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بهبود نتایج پیشبینی وقوع زمینلغزش با استفاده از تئوری انتروپی
شانون
امین حسینپور میلآغاردان ()Amin_hoseinpoor@yahoo.com
دانشجوی دکتری مهندسی سیستمهای اطالعات مکانی ،گروه مهندسی نقشهبرداری ،پرردس
فنی دانشگاه تهران

دانشرکدههرای

*

رحیمعلی عباسپور

استادسار گراسش مهندسی سیستم های اطالعات مکرانی ،گرروه مهندسری نقشرهبررداری،
پردس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران
( تارسخ درسافت -1393/9/26 :تارسخ پذسرش)1393/11/29 :

چکیده
مرور خسارات ناشی از زمینلغزش ،لزوم بررسی پارامترهای مؤثر بر آن و پیشبینی وقوع آن را به اثبات
میرساند .بر اسن اساس هدف از پژوهش حاضر بهبود نتاسج پریشبینری وقروع زمرینلغرزش در منطقرۀ
توتکابن استان گیالن است .بههمین منظور تئوری انتروپی شانون برای مدلسازی و لحاظ عردم قطییرت
دادهها انتخاب شد .همچنین پارا مترهای شیب ،ارتفاع ،شراسط ژئومورفولوژی ،انحنای زمین ،نزدسکی بره
رودخانه و نزدسکی به گسلها ،بهعنوان عوامل مؤثر بر وقوع زمینلغزش بهکار گرفته شدند .با اسرتفاده از
تئوری انتروپی شانون ،وزن هر سک از پارامترها بههمراه تأثیر عدم قطییرت برر نتراسج محاسربه و نقشرۀ
رسسک وقوع زمینلغزش برای منطقۀ تحقیق تهیه شد .در نهاست برای ارزسابی نتاسج از مقاسسۀ موقییرت
نقاط وقوع زمینلغزش در منطقۀ تحقیق و نقشۀ رسسک مدلسازیشده ،استفاده شرد .برا ارزسرابی نتراسج
مقدار  0/69برای مساحت زسر منحنی ( )AUCنمودار نرخ پیشبینی با در نظر گرفتن انتروپی و مقردار
 0/54برای بدون در نظر گرفتن انتروپی بهدست آمد.
واژههای کلیدی :تئوری انتروپی شانون ،عدم قطییت ،منحنی نرخ پیشبینی ،نقشۀ رسسک زمینلغزش.

* نوسسنده مسئول

Email: abaspour@ut.ac.ir
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مقدمه
امروزه موضوع زمینلغزش از مهمترسن مباحث در زمینۀ مخاطرات طبییی است ،چرا کره وقروع
آن میتواند خسارات انسانی و اقتصادی فراوانی را بهوسژه در منراطق کوهسرتانی در پری داشرته
باشد .در سالهای اخیر با توجه به صدمات زمینلغزش در زسرساختهای جامیه مانند جادههرا،
ساختمانها و  ،...تالشهای بسیاری بهمنظور شناساسی مناطق مستید وقروع اسرن پدسرده انجرام
گرفته است .بهطور کلی پارامترهای بسیاری در وقوع زمینلغزش نقش دارند و همرین موضروع،
پیچیدگی مسئله را برای تییین دقیق نقاط وقوع آن سختتر مینماسد .اسرن پارامترهرا برهطرور
کلی شامل دو گروه درونی و بیرونی است .مؤلفههای درونی بیانگر خصوصریات ثابرت منطقره از
قبیل شیب ،جهت شیب ،نوع خاک ،ارتفاع ،انحنای زمین و ...است .از طرف دسگرر وقروع زلزلره،
بارندگی و بهطور کلی عواملی متغیر و پیشبینیناپذسر ،از جمله پارامترهای بیرونیاند .مطالیرات
نشان داده که وقوع زمینلغزش به هر دو دسته عوامل بستگی دارد ،که از اسن میان پارامترهرای
بیرونی وابسته به زماناند و بررسی آنها به اطالعات کامرل از توزسرز زمرانی و مکرانی نیراز دارد.
بههمین دلیل در ارزسابی امکان وقوع زمینلغرزش و در نهاسرت تهیرۀ نقشرۀ رسسرک آن تنهرا از
پارامترهای درونی استفاده میشود.
امروزه با توجه به پیشرفت چشمگیر علم ،سیسرتمهرای اطالعرات مکرانی ،برهعنروان سکری از
ابزارهای قوی برای تلفیق دادههای مکانی و تولید نتاسج دقیق بهکار میروند ،برهطروریکره از اسرن
علم عالوه بر پژوهشهای جغرافیاسی ،در بسیاری از مطالیات مکانی علوم پزشکی ،انسرانی و  ...نیرز
بهره گرفتهاند .در زمینۀ وقوع زمینلغزش نیز ،با توجه به ترأثیر پارامترهرای متنروع در وقروع اسرن
پدسده و نیاز به تولید نقشههای توزسز مکانی هر سرک از اسرن پارامترهرا و تلفیرق آنهرا برا سکردسگر،
استفاده از علم سیستمهای اطالعات مکانی بهعنوان ابزاری قوی بررای پرردازش دادههرای مکرانی،
اجتنابناپذسر است .در دهههای گذشته مدلهای مختلفی برای تلفیرق السرههرای مکرانی میرفری
شدهاند که از آن جمله میتوان به تئوری مجموعههای فازی ،تئوری احتمال و شبکههرای عصربی
مصنوعی اشاره کرد .برای مثال ارمینی و همکاران ،گروم و کراوزوغلو ،کانیرانی و همکراران ،وو و
همکاران ،و پرادان و همکاران ،با اسرتفاده از روشهرای شربکههرای عصربی مصرنوعی و سیسرتم
استنتاج فرازی پرژوهشهراسی را انجرام دادنرد [ .]6 ،9 ،11 ،16 ،22داهرال و همکراران از تئروری
احتمال برای وزندهی پارامترهای مؤثر و تهیۀ نقشۀ رسسک استفاده کردند [ .]7بههمرین ترتیرب
اوزدمیر از روش  Bayesianاستفاده کرده است [ .]14شارما و همکاران مدل انتروپری را برهمنظرور
طبقهبندی خطر در منطقهای از کشرور هندوسرتان برهکرار بردنرد [ .]19همچنرین پورقاسرمی و
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همکاران نیز به بررسی وقوع زمینلغزش در منطقۀ صفارود پرداختند و مدلهای احتمال شرطی و
انتروپی را در اسن راستا برهکرار گرفتنرد [ .]15از روشهرای دسگرر مریتروان بره مردل لجسرتیک
رگرسیون اشاره کرد که بوسی و همکاران ،چائوهان و همکاران و دوکوتا ،برا برهکرارگیری آن ،دقرت
اسن مدل را با روشهای دسگر مانند انتروپی شانون و تئوری احتمال شرطی مقاسسره کردنرد [،5 ،8
 .]3البته فلیسیمو و همکاران نیز مقاسسهای مشابه را صورت دادند ،با اسن تفراوت کره از روشهرای
طبقهبندی نیز برای اسن مقاسسه استفاده شد [ .]10بهطور کلی در تمامی مدلها ابتردا نقشرههرای
مکانی مربوط به هر سک از السههای مؤثر تهیه شده و سپ با تلفیق آنها توسط روشهای مرذکور،
نقشۀ رسسک وقوع زمینلغزش تهیه میشود.
همچنین در بسیاری از پژوهشها از روشهای ارزسابی چندمییاره اسرتفاده شرده کره از آن
جمله میتوان به پژوهش اسلمراز و همکراران ،پررادان و همکراران ،اکگرون و همکراران ،کروان و
همکاران ،کاواتسا و همکاران ،السانتاناگا و همکاران و وو و همکاران اشاره کرد که در همۀ آنها از
ترکیب روش تحلیل سلسلهمراتبی و سیستمهرای اطالعرات مکرانی بررای تهیرۀ نقشرۀ رسسرک
زمین لغزش استفاده شده اسرت [ .]1 ،12 ،13 16،18 ،21 ،23در پرژوهشهراسی دسگرر سرائو و
همکاران و همچنین باالبیو و همکاران ،از ماشین بردار پشتیبان برای اسن منظور استفاده کردند
[ .]4،24از روشهای دسگر میتوان به پژوهش الثووسنی و همکراران اشراره کررد کره از تئروری
شهود تنها برای طبقهبندی نقاط مستید خطرر اسرتفاده کردنرد [ .]2برهروشری مشرابه پاشرا و
همکاران برای محاسبۀ فاصلۀ عدم قطییت از تئروری شرهود و انتروپری اسرتفاده کردنرد [.]17
سکی از مواردی که در مطالیات پیشین کمتر به آن پرداخته شده ،بررسی تأثیر عدم قطییت سرا
ناهمگنی دادهها در السههای اطالعاتی پارامترهای مؤثر در وقوع زمینلغزش اسرت ،چررا کره در
نظر گرفتن ناهمگنی دادههای مربوط به پارامترهای مؤثر ،میتواند نتاسج مرورد انتظرار را بهبرود
بخشد .سکی از تئوریهای مطرح در زمینۀ عدم قطییت ،تئوری انتروپی شانون است که در سال
 1948مطرح شد و سکی از روشهای بر پاسۀ احتماالت در بسیاری از کاربردهای مکانی بهشرمار
میرود .از اسن تئوری در بسیاری از مطالیات ،بدون در نظر گرفتن مسئلۀ ترأثیر عردم قطییرت،
تنها بهعنوان روشی برای تلفیق دادهها و تهیۀ اندک وقوع زمرینلغرزش اسرتفاده شرده اسرت.
درصورتیکه بررسی تأثیر عدم قطییت در نتاسج ،با استفاده از تئوری انتروپی شرانون ،از اهرداف
اصلی اسن پژوهش است.
در پژوهشهای پیشین ،دادههای مربوط به نقاط وقوع زمینلغزش بررای مدلسرازی و تهیرۀ
نقشۀ رسسک زمینلغزش بهکار گرفته شدند ،درحرالیکره از دسگرر اهرداف اسرن پرژوهش ،عردم
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استفاده از دادهها برای مدلسازی است .اسن دادههرا فقرط بررای ارزسرابی نتراسج در نظرر گرفتره
شدهاند .از جمله مزستهای برجستۀ اسن روش نسبت بره سراسر روشهرا ،در نظرر گررفتن عردم
قطییت در نتاسج است و بدسن ترتیب ،ذاتی بودن عدم قطییت و محدودست فهم انسان نسبت به
دنیای اطراف را مدلسازی میکند.
منطقۀ تحقیق
حوضۀ آبخیز توتکابن در استان گیالن ،در جنوب شهرستان رشت و شمال شرقی شهرستان رودبار
قرار دارد .اسن حوضه در طول جغرافیاسی  49درجره و  30دقیقره و  22ثانیره ترا  49درجره و 51
دقیقه و  2ثانیه و عرض جغرافیاسی  36درجه و  42دقیقه و  44ثانیه ترا  36درجره و  54دقیقره و
 15ثانیه قرار دارد .حوضۀ مذکور با مساحت  43011هکتار از شمال به حوضۀ دسلمران ،از شرر و
جنوب به حوضۀ آبرسز سیاهرود و از غرب به رودخانۀ سفید رود منتهری مریشرود .آبرسرز توتکرابن
متشکل از دو شهر بهنام توتکابن و برهسر و چند روستا با جمییت  250خانوار است.

شکل  .1منطقۀ تحقیق

دادههای استفادهشده
در اسن پژوهش السههای اطالعاتی مربوط به شش پارامتر مؤثر در وقوع زمینلغزش شامل شرش
السه شیب ،ارتفاع ،ژئومورفولوژی ،انحنای زمین ،نزدسکی به رودخانه و نزدسکی به گسلهرا تهیره
شد .همچنین بهمنظور ارزسابی نتاسج پژوهش از دادههای مربوط بره نقراط وقروع زمرینلغرزش،
تحت عنوان نقشۀ وقوع زمینلغزش ،استفاده شد .اسن نقشه شامل  48نقطۀ وقروع زمرینلغرزش
در منطقۀ تحقیق است .بهعالوه برای محاسبۀ السههای شیب ،ارتفراع و انحنرای زمرین از نقشرۀ
مدل رقومی زمین ( )DEMمنطقۀ تحقیق استفاده شد .شکل  2بیرانگر دادههرای اسرتفادهشرده
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است .هر سک از اسن السهها بسته به حد اهمیت و شراسط منطقره در چنرد کرالس طبقرهبنردی
شدهاند که نتاسج آن در جدول  1مشاهده میشود .همچنین شکل  3بیانگر موقییت نقاط وقروع
زمینلغزش در منطقۀ تحقیق است.

.2الف)

 .2ب)

 .2ج)
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.2د)

 .2ه)

 .2و)

شکل  .2الیههای استفادهشده در پژوهش :الف) انحنای زمین؛ ب) ارتفاع؛ ج) ژئومورفولوژی؛ د) فاصله
از گسل؛ ه) فاصله از رودخانه؛ و) شیب زمین.
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شکل  .3موقعیت نقاط وقوع زمینلغزش در منطقۀ تحقیق

روش پژوهش
تئوری انتروپی شانون

انتروپی شانون تابیی از توزسز احتمال و مییاری برای اندازهگیری میزان عدم قطییرت در محتروای
اطالعات سک پارامتر است و با در نظر گرفتن فرکان وقوع زسرگروههای آن پارامتر ،بیرانگر سرط
ناهمگونی است و بدسن ترتیب ،تأثیر هر سک از پارامترها را بر نتاسج سیستم محاسبه میکند.
فرض کنید  X  x1 , x2 ,..., x n با تابز توزسز ) p(xاست .انتروپی شانون بهصرورت رابطرۀ
 1تیرسف میشود:
n
()1
H  X   i 1 p  x i .log2 p  x i 
که در آن ) H(Xبیانگر انتروپی مجموعه  Xاست .با توجره بره پیچیردگی زمرینلغرزش و ترأثیر
متفاوت چندسن پارامتر در وقوع آن ،میتوان از تئروری انتروپری شرانون بررای محاسربۀ میرزان
ناهمگنی در دادههای هر سک از پارامترهای مؤثر استفاده کرد .بردسن ترتیرب بررای هرر سرک از
پارامترها با توجه به سط ناهمگنی ،سک ارزش کمی برهعنروان وزن اختصراص داده شرده و در
نهاست اندک انتروپی با استفاده از وزنهای محاسبهشده برای هر پارامتر ،ارائه میشود .در اسرن
پژوهش از روابط  3 ،2و  4برای محاسبۀ انتروپی هر سک از پارامترها استفاده شد:
()2
()3
()4

pij  n
a
Eij    plog2 p 

E j   plog2 p
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که در آن پارامترهای  nو  aبرهترتیرب بیرانگر تیرداد پلیگرونهرای (پیکسرل) زسررکالس  iام از
پارامتر jام و تیداد کل پلیگونها در منطقۀ تحقیق است.
نتایج و بحث
در اسن پژوهش ابتدا ،با استفاده از روابط ارائهشده در تئروری انتروپری شرانون ،مقرادسر انتروپری
برای پارامترهای مؤثر در منطقۀ تحقیق محاسبه شده که در جدول  1مالحظه میشود.
جدول .1مقادیر انتروپی برای پارامترهای مؤثر در منطقۀ تحقیق
Ej

Eij

P

n

شمارۀ کالس

توضیحات

0/890684

0/44489
0/255955
0/189839
0/413735
0/436724
0/445604
0/410753
0/208516
0/038956
0/376063
0/518451
0/5133117
0/342207
0/529143
0/503805
0/343402
0/525328
0/45432
0/313653
0/29338
0/529951
0/375513
0/333066

0/596133
0/064853
0/041285
0/152488
0/171934
0/180288
0/150161
0/047402
0/005119
0/125684
0/291612
0/27774
0/10544
0/339734
0/257086
0/106105
0/31662
0/189053
0/090493
0/080853
0/388089
0/12533
0/100465

53801
5853
3726
13762
15517
16271
13552
4278
462
11343
26318
25066
9516
30661
23202
9576
28575
17062
8167
7297
35025
11311
9067

1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4

بیشتر از300
100-300
0-100
0-10
10-15
15-21
21-29
بیشتر از 29
بیشتر از 1100
750-1100
300-750
0-300
صاف
مقیر
محدب
بیشتر از 1600
850-1600
300-850
159-300
ماسه سنگ
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مقدار  aدر جدول  1برابر با  90250پیکسل (تیداد کل پیکسلهای منطقۀ تحقیرق) اسرت.
همچنین وزنهای مرتبط با هر زسرکالس ،با توجه به حد تأثیر در وقوع زمرینلغرزش در سرتون
شمارة کالس قید شده است .در اسن جدول ستون مقادسر  Ejبیانگر انتروپی هر سک از پارامترهرا
است که مقادسر بیشتر ،ناهمگونی و ناسکنواختی دادهها را نشان میدهد .بههمین ترتیب مقرادسر
بزرگتر در ستون شمارة کالس ،به میزان خطر بیشتر اشاره میکند .در مرحلۀ بیرد ،برهمنظرور
بررسی تأثیر عدم قطییت در نتاسج که سکی از اهداف اسن پژوهش است ،ابتدا نقشۀ رسسک وقوع
زمینلغزش بدون درنظر گرفتن مقادسر انتروپی پارامترها تهیه مریشرود .در اسرن حالرت مقردار
وزنهای هر پیکسل در السههرای اطالعراتی پارامترهرای مرؤثر (شرمارة کرالس مربروط بره هرر
پیکسل) ،بهعنوان مقدار آن پیکسل بوده و با استفاده از ابزار تلفیق السهها در علم سیسرتمهرای
اطالعات مکانی ،مقادسر هر پیکسل در السههای مختلرف برا سکردسگر جمرز مریشروند و ضررسب
انتروپی به پیکسلها اعمال نمیشود .بدسن ترتیب نقشۀ مورد نظر ،تنها با درنظر گرفتن مقداری
عددی بهعنوان وزن برای پیکسلهای هر سک از زسرکالسها در السههای مرؤثر تهیره مریشرود.
رابطۀ  5اندک رسسک زمینلغزش را برای هر پیکسل نشان میدهد.
()5
RW   Wj
در رابطۀ  5پارامتر  RVبیانگر مقدار رسسک بهدستآمده بررای پیکسرل مرورد نظرر اسرت و
مقدار وزن هر پیکسل در زسرکالسهای پارامترهای مؤثر بهصرورت  Wjنشران داده شرده اسرت.
نقشۀ رسسک زمینلغزش بدون در نظر گرفتن انتروپی در شکل 4مالحظه میشود.

شکل  .4نقشۀ ریسک وقوع زمینلغزش بدون درنظر گرفتن انتروپی
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در ادامه بهمنظور اعمال عدم قطییت ،از انتروپی هر سک از پارامترها بهعنروان ضررسب وزن
استفاده شده و اندک انتروپی برای وقوع زمینلغزش بهصورت رابطۀ  6ارائه میشود.
()6
RVe   E j * Wj
پارامتر  RWeدر رابطۀ  6بیانگر مقدار رسسک بهدستآمده برای پیکسل مرورد نظرر برا درنظرر
گررفتن ضررسب انتروپری بررای آن پیکسرل اسررت .پارامترهرای  Ejنشراندهنردة ضررسب انتروپرری
محاسبهشده برای هر سک از پارامترها و ارائهشده در جدول  1است .همچنرین پرارامتر  Wjبیرانگر
وزن تخصیصدادهشده به هر سک از زسرکالسهای پارامترهای مؤثر است که در جدول  1مالحظره
میشود .در نهاست با اعمال اسن ضراسب به پارامترهای مؤثر ،نقشۀ وقوع زمینلغزش تهیره شرد کره
در شکل  5مشاهده میشود .البته شاسان ذکر است که بهدلیل ناممکن بودن وقوع زمرینلغرزش در
شیبهای کمتر از  1درصد ،اسن نقاط شناساسی شد و احتمال وقوع برای آنها صفر در نظرر گرفتره
شد .برای کاهش خطای مدلسازی اسن نقاط در کالس خطر بسیار کم قرار گرفتند.

شکل  .5نقشۀ ریسک وقوع زمینلغزش با درنظر گرفتن ضریب انتروپی

در هر دو نقشه ،منطقۀ تحقیق از لحاظ رسسک زمینلغزش در  5کرالس خطرر ارائره شرده
است .به منظور مقاسسۀ نتاسج اسن دو حالت ،تیداد پیکسلهای هر کالس خطر در دو نقشرۀ براال
در شکل  6مالحظه میشود.
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شکل  .6نمودار میلهای ،بیانگر تغییرات کالسهای خطر در دو حالت با انتروپی و بدون انتروپی

همانطور که در شکل 6مشاهده میشود ،درصد منطقۀ خطرر خیلری کرم در حالرت بردون
انتروپی  4/35بوده است که با اعمال انتروپی پارامترهای مؤثر بره  12/38افرزاسش سافتره اسرت.
همچنین اسن افزاسش در مورد کالس خطر کم نیرز مشرابه بروده و از  21/42درصرد بره 26/42
درصد افزاسش سافته است .اما اسن روند در مورد ساسر کالسهای خطر برعک است ،بهطوریکه
در کالس خطر متوسط و زساد بهترتیب  2/99و  3/72درصد کاهش ،و در کرالس خطرر خیلری
زساد  6/33درصد کاهش سافته است .اسن تغییرات در ارتباط با مقادسر انتروپی بهدستآمده بررای
پارامترهای مؤثر است .بدسن ترتیب که انتروپی پارامتر ارتفراع برابرر برا  1/63اسرت کره مقردار
بهنسبت زسادی است و با توجه به تأثیر میکوس ارتفاع برر وقروع زمرینلغرزش ،سکری از عوامرل
کاهش ،درصد مساحت کالس با خطر زساد و خیلی زساد است .همچنین انتروپری پرارامتر شریب
دارای بیشترسن مقدار است و با توجه به رابطۀ مستقیم تأثیر شریب برر وقروع زمرینلغرزش ،برا
افزاسش شیب ،مساحت منطقۀ کالس خطر خیلی زساد و زساد ،کاهش مریسابرد .اسرن موضروع در
مورد افزاسش مساحت کالسهای خطر کم و خیلی کم نیز صد میکند ،چراکه افرزاسش شریب
سبب افزاسش مستقیم مساحت اسن دو کالس کمخطر خواهرد شرد .زسررا مسراحت شریبهرای
متوسط در منطقه بیشتر از مساحت مناطق برا شریب خیلری کرم اسرت .نتراسج بررسری نقراط
زمینلغزش در کالسهای خطر هر سک از روشها ،در جدولهای 2و  3مالحظه میشود.
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جدول  .2تراکم زمینلغزش با درنظر گرفتن انتروپی
تراکم زمینلغزش

تعداد زمینلغزش

درصد مساحت کالس خطر

تعداد پیکسل ها

نام کالس خطر

1
0/87
0/63

6
11
9

12/38
26/42
29/67

7732
16506
18535

خیلی کم
کم
متوسط

0/81

9

23/11

14434

زساد

3/21

13

8/42

5261

خیلی زساد

جدول  .3تراکم زمینلغزش بدون درنظر گرفتن انتروپی
تراکم زمینلغزش

تعداد زمینلغزش

درصد مساحت کالس خطر

تعداد پیکسل ها

نام کالس خطر

1/43
0/973
0/57

3
10
9

4/35
21/42
23/66

2719
13379
20399

کم
متوسط
زساد

0/85

11

26/83

16759

خیلی زساد

2/11

15

14/75

9212

کم

نتاسج اسن جدول بیانگر اسن است که تراکم زمینلغزش در کالس خطر بسریار زسراد برهصرورت
چشمگیری افزاسش سافته است .اسن افزاسش در کنار کاهش مسراحت اسرن کرالس خطرر از 14/75
درصد به  8/42درصد است که مبین افزاسش دقت در شناساسی مناطق پرخطر و تخصیص اولوسرت
برای مناطقی است که خطر وقوع در آنها در بیشترسن حد است .بهطوریکه مشراهده مریشرود برا
وجود کاهش  40درصدی مساحت در اسن کالس خطر ،تیداد نقاط وقوع زمینلغزش از  15بره 13
کاهش سافته است که میادل  12درصد کاهش است و در برابر کاهش  40درصدی مساحت بسریار
اندک است .اسن موضوع از نتاسج مورد انتظار پ از اعمرال انتروپری در اسرن پرژوهش بروده اسرت.
همچنین درکالس خطر زساد ،تراکم زمینلغزش از  0/85به  0/81کاهش سافته است که البته اسرن
کاهش تراکم برای اسن کالس نتیجهای دور از انتظار نیسرت ،چرراکره برا توجره بره عردم کراهش
چشمگیر مساحت اسن کالس و افزاسش تراکم اسن نقاط در کرالس خطرر خیلری زسراد و همچنرین
ثابت بودن تیداد نقاط وقوع زمینلغزش ،اسن موضوع پیشبینری مریشرد .در مرورد کرالس خطرر
متوسط ،تراکم از  0/57به  0/63افزاسش سافت .در ساسر کالسها تغییرات زسادی مشاهده نمیشود،
بهطوریکه بیشترسن تغییر مربوط به کالس خطر بسیار کم است که تراکم زمرینلغرزش در آن برا
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اعمال انتروپی از  1/43به  1کاهش سافته است .در اسن پژوهش تأکید اصلی بر تغییرات کالسهای
خطر خیلی زساد و زساد است که در برگیرندة مناطقی با بیشترسن احتمال وقوع زمینلغرزش اسرت
که در برنامهرسزی و تصمیمگیریهای مدسرست بحران از اهمیت زسادی برخوردارنرد .برهطرور کلری
تغییرات مذکور در تراکم زمینلغزش ناشی از اعمال انتروپی در پارامترهای مؤثر است و با توجه به
نتاسج میتوان به اهمیت انتروپی در خروجیهای مورد انتظار پیبرد.
1
سکی دسگر از ابزارهای ارزسابی نتاسج پیشبینی ،منحنی نرخ پیشبینی است ،که در بسیاری
از مطالیات پیشین استفاده شده است .در محور افقی اسن نمودار درصرد مسراحت کرالسهرای
خطر بهصورت تجمیی و در محور عمودی درصد نقاط وقوع زمینلغرزش در کرالسهرای خطرر
بهصورت تجمیی ارائه شده است .مساحت زسر اسن منحنی ( )AUCبیانگر دقرت کالسرهبنردی و
نتاسج پژوهش است که در شکلهای  7و  8بهترتیب برای دو حالت قبل و بید از اعمال انتروپری
مشاهده میشوند .مساحت زسرمنحنی اسن نمودارها بهترتیب برابر  0/54و  0/69برای قبل و بید
از اعمال انتروپی است .همانطور که در اسن نمودارها مالحظه میشرود ،اسرن افرزاسش مسراحت
بیشتر در قسمت شروع منحنی است که مربوط به کالسهای خطر زساد و خیلی زساد اسرت کره
بی تردسد برای شناساسی مناطق پرخطر ،بیشترسن اولوست را دارند .بدسن ترتیرب نتراسج پرژوهش
بیانگر دقت  69درصد برای حالت پ از اعمال انتروپی است که با توجه به محدود بودن نقراط
وقوع زمینلغزش ،دقتی پذسرفتنی است .همچنین اخرتالف دقرت حالرت قبرل و بیرد از اعمرال
انتروپی 15درصد است که مقدار چشمگیری بروده و نشراندهنردة ترأثیر زسراد عردم قطییرت و
کاراسی مناسب روش انتروپی شانون در بهبود نتاسج است.

شکل  .7منحنی نرخ پیشبینی بدون در نظر گرفتن انتروپی
1. Prediction Rate Curve
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شکل  .8منحنی نرخ پیشبینی با در نظر گرفتن انتروپی

نتیجهگیری
با توجه به نگرانیهای مطرح در زمینۀ وقوع زمینلغرزش و آثرار مخررب آن ،شناسراسی منراطق
مستید وقوع اسن حادثه اهمیت فراوانی دارد .از طرفی نمیتوان از تأثیر عدم قطییت در السههای
اطالعاتی مورد استفاده و نتاسج مورد انتظار چشم پوشید .در پژوهش حاضر بهمنظور تهیۀ نقشرۀ
رسسک وقوع زمینلغزش و همچنین بررسی تأثیر عدم قطییت و ناهمگنی السرههرای اطالعراتی
استفادهشده بر نتاسج ،از تئوری انتروپی شانون استفاده شد .اسن در حالی است کره در مطالیرات
پیشین ،اسن روش تنها بهعنوان ابزار مدلسازی و تهیۀ اندک وقوع زمینلغرزش در نظرر گرفتره
شده است .در اسن پژوهش ابتدا وزن پارامترهای مربوط بره وقروع زمرینلغرزش بردون در نظرر
گرفتن انتروپی شانون و با استفاده از کالس خطر محاسبه شد و در ادامه مقدار انتروپی برای هر
سک از پارامترها محاسبه و در وزن پارامترها تأثیر داده شد .مقاسسۀ نتاسج مربروط بره دو حالرت
مذکور ،بیانگر تأثیر استفاده از تئوری انتروپی شانون در بهبود نتاسج پژوهش است .بدسن ترتیرب
که میزان عدم قطییت در نتاسج نهاسی در نظر گرفته میشرود و دقرت کرالسهرای خطرر بررای
تییین رسسک وقوع زمینلغزش افزاسش میسابد .از نتاسج اسن پژوهش میتوان در تصمیمگیری و
مدسرست کاربری زمین و همچنین طراحی برنامهرسزی شهری استفاده کرد.
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