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 .1دانشجوی دکتری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .2استاد ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .3دانشیار ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 .4استاد ،مرکز مدلسازی پیشرفته و سیستمهای اطالعات جغرافیایی ،دانشکدۀ مهندسی و فناوری اطالعات ،دانشگاه
تکنولوژی سیدنی ،NSW ،استرالیا
(تاریخ دریافت 1398/05/16؛ تاریخ تصویب )1398/11/20

چکیده
جاری شدن سیل آثاری منفی بر محیط زیست ،اقتصاد ،جوامع انسانی و صنعت دارد .امروزه ،کاربرد مدلهای پیشرفتۀ سییال
برای شناسایی مناطق حساس و بهبود سیستم مدیریت سیل رشد چشمگیری داشته است .در این میان ،تعیدادی از محققیان بیا
ترکیب برخی مدل ها به نتایج قابل قبولی برای شناسایی مناطق مستعد سیل دست یافتنید .از آنجیا کیه آبخییز کیالت از منظیر
سیال

بهخصوص سیال های اخیر سال  1398جزء مناطق پرخطر استان خراسان رضوی محسو

میشود و تا کنون نییز در

آن از تکنیک های پیشرفته برای برآورد احتمال وقوع سیل استفاده نشده است ،بنابراین مدل ترکیبیی نسیبت فراوانیی -ماشیین
بردار پشتیبان  FR-SVMبرای مدلسازی سیال

انتخا

شده و بیا میدل مسیتقل  SVMمقایسیه شید .پی

صورتگرفته  73نقطۀ سیلگیر ثبت شیده و  15عامیل میؤثر بیر وقیوع سییل شیامل بیار

از بررسیی هیای

سیاننه ،زمیینشناسیی ،کیاربری

اراضی/پوشش زمین ،طول شیب ،فاصله از رودخانه ،تحلیل سایۀ پستی و بلندیها ،ارتفاع ،شاخص همگرایی ،تحد

و تعقیر

طولی و عرضی ،شیب ،شاخص قدرت جریان ،شاخص زبری توپوگرافی ،شاخص رطوبت توپیوگرافی و عمیق دره ،در نظیر
گرفته شد .ارزیابی مدلها توسط معیارهای مختلف سنجش دقت از جمله ضریب کاپا ،ریشۀ مییانگین مربعیات خطیا ،منحنیی
مشخصۀ عملکرد سیستم و منحنی میزان پیشبینی ،صورت گرفت .مدل  FR-SVMبا منحنی میزان پییشبینیی  ،0/8862دقیت
زیاد و کارایی بهتری را نسبت به  SVMنشان داد .این نتایج میتواند برای مدیریت مناطق آسیبپذیر سیل و سایر کاربردهیای
منابع طبیعی استفاده شود.
کلیدواژگان :آبخیز کالت ،احتمال وقوع سیل ،ماشین بردار پشتیبان ،مدل ترکیبی سیال  ،نسبت فراوانی.

 نویسندۀ مسئول

Email: k.shahedi@sanru.ac.ir
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مقدمه
خطرهای طبیعی مانند سیل ،زمینلغزش ،زلزله ،و غیره هر
ساله سبب تلفات جانی و مالی در زندگی و دارایی انسان ها
میشود .در این میان ،سیل بهه عنهوان یهک خطهر جهدی
طبیعی با خسارت های زیاد محسوب میشود .سیل زمهانی
اتفاق میافتد که جریان آب از حالت عادی خهود در بسهتر
رودخانه سرریز شود و دیهوارهههای رودخانهه و زمهینههای
اطراف آن را تحت تأثیر قرار دهد و موجهب بهروز تهأثیرات
منف هی اجتمههاعی و اقتصههادی درخههور تههوج ی در زنههدگی
انسان ها شود .از ایهنرو ،مهدلسهازی ایهن فاجعهۀ طبیعهی
پرخطر ،بسیار حیاتی است .بیتوج ی به مناطق حسها و
مستعد سیالب یک حوزه ،میتواند وقوع و شهدت سهیل را
افزایش دهد [.]1
سهیالب بههه طههور کلهی تحههت تههأثیر چنههدین پههارامتر
مورفولوژیکی و هواشناسهی ماننهد کهاربری اراضی/پوشهش
زمین ( ،)LULCفاصله از رودخانه ،زمهین شناسهی ،ارتفهاع،
تراکم زهکشی ،شیب و ...قهرار دارد [ .]2بنهابراین ،تعیهین
س م هر یک از پارامترها بر میزان بروز سیل م م است .در
حال حاضهر ،بها ارتقهای پیشهرفت سیسهتمههای اطالعهات
جغرافیهههایی ( ،)GISروشههههای سهههن ش از دور ( )RSو
یادگیری ماشین ( ،)MLمیتوان مدل سازی بسهیار دقیقهی
از احتمال وقوع سیالب ان ام داد .با اینوجود ،ساخت ایهن
مدل ها نیازمند دانش دقیق و اصولی از فرایند وقوع سهیل،
بررسههی پارامترهههای مههرثر در شههکلگیههری سههیل ،درک
چگونگی تأثیر هر پارامتر بر ای اد سیل و انتخاب و توسهعۀ
مدل مناسب و ارزیابی آن است [.]3
مدل های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی سنتی نیهز بهرای
طراحی مدل های سیالب استفاده میشهوند .اگرچهه دقهت
زیاد این روش ها نیز بر متخصصان پوشیده نیست ،اما ایهن
مدل ها بهویژه در مقیا های بهزر  ،زمهانبهر و پرهزینهه
میتواند باشد .از اینرو ،دانشمندان از راهکارهای جدیهدی
مانند  ،GISتکنیکهای آماری ،مدلههای  MLو دادهههای
 RSبرای ارزیابی احتمال وقهوع سهیل اسهتفاده کهردهانهد.
بهتازگی ،روش های  MLبه علت توانهایی آن ها در شهناخت
الگوها از م موعه داده های موجودی و شناسایی رابطۀ غیر
خطی در میان پارامترهای نسبی توسط بسیاری از محققان
در مطالعات سیل استفاده شده است [.]4
ارزیابی احتمال وقوع سیالب برای مطالعهات متعهددی
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در سراسهر ج ههان ،از مقیهها حههوزه تهها مقیها ملهی ،بهها
استفاده از تکنیک ها و الگوریتمهای مختلف  ،MLاز جملهه
) ،(BRTماشین بردار پشتیبانی ) ،(SVMشبکه های عصبی
) ،(NNsرگرسیون ل ستیک ) ،(LRجنگل تصهادفی )،(RF
مدل خطی تعمیم و نسبت فرکانس ) (FRبهه کهار گرفتهه
شده است [5ه .]8
قربانی و همکاران ( )1395در تحقیقی ،فرایند بهارش-
رواناب ماهانۀ آبخیز سیمینهرود واقع در اسهتان آذربای هان
غربههی را طههی دورۀ آمههاری 1377هه  1390بهها اسههتفاده از
مدلهای ماشین بهردار پشهتیبان ( ،)SVMشهبکۀ عصهبی
مصنوعی ( ،)ANNشبکۀ بیزی ( )BNو برنامههریهزی بیهان
ژن ( )GEPبررسی کردند و نتایج آن ا را مورد مقایسه قهرار
دادنههد .از پارامترهههای ضههریب همبسههتگی ( ،)CCریشههۀ
میانگین مربعات خطا ( )RMSEو ضریب نهش -سهاتکلیف
( )NSبرای ارزیابی صهحت مهدلهها اسهتفاده شهد .نتهایج
اختالف های جزئی بین این مدلهها گویهای عملکهرد قابهل
قبول هر چ ار مدل مقایسهشده بود .بنابراین ،میتوان ایهن
مدلها را در بخشهای مختلف هیدرولوژی به کار بردنهد و
با توجه به ماهیهت مسهئله ،تطهابق هها و یها اخهتالف هها را
مشاهده کرده و دلیل آن را بررسی کردند [.]9
ت رانههی و همکههاران ( )2014طههی تحقیقههی ،نقشههۀ
حساسیت سیل را با استفاده از ترکیب مدلهای یهادگیری
ماشین روش شواهدی وزنی ( )WoEو روش ماشین بهردار
پشتیبان ( )SVMدر محیط سهامانۀ اطالعهات جغرافیهایی
( )GISت یه کردند .آن ها از پارامترههای مختلفهی همچهون
شههیب ،شههاخ قههدرت جریههان ( ،)SPIشههاخ رطوبههت
توپوگرافی ( ،)TWIارتفاع ،تحدب و تعقر دامنهها ،فاصله از
رودخانه ،زمینشناسهی ،بهارش ،پوشهش و کهاربری زمهین
( )LULCو نوع خاک استفاده کردند .نتهایج پهژوهش آن ها
کارایی مناسب مهدل  SVMرا در ت یهۀ نقشهۀ حساسهیت
سیل نشان داد .سپس ،چ ار نوع مختلهف هسهته در مهدل
ماشههین بههردار پشههتیبان ،هسههتۀ خطههی ( ،)LNهسههتۀ
چندجملهههای ( ،)PLتههابع شههعاعی پایههه ( )RBFو هسههتۀ
سیگوئید ( )SIGرا بررسهی کردنهد .در تهابع RBF-SVM-
 WoEسطح زیرمنحنهی ( )AUCبهرای میهزان موفقیهت و
پیشبینی بهترتیب  96/48درصد و  95/67درصد است که
کارایی مدل ترکیبی  WoEو  SVMرا تأیید میکند [.]10
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ت رانههی و همکههاران ( )2015طههی تحقیقههی در آبخیههز
رودخانۀ کالنتان در شمال شهرق مهالزی بهه مقایسهۀ مهدل
درخت تصمیمگیری ( )DTو مدل ترکیبهی ( )FR-SVMبهه
منظور ت زیه و تحلیل حساسیت سهیل پرداختنهد .بهه ایهن
منظور 115 ،منطقۀ سیلگیر و  10عامل مرثر در وقوع سیل
ارزیابی شد .نتایج میزان موفقیت و پیشبینی مدل ترکیبهی
را بهترتیب  88/7و  85/2درصد نشان داد کهه  1/71و 3/21
درصد کاراتر از مدل درخت تصمیمگیری بود [.]2
م ددی و همکاران ( )2017در پژوهشی با اسهتفاده از
روش ترکیبهههی  ،FR-SVMریسهههک سهههیل را در آبخیهههز
دامانسارای مالزی ارزیابی کردند .ایشان طی شناسایی 110
منطقۀ سیلگیر 13 ،پارامتر مرثر بر وقوع سهیل را بررسهی
کردند .نتایج ارزیابی سطح زیرمنحنی ،کارایی ایهن روش را
بهترتیب با میهزان موفقیهت و پهیشبینهی  89/7درصهد و
 78/9درصد نشان داد [.]5
در بیشتر مهوارد ،مهدلههای آمهاری و  MLخهوب عمهل
میکنند؛ با این حال ،هنگامی که نمونه های آموزشی مدل هها
کافی نباشند ،نتایج این روش ها در مقایسه با نتایج واقعی ،تها
حدودی تحریفشده و یا اغراقآمیز است .در مدل سازی سیل
منابع مختلف عدم قطعیت ،مربهو بهه فراینهد مهدل سهازی،
پارامترهههای ورودی و روش نمونهههگیههری اسههت .از ایههن رو،
دانشمندان تالش کردهاند تا مدلهای ترکیبی را از تلفیق یک
تنظیم آموزشمحور و یک الگوریتم اولیه ای اد کنند و در پی
آن ،به منظور دستیابی به مدلههای توانمنهد و قهوی ،آن ها را
توسعه دهند .این مدل های ترکیبی را میتوان در مناطقی که
تعداد نمونههای آموزشی کافی نیست ،اسهتفاده کهرد .شهایان
یادآوری است که این مدلها باید در مناطق مختلهف بررسهی
شوند تا بتوان قابلیهت و کهاربرد آن ها را شناسهایی کهرد و در
ن ایت ،مدل ب ینۀ بسیار دقیهق ،قهوی و حسها بهه کمبهود
اطالعات را ارائه کرد [.]11
هدف اصلی مطالعهۀ حاضهر ،بررسهی سهیلههای اخیهر
آبخیههز کههالت و عوامههل مههرثر در وقههوع آن هها و درن ایههت،
شناسههایی منههاطق مسههتعد س هیالب بهها اسههتفاده از مههدل
هوشمند  MLترکیبهی  FR-SVMاسهت .شهایان یهادآوری
است که این مدل برای نخستینبار و به منظهور شناسهایی
مناطق حسا و مستعد سیل در کهالت اسهتفاده شهده و
سپس به منظور اثبات کهارایی بیشهتر مهدلههای ترکیبهی
نسبت به مدلهای مستقل ،با مدل  SVMمقایسه شد.
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مواد و روشها
حوضههۀ آبخیههز کههالت یههک منطقههۀ کوهسههتانی و مسههتعد
سیالب است که در شمال شرق کشور ایران ،در ش رسهتان
کالت استان خراسهان رضهوی و در  150کیلهومتری شه ر
مش د واقع است .موقعیت آن از طول جغرافیایی  59درجه
و  54دقیقه و  20ثانیه تا  59درجه و  33دقیقه و  8ثانیهۀ
شههرقی و عههر جغرافیههایی  36درجههه و  51دقیقههه و 28
ثانیه تا  37درجهه و  3دقیقهه و  24ثانیهۀ شهمالی امتهداد
دارد .رودخانهۀ کههالت یکههی از رودخانههههههای م ههم آبخیههز
قرهقوم است که از دامنهههای مرتفهع شهمالی هزارمسه د
سرچشمه گرفته و انشعابات خط الرأ های قرهسو ،ژرف و
کالت طی مسیر رودخانه آن را تغذیه میکند .این رودخانه
پههس از عبههور از روسههتاهای ژرف ،قههرهسههو ،حمههامقلعههه،
جلیلآباد و ش ر کالت ،در خروجهی از روسهتاهای نفتهه و
خلج سفلی عبور میکند و درن ایت ،از مرز ایهران خهار و
به کشور ترکمنستان سرازیر میشود.
محدودۀ ایهن آبخیهز  300کیلومترمربهع وسهعت دارد.
ارتفههاع بلنههدترین نقط هۀ آن از سههطح دریهها  2698متههر و
کمترین آن  621متر است .متوسط بهارش سهاننه 213/8
میلیمتر ،متوسط دمای ساننه  15/3درجۀ سهانتیگهراد و
ح م رواناب ساننۀ  72/5میلیهونمترمکعهب اسهت [.]12
جمعیت آن  45167نفر است که بیش از  37هزار نفر آن ا
در ش ر کالت و باقی در روستاهای اطراف منطقه سهکونت
دارند (مرکز آمار ایهران ،نتهایج تفصهیلی سرشهماری سهال
( )1395شکل .)1
ایههن حههوزه در منطقههۀ نیمهههمعتههدل کوهسههتانی بهها
زمستانهای سرد و تابستانههای گهرم و دارای آبوههوایی
معتههدل در کوهپایههههاسههت .از لحهها زمههینشناسههی در
سازندهای ضخیم نیۀ آهکی که از واحد های چینهشناسهی
م ههم کپهههداغ اسههت ،قههرار دارد و رودخانهۀ کههالت بههر اثههر
فرسایش رودخانهای و پدیدۀ تحمیل ،کانیون کالت نهادری
را به وجود آورده است .همچنین ،برخی قسمت ها از مهارن
و ماسهسنگ تشکیل شده است .از لحا خاکشناسهی در
باندست آبخیز که بیشتر ارتفاعهات کوهسهتانی و پرشهیب
هستند ،خاکهای انتی سول شکل میگیرند و از میانه بهه
سمت خروجی خاکهای انسهپتی سهول دیهده مهیشهوند
[.]13
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شکل  .1موقعیت منطقۀ مطالعهشده و پراکنش نقاط سیلگیر

در کشور سه دوره بارندگی شدید پهیدرپهی در اوایهل
سال  ،1398موجب طغیان  140رودخانه شد .بر اثهر ایهن
طغیانها  78نفر از هموطنان کشته شده و بیش از  2هزار
ش ر و روستای ایران آسیب دید .در این اتفاقها  26استان
از  31استان ایران تحت تأثیر رخداد سیل قرار گرفهت کهه
حدود  16/6میلیون نفر غیرمستقیم و  2/5میلیون نفهر بهه
طور مستقیم آسیب دیدند [.]14
در این بحران فراگیر ملی ،یکی از منهاطق آسهیبدیهده،
آبخیههز کههالت بههود .البتههه ،شههایان یههادآوری اسههت کههه ایههن
خسارت هها فقهط مربهو بهه سهیالب ههای اخیهر نیسهت و
درحقیقت این حوزه ،با توجه به موقعیت خاص توپهوگرافی و
زمههینشناسههی خههود ،همههواره از گذشههته تهها بههه امههروز بهها
سههیالبهههای متعههددی روب ههرو بههوده اسههت .ب هرای مثههال،

سههیالبهههای شه ریور  1380و مههرداد  1396بهههترتیههب بهها
دبی های  317و  223مترمکعب بر ثانیه ،عالوه بهر صهدمات
درخور توجه به مزارع شالیکاری ،باغ هها و منهازل مسهکونی،
چندین کشته نیز بر جای گذاشت .در اواخهر  1397و اوایهل
امسال ،با وقوع سیل های مکرری همچون سهیل اردیب شهت
 1398با ح م سیالب  980هزار مترمکعب ،ساکنان آبخیهز
کالت بار دیگر شاهد از دسهت دادن تعهدادی از هموطنهان،
قطعی آب شرب ،تخریب و آبگرفتگهی منهازل مسهکونی ،از
بین رفتن اراضی کشاورزی ،تلفات دامهها ،تخریهب پهل هها و
مسدود شدن جاده های مواصهالتی روسهتاها بههویهژه محهور
کالت به مش د ،بودند [ 13و  .]15شکلهای  2و  3بخشهی
از آثار سیالب ههای اخیهر را در منطقهۀ مطالعهه شهده نشهان
میدهد.
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شکل  .2سیالب مورخ  1398/1/20و آثار مخرب آن در ورودی روستای خلج سفلی

شکل  .3سیالب مورخ 26ـ  ،1398/2/28آبگرفتگی و تخریب منازل در شهر کالت

به رغم تمامی مطالعات و طرحهایی که در آبخیهز کهالت
بهمنظور جلوگیری از وقوع سیل و حفه اراضهی کشهاورزی،
باغها ،تأسیسات و تلفات جانی صهورت گرفتهه ،امها همچنهان
سیالبهای زیادی در ایهن منطقهه رخ مهیدههد .بهه همهین
منظور ،پژوهش حاضر به بررسی دقیق مناطق مستعد سیالب
میپهردازد تها مسهئونن مربهو بهه آن بتواننهد در کارههای
مدیریتی خود ،با تمرکز بیشتر روی منهاطق حسها  ،ضهمن
صرفهجویی در زمان و هزینه از خروجیههای تحقیهق حاضهر
برای کاهش خسارتها و تلفات سیلهای آتی استفاده کنند.
روش پژوهش
در مطالعۀ حاضر ،مدل ترکیبی نسبت فراوانی -ماشین بهردار
پشتیبان  1FR-SVMو مدل مستقل ماشهین بهردار پشهتیبان
 2SVMبرای ت یۀ نقشۀ مناطق مستعد سیالب آبخیز کالت با
استفاده از مراحل زیر واسن ی و اعتبارسن ی شد 73 .نقطهۀ
سیالبی پس از بررسی سیالب های اخیر شناسایی و ثبت شد.
به طور تصادفی 70 ،درصد نقا برای واسهن ی و  30درصهد
برای ارزیابی تقسیم شد .در ادامه ،عوامل مرثر در وقوع سهیل
انتخاب شهدند .سهپس ،احتمهال وقهوع سهیل بها اسهتفاده از
مدلهای نامبرده مدلسازی شد .پس از آن ،مدلها با استفاده
از نقا سیلی که در اجرا و واسن ی مدل شرکت داده نشهده،
توسط معیارهای مختلف ارزیابی همچهون م مهوع میهانگین
2

1. Frequency Ratio-Support Vector Machine
2. Support Vector Machine

مربعات خطا  ،3RMSEضریب کاپها  ،4KCمنحنهی مشخصهۀ
6
5
عملکرد سیستم  ROCو منحنهی میهزان پهیشبینهیPRC
اعتبارسن ی شد .درن ایت ،نتایج مدل ها با یکدیگر مقایسهه و
مههدل ب ینههه معرفههی شههد [ .]16در ادامههه ،مراحههل پههژوهش
بهتفکیک و مرحلهبهمرحله بیان شده است.
وقایع گذشتۀ سیل
بین محل وقوع سیل و تغییهرات پارامترههای مورفولهوژیکی و
هواشناسی ،رابطه و همبستگی وجود دارد .برای مهدل سهازی
احتمال وقوع سیالب ،رویدادهای سیل گذشهته بایهد ارزیهابی
شود .بنابراین ،اطالعات موجود از وقهایع سهیل نشهاندهنهدۀ
م مترین بخش برای محاسبۀ احتمال سهیل اسهت .پرواضهح
است که اتفاق های قبلی کلید پیشبینی وقهوع خطهر اسهت.
نقشۀ پراکنش سیل باید با اطالعات بهروز شده ،مکهان دقیهق
سیالب و تعداد کافی از وقایع رخداده در یک منطقۀ خهاص و
در دورۀ زمانی معین ت یه شود [ .]6در تحقیق حاضر پهس از
بررسی سیالبهای ثبهتشهده ،شهواهد سهیالب ،بازدیهدهای
میدانی ،کسب اطالع از افراد آگاه منطقه ،اخبار انتشاریافته در
جراید و رسانهها در اواخر سال  1397و اوایهل سهال  1398و
همچنین بررسی گزارشهای قبلی صورتگرفته توسهط ادارۀ
منابع طبیعی خراسان رضوی و مشاوران مربو بهه آن بهرای
3. Root Mean Squares Errors
4. Kappa Coeficient
5. Receiver Operating Characteristic
6. Prediction Rate Curve
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دید ب تر از منطقۀ مطالعه شده ،تعداد  73واقعهۀ سهیالب بهه
صورت نقطهای جمعآوری و ثبت شد .در پایهان ،نقشههای بها
عنوان «نقشۀ پراکنش سیلگیری» ت یهه شهد (شهکل  .)1در
واقع ،این نقشه ،اسا و مبنایی برای ت زیه و تحلیل احتمال
وقوع سیل است .هنگام اجرای مدل ،دادهها بهطور تصادفی به
دو گروه آموزش و ارزیابی تقسیم شهدند .دادهههای آموزشهی
برای اجرای مدل به منظور محاسبۀ وزنهای هر یک از عوامل
مرثر در وقوع سیل و دادههای آزمایشهی بهه منظهور بررسهی
کارایی مدل اجراشده ،اسهتفاده شهد [ .]17بهر اسها مهرور
منابع 70 ،درصد از دادهها ( 51نقطه) به عنوان آموزش و 30
درصد ( 22نقطه) برای ارزیابی مدل استفاده شد .مدل سهازی
براسا دو م موعه از مقادیر (صفر و یک) ،کهه در آن صهفر،
نبود سیل و یک نشاندهنده حضور این رویداد اسهت ،ان هام
شد .همزمان مناطقی با تعداد نقا مشابه بهه عنهوان منهاطق
غیر سیلگیر طبقهبندی شد که هیچ حادثهۀ سهیالبی در آن
ثبت نشده است و امکان سیالب نیز وجود ندارد.
پارامترهای مؤثر بر وقوع سیل
شکلگیری پدیدۀ سیل در هر منطقه بستگی به تعدادی از
عوامل مرثر مختلف هیدرولوژیکی و ژئومهورفیکی در وقهوع
سیل دارد .این عوامل با توجه به خصوصیات حوزه میتواند
تغییر کند .این نکته بسیار حائز اهمیت اسهت کهه در ایهن
میان باید معقولترین و م مترین پارامترها انتخهاب شهوند.
بنابراین ،ب ینهسازی عوامل مرثر بهر وقهوع سهیل بایهد بهه
منظور ب بود نتایج و کاهش هزینۀ پروژه صورت گیهرد .در
این میان ،با توجه به مرور منابع و مطالعات صهورتگرفتهه
[ 16 ،6 ،5و  ]18و آمار و اطالعات موجود از آبخیز کهالت،
م مترین عوامل مرثر بر وقوع سیل برای بررسی عبارت انهد
از :بارش ساننه ،نوع زمین شناسی ،کهاربری اراضی/پوشهش
زم هین ) ،(LULCطههول شههیب ) ،(LSفاصههله از رودخانههه،
تحلیل سهایۀ پسهتی و بلنهدیهها ) ،(AHارتفهاع ،شهاخ
همگرایی ) ،(CIتحدب و تعقر طولی ) ،(PlCتحدب و تعقهر
عرضی ) ،(PCشیب ،شاخ قدرت جریان ) ،(SPIشهاخ
زبری توپوگرافی ) ،(TRIشاخ رطوبت توپوگرافی )(TWI
و عمق دره ) ،(VDکه اندازهگیری آن ها بهرای مهدلسهازی
سیالب و ت یۀ نقشههای مربو به آن ضروری است.
تحلیل سایۀ پستی و بلندیهها ( )AHدر واقهع شاخصهی
است که با تولید سایه و روشنی از طریق جابهجایی و تغییرات
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آزیموت ،زاویۀ شیب و تابش سبب تشهخی ب تهر پسهتی و
بلندیهای منطقۀ مطالعهشده میشود و از  DEMو در محیط
نرمافزار  SAGA 7.0.0قابل محاسبه است .ارتفاع میتواند بهه
عنوان یکی از عوامل مرثر در مطالعات سهیل در نظهر گرفتهه
شود .تقریباً غیرممکن است که سیالب ها در مناطق با ارتفهاع
زیاد رخ دهند .مناطق مسطح پتانسیل زیادی برای وقوع سیل
دارند .آب از دامنۀ کوهها جریان مهییابهد و در رودخانههههای
پایینتر ،موجب سیل میشود [.]19
فاکتور تحدب و تعقر دامنه ها میتواند در قالهب انحنهای
طولی ( )PlCو عرضی ( )PrCبررسهی شهود ،بهه طهوری کهه
تأثیرات خهود را بها نگهه داشهت آب در دامنهه ههای مقعهر و
مسطح و تسریع رواناب در دامنه های محدب نشان میدههد.
معمونً در عمل این پارامتر از مقادیر منفی به مثبت در سهه
دسته تقسیم میشود .مقادیر مثبت به مناطق محدب ،اعداد
منفی به دامنههای مقعر و پیکسلههایی بها مقهدار صهفر بهه
مناطق مسطح گفته میشود .در اصل ،مناطق مقعر و صهاف
مستعد ای اد سیل هستند .عمق دره نیز از عواملی است کهه
میتواند بر کاهش یا شدت سیل تأثیرگذار باشد [.]5
شیب منطقهه و نهیمرخ طهولی رودخانهه بهه طهور کلهی
میتوانند اطالعات مفیدی مانند سهرعت حرکهت آب ،قهدرت
فرسایشی رودخانه و زمان تمرکهز را در اختیهار محقهق قهرار
دهند .شیب را میتوان با زاویۀ بین زمین و یهک نقطهۀ افقهی
اندازهگیری کرد .این عامل اغلب در تحلیل حساسهیت سهیل
استفاده میشهود .عامهل طهول شهیب (رابطهۀ  )1ترکیبهی از
گرادیان شیب و طول دامنه در یک فاکتور واحد است کهه بهر
تولید رواناب تأثیر میگذارد [ .]20شاخ توان آبراهه ()SPI
که در رابطۀ  2آمده است ،قدرت جریان آب از نظر فرسهایش
را نشان میدهد .شاخ رطوبت توپهوگرافی ( )TWIنیهز بهه
طههور ویههژه ،اثههر توپههوگرافی را روی محههل و انههدازۀ منههاطق
اشباعشدۀ مستعد تولید رواناب ،نشان میدهد .شاخ TWI
مقدار ت مع جریان را در هر مکهان آبخیهز و همچنهین رونهد
حرکت آب به سوی پاییندست تحت تأثیر نیروی گهرانش را
نشان میدهد .این شاخ در رابطۀ  3نشان داده شده است.
()1
()2
()3
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که در آن As ،مساحت ویژۀ حوزه بهر حسهب مترمربهع بهر
متر و  βزاویۀ شیب به درجه است.
شاخ زبری توپوگرافی  TRIیکهی دیگهر از پارامترههای
مورفولوژیکی است که به طور گستردهای در ت زیه و تحلیهل
سیالب استفاده میشود و در واقع تهأثیرات خهود را در قالهب
نگهداشت و یا تسریع رواناب نشان میدهد (رابطۀ .)4
()4
که در آن  Absسطح ویژۀ حوزه بر حسب مترمربع بر متهر
و  maxو  minبهههترتیههب نشههاندهنههدۀ بههزر تههرین و
کوچکترین مقادیر ارتفهاعی پیکسهل هها در پن هره 3 × 3
سلولهای  9تایی همسایه خود هستند [.]21
شاخ همگرایی با توجه بهه ج هت جریهان محاسهبه
می شود .این شاخ مانند پارامتر تحدب و تعقر سه طبقه
دارد ،اما در مقایسه با آن نتایج بسیار دقیقتر و واضحتهری
را نشان میدهد .در صورتی که میانگین ج هات نسهبی در
هر پیکسل یک پن ره  3 × 3برابر  ،90صفر و  180درجهه
شود ،بهترتیب شاخ همگرایهی صهفر -90 ،و  90درجهه
میشود که در سه دستۀ جدا به نام های مسهطح ،همگهرا و
واگرا طبقهبندی مهی شهوند .ایهن شهاخ بهرای ت زیهه و
تحلیلهای خطی بهویژه تشخی سیسهتمههای زهکشهی،
خط الرأ ها و درهها کاربرد زیادی دارد [.]22
فاصله از رودخانه تأثیر درخور تهوج ی بهر گسهترش و
میزان سیالب در منطقۀ مطالعه شده دارد .این رابطه نسبت
معکههو دارد و هرچههه فاصههله از رودخانههه بیشههتر شههود،
احتمال وقوع سیل کمتر میشود .کاربری اراضی و پوشهش
زمین روی جریان رودخانه و وقهوع سهیالب بهه روش ههای
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مختلفی تأثیر میگذارد .برای مثال ،از بهین بهردن پوشهش
گیاهی و یا تغییر در نوع و چگهونگی کشهت گیاههانی کهه
تلفات بر آبی زیادی ندارند ،سبب افزایش ح م جریهان و
فزونی دبی سیالب میشود .مناطق با پوشش زیاد به دلیهل
رابطۀ منفی بین سیل و تراکم پوشش گیاهی کمتر مستعد
سیالب هستند .از سوی دیگر ،مناطق مسکونی کهه بیشهتر
توسط سطوح نفوذناپذیر و زمین های بدون پوشش سهاخته
میشوند ،رواناب را افزایش میدهند .عامل زمینشناسهی و
سههاختار متنههوع آن اغلههب سههبب اخههتالف در پایههداری و
مقاومت سنگ ها و همچنین تنوع جهنس خهاک مهیشهود
[ .]7نقشۀ کاربری اراضی و زمین شناسی از ادارۀ کل منابع
طبیعی استان خراسان رضوی ت یه شد.
بارندگی یکی از عوامل م م در وقوع سیل است ،چرا که
اغلب پهس از بهارشههای سهنگین ،سهیلههای ناگ هانی رخ
میدهد .داده های بارش از ایستگاه های بارانسن ی به دست
میآیند .در پهژوهش حاضهر ،اطالعهات هواشناسهی بها دورۀ
آماری مشهترک  20سهاله ،از  10ایسهتگاه بهارانسهن ی در
نزدیکی محدودۀ مطالعه شده ،برای محاسبۀ میانگین سهاننۀ
بارندگی جمعآوری شد که در جدول  1آمهده اسهت .نقشهۀ
توزیع مکانی بارش ساننه توسط روش میهانیهابی  IDWدر
محیط نرمافزار  ،ArcGIS 10.4.1ت یه شد [.]23
مدل رقومی ارتفاعی از تصاویر ماهوارهای لندسهت  8و
 Asterسههال  2018دریافههت شههده و در پههی آن ،نقشههۀ
شاخ ههای مورفولهوژیکی مهرثر در وقهوع سهیل ازDEM
استخرا و همراه نقشه های بارش ،زمین شناسی و کهاربری
اراضی به محیط نرمافزارهای  SAGA 7.0.0و 10.4.1 GIS
 Arcبرای ادامۀ مراحل پژوهش منتقل شد (شکل .)4


جدول  .1آمار ایستگاههای بارانسنجی محدودۀ مطالعاتی
کد ایستگاه

نام ایستگاه

ارتفاع (متر)

طول )(UTM

عرض )(UTM

سال شروع

سال پایان

بارش ساالنه (میلیمتر)

66-011
65-202
65-001
67-001
67-007
66-010
66-001
66-003
67-003
66-019

ارچنگان
چشمه شور
چچه
حاتم قلعه
حصار درگز
دربند کالت
سنگدیوار
قره تیکان
کپکان
نیین نو

757
477
486
493
289
960
764
527
1437
859

731092
821231
761390
709621
711768
742634
724966
749586
669347
721481

4110732
4047919
4058240
4131940
4146146
4098007
4115043
4078203
4124353
4112766

1370
1346
1371
1345
1374
1370
1364
1354
1358
1376

تا کنون
1369
تا کنون
تا کنون
تا کنون
تا کنون
تا کنون
تا کنون
تا کنون
تا کنون

304
234
247
224
188
325
328
207
277
245

1. Inverse Distance Weighting
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شکل  .4نقشۀ عوامل مؤثر بر وقوع سیل آبخیز کالت

سپس ،نقشه های مربو به هر یک از این عوامل مرثر به
نقشههای رستری با پیکسلهای  28متهر ×  28متهر تبهدیل
شد .در اصل ،این فاکتورها دامنۀ اعهداد متغیهری دارنهد کهه

هنگام همپوشانی نیه ها میتوانند مشکالتی را ای هاد کننهد.
از این رو ،قبل از اینکه با یکدیگر ادغام شوند ،تمامی عوامهل
باید به یک مقیا یکسان و واحهد تبهدیل شهوند .در واقهع،
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نرمالسازی (استانداردسازی) برای تغییر مقهادیر پیکسهل هها
در نقشه های رستری است ،به طوری کهه بتهوان محاسهبات
رسههتری را در یههک مقیهها واحههد ان ههام داد .پهههس از
استانداردسازی کلیۀ نقشهها ،نقا موجود در نقشۀ پهراکنش
سیل با استفاده از نقشه های استانداردشده ،ارزشگذاری شد.
نتایج بهدستآمده برای ت زیه و تحلیل های آماری به محیط
نرمافزار  Weka 3.8منتقل شد [.]5
نرمالسازی دادهها
گام م م قبل از وارد کردن داده ها بهه مهدل ،نرمهالسهازی
دادههاست .این کهار بههویهژه زمهانی کهه دامنهۀ تغییهرات
پارامترهای ورودی زیاد باشد ،کمک شایانی به آموزش ب تر
و سریعتر مدل میکنهد .در اصهل ،وارد کهردن داده هها بهه
صورت خام سبب کاهش سرعت و دقهت شهبکه مهی شهود
[ .]52برای نرمالسازی داده های پژوهش حاضر از رابطۀ 5
استفاده شد.
()5
که در این رابطه Xn ،مقدار نرمالشهدۀ ورودی  Xmax ،Xijو
 Xminبهترتیب مقادیر بیشترین و کمترین داده هها هسهتند
[. ] 6
مدلسازی سیالب

سیالب از شایعترین بالیای طبیعی است؛ بنابراین ت زیه و
تحلیهل ،پ هیشبین هی و مههدلسههازی س هیل در سههناریوهای
مختلف زمانی و مقیا ههای مکهانی اهمیهت زیهادی دارد.
مدلسازی سیالب و طغیان سیل میتواند اطالعات درخهور
تههوج ی را در خصههوص احتمههانت دقیههقتههر در مواقههع
اضطراری به منظور کاهش خسارت و آسیب بهه زنهدگی و
اموال مردم فراهم کند [.]24
پیشرفتهای اخیر در فناوریهای  GISو  RSتحولی را
در بخش هیدرولوژی بهویژه مدیریت سهیالب ای هاد کهرده
است که میتواند کلیهۀ نیازههای مربهو بهه پهیشبینهی،
تم یدات ،جلوگیری و ارزیابی خسارت سیل را برآورده کند
[ .]25تحقیقههات تههاون سههند و والههش ( )1998یکههی از
مطالعات پیشگامی است که امکان پهیشبینهی سهیل را از
طریق مدل سازی با کمهک  RSدر محهیط  GISنشهان داد
[ .]26پس از تحقیهق یادشهده دانشهمندان زیهادی از ایهن
تکنیک ها در مدل سازی سهیالب اسهتفاده کردنهد .مبنهای
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اصلی همۀ این تحقیقات ،ت زیه و تحلیل و تبهدیل عوامهل
ورودی به یک مدل خروجی واحد با استفاده از وزنگذاری،
محاسبات و تکنیکهای درونیابی و دادهکاوی است [.]27
در میان مدلهای مختلف مبتنی بهر  ،GISمهدلههای
کیفی و کمی شامل فرایند تحلیل سلسهلهمراتبهی (،)AHP
نسبت فراوانهی ( ،)FRرگرسهیون ل سهتیک ( ،)LRمنطهق
فازی ( ،)FLماشین بردار پشتیبان ( ،)SVMشبکۀ عصهبی
مصهههنوعی ( ،)ANNجنگهههل تصهههادفی ( )RFو درخهههت
تصمیمگیری ( )DTپرکاربردترین و رایهجتهرین مهدلههای
استفاده شده در سهیالب هسهتند [ .]16همچنهین ،برخهی
محققان برای ب بود بازدهی مدلسازی سهیالب از ترکیهب
مدلهها ب هره گرفتههانهد [ 29 ،28 ،21 ،10 ،7 ،6 ،5 ،2و
 .]30مههدلهههای ترکیبههی برمبنههای تلفیههق صههحیح بههین
الگوریتمهای آماری و خروجی طبقهکننهدهههای چندگانهه
شکل میگیرند .این مدلها روشهای ت ربی رای یاند کهه
نسبت به مهدلههای سهاده و مسهتقل نتهایج صهحیحتهر و
معتبرتهری را ارائهه مهیدهنهد [ .]10همچنهین ،ابزارههای
قدرتمندی بهرای ب بهود و ارتقهای اعتبهار نتهایج در ت یهۀ
نقشههای خطر سیل هستند [.]29
روش SVM

ماشین بردار پشتیبان ( )SVMیکی از مهدلههای یهادگیری
ماشین نظارتشده است که به منظور طبقهبندی و تفکیهک
داده ها به کار میرود .به بیان دیگر ،پهس از مشهخ شهدن
دادههای ورودی مدل (متغیرهای مستقل) و دادههای ههدف
(متغیر وابسته) ،مدل ماشین بردار پشتیبان پس از ت زیهه و
تحلیل بین متغیرهای مستقل و وابسته (واسن ی) ،دادهها را
به گروههای متمایزی تقسیم میکند .بهه طهور کلهی ،مهدل
یادشده مزایایی دارد که عبارتاند از .1 :طبقهبندی دادههای
مربو به شهرایط محیطهی بها حهداکثر قابلیهت تعمهیم؛ .2
رسیدن به نقطۀ ب ینۀ تفکیک دادهههای مربهو بهه عوامهل
تأثیرگذار (سنگشناسی ،شهیب و غیهره) بهر وقهوع خطهرات
مختلهههف؛  .3تعیهههین خودکهههار سهههاختار ب ینهههه بهههرای
طبقهبندیکنندۀ عوامل تأثیرگذار بر وقوع خطرات مختلهف؛
 .4امکان مدل کردن دادههای غیرخطی عوامل تأثیرگذار بهر
وقوع لنهدفرمههای مختلهف بها اسهتفاده از ت زیهه و تحلیهل
مرلفههای اصلی.
ماشین بردار پشتیبان الگوریتمی است که نوع خاصهی از
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مدل های خطی را کهه حهداکثر حاشهیۀ ابرصهفحه را تولیهد
میکنند ،مییابد .حداکثر کردن حاشیۀ ابرصفحه به حداکثر
شدن تفکیک بین طبقات من ر میشود .نزدیکتهرین نقها
آموزشی به حداکثر حاشیۀ ابرصهفحه را بردارههای پشهتیبان
مینامند .البته ،فقط از این بردارهها (نقها ) بهرای مشهخ
کردن مرز بین طبقات استفاده میشود.
در تعریف ساده SVM ،را میتوان الگهوریتمی دانسهت
که طی آن دو کال به وسیلۀ یک ابرصفحۀ جداکننده که
روی دادههههای آموزشههی تعریههف مههیشههود ،از هههم جههدا و
مشخ میشوند.
در مدل  x ،SVMیک بردار فضایی برای هر عامل مرثر
بر وقوع سیل است SVM .در صورتی کهه بهانی ابرصهفحه
باشد ،ارزش یک و زمانی که در پایین ابرصفحه قرار داشته
باشد ،ارزش  -1میگیرد .ههدف از مهدل  SVMتشهخی
فاصلۀ ابرصفحۀ جداکنندۀ ایدهآل است .جداسازی ابرصفحه
توسط رابطهۀ  6بهرای م موعهه داده ههای م هزای خطهی
تعریف میشود:
()6
()7
()8

روش FR

نسبت فراوانی  ،FRاحتمال ظ ور یک ویژگی یها پدیهدهای
خاص است یا به بیان دیگر ،ایهن روش سهطح همبسهتگی
بین موقعیت های سیالب ها را مشخ میکند .ههر چقهدر
مقدار این نسبت در یک طبقه یا کال یک عمل مشخ
بزر تر باشد ،بیانگر اهمیت یا نقش بیشهتر آن کهال در
عامل مرثر در وقوع سیل است .نسبت فراوانهی بهرای یهک
طبقه یا کال مشخ از یک عامل معهین بها اسهتفاده از
رابطۀ  10قابل محاسبه است.
()10

Minimise

Subject to

 ،Wنشاندهندۀ بردار نرمال ابرصفحۀ ب ینهه ،b ،بهردار
اریبی که فاصلۀ ابرصفحه تها مبهدأ را نشهان مهیدههد و ξi
نشاندهندۀ پارامترهای کاهندۀ مهرثر اسهت .م مهوع ایهن
ضرایب میتواند ابرصفحه را ب ینهسازی کند که در روابهط
 7و  8نشههان داده شههده اسههت C .پههارامتر جریمههه یهها
تنظیمکننده است که بین کم شدن خطا و پیچیدگی ههای
مههدل تعههادل برقههرار مههیکنههد ،αi .نشههاندهنههدۀ ضههریب
تعیینکنندۀ ابرصفحه است و  ξپارامتر کاهندهای است که
میتواند به کاهش جریمه و خطا کمک کند .اگر ابرصهفحه
نتواند توسط تابع کرنل خطی تفکیهک و جداسهازی شهود،
م موعه دادههای ورودی باید توسط توابع کرنل غیرخطهی
به یک فضای ترکیبی با ابعاد بانتر تغییر کند که درن ایت،
طبقهبندی پیچیدهای با عملکرد تصمیمگیری در رابطهۀ 9
به دست میآید:
()9

جایی که در آن ،g(x) ،خروجی رابطه و ) K (xi, xjتابع
کرنل است .انتخاب نوع هستۀ ب ینهه یهک مرحلهۀ م هم از
مدل  SVMاست ،زیرا میتوانهد تهأثیر زیهادی بهر افهزایش
دقههت مههدل داشههته باشههد [ .]31توابههع کرنههل (هسههته)
استفاده شده در ماشینهای بردار پشتیبان معمونً به چ هار
گروه کرنل خطی ،کرنل چندجملهای ،کرنل پایۀ شهعاعی و
کرنل حلقوی تقسیم مهیشهوند .در ایهن مطالعهه از کرنهل
چندجملهای استفاده شد [.]32

که در این ا  FRهمان نسبت فراوانی است که میزان تهأثیر
هر کال از هر عامل را بیان میکند ،A .تعداد سهیالبهها
در کال مد نظر؛  ،Bتعداد کهل سهیالب ههای موجهود در
منطقه؛  ،Cتعداد پیکسل های کال مهد نظهر و  ،Dتعهداد
کل پیکسلهای مربو به عامل مربوطه هستند.
شاخ استعداد وقهوع سهیل بهرای یهک پیکسهل ،برابهر
م موع نسبت فراوانی آن پیکسل در تمام عوامل مرثر اسهت.
اگر تعداد  Mعامل مرثر وجود داشته باشد ،شهاخ احتمهال
وقوع سیل ( )FPIاز رابطۀ  11محاسبه میشود [.]33
()11
روش ترکیبی FR-SVM

مههدل نسههبت فراوانههی ( )FRمههیتوانههد آنالیزهههای آمههاری
دومتغیهههره را ان هههام دههههد و ارتبههها بهههین سهههیالب و
طبقهبندی های هر پارامتر مرثر در وقهوع سهیل را ارزیهابی
کند .وزنهای بهدستآمهده از روش  FRمهیتوانهد بهه ههر
عامل مرثر در وقوع سیل اختصاص داده شهود و درن ایهت،
عوامل مرثر وزنگرفته در ت زیه و تحلیلهای  SVMبه کار
میرود SVM .یک طبقهبندیکنندۀ زوجی و یک الگوریتم
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یههادگیری ماشههین اسههت کههه بههر اسهها روش یههادگیری
نظههارتشههدۀ جدیههد و مف ههوم کههاهش ریسههک سههاختاری
برنامهنویسی شده است.
در مدل ترکیبی  ،FR-SVMبهجهز فاکتورههایی ماننهد
کاربری اراضی و زمین شناسی کهه طبقههبنهدی مشخصهی
دارند ،سایر پارامترهای مرثر بر وقوع سیل مطهابق بها روش
 quantileدر  10کال طبقهبندی شدند .سپس ،با اجرای
مدل  ،FRهمبستگی همۀ کال ها محاسهبه شهد .نسهبت
حضور حوادث سیالب به مساحت هر کال بیهانگر مقهدار
 FRبرای هر کال از پارامترهاست .اگر مقدار  FRفقط در
یک یا دو کال زیاد باشد و کال های باقیمانهده تقریبهاً
صفر باشد ،پارامتر مد نظر تأثیر بسهیار زیهادی روی سهیل
مههیگههذارد .هنگههامی کههه مقههدار  FRتقریبهاً بهین تمههامی
کال های یک پارامتر توزیع شود ،یعنی حالتی کهه سهیل
کم و بیش در تمام طبقات رخ داده باشد ،آن پارامتر تهأثیر
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کمتری در سیل دارد .در انت ا ،وزن های بهدستآمده بهرای
هر کال با اسهتفاده از روش نسهبت فراوانهی و همچنهین
وزنهای بهدستآمده از روش  SVMدر محهیط Arc GIS
 10.4.1برای هر یک از نیه های عوامل مرثر اعمال شهده و
درن ایت ،نقشۀ احتمال وقوع سهیل آبخیهز کهالت بها روش
ترکیبی  FR-SVMت یه شد [.]5
نتایج و بحث
در ادامۀ کار ،پس از رسهتری شهدن و نرمهالسهازی کلیهۀ
نقشهها ،نقا موجود در نقشۀ پراکنش سیل با اسهتفاده از
نقشههای نرمالشده ارزشگذاری و نتایج بهدستآمده برای
ت زیه و تحلیلهای آماری بهه محهیط نهرمافهزا Weka 3.8
منتقل شد .سپس ،نیه های مختلف ،با استفاده از مدلهای
 FR-SVMو  SVMوزندهی شدند .نتایج بهدسهتآمهده از
وزندهی مدلها ،در جدول  2آمده است.

جدول  .2وزنهای اختصاصیافته برای هر کالس از عوامل مؤثر در مدلهای استفادهشده
وزن

وزن

درصد

درصد

SVM

FR

سیل

کالس

2/492
1/014
0/973
0/906
0/831
0/799
0/915
1/106
0/623
0/273
9/147
1/410
0/087
0/262
0/089
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
1/850
2/302
1/228
0/287
3/808
0/189
0/094
0/358
0/000
0/000

23/58
8/49
10/38
10/38
12/26
10/38
8/49
9/43
4/72
1/89
78/30
16/98
0/94
2/83
0/94
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
17/92
22/64
12/26
2/83
37/74
1/89
0/94
3/77
0/00
0/00

9/47
8/37
10/66
11/46
14/76
12/99
9/28
8/53
7/58
6/91
8/56
12/04
10/79
10/81
10/60
10/22
9/38
9/34
9/14
9/12
9/69
9/84
9/99
9/85
9/91
10/01
10/01
10/54
10/50
9/67

0/0009

−0/0024

0/003

کالس

عامل

وزن

وزن

درصد

درصد

SVM

FR

سیل

کالس

0/000
0/000
0/187
0/660
8/504
0/470
0/095
0/000
0/095
0/000
0/000
0/190
0/000
0/000
0/000
0/921
1/212
1/028
0/958
5/816
0/000
0/000
0/000
0/000
0/080
0/197
0/188
0/299
0/924
9/227

0/00
0/00
1/89
6/60
84/91
4/72
0/94
0/00
0/94
0/00
0/00
1/89
0/00
0/00
0/00
9/43
12/26
10/38
9/43
56/60
0/00
0/00
0/00
0/00
0/94
1/89
1/89
2/83
8/49
83/96

10/04
10/03
10/09
10/00
9/98
10/03
9/96
9/98
9/95
9/94
9/57
9/95
10/21
10/27
9/96
10/24
10/12
10/10
9/85
9/73
9/61
10/37
10/30
10/48
11/85
9/60
10/05
9/45
9/19
9/10

−95/58470–8/72307
−8/723077–5/011041
−5/011041–2/78382
−2/78382–1/299006
−1/299006–0/18580

0/185808–1/670623
1/670623–3/155437
3/155437–5/382658
5/382658–9/837101
9/837101–94/471512
0–2/088139
2/088–14/61
14/61–27/145
27/145–41/762
41/762–60/556
60/5569–85/613
85/613–119/023
119/02–164/968
164/968–233/871
233/871–534/563
381/88–420/428
420/4285–432/04
432/045–441/01
441/019–449/46
449/466–458/972
458/972–467/945
467/94–476/39
476/39–485/89
485/8968–496/985
496/985–517/043

CI

−0/001

Distance
from
river

0/0009

Rainfall

0/0032

کالس
1/115314–1/982552
1/007619–1/115314
0/933754–1/007619
0/873988–0/933754
0/822884–0/873988
0/781738–0/822884
0/72459–0/781738
0/654948–0/72459
0/542518–0/654948
0/007608–0/542518
0–39/884455
39/884455–85/086838
85/086838–135/607148
135/607148–199/422276
199/422276–263/237404
263/237404–313/757714
313/757714–358/960097
358/960097–412/13937
412/13937–481/272426
481/272426–680/694702
1/407417–4/196964
4/196964–4/63283
4/63283–4/981524
4/981524–5/330217
5/330217–5/766084
5/766084–6/20195
6/20195–6/812164
6/812164–7/683897
7/683897–9/340191
9/340191–23/723791

عامل

AH

VD

TWI
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ادامۀ جدول  .2وزنهای اختصاصیافته برای هر کالس از عوامل مؤثر در مدلهای استفادهشده
وزن

وزن

SVM

FR

درصد سیل

درصد کالس

کالس

5/042
1/140
1/520
0/754
0/377
0/560
0/283
0/094
0/281
0/000
11/14
0/643
0/075
0/000
0/096
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/133
0/000
1/100
0/500
5/618
4/476
0/000
19/34
5/618
5/244
1/129
2/634
0/094
0/283
0/471
0/095
0/000
0/000
0/000

50/00
11/32
15/09
7/55
3/77
5/66
2/83
0/94
2/83
0/00
89/62
8/49
0/94
0/00
0/94
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
1/83
0/00
44/04
10/09
2/75
0/92
0/00
38/53
1/83
52/83
11/32
26/42
0/94
2/83
4/72
0/94
0/00
0/00
0/00

9/92
9/93
9/93
10/01
10/02
10/10
9/99
9/99
10/09
10/03
8/04
13/20
12/65
11/19
9/85
11/34
9/38
9/09
7/59
7/67
0/21
20/63
13/84
1/94
40/04
20/17
0/49
0/20
0/16
1/99
0/33
10/07
10/02
10/03
10/03
10/00
10/01
9/96
9/99
9/96
9/91

0–2/19089
2/19089–3/162278
3/162278–4/123106
4/123106–5/09902
5/09902–6/164414
6/164414–7/362065
7/362065–8/774964
8/774964–10/573552
10/57355–13/46848
13/46848–87/52372
0–0/792108
0/792108–1/98027
1/98027–3/168432
3/168432–4/356594
4/356594–5/544756
5/544756–7/128971
7/128971–8/713187
8/713187–10/693457
10/6934–13/0697
13/0697–101/389

0/0025

−0/0009

0/0018

−0/0005

عامل

وزن

وزن

SVM

FR

درصد سیل

درصد کالس

کالس

0/000
0/960
3/858
8/916
0/000
0/000
0/000
18/72
20/68
25/02
9/335
0/466
0/092
0/000
0/094
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/818
1/582
1/145
2/066
1/607
1/857
0/085
0/000
0/000
0/000
0/682
0/216
0/185
0/000
0/067
1/135
0/195
0/269
0/886
0/940
6/434
0/952
0/207
0/000
0/000
0/000

0/00
95/28
0/94
0/94
0/00
0/00
0/00
0/94
0/94
0/94
93/40
4/72
0/94
0/00
0/94
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
7/55
16/04
11/32
20/75
19/81
23/58
0/94
0/00
0/00
0/00
14/15
2/83
3/77
0/00
0/94
25/30
1/89
2/83
9/43
10/38
62/26
11/32
1/89
0/00
0/00
0/00

0/06
99/24
0/24
0/11
0/11
0/06
0/05
0/05
0/05
0/04
10/01
10/13
10/23
9/95
9/99
9/99
9/93
10/03
9/90
9/84
9/23
10/14
9/89
10/04
12/32
12/70
11/12
8/77
8/40
7/39
20/75
13/10
20/44
12/75
14/03
18/94
9/68
10/51
10/65
11/03
9/68
11/89
9/10
10/59
9/03
7/83

0
0–358872/90
358872/90–717745/81
717745/81–1076618/71
1076618/71–1794364/5
1794364/53–2512110/34
2512110/34–3588729/06
3588729/06–5741966/5
5741966/5–10407314/28
10407314/28–91871464
0–0/088
0/088989–0/138575
0/138575–0/190007
0/190007–0/24317
0/24317–0/296168
0/296168–0/358771
0/358771–0/424263
0/424263– 0/505801
0/505801–0/618024
0/618024–1/332173
−0/027746–0/004259
−0/004259–0/002598
−0/002598–0/001649
−0/001649–0/000937
−0/000937–0/000225
−0/000225–0/000486
0/000486–0/001435
0/001435–0/002621
0/002621–0/004757
0/004757–0/032989

TRI

0/0008

LS

−0/0026

Rock
Wood land
Moderate Range
Light Forest
Range
Agriculture

LULC

0/0009

Urban
Bare land
Road
Orchard
River

621–893
893–1005
1005–1111
1111–1200
1200–1274
1274–1369
1369–1610
1610–1934
1934–2213
2213–2698

0/0004

Altitude

مقدار نسبت فراوانی در طبقۀ میانی -0/873988 AH
 0/822884برابر با  8/504بود و با توجهه بهه صهفر بهودن
اکثریههت دیگههر طبقههات و نیههز وزن  ،SVM -0/001تههأثیر
زیادی بر وقوع سیل داشت .اما عمهق درۀ  VDدر واقهع بها
پراکنش نسهبتاً برابهر و مقهدار کهم نسهبت فراوانهی و وزن
 SVMارتبا چنهدانی بها منهاطق مسهتعد سهیل نداشهت.
زمین شناسی هم به همین دنیل با مقهدار نسهبت فراوانهی

−0/0012

عامل

SPI

Slope

PrC

Qsw-IX
Jch and Kab-VII
Kad,Kat,JKsj and Knz-VI
Jmz-III

Geology

Ktr and Peps-IV
Kk-V
−0/029541–0/003816
−0/003816–0/002164
−0/002164–0/00122
−0/00122–0/000512
−0/000512–0/00004
−0/00004–0/000668

PlC

0/000668–0/001376
0/001376–0/002556
0/002556–0/004444
0/004444–0/030877

پایینتر ،کمترین تأثیر را بین پارامترهای موجود داشت که
با مطالعات م ددی و همکاران  2017مطابق بود [.]5
طول شیب در کال 0ه  0/792108بیشترین تأثیر را با
مقدار  11/14دارد .اما وزن مهدل  SVMبها مقهدار -0/0009
تأثیر کمی دارد که درم موع ،تهأثیر ایهن فهاکتور را در مهدل
ترکیبی کهاهش مهیدههد .از طرفهی ،شهاخ همگرایهی CI
وزن های نسبتاً کمی را در طبقات مختلهف نسهبت فراوانهی و
همچنین  SVMبه خود اختصاص داد .شاخ  TRIبا مقهدار
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وزن  5/042در طبقههۀ خههود (0ههه  )2/19089و مقههدار وزن
 0/0023 ،SVMجزء فاکتورهای نسبتاً مرثر بود .با توجهه بهه
عامل انحنای عرضی نیز اعداد مثبهت (کهال ههای محهدب)
مشارکتی در مناطق سیلگیر نداشهت ،امها وزن کهال ههای
مقعر در تمامی طبقات تقسیم شد که در واقهع همبسهتگی را
با مناطق مستعد سهیلگیهری کهاهش داد کهه ههمراسهتا بها
یافتههای ت رانی و همکاران ( )2015است [.]2
در منطقۀ مطالعهه شهده ،از لحها خصوصهیات فیزیکهی،
تغییرات در ارزش شاخ  TWIمیتوانهد بهه طهور مسهتقیم
پتانسیل سیل را افزایش یا کاهش دهد .در اصهل ،بها افهزایش
مقدار این شاخ  ،احتمال وقوع سهیل بیشهتر مهی شهود .در
مدل ترکیبی استفاده شده ،بانترین کهال  9/340( TWIتها
 )23/724بیشترین مقدار  )9/227( FRرا گرفت ،در حالی که
سایر کال های  TWIمقدار بسیار کمی از ( FRکمتر از یهک
تا صفر) را به دست آورد که نشاندهندۀ بیشترین همبستگی
این کال با وقوع سیل است .مقدار وزن  SVMهم 0/0032
بود که بیشترین ارزش بهین فاکتورهها بهه حسهاب مهیآیهد.
بنابراین ،مقدار این شاخ در هر دو مدل ترکیبی FR-SVM
و مستقل  SVMبیشترین تهأثیر را بهر وقهوع سهیالب آبخیهز
کالت دارد که با نتایج خسروی و همکاران ( )1395و ت رانهی
و همکاران ( )2013مطابق است [ 6و .]34
در عامل انحنای طولی ،دامنههای مثبت که دامنهههای
محدب به شمار میرونهد ،وزن ههای صهفر گرفتنهد کهه در
حقیقت مستعد سیلگیری نیستند ،در حالی که بیشهترین
وزن را یکی از کال های انحنای مقعر و پس از آن ،کال
انحنای مسطح به خود اختصاص داد که نشان میدهد این
دامنه ها مستعد سیلگیر هستند .مقادیر زیهادی از  FRبهه
کال های مختلف  SPIاختصاص یافت ،که نشان میدههد
جریان های قدرتمند ،مستعد سیل هستند .در عامل شهیب
بیشترین مقهدار  FRبهه کمتهرین طبقهۀ شهیب (صهفر تها
 )0/088درجه ،با مقدار  0/44اختصاص یافهت .مقهدار وزن
 SVMنیز  -0/0026بود که نشاندهنهدۀ رابطهۀ معنهادار و
معکو شیب با سیل است و تأثیر زیاد این فاکتور را نشان
میدهد .برای پارامتر طبقهات ارتفهاعی نیهز بیشهترین وزن
مربو به کمترین طبقۀ ارتفاعی منطقه (621ه  )893بهود
که در واقع نشاندهندۀ وقوع سیل در ارتفاعهات پهایینتهر
منطقه است .به طور کلی ،رفتار طبیعی سیل نیهز کهه بهه
جای مناطق بسیار مرتفع ،بیشتر در مناطق مسهطح اتفهاق
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میافتد ،میتواند اثبات مناسبی برای این نتهایج باشهد کهه
مریههد پههژوهشهههای خیههریزاده و همکههاران ( )1392و
معروفینیا و همکاران ( )1395است [ 35و .]36
در فاکتور میانگین بهارش سهاننه بیشهترین مقهدار در
کال  458/972–449/466قرار داشت و باقی وزن هها در
طبقات بارش کال های پایینتر ،پخش شهدند کهه تهأثیر
بارش را در احتمهال وقهوع سهیل کمتهر کهرد .البتهه ،وزن
 SVMبا مقدار  0/003تا حهدی مقهدار تهأثیر بهارش را در
احتمال وقوع سیل برای مدل ترکیبی جبران کهرد کهه بها
مطالعات پرادههان ( )2010و یوسهف و همکهاران ()2011
مطابقت دارد [ 16و .]37
تأثیر طبقات نخستین در عامهل فاصهله از رودخانهه بها
توجه به نزدیهک بهودن آن ها بهه رودخانهه بیشهتر از بهاقی
کال ها بود .از طرفی ،این تأثیر در وزن  SVMنیز مش ود
بود که مطابق یافته های ماندهار ( )2010و لی و همکهاران
( )2012است [ 38و .]39
در کاربری اراضی بیشترین مقدار نسبت فراوانی مربهو
به طبقۀ باغها و پس از آن ،اراضهی مسهکونی بهود .در واقهع،
ایههن طبقههات کههاربری بههه دلیههل نزدیههک بههودن بههه حاشههیۀ
رودخانه ها و قرار گرفتن در شیبهای کم مستعد سیلگیری
هستند که با مطالعات نوحانی و همکاران ( )1395و دارابهی
و همکاران ( )1395مطابقت دارد [ 40و .]41
به طور خالصهه ،نتهایج نشهان داد در مهدل ،FR-SVM
مرثرترین پارامتر در مدلسازی احتمال وقوع سیل ،شهاخ
 TWIاست AH .و  SPIفاکتورهای مرثر بعدی در مدلسازی
سیل هستند .این عوامل به طهور درخهور تهوج ی بهر رفتهار
رواناب تأثیر میگذارند و همچنهین منهاطق ت مهع سهیل را
مشخ میکنند .سایر عوامل هیدرولوژیکی و مورفولهوژیکی
از جمله شیب ،ارتفاع ،بارنهدگی ،فاصهله از رودخانهه TRI ،و
 LSنیز در مناطق بالقوۀ سیل تأثیر دارند .با این حهال ،مهدل
 FR-SVMزمههینشناسههی را بههه عنههوان پههایینتههرین عامههل
تأثیرگذار در این منطقۀ مطالعهشده نشان داد.
در مههدل مسههتقل  ،SVMکههمت هأثیرترین و مههرثرترین
پارامترها همانند مدل  FR-SVMزمینشناسهی و  TWIبها
وزن های  0/0004و  0/0032بود ،اما ترتیهب تأثیرگهذاری
سایر پارامترها تفاوت داشت .در این میهان ،ضهریب برخهی
عوامل همچون  ،AHفاصله از رودخانه ،شیب ،طول شهیب،
ارتفاع و تحدب و تعقر طولی منفی است که تأثیر معکهو
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این پارامترها در وقهوع سهیل را نشهان مهیدههد .در بهین
ضرایب منفهی ،فهاکتور شهیب بیشهترین تهأثیر را دارد .بهه
گونهای که در شیب های کمتر احتمال وقوع سیل افهزایش
مییابد .پس از  TWIپارامترهای بارش باران ،TRI ،شیب و
فاصله از رودخانه بهترتیهب بها وزنههای ،0/0025 ،0/003

 -0/0026و  -0/0024در شکلگیری سیل مرثر بودند کهه
بهها نتههایج بههوی و همکههاران ( )2016و هانههگ و همکههاران
( )2018همخههوانی دارد [ 42و  .]43نقشههههههای احتمههال
وقوع سیل بهدستآمده توسهط  FR-SVMو  ،SVMبهرای
حوضۀ کالت در شکل  5نشان داده شده است.

شکل  .5نقشههای احتمال وقوع سیالب خروجی مدلهای  FR-SVMو SVM

نقشۀ احتمال وقوع سیل بر اسا احتمهال مهدلشهده
که از صفر تا یک متغیر است .مقهدار صهفر بهدون پیکسهل
احتمالی و مقدار یک ،نشهاندهنهدۀ  100درصهد احتمهال
وقوع سیل است .مناطق با پتانسیل بان در نزدیکی منهاطق
با شیب کم و نزدیک بستر رودخانهه واقهع شهده اسهت ،در
حالی که مناطق با پتانسیل کم در مناطق مرتفع بها شهیب
زیاد قرار دارند .این یافته در همۀ نقشههای احتمهال سهیل

مشترک است .نقشۀ مدل  FR-SVMنشان میدهد مناطق
با بیشترین احتمال وقهوع سهیل بیشهتر در نزدیکهی کنهار
رودخانۀ نزدیک به خروجی منطقۀ مطالعه شده و به عکس،
مناطقی با پتانسیل بسیار کهم سهیالب در منهاطق مرتفهع
بخش جنوبی آبخیز کالت واقع شدهاند (شکل .)5
به طور کلی ،ت زیهه و تحلیهل پارامترههای محیطهی و
مناطق آسیبدیهده در سهیل ههای گذشهته روشهی بسهیار
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مناسب در ارزیابی خطهر سهیل و شناسهایی منهاطق دارای
پتانسیل سیلگرفتگی اسهت کهه بها نتهایج پهژوهش عهرب
عامری و همکهاران ( ،)1396پهانرد و همکهاران ( )2009و
اپلت ( )2013مطابقت دارد [ 44 ،30و .]45
ارزیابی مدلهای احتمال وقوع سیل
ارزیابی ،گامی اساسی در مدلسازی است و بهدون ان هام آن،
مدلها و نتایج آن ا اعتبار علمی نخواهند داشت .فرایند ارزیابی
به وسیلۀ مقایسۀ دادههای موجود سیل با نقشۀ احتمال وقوع
سیل ت یهشده ،ان ام شد .مدل های استفاده شهده در مطالعهۀ
حاضر ،با چ هار معیهار ارزیهابی دقهت  ROC ،KC ،RMSEو
 PRCکه نشاندهنهدۀ کهارایی ،صهحت و اعتبهار نقشهه ههای
احتمال سیل هستند ،بررسی شدند [.]16
ارزیههابی بهههه دو بخهههش تقسههیم شهههد :واسهههن ی و
اعتبارسن ی .از نمونه ههای آموزشهی نقها سهیل کهه 70
درصد از کل داده های موجود است ،بهرای واسهن ی مهدل
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استفاده شد ،در حالی که از داده ههای آزمایشهی کهه طهی
فرایند مدل سازی ( 30درصد موجودی) درگیر نشده ،برای
فراینههد اعتبارسههن ی اسههتفاده شههد .ضههریب  ،kمعیارهههای
 ROCو  PRCنشان دهندۀ رابطهۀ معنهادار بهین واقعیهت و
مدلهای آموزشدیده است .نتایج ارزیابی مدلها در جدول
 3نشان داده شده است.
همانطهور کهه از نتهایج ارزیهابی مهدل هها در جهدول 3
مشاهده میشود ،مقدار  RMSEههم در واسهن ی و ههم در
اعتبارسن ی برای مدل ترکیبهی  ،FR-SVMکمتهر از مهدل
مستقل  SVMاست کهه خطهای کمتهر ایهن مهدل را نشهان
میدهد .نتایج همچنهین بیهانکننهدۀ عملکهرد بیشهتر FR-
 ،SVMهم در واسن ی و هم در اعتبارسن ی ،در مقایسه بها
 SVMبر اسا سایر معیارهای سن ش یعنی ضهریب کاپها،
 ROCو  PRCاست .نتایج ارزیهابی یکهی از معیارهها ()ROC
برای نمونه به صورت نمودار در شکل  6آمده است.

جدول  .3نتایج واسنجی و اعتبارسنجی مدلها
واسنجی

اعتبارسنجی
PRC

ROC

Kappa

RMSE

PRC

ROC

Kappa

RMSE

مدل

0/8862
0/8052

0/8522
0/8272

0/7956
0/6430

0/3145
0/3359

0/9452
0/8972

0/9312
0/8482

0/8333
0/6995

0/2625
0/3261

FR - SVM

شکل  .6نمودار محدودۀ زیرمنحنی ROC

SVM
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هرچه منحنی ترسیمشده از خط مرجع دورتر و سهطح
زیر نمودار بیشتر باشد ،آزمون ان هامشهده دقیهقتهر اسهت
[ .]32به طور کلی ،هر دو مدل ،خطای قابل قبول و دقهت
زیادی از میزان واسهن ی و اعتبارسهن ی را نشهان دادنهد.
نتایج تأیید میکند که مدل ترکیبی  FR-SVMبها تنظهیم
ب تر ،دقت بیشتری برای مدل کردن احتمال وقوع سیل در
منطقۀ کالت دارد که با نتایج ت رانی و همکاران ( )2015و
م ددی و همکاران ( )2017همخوانی دارد [ 2و .]5
نتیجهگیری
با وجود تالش های مختلف دولت ها بهرای مهدیریت سهیل،
برخی شرایط مانند وضهعیت توپهوگرافی منطقهه ،افهزایش
جمعیت و تغییر کاربری اراضی ،سیالب را تشدید میکنهد.
وقوع سیل های مخرب اخیر در آبخیهز کهالت ،سهبب بهروز
بسیاری از آسیبهای جانی و مهالی شهد .مهدیریت پایهدار
سیل ،نیاز به اطالعات صحیح و دقیقهی بهرای مهدلسهازی
احتمال وقوع سیل قابل اعتماد دارد .در مطالعات مختلهف،
روشهای متعددی برای ت یۀ نقشۀ منهاطق مسهتعد سهیل
پیشن اد شده است .در مطالعۀ حاضر ،دو مهدل مسهتقل و
ترکیبی با هم مقایسه شد .در این بررسی ها هرچنهد دقهت
هر دو روش در شناسایی مناطق مستعد سیالب قابل قبول
بود ،اما سران ام مدل ترکیبی  FR-SVMبا توجه به خطای
کم ،و دقت واسهن ی و اعتبارسهن ی بیشهتر بهرای آبخیهز
کالت پیشن اد شد .دلیل بیشتر بودن دقت در روش نسبت
فراوانی  -ماشین بردار پشهتیبان نسهبت بهه روش ماشهین
بههردار پشههتیبان مسههتقل ،اسههتفاده از نتههایج روش نسههبت
فراوانی در این مدل و ترکیبی بودن آن است که بها نتهایج
مطالعاتی که از تلفیق مدل ها ب ره بردهاند همچون ت رانهی
و همکاران ( 2014 ،2013و )2015؛ خسروی و همکهاران
()2016؛ بههوی و همکههاران ()2016؛ م ههددی و همکههاران
()2017؛ چپههی و همکههاران ()2017؛ هانههگ و همکههاران
( )2018و بوی و همکاران ( )2018همخهوانی دارد [،5 ،2
 42 ،28 ،21 ،10 ،7 ،6و .]43
با توجه نتایج پژوهش ،مناطق مستعد وقهوع سهیالب در
نزدیکی مناطق کمارتفاع خروجی حوزه و دره ههای رودخانهۀ
کالت قرار داشت ،در حالی که مناطق با پتانسیل کم سهیل،
در مناطق مرتفع با شیب زیاد در بخش های جنهوبی منطقهه
قرار داشهت .در ایهن میهان روسهتاهای ژرف ،حمهام قلعهه و
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جلیلآباد در قسمت های جنوبی و مرکهزی ،شه ر کهالت در
مرکز ،و روستاهای خلهج سهفلی و نفتهه در خروجهی آبخیهز
کالت و همچنین باغها در معر خطر سیل قهرار دارنهد .از
آن ا که در آبخیز کالت در زمینۀ شناسایی منهاطق مسهتعد
سیالب با استفاده از روشهای هوشمند و مدلهای ترکیبهی
سههیالب مطالعهههای صههورت نگرفتههه اسههت ،مطالع هۀ حاضههر
میتواند بیانکنندۀ وضعیت پتانسهیل منهاطق سهیلگیهر در
آبخیز کالت باشد .نتایج و نقشه ههای تولیدشهده در مطالعهۀ
حاضههر مههیتوانههد بهها در نظههر گههرفتن جنبههههههای مختلههف
مورفولوژیکی سیل همهراه بها تقویهت پتانسهیل مهدلسهازی
سیالب ،برای ارزیابی و توسهعۀ سیسهتم مهدیریت سهیل بهه
منظور تصمیمگیری های ب تر آتی ،مدیریت آب های سطحی
و مقابله با شرایط نامطلوب کنونی ،ارزشمند باشد .جلوگیری
از ساختوسازهای غیرقانونی در حریم بستر رودخانۀ کهالت،
راهاندازی سیسهتم هشهدار سهیل و اسهتفاده از سهیلبنهدها
بههخصهوص در حاشههیۀ رودخانهه در شه ر کهالت ،از جملههه
پیشن ادهایی است که میتواند تأثیر زیادی بر کاهش سهیل
و خسارتهای ناشی از آن داشته باشد.
از آن ا که ت یۀ نقشۀ مناطق مستعد سهیل بهه منظهور
مههدیریت ب تههر حوضههههههای آبخیههز امههری حیههاتی و
اجنتابناپذیر است ،ارزیابی مناطق حسا به سیل توسهط
بسیای از محققان ان ام شده است .در بین ایهن تحقیقهات
نیاز بهه یهک روش جهامع و قابهل اعتمهاد بهرای شناسهایی
مناطق مسهتعد سهیل بهیش از پهیش احسها مهیشهود.
هرچنههد کههه مههدل سههاده  SVMو ترکیبههی  FR-SVMدر
حوضۀ آبخیز کالت نتایج رضایتبخشی را به همراه داشت،
اما استفاده از سایر روش های رایج هوشمند همچهون روش
رگرسیون ل ستیک ،تحلیل سلسلهمراتبهی ،منطهق فهازی،
شواهد وزنی ،درخت تصمیمگیری و ...در تعامل با تکنیهک
سن ش از دور بهه صهورت مسهتقل و تلفیقهی بهه منظهور
شناخت مناطق مستعد سیل در مطالعات آینهده پیشهن اد
میشود تا نتایج با اطمینان بیشتری در کارهای مدیریتی و
اجرایههی اسههتفاده شههود .همچنههین ،بههرای تحقیقههات آتههی،
پیشن اد میشود عالوه بر اجرای مهدل ترکیبهی قدرتمنهد
پیشن ادی  FR-SVMدر سایر مناطق ،برای آزمون قابلیت
انتقال و اطمینهان مهدل ،ارزیهابی آسهیبپهذیری ،خطهر و
ریسک سیل نیز صورت گیرد.
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