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طبقهبندی ناهمواریهای کارستی با استفاده از شاخصهای
ژئومورفومتریک و شبکۀ عصبی مصنوعی
(مطالعۀ موردی :بخشی از حوضههای خرمآباد ،بیرانشهر و الشتر)
 علیرضا سپهوند؛ دانشجوی دکتری ،علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 حسن احمدی؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 علی اکبر نظری سامانی*؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 سباستیانو ترویسانی؛ استادیار دانشکدۀ زمین شناسی کاربردی و محیطی ،دانشگاه ونیز ایتالیا.
چکیده
استفاده از شاخصهای ژئومورفومتری در تفکیک ناهمواریهای سطح زمین کاربرد گستردهای را طی دهۀ گذشته در علم ژئومورفولوژی
داشته است .در این تحقیق از روش پرسپترون چند الیۀ شبکۀ عصبی مصنوعی برای طبقهبندی ناهمواریهای کارستی استفاده شد.
ابتدا با استفاده از نقشۀ مدل رقومی ارتفاع ،شاخصهای ژئومورفومتری تهیه شد و سپس این شاخصها بهعنوان نرونهای الیۀ ورودی
در شبکۀ عصبی مصنوعی استفاده شد .عالوه بر این از نمودارهای جعبهای برای تحلیل ارتباط ناهمواریهای کارستی همچون دولین،
تپه ،د شت کار ستی ،درۀ کار ستی و پرتگاه با شاخصهای ژئومورفومتری ا ستفاده شد .نتایج طبقهبندی ن شان داد که ناهمواریهای
منطقۀ مورد مطالعه بهترتیب شامل  48/5 ،1/07 ،6/9 ،34و  9/51درصد دره ،دشت ،دولین ،پرتگاه و تپه میباشد .عالوه بر این ،نتایج
ن شان داد که مدل بهینۀ شبکۀ ع صبی م صنوعی برای طبقهبندی ناهمواریها ،مدل  12-9-1با ضریب یادگیری  0/1و ضریب تبیین
 87/18در صد بود و دقت روش ابداعی برای طبقهبندی ناهمواریهای کار ستی  90/58در صد میبا شد .همچنین تحلیلها نماینده این
است که تغییرات شاخصهای ژئومورفومتری در ناهمواریهای تپه ،پرتگاه و درهکارستی بسیار نمایان بوده ولی در دشت و دولین کمی
دارای همپوشانی هستند.
کلید واژگان :لرستان ،کارست ،شبکۀ عصبی مصنوعی ،طبقهبندی ناهمواریها ،نمودار جعبهای.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+982632220886 :

Email: aknazari@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
کار ست نوع مشخ صی از سیمای سرزمین ا ست که از
توسعۀ فرآیند انحالل آب بر روی سنگ بستر انحالل پذیر
(مانند سننننگ آهک و مرمر ،سننننگ گل و هالیت در
اقلیمهای مختلف ایجاد میشود و در حدود  20-30درصد
از سنننطح زمین را به خود اختصننناص داده اسنننت ].[29
بنابراین در مناطق کارسنننتی اشنننکال بسنننیار متنوع از
ناهمواریها (فرسننایو و رسننوبگذاری از ابعاد میکرو تا
ماکرو دیده میشننود .عناصننر ناهمواری مناطق کارسننتی
شامل دامنهها ،کوهها ،قلهها ،درهها ،دشتها ،کانیونها و...
میباشند ] .[26در این زمینه ،شناسایی سیمای سرزمین
مختلف در مناطق کارسنننتی از ننر نوع مدیریت آنها در
مدیر یت حوزه های آبخیز کارسنننتی از اهم یت ز یادی
برخودار است.
در ژئومورفولوژی با اسنننتفاده از پارامترسنننازی مدل
رقومی ارت فاع ( ، DEM1میتوان ل ندفرم ها را بهصنننورت
عنا صر پ ستی و بلندی ساده تو صیف و کمی کرد .بیو از
چند دهه ژئومورفولوژیسنننتها برای توصنننیف و بررسنننی
لندفرم ها از روش های کیفی اسنننتفاده میکردند ،اما در
اوایل دهۀ  ،1960روش های کمی وارد مطالعات لندفرم ها
شنننند ] .[28 ،19ی کی از ا ین روشهننای ک می ،ع لم
ژئومرفومتری می باشننند .ژئومرفومتری علم تحل یل کمی
سطح زمین میباشد که با استفاده از تکنیکهای ریاضی،
آ ماری و پردازش تصنننویر به بررسنننی و کمیسننننازی
ویژگیهای مورفولوژیکی ،هیدرولوژیکی ،اکولوژیکی و سایر
ویژگیهای سطح زمین میپردازد ] .[22 ،21 ،20مطالعات
کمی توپوگرافی سنننطح زمین در سنننال های اخیر در دو
زمینۀ تحقیقاتی و کاربردی بهطور چشننمگیری برای تهیۀ
یک ننم خاص در مطال عات ژئومورفولوژی افزایو یافته
ا ست ] .[35 ،32 ،9 ،3در بی شتر موارد برای شنا سایی و
جداکردن آنها باید بر پایۀ تفسیر بصری عکسهای هوایی
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و حضننور در منطقه ،بهرهگیری کرد .آنچه مسننلم اسننت
دسترسی سریع و دقیق به ناهموارهای موجود در رابطه با
نوع فرآیند غالب از اهمیت زیادی برخوردار اسننت .در این
زمینه اسنننتفاده از تحلیل های کمی مبتنی بر نمایه های
ژئومرفومتری میتوا ند بسننن یار سنننودم ند باشننند .برای
طبقهبندی لندفرم ها روش های زیادی وجود دارد که همۀ
این روشها تقریباً مشننابه هسننتند؛ از جمله میتوان روش
شننناخص موقعیت توپوگرافی (،23 ،16 ،15 ،14] TPI2
 [30 ،26را نام برد .یکی از روش های جد ید که برای
طبقهبندی لندفرم ها قابلیت اسنننتفاده دارد و مت فاوت با
روشهای قبلی اسننت ،روش شننبکۀ عصننبی مصنننوعی
میباشنند .روش شننبکۀ عصننبی مصنننوعی یک مکانیسننم
محاسنننباتی اسنننت که قادر اسنننت با گرفتن اطالعات و
محاسبه کردن آنها یک سری اطالعات جدید را ارائه دهد
] .[25 ،13 ،11در این شنننبکه سنننعی بر این اسنننت که
ساختاری مشابه ساختار بیولوژیکی مغز انسان ساخته شود
تا همانند مغز قدرت یادگیری ،تعمیمدهی و ت صمیمگیری
داشننته باشنند ] .[34 ،25 ،18 ،8روش شننبکۀ عصننبی
مصنوعی نسبت به روشهای دیگر دارای مزیتهایی است،
از آن جمله این روش از توزیع آماری دادهها مستقل است
و به متغیرهای آماری مخ صو صی نیاز ندارد ].[18 ،13 ،6
این مدل با بررسنننی خصنننوصنننیات همۀ شننناخصهای
ژئومرفومتری و ناهمواری های منطقه ،قادر اسنننت که نوع
ناهمواریهای مناطق مختلف را تعیین کند .روش شننبکۀ
عصنننبی یکی از مناسنننبترین روش ها برای طبقهبندی
میباشننند که بعد از دهۀ  1990بهطور گسنننتردهای برای
طبقهبندی مورد اسننتفاده قرار گرفته اسننت ]،27 ،25 ،1
 .[37 ،36 ،33مدل شبکۀ عصبی مصنوعی دارای چند نوع
میبا شد که در این تحقیق از روش چند الیۀ پر سپترون3
( MLPاسننتفاده شننده اسننت .مدل چند الیۀ پرسننپترون
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Digital Elevation Model
Topographic Position Index
3 Multi-layer Perseptron
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( MLPکه اولین بار توسننني ویدور 1و روزنبالت 2مطرح
شد ،شامل سه الیۀ ورودی ،3پنهان 4و خروجی 5میبا شد
که هر الیه از تعدادی واحد پرداز شگر بهنام نرون 6ت شکیل
شده ا ست و برای طبقهبندی مورد ا ستفاده قرار میگیرد
].[37 ،36 ،18

 .1.1مشخص کردن توپولوژی مسئله
در این مرح له ت عداد نرون ها در ال یۀ ورودی و ت عداد
نرونها در هر الیه ،نوع شبکه و توابع پایه و محرك انتخاب
می شوند ] .[17 ،12اجرای شبکۀ ع صبی م صنوعی شامل
مراحل آموزش و آزمایو شننبکه میباشنند .مرحلۀ آموزش
شننبکه شننبیه به کالیبراسننیون میباشنند .مننور از آموزش
شبکه ،اصالح مقادیر وزنهای شبکه برای نمونههای متعدد
اسنننت .اطالعات مورد ننر بهعنوان دادههای آموزشنننی به
شبکه معرفی می شوند و شبکه در جریان فرآیند یادگیری
بر اساس اشتباه یا تفاوت بین خروجی شبکه و عکسالعمل
مورد انتنار ،مقادیر وزن های خود را اصنننالح میکند ]،10
 .[ ،17 ،13پس از اینکه مرحلۀ آموزشنننی شنننبکه تکمیل
شد ،شبکه برای سری اطالعات معلوم امتحان می شود و
نواقص احتمالی بر طرف میگردد .پس از تکمیل این مرحله
شبکه آمادۀ استفاده می شود ] .[18 ،6در زمینۀ طبقهبندی
ناهمواریها تحقیقاتی انجام گرفته است که در زیر به برخی
اشنناره شننده اسننت.برخی محققان بهطبقهبندی تصنناویر
ماهوارهای با ا ستفاده از شبکۀ ع صبی م صنوعی پرداختند.
آنها در تحقیق خود با ا ستفاده از روش طبقهبندی ننارت
شده ،نمونههای آموزشی شبکۀ عصبی مصنوعی را مشخص
کردند .نتایج تحقیق نشننان داد که روش شننبکۀ عصننبی،
روشننی مناسننب برای طبقهبندی تصنناویر ماهوارهای اسننت
].[34برخی دیگر از محققان به بررسنننی کاربرد شننناخص

موقعیت جغرافیایی برای طبقه بندی لندفرم های مختلف
در شمال غرب بلژیک پرداختند .آنها در این تحقیق عالوه
بر طبقه بندی لندفرم ها به بررسنننی کارایی  TPIو انحراف
ارتفاع متوسنني ( DEVپردختند .نتایج این تحقیق نشننان
داد که  DEVاز د قت بیشنننتری نسننن بت به  TPIبرای
طب قهب ندی ل ندفرم ها برخوردار اسنننت ] .[23در زمی نه
طبقهبندی ناهمواریهای کارسنننتی فقي] [24به بررسنننی
روشهای طبقهبندی ناهمواریهای کارسننتی پرداخت و به
این نتیجه رسید که با استفاده از سیستم  LIDARو GIS
میتوان ناهمواریهای کارسنننتی را طبقهبندی کرد .لذا در
این تحقیق به بررسننی کارایی اسننتفاده از شننبکۀ عصننبی
م صنوعی برای طبقهبندی ناهمواریهای کار ستی پرداخته
شد.

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
منط قۀ مورد م طال عه از ننر ژئومورفولوژ یک در بخو
مرکزی سل سله جبال زاگرس در ا ستان لر ستان قرار دارد
که خود بخشنننی از زیر حوزۀ آبخیز کرخه میباشننند .زیر
حوضنننۀ بیرانشنننهر با مسننناحت  3562/12کیلومتر مربع
مطابق شننکل  1بین طولهای جغرافیایی " 47°52´18تا
" 48°597´09شنننرقی و عر هننای " 35°49´39تننا
" 35°57´11شمالی قرار دارد .بلندترین نقطۀ حو ضه در
بخو شننن مالی با ارت فاع  3578متر از سنننطح در یا و
پسنننتترین نقطۀ حوضنننه در بخو غربی یعنی خروجی
حو ضه با ارتفاع  1158متر از سطح دریا قراد دارد ( شکل
 . 2میانگین بارندگی منطقه بین  400تا  500میلیمتر و

1 Widrow
2 Rosenblatt
3 Input Layer
4 Hidden Layer
5 Output Layer
6 Neuron
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دارای اقلیم نیمهخشک و سرد میباشد.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه روی نقشۀ استان لرستان

 .2.2روش انجام پژوهش
در این تحقیق از مدل رقومی ارتفاعی DEM( 1با دقت
 10متر در محیي نرم افزار  GIS2برای تهیۀ شننناخصهای
ژئومورفومتریک ا ستفاده شد که نقشۀ مدل رقومی ارتفاعی

منطقه در شکل  2نشان داده شده است .در ادامه بهوسیلۀ
بننرنننامننههننای  Land Facet Corridor Designerو
 DEM Surface toolsدر محیي نرم افزار  GISشاخصهای
ژئومورفومتریک تهیه شدند.

شکل  .2نقشۀ مدل رقومی ارتفاعی منطقۀ مورد مطالعه

بعد از تهیۀ شننناخص های ژئومورفومتریک (شنننیب،

انحنای سطح ،ن سبت سطح ،شاخص موقعیت توپوگرافی،
Digital Elevation Model
Geographic Information System

1
2
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انح نای مقطع ،تانژا نت انح نا ،انح نای طول ،انح نای کل،
انحنای متقاطع ،انحنای عمومی ،انحنای سننطح ،شنناخص
زبری سطح  ،با استفاده از نقشۀ زمین شناسی منطقه (با
مقیاس ( 1:100000شکل  ، 3بخشی از منطقه که دارای
سننازندهای کارسننتی بود (شننکل  ، 4با اسننتفاده از گزینۀ
 Extract by maskاز نقشننۀ اصننلی در نرم افزار  GISجدا
گردید که این سازندها  1038/2کیلومتر مربع از م ساحت
منطقه را در بر گرفتهاند .در ادامه با ا ستفاده از عکسهای
هوایی منطقه ،نرم افزار گوگل ارث و بازدید صنننحرایی5 ،
نوع از ناهمواریهای سازندهای کار ستی (دولین ،د شت،
تپه ،دره کار ستی و پرتگاه در مناطق مختلف شنا سایی
شدند و با ا ستفاده از  GPSموقعیت آنها تعیین شد و با
انتقال این موقعیت ها به نرم افزار  GISاقدام به ترسنننیم
نقشننۀ این ناهمواریها شنند (شننکل  . 5این ناهمواریها
حدود  3/4کیلومتر مربع از مسننناحت منطقه را شنننامل
میشنننند ند .الب ته الزم به ذکر اسننننت که در منط قه
ناهمواریهای میکرو کارسنننتی ،همچون کارنهای زیادی
مشنناهده شنند که با توجه به اندازۀ خیلی کوچک ،امکان
بررسی آنها در این تحقیق وجود نداشت.
در ادامه برای تحلیل نمایو ناهمواریهای کارسننتی به

وسنننی لۀ شننناخص های ژئومورفومتری ،م قدار عددی این
شنناخص در محل نقاطه نمونهبرداری اسننتخراش شنند و به
صننورت سننتونهای عددی به نرم افزار  SPSSانتقال داده
شدند و تغییرات کمی این شاخصها به صورت نمودار مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .این نمودارها به نمودار جعبهای
معروف هستند .در این نمودارها ضلع باالی مستطیل نشان
دهندۀ چارك سوم 1ا ست ،یعنی  75در صد دادهها کمتر یا
مساوی آن هستند و ضلع پایین نشان دهندۀ چارك اول،2
یعنی  25در صد دادهها کمتر یا م ساوی آن ه ستند و خي
افقی داخلی جعبه ،میانه و عالمت خارش مسنننتطیل داده
پرت 3است (شکل .[31 ،4 ،2] 6
ناهمواریهای مشننخص شننده در منطقه و شنناخصهای
ژئومورفومتریک در فرمتهای برداری و رسنننتری در محیي
 GISذخیره و برای انجام تحلیلهای مبتنی بر شبکۀ ع صبی
مصننننوعی در نرمافزار ) MATLAB4 7.8.0 (R2009aمورد
استفاده قرار گرفتند .از مساحت ناهمواریهای مشخص شده
در منطقه 70 ،درصنند دادهها بهطور تصننادفی برای آموزش
شبکه و  30در صد باقیمانده برای آزمایو و صحت سنجی
شبکه بهکار برده شدند .شکل  4نقشۀ ناهمواریهای کارستی
تعیین شده در منطقه را نشان میدهد.

2

First Quartile
Outlier
4
Matrix Laboratory
3

Third Quartile

1
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شکل  .3نقشۀ زمین شناسی منطقۀ مورد مطالعه

شکل  .4نقشۀ سازندهای کارستی منطقۀ مورد مطالعه

شکل  .5ناهمواریهای کارستی تعیین شده در منطقۀ مورد مطالعه

شکل  .6پارامترهای نمودار جعبهای

برای ورود اطالعات مربوط به کل پیکسننلهای منطقۀ
مورد م طال عه به نرم افزار در محیي نرمافزار م طابق زیر
ع مل شنننند .عوا مل ورودی در این تحقیق  12عا مل
(شننناخص های مورفومتریک بودند که این عوامل در 12
سننتون شنناخصهای مورفومتری با ترتیب انحنای مقطع،
تانژانت انحنا ،انحنای طول ،انحنای کل ،انحنای متقاطع،
انحنای عمومی ،انحنای سننطح ،شننیب ،نسننبت سننطح،
مسنناحت سننطح ،شنناخص موقعیت توپوگرافی و شنناخص
زبری سطح در فایل ورودی قرار گرفتند .سپس با توجه به
هدف تحقیق یعنی طبقهبندی لندفرمهای کارستی ،بخو
سازندهای کارستی از این شاخصها با گزینۀ Extract by
 maskدر نرم افزار  GISاز نق شۀ ا صلی جدا شد و سپس
بخو جدا شننده به فرمت  Pointتبدیل گردید و از جدول
مشخصات نقشه خروجی گرفته شد که این کار برای تمام
نقشننۀ شنناخصهای ژئومرفومتریک انجام شنند و با کپی
کردن  Valueخروجی گرفته شده در نرم افزار اکسل ،یک
ماتریس درست شد که تعداد ستونهای این ماتریس برابر
ت عداد نرون ال یۀ ورودی و ت عداد سنننطر ها برابر ت عداد
پیکسننلهای منطقه میباشنند .الیۀ خروجی شننامل نوع

ناهمواری پیوبینی شده تو سي شبکۀ ع صبی م صنوعی
برای هر پیکسنننل خواهد بود .این ماتریس ها در نرم افزار
اکسننل تهیه شنند و در ادامه ماتریس تهیه شننده را به دو
صنننورت میتوان وارد نرم افزار مطلب کرد :الف یا فایل
اکسننل را با پسننوند  .xlsذخیره و با نوشننتن یک برنامه در
نرمافزار  ،MATLABفایل را فراخوانی کنیم ،ب ماتریس
را به یک فایل Note Padبا پسوند  .prnانتقال داده و فایل
را با نوشنننتن یک کد فراخوانی میکنیم .در این تحقیق از
روش الف استفاده شد.
در این تحقیق برای آموزش شنننب که از الگوریتم پس
انت شار خطا ( BPا ستفاده شد .در شبکۀ ع صبی مراحل
وزن دهی عوامل شامل دو مرحله ا ست که در مرحلۀ اول
بهطور ت صادفی هر عامل دارای وزن می شود و سپس طی
مراحل آموزش شنننبکۀ عصنننبی مصننننوعی ،وزن نهایی
نرونهای الیۀ ورودی تعیین میشود ] .[18 ،13با استفاده
از وزن نهایی هر عامل ،خروجی شبکه به دست میآید .در
نها یت برای قرار دادن خروجی شنننبکه در یک م حدودۀ
خاص (در این تحقیق م حدودۀ  0-1مد ننر بود از تابع
غیرخطی سنننیگموئید f ( 1بهدلیل مشنننتق پذیر بودن،
Sigmoid Function

1
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سادگی و کاربرد آن در بیشتر تحقیقهای مبتنی بر شبکۀ
عصبی مصنوعی مطابق رابطۀ  1استفاده شد ].[13 ،8
1
 net
1  e pi

رابطۀ 1

f (net pi ) 

 .3.2تعیین ساختار بهینۀ شبکۀ عصبی مصنوعی
برای انتخاب ساختار بهینۀ شبکۀ ع صبی م صنوعی و
طبقهبندی ناهمواریهای کارسننتی تعداد نرون الیۀ میانی
از  1تا  25و ضننریب یادگیری  0/1در ننر گرفته شنند .در
هر مرحله ریشننۀ میانگین مربعات خطا 1و ضننریب تبیین2
مطابق رابطۀ  2و  3محاسبه گردید.
1 n sim
RMSE 
(Qi  Qiobs )2

n i 1

رابطۀ 2

مقدار ریشۀ میانگین مربعات خطا بین صفر تا بینهایت
متغیر اسنننت و مقدار بهینۀ آن صنننفر میباشننند .بنابراین
بهترین شبیه سازی مربوط به شبیه سازی با حداقل مقدار
 RMSEمیباشد ].[18
 n  Qsim  Qsimav  Qobs  Qobsav  
 i1 i
i
i
i

2
R  n
n
sim
simav 2
obs
obsav 2
Q

Q
Q

Q
  i1  i

 i1  i
i
i
2

رابطۀ 3

 = Qsimمقنندار برآوردی بر ن قطننۀ iام،
کننه در آن:
i

 =Qobsم قدار
 =Qsimavم قدار م یانگین برآورد شننننده،
i
i
obsav
 Qiبرابر میننانگین
مشنننناهنندهای برای نقطننۀ iام،
م شاهداتی و  =nتعداد دادهها میبا شد .ضریب تبیین بین
صننفر تا یک تغییر میکند و مقدار بهینۀ آن یک اسننت و
این حالت مربوط به زمانی اسننت که در آن مقادیر شننبیه
سازی شده دقیقاً مشابه مقادیر مشاهداتی باشد.
در ن ها یت سننناخ تاری که دارای کمترین خ طا بود
بهعنوان سننناختار بهینه انتخاب شننند .بعد از آن خروجی
ساختار بهینۀ شبکه به صورت یک ماتریس و در محدودۀ
 0تا  1ارائه شننند .سنننپس این ماتریس در محیي  GISبا
توجه به ارزشهای مدلسننازی شننده به نقشننۀ رسننتری
ناهمواریهای کارستی تبدیل شد .در نهایت ارزیابی نقشۀ
تهیه شده در مرحلۀ آزمایو ،تو سي  30در صد داده که
در مرحلۀ آموزش مورد اسنننتفاده قرار نگرفتند ،صنننورت
گرفت.

 .3نتایج
در این تحقیق ابتدا نق شۀ شاخصهای ژئومورفومتری
تهیه شنندند که شننکلهای  7تا  ،8نقشننۀ دو شنناخص
موقعیت توپوگرافی و شنناخص زبری توپوگرافی را بهعنوان
نمونه نشان میدهند.

1

Root Mean Square Error
Coefficient of determination

2
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شکل  .7شاخص ژئومرفومتریک موقعیت توپوگرافی

شنننکل های  9تا  30تغییرات عددی شننناخص های
ژئومورفومتریک را در محل ناهمواریهای تعیین شننده در

شکل  .9نمودار تغییرات شاخص زبری توپوگرافی در لندفرمهای مختلف

شکل  .8شاخص ژئومرفومتریک زبری توپوگرافی

این تحقیق نشان میدهند.

شکل  .10نمودار تغییرات تانژانت انحنا در لندفرمهای مختلف
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شکل  .11نمودار تغییرات انحنای متقاطع در لندفرمهای مختلف

شکل  .12نمودار تغییرات انحنای طول در لندفرمهای مختلف

شکل  .13نمودار تغییرات انحنای عمومی در لندفرمهای مختلف

شکل  .14نمودار تغییرات انحنای طرح در لندفرمهای مختلف

شکل  .15نمودار تغییرات نسبت سطح در لندفرمهای مختلف

شکل  .16نمودار تغییرات انحنای مقطع در لندفرمهای مختلف

شکل  .17نمودار تغییرات مساحت سطح در لندفرمهای مختلف

شکل  .18نمودار تغییرات شیب در لندفرمهای مختلف
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شکل  .19نمودار تغییرات شاخص موقعیت توپوگرافی در لندفرمهای مختلف

نتایج شننکلهای  9تا  20دامنۀ تغییرات شنناخصهای
مختلف ژئومورفومتر یک مورد بررسنننی در این تحقیق را
ن شان میدهند .همانطوری که در این نمودارها م شخص
ا ست به و ضوح میتوان تغییرات این شاخصها را بر روی
ناهمواریهای دشننت ،دولین ،تپه ،پرتگاه و درۀ کارسننتی
مشننناهده کرد .این تغییرات در برخی از شننناخصها برای
ناهمواریهای پرتگاه ،تپه و درۀ کارستی بسیار نمایان بوده
ولی در دشت و دولین کمی دارای همپوشانی هستند.

 .1.3تعداد تکرار بهینه
بهطور معمول با افزایو ت عداد تکرار خ طای مرح لۀ
آموزش کم میشننود ولی خطای آزمایو تا حدی از تعداد
تکرار کم می شود و بعد از آن دوباره خطا زیاد می شود .در
این تحقیق در مدل انتخابی بهینه ،خطای مرحلۀ آزمایو
ابتدا تا تعداد تکرار  110کاهو یافت ولی بعد از آن خطا
شنننروع به افزایو گذاشنننت .در نتیجه تعداد تکرار بهینه
 110با ریشنننۀ میانگین مرب عات خطای مرح لۀ آموزش،
صنننحت سننننجی و آزمایو بهترتیب  0/0519 ،0/056و
 0/0543انتخاب شد.

 .2.3ساختار بهینۀ شبکۀ عصبی مصنوعی
نتایج تعیین ساختار بهینۀ شبکۀ ع صبی م صنوعی در

شکل  .20نمودار تغییرات انحنای کل در لندفرمهای مختلف

جدول  1و شکل  21مشاهده کرد.
نتایج شننکل  21و جدول  1نشننان میدهد که مقدار
خطا با ضریب یادگیری  0/1و تعداد  9نرون در الیۀ میانی
به کمترین مقدار در مرحلۀ آزمایو رسننیده اسننت .لذا با
توجه به نتایج فوق ،مدل شبکۀ عصبی مصنوعی تهیه شده
با ضنننریب یادگیری  0/1و تعداد  9نرون در الیۀ میانی،
بهعنوان مدل بهینۀ شبکۀ عصبی مصنوی (دارای کمترین
خ طا و بهترین جواب انت خاب شنننند و ناهمواری های
کارسنننتی کل منطقۀ مورد مطالعه (دولین ،دشنننت ،درۀ
کارستی ،تپه و پرتگاه با این مدل طبقهبندی گردید.

 .3.3ضریب تبیین در شبکۀ عصبی مصنوعی
برای تعیین درجۀ همبسننتگی مرحلۀ آموزش ،صننحت
سننننجی و آزمایو ،جوابهای بهدسنننت آمده از خروجی
شنبکه با دادههای شناهد موجود مقایسنه شندند .ضنریب
تبیین که بین خروجی شننبکه و دادههای شنناهد بهدسننت
آمد ،بیانگر همبسنننتگی باالی بین داده های شنننا هد با
دادههای خروجی از شبکه بود که در جدول  1ن شان داده
شده ا ست .ضریب تبیین در مجموع برای مرحلۀ آموزش،
صننحت سنننجی و آزمایو برای مدل بهینه برابر 87/18
درصد و بهترین خطی که بین ایندو سری دادهها میتوان
رسم کرد مطابق با رابطۀ  4است.
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𝑦 = 0.9958𝑋 + 0.006

رابطۀ 4

صحت سنجی

آموزش

0.085

آزمایو

0.075
0.07
0.065
0.06
0.055

ریشه میانگین مربغات خطا

0.08

0.05
25

17

21

9

13

1

5

تعداد نرون درالیه پنهان
شکل  .21منحنی کمترین خطای شبکه ( )RMSEدر تعداد نرونهای میانی مختلف
جدول  .1نتایج تکرارها برای تعیین مدل بهینه در شبکۀ عصبی مصنوعی
ساختار
شبکه

آموزش
R
RMSE
2

صحت سنجی
R2
RMSE

آزمایش
R
RMSE
2

کل
R2

12-1-1

0/0731

83/18

0/0714

72/11

0/0742

74/18

79/24

12-2-1

0/0734

89/92

0/0783

74/76

0/0801

72/71

83/32

12-3-1

0/07

93/82

0/0732

80/3

0/07

80/31

88/56

12-4-1

0/0687

93/87

0/0674

82/87

0/0721

78/89

88/77

12-5-1

0/0682

77/41

0/0672

73/6

0/0706

64/3

74/01

12-6-1

0/0671

86/42

0/0697

70/71

0/0741

74/64

80/59

12-7-1

0/0529

90/83

0/059

81/86

0/062

84/42

87/6

12-8-1

0/0592

91/32

0/0634

74/71

0/0624

87/47

85/31

12-9-1

0/05601

92/34

0/05691

81/88

0/05434

78/03

87/18

12-10-1

0/0564

91/72

0/0626

81/18

0/0563

78/19

86

12-11-1

0/0619

85/94

0/0661

74/39

0/0698

77/65

81/71

12-12-1

0/0639

96/48

0/0687

76/46

0/0767

84/87

89/75

12-13-1

0/0624

92/44

0/0651

75/04

0/0756

81/33

86/46

12-14-1

0/0582

92/18

0/064

79/97

0/0644

81/79

87/55

12-15-1

0/055

94/85

0/0619

79/06

0/0643

72/68

86/94

12-16-1

0/067

89/54

0/0689

76/23

0/0687

68/52

82/5

12-17-1

0/0599

76/44

0/0668

76/44

0/0657

72/23

82/11

12-18-1

0/0519

92/08

0/059

75/69

0/0797

76/16

84/95

12-19-1

0/0509

95/1

0/0651

76/47

0/0709

76/73

87/51

12-20-1

0/0633

97/67

0/0713

80/66

0/0681

77/28

89/88

12-21-1

0/0521

89/74

0/0651

77/84

0/0644

74/44

84/04

12-22-1

0/0545

97/603

0/0581

74/84

0/0627

76/85

87/97
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12-23-1

0/0684

99/63

0/0706

74/64

0/0687

79/35

90/03

12-24-1

0/0702

83/26

0/0704

78/03

0/0708

68/67

79/23

12-25-1

0/05205

89/94

0/0614

83/51

0/0683

78/29

86/32

 .4.3دقت شبکۀ عصبی مصنوعی

1

برای تعیین درصنند دقت شننبکۀ عصننبی مصنننوعی در
طبقهبندی ناهمواریهای کار ستی ،بای ستی مطابق جدول
 2ت عداد پیکسنننل های که در مرح لۀ آز مایو شنننب که
بهدرستی توانسته نوع ناهمواری کارستی را تشخیص دهد،
مشنخص و بر کل پیکسنلها تقسنیم و در نهایت در 100

ضنرب شنود .نتایج جدول  2نشنان میدهد که دقت مدل
بهینۀ شننبکۀ عصننبی مصنننوعی در مرحلۀ آزمایو برابر
 90/58در صد بوده ا ست .در بخو دیگر نتایج این جدول
مشننخص شنند که شننبکۀ عصننبی مصنننوعی در تعیین
پیکسهای ناهمواریهای دولین و پرتگاه به ترتیب با دقت
 97/56و  80/78درصنند دارای بیشننترین و کمترین دقت
بوده است.

جدول  .2مقادیر مربوط به عملکرد شبکه در مرحلۀ آزمایش برای تشخیص جوابهای درست
ناهمواری

تعداد کل

پیکسلهای

پیکسلهایی

دقت شبکه (درصد)

که بهدرستی پیشبینی شدهاند

که بهدرستی پیشبینی نشدهاند

دولین

287

280

7

97/56

تپه

222

198

24

89/18

دشت

289

264

25

91/34

پرتگاه

307

248

59

80/78

درۀ کارستی

319

298

21

93/41

تمام ناهمواریها

1424

1290

134

90/58

 .5.3تهیۀ نقشۀۀۀۀ نهایی طبقهبندی ناهمواری های
کارستی منطقۀ مورد مطالعه
با توجه به مواردی که آورده شد بعد از مشخص کردن
ساختار اصلی شبکۀ عصبی و فراهم آوردن اطالعات مورد
ننر برای آموزش شنننبکۀ عصنننبی مصننننوعی و همچنین
رسنیدن به خطای قابل قبول ،شنبکه آماده شند تا تحلیل
مناطقی را که قبالً با آنها مواجه نشده است را انجام دهد.
به این مننور با در دسننت داشننتن وزنهای مرحلۀ پایانی
مربوط به آموزش شبکه ( ضریب یادگیری  0/1با  9نرون

در الیۀ پنهان  ،دادههای کل منطقه در اختیار شننبکه قرار
گرفت .بعد از انجام این مرحله شنننبکۀ عصنننبی برای هر
پیکسل مقدار عددی بین  0و  1تعیین کرد .با دستهبندی
مقادیر بهدسنننت آمده از شنننبکه و انتقال این مقادیر به
نرمافزار  ،GISمیتوان منطقه را به نواحی متفاوتی از ننر
نوع لندفرم تق سیمبندی کرد .شکل  23نق شۀ طبقهبندی
ناهمواریهای کارستی با استفاده از نتایج بهدست آمده از
شبکۀ عصبی مصنوعی میباشد .شایان ذکر است که این
نتیجه در تعداد مختلف نرون در الیۀ پنهان دارای کمترین
Accuracy of Artificial Neural Network
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که  34درصنند دره 6/9 ،درصنند در دشننت 1/07 ،درصنند
دولین 48/5 ،درصد پرتگاه و  9/51درصد تپه میباشد.

خطا ( RMSEمیباشد .نتایج بهدست آمده از طبقهبندی
ناهمواریهای کارستی مطابق شکل  22حاکی از آن است
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دولین

نوع ناهمواری
شکل  .22درصد مساحت ناهمواریهای کارستی

شکل  .23نقشۀ طبقهبندی ناهمواریهای کارستی با مدل بهینۀ شبکۀ عصبی مصنوعی

 .4بحث و نتیجهگیری
کارسننتی شنندن اغلب در سنگهای کربناته همانند

آهک و دولومیت و بهطور کمتر در سنگهنننای سنننولفاته
همانند ژیپس و انیدریت رخ میدهد ] .[5در منطقۀ مورد
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مطالعه با توجه به وجود سنننازند های آهکی و با توجه به
شننرایي مناسننب کارسننت شنندگی ،منجر به وجود آمدن
ناهمواریهای کارستی (دولین ،تپه ،درۀ کارستی ...،شده
است.
نتایج بهدسننت آمده از روش شننبکۀ عصننبی مصنننوعی
برای طبقهبندی حاکی از این بود که تعداد تکرار مناسننب
برای جلوگیری از خطر بیو آموزش و پیو بینی بننا
کمترین خطا  110تکرار بهدسنننت آمد که در تحقیقهای
مختلف با توجه به ماهیت آن ،تعداد تکرار مناسب متفاوت
میبا شد .در این تحقیق  25مورد آزمای شی برای ر سیدن
به بهترین سنناختار شننبکۀ عصننبی مصنننوعی موجود بود.
تعداد نرون در الیۀ پنهان در این تحقیق با روش سننعی و
خطا م شخص شد که در نهایت شبکه با  9نرون با ری شۀ
میانگین مربعات خطای  0/05434و ضریب تبیین 87/18
درصننند در مرح له آز مایو بهترین جواب را تول ید کرد.
تعداد نرون در الیۀ پنهان چون با سنننعی و خطا انتخاب
میشود در نتیجه در تحقیقات مختلف ،متفاوت است[18].
با  14نرون در الیۀ پنهان و ضریب تبیین  96/2درصد[8 ،
با  24نرون و ضریب تبیین  99/8در صد [7]،با  6نرون در
الیۀ پنهان و ضریب تبیین  90در صد [11]،با  3نرون در
الیۀ پنهان و ضننریب تبیین  92درصنند و] [6با  7نرون در
ال یۀ پن هان به بهترین جواب دسنننت یافت ند .در ن ها یت
سننناختار  12( 12-9-1نرون در الیۀ ورودی شنننامل 12
شاخص ژئومتری 9 ،نرون در الیۀ پنهان و  1نرون در الیۀ
خروجی با ضننریب یادگیری  0/1بهعنوان سنناختار بهینه
برای طبقهبندی ناهمواریهای کارسنننتی در منطقۀ مورد
مطالعه انتخاب شننند .در نهایت با توجه به میزان مقدار
پیوبینی شننندۀ شنننبکه برای هر پیکسنننل برای هر نوع
ناهمواری ،م شخص شد که  34در صد دره 6/9 ،در صد در
دشننت 1/07 ،درصنند دولین 48/5 ،درصنند پرتگاه و 9/51
درصنند تپه میباشنند .این نتایج نشننان دهندۀ کوهسننتانی
منطقه میباشد.
بر اسنناس نتایج مدل بهینۀ شننبکۀ عصننبی مصنننوعی،
 90/58در صد از نقاط ناهمواری م شاهده شده در برر سی
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م یدانی ،بر اسننناس پیوبینی و طب قهب ندی در مرح لۀ
آزمایو به درسنننتی پیوبینی شننندند که این مورد هم
بیانگر دقت باالی شبکۀ ع صبی م صنوعی برای طبقهبندی
ناهمواریهای کارسنتی میباشند .عالوه بر این مدل بهینۀ
شننبکۀ عصننبی مصنننوعی (سنناختار  12-9-1در تعیین
ناهمواریهای دولین و پرتگاه ،بهترتیب دارای بیشننترین و
کمترین دقت بود .دقت شنننبکۀ عصنننبی مصننننوعی در
تحقیقات مختلف متفاوت میباشنند ،بهعنوان ] [18با دقت
 92/3در صد به بهترین جواب ر سیدند و] [36مدل بهینه
شبکه ع صبی تحقیق شان دارای دقت  88/13در صد بود.
این نتایج نشننان میدهد که از شننبکه عصننبی مصنننوعی
میتوان بهعنوان یک روش جد ید برای طب قهب ندی و
شناسایی ناهمواریهای کارستی ،از جمله دولین ،تپه ،درۀ
کارسنتی ... ،اسنتفاده کرد .عالوه بر این نتایج کمیسنازی
شننناخص های زئومورفومتری برای تفکیک ناهمواری های
دولین ،دشننت ،درۀ کارسننتی ،پرتگاه و تپه با اسننتفاده از
نمودارهای جعبهای نشننان داد که این شنناخصها توانایی
تفکیک این ناهمواریها را دارند ولی بهتر اسنننت که برای
جداسننازی و تشننخیص بهتر ،این شنناخصها با هم مورد
بررسنننی قرار گیر ند تا تفک یک بهتری از ناهمواری ها
مشنناهده شننود ،نتایج این بخو با نتایج ] [31همخوانی
دارد.
در مورد شننناسننایی ناهمواریهای کارسننتی ،مدیریت
بهرهبرداری منابع آب کارست و جاذبههننننای توریسننننتی
آنهننننا تحقیقاتی انجننننام نشده است .مطالعۀ کارست از
دیندگاه کناربردی دارای اهمیت فراوانی ،بهویژه در ارتباط
با منابع آب زیرزمینننننننی اسنننت .لذا در این تحقیق به
شنا سایی و طبقهبندی ناهمواریهای کار ستی با ا ستفاده
از شاخصهای ژئومورفومتری و شبکۀ ع صبی م صنوعی
پرداخته شد و توصیه میشود که مطالع نات بیش نتری در
زمیننننۀ ناهمواریهای کارستی ،بنننهمنننننور بررسنننی
قابل یت های مختلف این پارامتر ها در م طالعنننننننات
ژئومورفولننننوژی صورت گیرد .بر همین ا ساس پی شنهاد
میشننود در بررسننیهای آینده طبقهبندی ناهمواریهای
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.فراوانی چشمهها نیز بهرهگیری شود

کارسننتی از شنناخصهای دیگر از جمله هیدروژئولوژی و
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