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ناحیهبندی مناطق مستعد سیالب توسط الگوريتم ماشین
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بردار پشتیبان بهینهسازی شده

ايراندوست
چکیده
در این مطالعه تولید نقشههاي مناطق مستعد سیل با بهینهسازي مدل ماشین
) با استفاده از الگوریتمهاي بهینهسازي فراابتکاريSVM( بردار پشتیبان
) در حوضهACO( ) و کلونی مورچگانGA(  ژنتیک،)PSO( ازدحام ذرات
 براي تعیین بهترین فاکتورهاي تأثیرگذار بر.آبریز زاهدان صورت گرفته است
 فاکتور مورداستفاده در مطالعات قبلی و اهمیت نسبی16  از بین،سیل
) وIGR( متغیرهاي ورودي از دو آزمایش روش نسبت کسب اطالعات
 فاکتور میزان محتواي آب در.آزمایش چندخطی بودن پارامترها استفاده شد
 براي اولین بار در، استIGR=0.767 خاک که جزو عوامل مؤثر با ضریب
 نقشه.این مطالعه بهصورت مستقیم در مدلسازي مورداستفاده قرار گرفت
 تهیه وSentinel-1 مشخصه سیل از روي پردازش دادههاي ماهواره
 از مجموعه دادههاي تولید شده براي تولید نقشههاي مناطق.اعتبارسنجی شد
 بهینهسازي شده با الگوریتمهاي مذکورSVM مستعد سیل با استفاده از مدل
 برايACO  در این تحقیق از الگوریتم،استفاده شد که براي اولین بار
. در تولید نقشههاي مناطق مستعد سیل استفاده شدSVM بهینهسازي مدل
 هر سه.دقت پیشبینی مدلها با استفاده از معیارهاي آماري بررسی گردید
4  را بهطور متوسطSVM  عملکرد،الگوریتم مورداستفاده در این مطالعه
 بهترین عملکرد را باPSO-SVM درصد بهبود بخشیدند درحالیکه مدل
 در میانStD=0.405  وAUC=0.953 ،MSE=0.025 ،RMSE=0.158
الگوریتمهاي دیگر به نمایش گذاشت؛ همچنین مشخص شد تقریباً نیمی از
.منطقه شهري زاهدان در مناطق خطر متوسط تا بسیار زیاد قرار دارند

Abstract
This study describes optimization of Support Vector Machine
(SVM) using meta-optimization algorithms including the
Particle Swarm Optimization (PSO), Genetic Algorithm (GA)
and Ant Colony optimization for flood susceptibility mapping
at Zahedan Basin. To determine the best factors among the 19
factors used in previous studies and the relative importance of
input variables, two experiments of Information Acquisition
Ratio (IGR) and multilinearity of parameters were used soil
moisture content factor which is identified as a highly effective
factor (IGR=0.767), is used directly in this study for the first
time. The flood inventory map was prepared from Sentinel-1
satellite data processing and validated. The generated data set
was used to map the flood prone areas using SVM model
optimized with the mentioned algorithms. For the first time, in
this research, ACO algorithm was used to optimize SVM
model. The prediction accuracy of the models was evaluated
using statistical criterion. All three algorithms used in this
study improved SVM performance by 4% in average, while the
PSO-SVM model had the best performance among the others
with AUC=0953, MSE=0.025, RMSE=0.158 and StD=0.405.
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چندمعیاره ،که از ارتباطات از پیش تعریفشده بین متغیرها و احتمال
وقوع سیل استفاده میکند ،تکنیکهاي یادگیري ماشینی این ارتباطات
را مستقیماً از دادههاي مورداستفاده و بهدوراز هرگونه فرض اولیه
استخراج مینمایند ( Jaafari et al., 2019; Tien Bui et al.,
 .)2019تکنیکهاي  MLهزینههاي عملیاتی را کاهش و سرعت
تجزیهوتحلیل دادهها را بهبود میبخشند ،که این نکته خصوصاٌ در
مجموعه دادههاي بزرگ حائز اهمیت است (.)Lee et al., 2019
عالوه بر این ،مدلهاي  MLکاربرپسند بوده و از ساختاري غیرخطی
بهره میبرند و عملکرد خوبی براي پیشدید پدیدههاي پیچیده مانند
وقوع سیل دارند ( )Dodangeh et al., 2020به همین دلیل در این
تحقیق از روش یادگیري ماشینی استفاده گردیده است.

 -7مقدمه
سیل ازجمله ویرانکنندهترین بالیاي طبیعی است کــه صدمات
جبرانناپذیري بــه محیطزیست ،زنــدگی انسان و زیـرساختها مانند
جـادهها و پلها وارد میکند .جاري شــدن سیل باعث تلفات و
خسارات اقتصادي در مناطق کشاورزي و شهري میشـود کــه بـه
ایــن دلیل از اهمیت ویژهاي بـرخوردار است ( ;Panahi et al., 2021
 .)Yalcin et al., 2011; Ahmadlou et al., 2019پیشگیري از
حوادث سیل ،همواره عملی نخواهد بود؛ بنابراین استفاده از روشهاي
کاهش اثرات سیل ،بهترین استراتژي براي مدیریت خطرات سیل
درنظر گرفته میشود ( Khosravi et al., 2019; Tien Bui et al.,
 .)2017هدف استفاده از این روشها ،کاهش قابلتوجه خسارت سیل
با ارزیابی مناطق مستعد تولید سیل و انجام اقدامات محافظتی در
مناطقی با حساسیت زیاد و بسیار زیاد به سیالب در آینده است
(.)Panahi et al., 2021

ماشین بردار پشتیبان ( )6SVMیکی از قدرتمندترین الگوریتمهاي
یادگیري ماشین تحت نظارت براي طبقهبندي و رگرسیون است که در
چارچوب تئوري یادگیري آماري ایجاد شده است .الگوریتم  SVMدر
سال  1662توسط وپنیک و همکاران ایجاد و توسعهیافته است
( Alizadeh et al. (2018) .)Vapnik et al., 1995در تحقیق خود
باهدف پیشبینی ماهیانه جریان از الگوریتم بهینهسازي ملخ
( )11GOAبراي بهینهسازي پارامترهاي مدل  SVMو Panahi et al.
) (2021از الگوریتمهاي ملخ و الگوریتم ازدحام ذرات ( )11PSOبراي
بهینهسازي ـمدل  SVRاستفاده نمودهاند؛ همچنین در تحقیقی،
) Syifa et al., (2020از الگوریتم رقابتی امپریالیستی ( )15ICAبراي
بهینهسازي مدل  SVMاستفاده کردهاند.

ازجمله اولین رویکردها ،استفاده از روشهاي آماري براي بررسی ارتباط
ویژگیهاي سیل با برخی از خصوصیات فیزیکی حوضههاي آبریز است
( .)Khosravi et al., 2019اخیراً ،مــدلهاي مفهومی و فیزیک پایه
براي پیشبینی مکانی سیل در بسیاري از مناطق جهان استفاده شـده
است .با اینحال ،مشکل تــولید نقشههاي سیالب تــوسط
مــدلهاي بارش-رواناب همچنان یک ضعف عمده در ایــن مـدلها
میبـاشد کــه فقط میزان تخلیه رودخـانه را پیشبینی میکند
(.)Solomatine et al., 2019

در این تحقیق ،از الگوریتمهاي فرا ابتکاري قوي بهینهسازي ازدحام
ذرات ( ،)PSOژنتیک ( )10GAو کلونی مورچگان ( )14ACOبهمنظور
بهینهسازي پارامترهاي مدل  SVMاستفاده شده است و درنتیجه سه
مدل ترکیبی جدید  GA-SVM ،PSO-SVMو  ACO-SVMبراي
تولید نقشههاي مکانی مناطق مستعد سیالب حوضه آبریز زاهدان در
شرق ایران تولید شد .الزم به ذکر است براي نخستین بار در این
تحقیق ،از الگوریتمهاي فرا ابتکاري  ACOدر بهینهسازي مدل SVM
استفاده شده است .یک تصویر گرافیکی از مراحل توسعه مدل براي
تولید نقشههاي مناطق مستعد سیل در شکل  1ارائه شده است .با توجه
به اینکه این نوع مدلسازي بر اساس اطالعات آبگرفتگی حوضه،
ناشی از رخدادهاي واقعی سیل در منطقه و بر اساس دادههاي
سنجشازدور استوار است؛ لذا در فقدان اطالعات مشاهداتی بارش-
رواناب ،استفاده از این نوع مدلسازي در تولید نقشههاي مناطق مستعد
سیالب ارجح است.

با توجه به پیچیدگی مباحث سیل ،نمیتوان آنها را با استفاده از
مدلهاي ساده ،مدلسازي نمود .در سالهاي اخیر ،مــدلهاي مبتنی
بر داده ،شامل مــدلهاي آماري متغیر ،تصمیمگیري چندمعیاره
( )1MCDMهوش مصنوعی ( ،)5AIیادگیري ماشین ( ،)0MLهوش
محاسباتی ( ،)4CIمحاسبات نرم ( ،)2SCدادهکاوي (،)9DM
تجزیهوتحلیل هوشمند دادهها ( )7IDAو غیره در بسیاري از شاخههاي
علوم پیشبینی ازجمله نقشه مناطق مستعد سیل ( )8FMSمورداستفاده
قرارگرفته است.
یکی از روشهاي پیشبینی و تعیین مناطق مستعد سیل که در دهه
اخیر مورد توجه قرارگرفته است ،استفاده از روشهاي یادگیري ماشینی
( )MLمیباشد که میتوان براي مدلسازي مکانی مناطق مستعد سیل
بر اساس روابط غیرخطی بین عوامل مؤثر در تولید سیل و مناطق سیل
گرفته استفاده نمود .برخالف روشهاي آماري مرسوم و تحلیل تصمیم
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Fig. 1- Flowchart of developing the meta-optimized hybrid models for flood susceptibility mapping

شکل  -7روندنمای مدل بهینهسازی تركیبی برای تولید نقشههای مناطق مستعد سیل

 -8مواد و روشها

 -8-8پیشینه نظری روشها

 -7-8منطقه موردمطالعه

 -7-8-8ماشین بردار پشتیبان

منطقه موردمطالعه در استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران و در
زیر حوضه هامون با مختصات َ 56ْ 18تا َ 56ْ 44عرض شمالی و َ91ْ 09
تا َ 91ْ 11طول شرقی قرار گرفته است (شکل  .)5مساحت این حوضه
 1981کیلومترمربع و داراي ارتفاعی بین  1155تا  5241متر از سطح
دریاست .میانگین بارندگی ساالنه در منطقه موردمطالعه  96میلیمتر
میباشد .از منظر کاربري اراضی ،بخش عمدهاي از حوضه تحت
پوشش مراتع ( )75%میباشد 2% ،آن شامل مناطق شهري 1% ،مناطق
کشاورزي و مابقی کوه و صخره است .رودخانه فصلی الر در این
منطقه ،وظیفه زهکشی این حوضه را بر عهده دارد .سیالبهاي این
حوضه عامل آبگرفتگی شهر زاهدان در پاییندست حوضه است .این
رودخانه از دامنه کوههاي الر و پدگی از جنوب شرقی تا شمال شرقی
شهر زاهدان سرچشمه میگیرد و از روستاي همتآباد گذشته و وارد
تنگه الر شده و سپس در ادامه از مرز کشور خارجشده و وارد کشور
پاکستان میشود.

 SVMیک تکنیک یادگیري ماشین تحت نظارت است که بر اساس
تئوري یادگیري آماري انجام میشود .با کمک یک مجموعه داده
آموزشی SVM ،دادههاي ورودي را در یک فضاي ویژگی با ابعاد باال
ترسیم میکند و حداکثر حاشیه تفکیک بین کالسها را پیدا و یک ابر
صفحه طبقهبندي را در منطقه مرکزي حداکثر حاشیه ایجاد میکند
( .)Pradhan, 2013بعد از آن ،میتوان از ویژگیهاي دادههاي جدید
براي پیشبینی گروهی یک رکورد جدید استفاده کرد .جزییات بیشتري
از محاسبات و روابط داخلی  SVMرا میتوان در مقاالت ( Tehrany
 )et al., 2015; Hong et al. 2018; Pham et al., 2018یافت.
عملگر کرنل  12در مدل  SVMاز اهمیت فراوانی برخوردار است .انواع
مختلف کرنلهاي مورداستفاده عبارتاند از :خطی ،19چندجملهاي،17
عملکرد پایه رادیکال 18و سیگمویید .الزم به ذکر است انتخاب نوع
کرنل و دقت در مدلسازي تا حد زیادي به مجموعه داده مورداستفاده
بستگی خواهد داشت .در این تحقیق ،از هسته خطی براي مطالعه
 SVMاستفاده شد.
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Fig. 2- Location of the study area

شکل  -8موقعیت منطقه موردمطالعه
میگذارد .نتیجه مدلسازي این رفتار اجتماعی فرایند جستجویی است
که ذرات به سمت نواحی موفق میل میکنند .اساس کار  PSOبر این
اصل استوار است که در هرلحظه هر ذره مکان خود را در فضاي
جستجو با توجه به بهترین مکانی که تاکنون در آن قرارگرفته است و
بهترین مکانی که در کل همسایگیاش وجود دارد ،تنظیم میکند.

ازآنجاکه مقدار پارامترها میتواند بر دقت طبقهبندي  SVMتأثیر
بگذارد ،بهمنظور کارایی بیشتر ،الزم است از روشهاي بهینهسازي
براي به دست آوردن پارامترهاي بهینه ،استفاده شود ،بنابراین با استفاده
از الگوریتمهاي فرا ابتکاري نسبت به بهینهسازي ضریب  16Cاقدام
گردید C .نشاندهنده دامنه تغییرات در برابر خطا است .هرچه  Cباالتر
باشد ،میزان دامنه تغییرات موردنیاز مدل کاهش مییابد .بااینحال،
مقدار بیشازحد  Cمیتواند ظرفیت تعمیم یک  SVMرا تحت تأثیر
قرار دهد (.)Marjanović et al., 2011

 PSOبا جمعیتی از ذرات که هرکدام بیانگر یک راهحل هستند آغاز
میگردد که با موقعیتها و سرعتهاي تصادفی در منطقه جستجو
پراکنده میشوند ( .)Liu et al., 2019الگوریتم  PSOدر مقایسه با
سایر الگوریتمهاي بهینهسازي فرا ابتکاري ،داراي عملیات کمتر،
سادگی بیشتر ،بــا محاسبات کمتر و میزان همگرایی باالتر میباشد
( .)Panahi et al., 2021بــه دلیل محدودیت تعداد صفحات ،جزییات
و اطالعات بیشتر مربوط به الگوریتم  PSOدر منابع ( Shi and
)Eberhart, 1998; Al-Musaylh, 2018; Kim et al., 2021
اشاره شده است.

 -8-8-8الگوريتم بهینهسازی ازدحام ذرات ()PSO

بهینهسازي ازدحام ذرات ( )PSOیک روش بهینهسازي جمعیتی مبتنی
بر هوش ازدحامی است که براي اولین بار توسط Kennedy and
) Eberhart (1995با الهام از رفتارهاي شکار دسته پرندگان ارائه شد.
یک الگوریتم بهینهسازي ازدحام ذرات باعث میشود که هر ذره در
جمعیت با سرعت مشخصی از ذرات برتر فعلی پیروي کرده و به دنبال
راهحل بهینه در منطقه باشد ( .)Kim et al., 2021در  ،PSOذرات در
فضاي جستجو جاري میشوند .تغییر مکان ذرات در فضاي جستجو
تحت تأثیر تجربه و دانش خودشان و همسایگانشان است؛ بنابراین
موقعیت دیگر توده ذرات روي چگونگی جستجوي یکذره اثر

 -3-8-8الگوريتم بهینهسازی ژنتیک ()GA

الگوریتم ژنتیک توسط ) Holland (1992از ایدههاي انتخاب طبیعی
و ژنتیک طبیعی گرفته شده است .الگوریتم ژنتیک یک الگوریتم
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خصوصیات هیدرو محیطی ندارند براي بهبود مدل مکانی مناطق
مستعد سیل بسیار مهم است ( .)Panahi et al., 2021بر اساس
مطالعات و تحقیقات صورت گرفته قبلی ( ;Panahi et al., 2021

جستجوگر است که از ایدههاي انتخاب طبیعی و عملگرهاي ژنتیکی
تقاطع و جهش استفاده میکند .در هر نسل ،جمعیت جدیدي از
راهحلها با تبادل و ترکیب اطالعات بهدستآمده از راهحلهاي نسل
قبلی ،ایجاد میشود.

;Mahato et al., 2021; Pham et al., 2021; Dos et al., 2021
 16 )Darabi et al., 2018فاکتور مختلف هیدرولوژیکی و ژئو

مورفولوژیکی که در جدول  1نشان داده شده است ،براي بررسی درنظر
گرفته شد .تعیین عوامل مهم و مؤثر در سیل با استفاده از روش نسبت
کسب اطالعات ( )51IGRارزیابی گردید ( ;Dai and Xu, 2013
 .)Panahi et al., 2021این روش یک رویکرد قوي براي انتخاب
ویژگی است ( ;Khosravi et al., 2019; Panahi et al., 2021
 .)Pham et al., 2017مقادیر بزرگتر  IGRنشانگر قابلیت پیشبینی
بیشتر براي آن ویژگی خاص است (.)Panahi et al., 2021

مهمترین تفاوت این است که الگوریتم ژنتیک روي جمعیتی از
راهحلهاي ممکن کار میکند ،درحالیکه سایر روشهاي ابتکاري از
یک راهحل واحد در تکرارهاي خود استفاده میکنند .تفاوت دیگر این
الگوریتم تصادفی بودن آن است .هر فرد در جمعیت الگوریتم ژنتیک
یک راهحل ممکن را نشان میدهد .برخی از افراد بر اساس ارزش
سازگاري انتخاب میشوند .سپس ،الگوریتم ژنتیک از روند ژنتیکی
طبیعت ،براي تبادل برخی از این دادههاي ژنتیکی ،بهطور تصادفی
براي تولید فرزندان تقلید میکند .این فرایندها تا زمانی که بهترین
ژنها که از بهترین توانایی برخوردار هستند به دست آید تکرار
میگردد .هر فرد ممکن است نشاندهنده یک یا چند کروموزوم با
ارزش سازگاري مرتبط باشد (.)Yen et al., 2011

تکنیکهاي متعددي براي تشخیص صالحیت و قابلیت پیشبینی
متغیرهاي اثرگذار بر وقوع یک پدیده وجود دارند؛ ازجمله Fuzzy-
Information Gain ،)Dubois & Prade, 1990( Rough Sets
(Quinlan, ( Information Gain Ratio ،)Hunter et al., 1990
.)1966

 -6-8-8الگوريتم بهینهسازی كلونی مورچگان ()ACO

الگوریتم کلونی مورچگان در سال  1665توسط دوریگو معرفی گردید
که رفتارهاي مورچههاي واقعی را در جستجوي کوتاهترین مسیر به
منابع غذایی شبیهسازي میکند ( .)Dorigo, 1992تعامالت مورچگان
از طریق ماده شیمیایی فرومون 51که از آن براي نشانگذاري مسیر
استفاده میشود ،انجام میگیرد .هرچه فرومنهاي بیشتري در مسیر
قرار گیرد مابقی مورچهها از این مسیر بیشتر استفاده میکنند؛ بنابراین،
چنین کمیتی نشان میدهد که این مسیر بهعنوان یکی از بهینهترین
و کوتاهترین راه میباشد (.)Gupta and Srivastava, 2020

پایه و اساس  ،IGتئوري اطالعات است که با کاهش آنتروپی،
صالحیت اهمیتدار بودن عوامل مؤثر را تعیین کرده و بهعنوان یک
تکنیک استاندارد براي اندازهگیري توانایی پیشبینی عوامل اثرگذار بر
وقوع یک پدیده در روش دادهکاوي بررسی میگردد ( Thien Bui et
 Quinlan (1993) .)l., 2017شاخص  IGRرا بهاینترتیب پیشنهاد
داد که مقادیر  IGRباالتر نشاندهنده توانایی پیشبینی باالتر آن عامل
مؤثر براي مدلسازي است.
اگر  Sدادههاي آموزشی با  nنمونه ورودي و ) n(Li,sتعداد نمونهها در
دادههاي آموزشی  Sمتعلق به کالس ( Liسیل ،بدون سیل) باشد ،در
این صورت خواهیم داشت:

رسوب و یا تبخیر فرمون ارتباط مستقیمی با تعداد مورچههایی دارد که
در آن مسیر سفر میکنند .مورچهها با پیروي از حداکثر رسوب فرمون،
مسیر بهینه را پیدا میکنند ( .)Talatahari et al., 2013جزییات بیشتر
این الگوریتم در منبع ) Dorigo (1992قابلدسترسی است.

)n(Li ,S
)n(Li ,S
log2
||S
| |S

()1

2

∑ Info(S)= -
i=1

با توجه به عوامل مؤثر بر وقوع زمینلغزش ،مقدار اطالعات موردنیاز
براي تقسیم  Sبه مجموعه ( )S1, S2, …., Smاز رابطه زیر برآورد
میگردد:

 -3-8جمعآوری و تهیه اطالعات
 -7-3-8تجزيهوتحلیل انتخاب ويژگی

عوامل مختلفی بر وقوع سیل تأثیر میگذارند و نقش آنها در سیالب
در مناطق مختلف متفاوت است (.)Fernández and Lutz, 2010
بااینحال ،هیچ راهنماي جهانی در مورد انتخاب عوامل تأثیرگذار براي
هر بالیاي طبیعی وجود ندارد ( .)Rahmati et al., 2019شناسایی
مؤثرترین عوامل وقوع سیل و متغیرهایی که هیچ تأثیري بر

Sj
)Info(S
||S

()5

m

∑ =)Info(S,A
j=1

شاخص  IGRبراي یک عامل مؤثر خاص مثل فاکتور ( Aبهعنوان
مثال :درجه شیب) از رابطه زیر محاسبه میشود:
()0

)Info(S)-Info(S,A
)Split info(S,A
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=)Information Gain Ratio (S,A

 split infoنشاندهنده اطالعات تولیدشده توسط تقسیم S

که در آن
دادههاي آموزشی به  mزیرمجموعه است که از رابطه زیر محاسبه
میگردد:
||Sj
Sj
log2
||S
||S

()4

تحقیقات زمین سازمان هوایی ایاالتمتحده ،بهصورت تجمعی براي
مدتزمان  50سال ( 1668تا  )5151با وضوح مکانی  1/52درجه،
بهدستآمده که در شکل -0الف نشان دادهشده است .تراکم زهکشی
یکی از ویژگیهاي اساسی سیستم رودخانه است که در صورت بروز
بارندگی در حوضه آبریز ،داراي تأثیر زیادي در دبی پیک جریان
میباشد ( .)Lee et al., 2019تراکم زهکشی به نسبت طول کل
رودخانه به سطح حوضه اشاره دارد .همچنین ،این شاخص یک عامل
مهم هیدروژئومورفولوژي در تعیین چگونگی فرآیندهاي رواناب
سطحی ،شـدت سـیالب و میزان فرسایش خاک میباشد .تراکم
زهکشی منطقه موردمطالعه در شکل -0ب نشان داده شده است .ارتفاع
(شکل -0ج) یک عامل تأثیرگذار اصلی است که میتواند بهصورت
مستقیم در ایجاد سیل مؤثر باشد Khosravi et al. (2019) .در
تحقیقات خود اشارهکردهاند که ارتفاع از سطح زمین تأثیر زیادي در
خطر سیالب ناگهانی دارد .این مناطق میتواند تحت تأثیر بارندگی و
آورد سیالب از مناطق و حوضههاي باالدست خود باشند .همچنین ،در
تحقیقات ) Panahi et al. (2021اشاره شده است که مناطق کم
ارتفاع ،جریان آب را از مناطق اطراف با ارتفاعات باالتر با میزان
بارندگی بیشتر دریافت میکنند .شاخص تفاوت رطوبت نرمال شده
است که یک شاخص ماهوارهاي مشتق شده از کانالهاي نزدیک
مادونقرمز ( )NIRو موجکوتاه مادونقرمز ( )SWIRاست .این
شاخص در تشخیص مناطق داراي پوشش گیاهی بسیار مفید و مؤثر
میباشد؛ در مناطقی که داراي پوشش گیاهی بیشتري میباشد ،مقدار
این شاخص باالتر از مناطق داراي پوشش گیاهی کمتر خواهد بود و
یا بهعبارتدیگر مقدار این شاخص ارتباط مستقیم با پوشش گیاهی
دارد.

m

∑ Split Info(S,A)= -
j=1

از بین  16عامل بررسیشده ،تعداد  11عامل که داراي بیشترین مقدار
 IGRهستند براي استفاده در این تحقیق انتخاب شد (جدول  ،)1پس
از انتخاب بهترین عوامل مؤثر از بین عوامل درنظر گرفتهشده ،آزمایش
تشخیصی همخطی چندگانه ( ،)55MCDTبهمنظور بررسی عدم تداخل
اثربخشی عوامل مختلف ،انجام شد .براي این منظور  ،از ضریب تورم
واریانس ( )50VIFو معیارهاي تحمل( 54رواداري) استفاده گردید ،که
 VIF> 10و معیار تحمل کمتر از  1/1نشاندهنده حد آستانه براي
چندخطی بودن عوامل است (.)Panahi et al., 2021
 -8-3-8پايگاه دادههای مکانی عوامل سیل

عوامل نهایی استخراجشده به ترتیب عبارتاند از :بارش ساالنه ،تراکم
زهکشی ،ارتفاع ،شاخص نرمال تفاوت رطوبت ( ،)52NDWIفاصله از
رودخانه ،شاخص رطوبت توپوگرافی ( ،)59TWIمحتواي آب در خاک
( ،)57SWCانحناي نیمرخ ،وجه شیب و شاخص توان آبراهه (.)58SPI
کلیه عوامل توپوگرافی مورداستفاده در این تحقیق ،از یک مدل رقومی
ارتفاع ( )56DEMکه از سازمان فضایی ایاالتمتحده ( )NASAبا
رزولوشن  15/2×15/2متر ،تهیه گردیده ،محاسبه شده است .در این
تحقیق ،دادههاي بارندگی ساالنه از دادههاي موجود در پایگاه اطالعات
اندازهگیري بارش باران مناطق گرمسیري ( )01TRMMو بخش

Table 1- IGR analysis and MCDT for selected flood factors

جدول  IGR -7و آزمون تشخیص چندخطی برای عوامل مؤثر
Collinearity
statistics
Tolerance VIF
-

IGR

Variable Name

Collinearity statistics

0.4333
0.4131

Plan Curvature
Slope

VIF
1.54
1.707

IGR

Variable Name

Tolerance
0.65
0.586

0.8905
0.8905

Rainfall
Drainage Density

-

-

0.3449

STI

2.718

0.368

0.8751

Altitude

-

-

0.2389

TRI

1.199

0.834

0.8374

NDWI

-

-

0.1305

CN

1.452

0.689

0.8327

Dist. from River

-

-

0.1252

Geology

1.178

0.849

0.7886

TWI

-

-

0.1182

Curvature

1.577

0.634

0.7674

Soil water content

-

-

0.0816

TPI

1.087

0.920

0.5048

Profile Curvature

-

-

0.0121

LULC

1.087

0.920

0.498

Aspect

1.113

0.898

0.4499

SPI
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 .)al., 2021در مطالعه حاضر ،یک نقشه مشخصه سیل با استفاده از
دادههاي ماهواره سنتینل  1تهیه و توسط نقاط کنترل زمینی
صحتسنجی گردید .به این منظور ،از دو تصویر ماهواره Sentinel-
) 1 (GRD, IWدر تاریخهاي  10ژانویه ( 5151زمان وقوع بارندگی
که بیش از نیمی از استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران ازجمله
منطقه موردمطالعه را درگیر سیل نمود) و  18ژانویه  ،5116براي
شناسایی مکانهاي سیلزده در منطقه موردمطالعه استفاده گردید .با
استفاده از نرمافزارهاي  SNAP 8.0و  ،ArcGIS 10.6دادهها به
ترتیب پیش پردازش و پردازش شدند .اطالعات کامل در خصوص
مراحل پیشپردازش و پردازش در منبع ( Mohammadi et al.,
 )2020قابلدسترس میباشد .با استفاده از این مدل میتوان مناطق
سیلزده را بهراحتی شناسایی و ثبت نمود .نقشه تولیدشده در این مرحله
در شکل  4نشان دادهشده است .مناطق سیلزده در این نقشه ،به رنگ
قرمز قابلمشاهده میباشد .تعداد  41نقطه بهصورت تصادفی در نقاط
سیلزده بهعنوان نقشه مشخصه سیالب انتخاب و بهمنظور بررسی
صحت نقشه بهدستآمده ،از  8نقطه ( 51درصد نقاط) با کمک دستگاه
 ،GPSبازدید گردید که در این نقاط آثار سیل بهوضوح مشخص بود.

نقشه مربوط به این عامل که با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8
تهیه شد در شکل -0د نشان دادهشده است .عامل مهم دیگر که بهطور
قابلتوجهی در سیل تأثیر میگذارد فاصله تا رودخانه (مجاورت با
رودخانه) است ( .)Panahi et al., 2021خطر سیل در مناطقی بافاصله
نزدیک به رودخانه بیشتر خواهد بود .نقشه فاصله تا رودخانه بر اساس
شبکه رودخانه حوضه که با مدل رقومی ارتفاع بهدستآمده ،ترسیم
شده است (شکل -0ه) .عامل دیگري که در این تحقیق استفاده شده
است ،شاخص رطوبت توپوگرافی ( )TWIپارامتري از وضعیت رطوبت
خاک است که در بسیاري از تحقیقات بکار برده شده است ( Rahmati
 .)et al., 2019; Balogun et al., 2021نقشه شاخص  TWIمنطقه
موردمطالعه بهوسیله مدل رقومی ارتفاع تولید گردید که در شکل -0و
نشان دادهشده است .از آنجائی که رطوبت خاک یکی از عوامل مهم و
مؤثر در میزان رواناب است ،لذا خاکهاي خشک داراي پتانسیل
کمتري براي تولید رواناب نسبت به خاکهاي مرطوب رادارند
( .)Grillakis et al., 2016رطوبت خاک در اعماق مختلف آن متغیر
میباشد ،ولی عمق مؤثر رطوبت در اکثر فرایندهاي مرتبط ،مربوط به
 11سانتیمتري باالي خاک میباشد .در این مطالعه با استفاده از
دادههاي موجود در سایت سازمان هوایی ایاالتمتحده 01نسبت به تهیه
نقشه میانگین  11ساله ( 5111تا  )5151محتواي آب در خاک در عمق
 1تا  11سانتیمتري باالي خاک اقدام گردید که در شکل -0ز نشان
داده شده است .الزم به ذکر است از این شاخص براي تولید نقشههاي
سیلخیزي ،براي نخستین بار ،در این تحقیق استفاده گردیده است.
انحناي نیمرخ (شکل -0ح) نیز از عوامل مهم تأثیرگذار در سیل است
که مناطق شتاب جریان را نشان میدهد (.)Panahi et al., 2021
وجه شیب یکی از اصلیترین عواملی است که بهصورت غیرمستقیم از
طریق تأثیر بر محتواي رطوبت خاک و پوشش گیاهی در وقوع سیل
مؤثر میباشد ( .)Panahi et al., 2021نقشه وجه شیب منطقه
موردمطالعه که از مدل رقومی ارتفاع تهیه گردیده ،در شکل -0ط ارائه
شده است .شاخص توان آبراهه ( )SPIیک ویژگی توپوگرافی است که
براي توصیف و فرآیندهاي مرتبط با آبراههها ،استفاده میشود .این
شاخص با درجه شیب و مساحت حوضه آبریز ،رابطه مستقیم دارد
()Balogun et al. 2021؛ بنابراین وقتی سرعت جریان سطحی
افزایش پیدا میکند ،شاخص توان آبراهه و ریسک فرسایش افزایش
مـییابد .مقادیر  SPIمحاسبهشده از مدل ارتفاع رقومی ،در شــکل
-0ي نشان داده شده است.

 -6-8توسعه مدل

از نقشه تولیدشده در مرحله قبل 61 ،نقطه نیز از مکانهایی که در
آنها مشخصه آبگرفتگی وجود نداشت ،بهعنوان مکانهاي غیر
سیالبی انتخاب گردید و با نقاط قبلی بهصورت یک مجموعه داده
ترکیب شد .با توجه به سیستم باینري مدل ،به همه مکانهاي سیلزده
و غیر سیالبی ( 101نقطه بهدستآمده) ،به ترتیب کد  1و صفر
اختصاص داده شد .سپس ،با استفاده از روش انتخاب تصادفی،
دادههاي موجود به دو مجموعه  61نقطهاي ( 71درصد دادهها) براي
استفاده در آموزش و  41نقطهاي ( 01درصد دادهها) براي آزمایش
مدل ،تقسیم گردید (نقش پراکندگی نقاط در شکل  1نشان داده شده
است).
از این مجموعه نقاط که شامل ویژگیهاي انتخابشده مؤثر بر سیل
است ،براي بهینهسازي مدل  SVMو همچنین تولید مدل مناطق
مستعد سیل استفاده گردید .در ابتدا مجموعه داده بهصورت یک
ماتریس که شامل نقاط سیلزده و غیر سیالبی است ،در نرمافزار
 MATLABفراخوانی گردید .مقدار ثابت  Cدر مدل  SVMبا استفاده
از الگوریتمهاي  GA ،PSOو  ACOکه در محیط برنامه کد نویسی
شده بود ،با به حداقل رساندن تابع هزینه بهعنوان تابع هدف،
بهینهسازي گردید.

 -3-3-8نقشه مشخصه سیل ()38FIM

نقشه مشخصه سیل که مکان سیلهاي تاریخی را نشان میدهد،
پیششرط مدلسازي مکانی مناطق مستعد سیل است ( Panahi et
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Fig. 3- Flood conditioning factors influencing the flood occurrence in the study area

 عوامل مؤثر در وقوع سیل در منطقه موردمطالعه-3 شکل
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Fig. 3- Continued.

شکل -3ادامه
Fig. 4- Inundated area detection using Sentinel-1

شکل  -6مناطق شناسايی شده آبگرفتگی با استفاده از

Sentinel-1

 -0-8تولید نقشه

بعد از بهینهسازي مدل  ،SVMنسبت به تولید  0مدل بهینهسازي شده
اقدام گردید و با استفاده از این مدلها ،نقشههاي طبقهبندي مکانی
مناطق مستعد سیل براي منطقه موردمطالعه تولید گردید .در این
مطالعه ،از روش طبقهبندي شکست طبیعی 00براي طبقهبندي مقادیر،
به گروههایی با حداقل واریانس درون کالس استفاده شد .این الگوریتم
طبقهبندي ،با به حداقل رساندن اختالفات درون کالسها و به حداکثر
رساندن اختالفات بین کالسها ،شکافهاي کالس را مشخص
میکند ( .)Choubin et al., 2019ایـن روش معموالً در نقشههاي
موضوعی بــه کار میرود تـا تجسم معنادارتري از دادههاي جغرافیایی
را بــر اساس شکافهاي طبیعی دادههـا فراهم کند ( Panahi et al.,
.)2021

و نرخ مثبت کاذب ( -1ویژگی) در محور عمودي است .از مساحت زیر
منحنی ( ROC )07AUCبراي ارزیابی کمی مدلهاي ترکیبی استفاده
میشود .مقادیر  AUCبین ( 1مدل کامالً غیرمفید) و ( 1مدل کامالً
کارآمد) متغیر میباشد ( ،)Evans et al., 2005مقادیر باالي ،AUC
مدلهاي بهتري را نشان میدهد .مقدار AUCکمتر از  1/9نشانگر
عملکرد ضعیف 1/9 ،تا  1/7نشانگر عملکرد متوسط 1/7 ،تا  1/8نشانگر
عملکرد خوب و بزرگتر از  1/8عملکرد بسیار خوب است.
 -3نتايج و بحث
 -7-3شناسايی مؤثرترين عوامل سیل

همپوشانی نقشه مناطق مستعد سیل با محتواي آب در خاک نشان
میدهد که مناطق داراي بیشترین میزان رطوبت در خاک ،داراي
استعداد بیشتري براي سیل میباشد .اگرچه بر اساس نتایج ،IGR
سیالب بهشدت به پارامتر بارندگی بستگی دارد ،اما نتایج نقشههاي
تولیدشده نشان میدهد که اکثر مناطق مستعد سیل در مناطقی است
که داراي بارندگی متوسط تا کم میباشد؛ این مسئله میتواند ناشی از
شرایط مورفولوژیکی حوضه نیز باشد ،همانگونه که در مطالعات
) Tehrany et al. (2015اشاره شده است که مناطق کم ارتفاع،
جریان آب را از مناطق اطراف با ارتفاعات باالتر با میزان بارندگی بیشتر
دریافت میکنند .همچنین بهصورت مشابه ،همپوشانی نقشه مناطق
مستعد سیل با نقشه تراکم زهکشی منطقه ،نشان میدهد که مناطق
داراي بیشترین تراکم زهکشی ،داراي استعداد بیشتري براي
آبگرفتگی میباشد.

 -4-8ارزيابی و مقايسه مدلها

عملکرد مدلهاي توسعهیافته ،با استفاده از معیارهاي آماري برازش
مناسب ،مانند خطاي میانگین مربعات ( )04RMSEو میانگین خطاي
مطلق ( )02MAEارزیابی گردید .معیارهاي آماري فوقالذکر بهتنهایی
براي ارزیابی مدلها کافی نیست ،زیرا  RMSEو  MAEبر اساس
ارزیابی خطا صورت میگیرد ( .)Panahi et al., 2021بنابراین ،از
روش مشخصه عملکرد گیرنده ( )09ROCبراي ارزیابی مدل
بهینهسازي شده  SVMاستفاده شد .منحنی  ROCاغلب در ارزیابی
نقشه مناطق مستعد سیل استفاده شده است ( ;Panahi et al., 2021
 .)Khosravi et al., 2016; Choubin et al., 2019منحنی ROC
یک منحنی دوبعدي است که داراي نرخهاي مثبت بر روي محور افقی
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در آزمایش بررسی همخطی چندگانه عوامل ،تمام فاکتورهاي سیل
داراي مقادیر  VIFکمتر از  11و مقادیر تحمل بیشتر از  1/1بودند که
نشاندهنده عدم همپوشانی این عوامل بر هم است (جدول  .)1ارتفاع
داراي باالترین مقدار  )5/718( VIFو کمترین میزان رواداري ()1/098
بود؛ که به دلیل ماهیت این پارامتر و تفاوت آن با عوامل دیگر است
( .)Panahi et al., 2021نتایج مشابهی توسط Panahi et al.
) (2021و ) Khosravi et al. (2018بهدست آمده است.

 -8-3پیشبینی مناطق مستعد سیل

نـقشههاي پیشبینی مکانی مناطق مستعد سیل بـا استفاده از مــدل
 SVMو مدلهاي ترکیبی فرا ابتکاري بهینهشده GA- ،PSO-SVM
 SVMو  ،ACO-SVMدر شکل  2ارائه شده است.

Fig. 5- Flood susceptibility maps using (a) SVM model (b) PSO-SVM (c) GA-SVM (d) ACO-SVM models
شکل  -0نقشه پیشبینی مکانی مناطق مستعد سیل الف -مدل  ،SVMب ،PSO-SVM -ج GA-SVM -و دACO-SVM -
تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،6زمستان 7655
)Volume 17, No. 4, Winter 2022 (IR-WRR

44

موجود میباشد (باالترین مقدار  AUCو کمترین مقادیر
 MSEو  .)StDبهطورکلی ،نتایج نشان داد که هر سه مدل ترکیبی
مورداستفاده ،عملکرد  SVMبر اساس شاخص  AUCبهطور متوسط
حدود  4%بهبود بخشیده است که بیشترین مقدار ،مربوط به مدل
 PSO-SVMبا  9درصد بهبود عملکرد میباشد.

بر اساس پیشبینیهاي مدل ،مناطق مرکزي و شمالی حوضه،
حساسیت بیشتري به سیل دارد .از طرفی بیشتر این مناطق در نواحی
کم ارتفاع منطقه موردمطالعه قرارگرفته استTehrany et al. .
) (2015و ) Khosravi et al. (2018در تحقیقات خود اشاره کردهاند
که ارتفاع از سطح زمین تأثیر زیادي درخطر سیالب ناگهانی دارد .این
مناطق میتواند تحت تأثیر بارندگی و آورد سیالب از مناطق و
حوضههاي باالدست خود باشند.

RMSE,

نتایج این تحقیق نشان میدهد که الگوریتمهاي  ACO ،PSOو GA

به ترتیب ،بهترین عملکرد را در منطقه موردمطالعه داشتهاند .همچنین
الگوریتم فرا ابتکاري کلونی مورچگان ( )ACOکه براي اولین بار براي
بهینهسازي مدل  SVMدر این تحقیق استفاده شده است ،موجب بهبود
عملکرد مدل  SVMشده است.

 -3-3اعتبارسنجی و مقايسه مدلها

نقاط مشخصه سیالب ،در کالسهاي حساسیت زیاد و بسیار زیاد قرار
دارند که قدرت پیشبینی خوبی از مدلها را نشان میدهند .نتایج
بهدستآمده از  4مدل استفادهشده در جدول  5نشان داده شده است.
نتایج نشان میدهد که هر  0مدل ترکیبی مورداستفاده ،عملکرد بهتري
نسبت به مدل  SVMداشته است.

در جدول  ،0درصد مناطق کالسهاي مختلف خطر (خیلی کم ،کم،
متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) در نقشههاي مناطق مستعد سیل تولیدشده،
نشان داده شده است .مدل  ACO-SVMدرصد کمتري از پیکسلها
را بهعنوان حساسیت بسیار زیاد ( )6/5 %در مقایسه با مدلهايPSO-
 )11/2 %( SVMو  )11/6 %( GA-SVMطبقهبندي کرده است
(جدول .)0

مدل ترکیبی  GA-SVMدر مرحله آموزش ،عملکرد بهتري را در
مقایسه با  5مدل ترکیبی دیگر ( )ACO-SVM, PSO-SVMنشان
داد .درحالیکه ،مدل  PSO-SVMدر مرحله اعتبارسنجی ،عملکرد
بهتري نسبت به مدلهاي دیگر ترکیبی داشت (جدول .)5

یکی از اهداف تولید نقشه مناطق مستعد سیل ،استفاده در برنامهریزي
مخاطرات بهصورت ویژه در مناطق شهري میباشد ،و از طرفی با توجه
به اینکه شهرستان زاهدان ،یکی از کالنشهرهاي ایران در منطقه
موردمطالعه قرار دارد ،بر اساس بهترین مدل تولیدشده (،)PSO-SVM
تقریباً  48درصد ناحیه شهري در مناطق خطر متوسط تا خطر بسیار
زیاد قرار دارد که باید در برنامهریزيهاي پیشگیري از وقوع سیل ،در
اولویت قرار گیرد (شکل .)2

از آنجائی که عملکرد و انطباق خوب یک مدل ،بر اساس مجموعه داده
آزمایش تعیین میشود ( Panahi et al., 2021; Ahmadlou et al.,
 .)2019; Lee et al., 2019بنابراین ،نتایج نشان میدهد که مدل
ترکیبی  PSO-SVMبا توجه به نتایج معیارهاي سنجش خوبی برازش
بهدستآمده در این مطالعه ،بهترین عملکرد را براي مدلسازي مناطق
مستعد سیل دارد و نتایج بهدستآمده منطبق بر رخدادهاي مشاهداتی

Table 2- Accuracy assessment of the hybrid models

جدول  -8نتايج ارزيابی دقیق مدلهای تركیبی
StD38

MSE

RMSE

AUC

Model

0.474
0.481
0.456
0.470
0.439
0.405
0.483
0.456

0.077
0.066
0.055
0.066
0.175
0.025
0.100
0.075

0.258
0.258
0.236
0.279
0.418
0.158
0.316
0.274

0.887
0.967
0.990
0.954
0.890
0.953
0.909
0.932

SVM
PSO-SVM
GA-SVM
AC-SVM
SVM
PSO-SVM
GA-SVM
AC-SVM

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،6زمستان 7655
)Volume 17, No. 4, Winter 2022 (IR-WRR

42

Step

Training

Validation

Table 3- Area percentage reproduced for each flood susceptibility class

جدول  -3درصد مناطق هر كالس در نقشههای مناطق مستعد سیل
Very High

High

Moderate

Low

Very Low

Model

9.334

2.725

3.107

6.630

78.203

SVM

11.514

1.994

2.271

4.613

79.609

PSO-SVM

10.896

2.240

2.568

5.179

79.116

GA-SVM

9.276

2.688

3.043

6.668

78.325

AC-SVM

پینوشتها

 -6جمعبندی و نتیجهگیری

1- Multi-Criteria Decision Making
2- Artificial Intelligence
3- Machine Learning
4- Computational Intelligence
5- Soft Calculations
6- Data Mining
7- Intelligent Data Analysis
8- Flood Susceptibility Mapping
9- Support Vector Machine
10- Grasshopper Optimization Algorithm
11- Particle Swarm Optimization
12- Imperial Competitive Algorithm
13- Genetic Algorithm
14- Ant Colony Optimization
15- Kernel
16- Linear
17- Polynomials
)18- Radical Base Function (RBF
19- Box Constraint
20- Pheromone
21- Information Gain Ratio
22- Multi Collinearity Diagnostic Test
23- Variance Inflation Factor
24- Tolerance
25- Normalized Difference Water Index
26- Topographic Wetness Index
27- Soil Water Content
28- Stream Power Index
29- Digital Elevation Model
30- Tropical Rainfall Measuring Mission
31- https://giovanni.gsfc.nasa.gov/giovanni
32- Flood Inventory Map
33- Natural Break Classification Method
34- Root Mean Square Error
35- Mean Absolute Error
36- Receiver Operating Characteristic
37- Area Under Curve
38- Standard Deviation

انتخاب فاکتورهاي مؤثر بر سیل ،نقش مهمی در دقت و کارایی
مدلهاي تولیدشده دارد .بر اساس نتایج  ،IGRتمامی فاکتورهاي
مورداستفاده در این مدلسازي ،بهخوبی انتخاب گردیده است ،همچنین
فاکتور محتواي آب در خاک که براي نخستین بار در این مطالعه
مورداستفاده قرارگرفته است ،نقش مؤثري را در بین فاکتورهاي
انتخابی دارد .الزم به ذکر است در تحقیقات گذشته ،بهطور غیرمستقیم
اثر رطوبت خاک از طریق فاکتورهاي مختلف لحاظ میگردیده است؛
اما در این تحقیق ،این عامل مهم را براي اولین بار و بهصورت صریح
در مطالعه گنجاندهشده است که منجر به بهبود نتایج گردیده.
مدلسازي مکانی مناطق مستعد سیل و شناسایی مناطق حساس در
برابر سیل ،کاربرد مهمی در کاهش اثرات سیل دارد .در این تحقیق،
براي به دست آوردن پیشبینیهاي دقیقتر ،از ترکیب یک مدل قوي
یادگیري ماشینی ( )SVMبا الگوریتمهاي بهینهسازي  GA ،PSOو
 ACOاستفاده گردید که مدل ترکیبی  ACO-SVMبراي نخستین
بار در این مطالعه مورداستفاده قرارگرفته است.
تمامی مدلهاي استفادهشده ،عملکرد بهتري را نسبت به مدل SVM

نشان داد .مدل  GA-SVMدر مرحله آموزش ،عملکرد بهتري نسبت
به سایر مدلها داشت درصورتیکه مدل  PSO-SVMدر مرحله
آزمایش و صحتسنجی عملکرد بهتري از خود نشان داد .بهصورت
کلی ،تمامی مدلهاي ترکیبی استفادهشده باعث بهبود عملکرد مدل
 SVMشده است .نتایج این مطالعه کارایی مدلهاي پیشنهادي براي
پیشبینی مکانی مناطق مستعد سیل را تأیید میکند .از آنجایی که
تقریباً نیمی از منطقه شهري زاهدان در مناطق خطر متوسط تا بسیار
زیاد قرار دارند ،لذا باید توجه ویژهاي به این منطقه بهمنظور جلوگیري
از وقوع سیل ،نمود.
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