and Biogeography-Based Optimization
(BBO) and BAT Algorithms (BA). Geocarto
International 34(11):1252-1272

پینوشتها
1- Geographic Information System
2- Remote Sensing
3- Frequency Ratio
4- Weight of Evidence
5- Analytical Hierarchy Process
6- Area Under the Curve
7- Naïve Bayes
8- Bowen
9- Logistic Regression
10- Random Forest
11- Support Vector Machine
12- Poyang
13- Adaptive Neuro Fuzzy Inference System
14- Ant Colony Optimization
15- Genetic Algorithm
16- Particle Swarm Optimization
17- Receiver Operating Characteristics Curve
18- Naïve Bayes Tree
19- Alternating Decision Tree
20- Curve Number
21- Horizontal Overland Flow Distance
22- Modified Fournier Index
23- Vertical Overland Flow Distance
24- Normalized Difference Vegetation Index
25- Topographic Wetness Index
26- Digital Elevation Model
27- Slope
28- Flow Accumulation
29- Aspect
30- Plane Curvature
31- Distance to Fault
32- Distance to Road
33- Distance to River
34- Land Use
35- Shuttle Radar Topography Mission
36- Operational Land Imager
37- Positive Predictive Rate
38- Negative Predictive Rate
39- Sensitivity
40- Specificity
41- Accuracy
42- Confusion Matrix
43- True Positive
44- True Negative
45- False Positive
46- False Negative
47- Average Merit
48- Natural Breaks
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