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تاریخ پذیرش1400/07/07:

مقاله پژوهشی

چکیده
سیل پدیدهای است که موجب آسیبهای زیستمحیطی و اقتصادی-اجتماعی بسیاری میشود .هدف از این پژوهش ،ارزیابی
کارایی مدلهای یادگیری ماشین  GLM ،CARTو  GAMدر شناسایی مناطق حساس به خطر سیالب در حوضه کشکان
است .استان لرستان و بهویژه حوضه کشکان شامل :سلسله ،دلفان ،دوره ،خرمآباد ،پلدختر و کوهدشت ،سیلخیز است و دفعات
بسیاری دچار خسارات ناشی از سیل شده است و در فروردین  ،1398بزرگترین سیل  200سال اخیر را تجربه کرده است؛ در
همین راستا از عوامل مختلف شامل :ارتفاع ،جهت شیب ،انحنای زمین ،درصد شیب ،فاصله از رودخانه ،تراکم زهکشی ،خاک،
سنگشناسی ،کاربری اراضی و شاخص رطوبت توپوگرافی استفاده شد .نقشه رقومی تمام عوامل نامبرده در نرمافزار ArcGIS10.5
و در قالب پایگاه داده تهیه شد .موقعیت  123واقعه سیل ثبتشده در سالهای اخیر در این حوضه ،جمعآوری و بهصورت تصادفی
در دو دسته آموزش مدل ( 86واقعه) و اعتبارسنجی مدل ( 37واقعه) در مدلسازیها استفاده شد .با استفاده از مدلهای یادگیری
ماشین و عوامل مؤثر محیطی ،نقشههای پیشبینی پتانسیل سیل تهیه شدند و سپس با استفاده از روشهای منحنی مشخصه
 AUCو شاخص  TSSاعتبارسنجی شدند .نتایج حاصل از اعتبارسنجی مدلها نشان داد که مدل یادگیری ماشین  CARTبا
 AUC=0/91و شاخص  TSS=0/88دقیقترین مدل در پیشبینی پتانسیل خطر سیل بوده و پس از آن مدل  GAMبا
 AUC=0/87و شاخص  TSS=0/84و مدل  GLMبا  AUC=0/83و شاخص  TSS=0/88قرار دارند .دقت  0/91مدل CART
نشاندهنده دقت عالی این مدل برای حوضه کشکان است .این مدل ،مساحت بیشتری از حوضه را تحت شرایط پتانسیل باال و
متوسط خطر سیلگیری نشان می دهد که اغلب مناطق غربی و همچنین مناطق مرکزی حوضه (کوهدشت ،خرمآباد و پلدختر)
را شامل میشوند که دقیقاً بخشهایی از همین مناطق در سیل بزرگ سال  98هم زیر آب رفتند و الزم است در اولویت اول
برنامهریزی و مدیریت ریسک سیل قرار گیرند.
واژههای کلیدی :شاخص رطوبت توپوگرافی ،نقشه سیلTSS ،ROC ،AUC ،
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مقدمه
ذخیره و بهرهبرداری از روانابها بهوسیلهی عملیات
پخش سیالب هنگام بارشهای شدید و وسیع ،میتواند
باعث افزایش ذخایر آب زیرزمینی و نیز مهار سیل گردد
(برخورداری و همکاران .)1393 ،پهنهبندی مناطق مستعد
سیل ،اولین و مهمترین گام در جلوگیری از زمینلغزش
است (آزادی و همکاران .)1399 ،روشهای مختلفی ازجمله
روشهای فازی ،سلسله مراتبی (اسماعیلی و همکاران،
 ،)1399ارزیابی چندمعیاره فضایی Arianpour and
) ،)Jamali, 2015فاکتور وزنی )،(Khosravi et al, 2016
مدل ترکیبی هوش مصنوعی ) ،)Chapi et al, 2017مدل-
های  EBFو ( WOEآزادی و همکاران )1399 ،و بسیاری
دیگر از روشها به دلیل اهمیت تعیین نقشه حساسیت
سیل ،همواره در سالهای اخیر موردتوجه قرار گرفتهاند.
عابدینی و فتحی ( )1394به پهنهبندی خطر وقوع سیالب
با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه در حوضه خیاو چای
پرداختند و مدل را با استفاده از پارامترهای مختلف مؤثر در
سیل اجرا کردند و نتایج نشان داد که بیش از  15درصد
مساحت حوضه در معرض خطر سیالب با پتانسیل بسیار
باالست .این سطوح اغلب با شیب کمتر از  35درصد ،درصد
پوشش گیاهی کم ،نواحی پست و نیز حاشیه رودخانهها را
تشکیل میدهند .حسینی و همکاران ( )1394به تعیین
پهنههای سیلگیر رود کشکان با استفاده از مدل
هیدرولیکی  HEC-RASپرداختند .در این پژوهش ،بازهای
به طول  5کیلومتر از رودخانه کشکان موردبررسی قرار
گرفت و نتایج نشان داد که از کل مساحت سیلگیر مربوط
به دوره بازگشت  100سال 77 ،درصد آن مستعد سیل-
گیری در دوره بازگشتهای کوتاهمدت است و حتی برای
دوره بازگشت دو سال هم زمینهای زراعی اطراف رودخانه
در معرض خطر سیل قرار دارند .سیاهکمری و زینی وند
( )1395در مطالعهای به تهیه نقشه پتانسیل سیل حوضه
مادرسو در استان گلستان با روشهای آماری  WOEو SI
پرداختند و دقت این روشها را با استفاده از منحنی ROC
خیلی خوب ارزیابی کردند .عابدینی و بهشتی جاوید
( )1395در پژوهشی وضعیت سیلگیری حوضه لیقوانچای

را با استفاده از مدل ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه و منطق
فازی بررسی کردند .بر اساس مدل تحلیل شبکه معیار شیب
و سنگشناسی بیشترین ضریب تأثیر را داشتند .کنعانی
سادات و همکاران به ارزیابی حساسیت سیل با روشهای
تصمیمگیری چندمعیاره و  GISبرای تعدادی حوضه در
کردستان پرداختند .طبق ارزیابی نقاط سیل ،مدل ANP
ارزش زیادی در مقایسه با  AHPنشان داد .در این مطالعه
معیار  TWIو تراکم آبراهه بیشترین وزن را داشتند
) .(Kanani-Sadat et al, 2019بوی و همکاران پهنهبندی
سیل را با استفاده از الگوریتم تکاملی  BuiNovelو روش-
های رگرسیون لجستیک و نروفازی در مازندران انجام دادند
) .(Bui et al, 2018آزاد طلب و همکاران ( )1399در
مطالعهای سیلخیزی شهر سنندج را با استفاده از روشهای
 WOEو  EBFموردبررسی قرار دادند و نتایج نشان داد که
در منطقه موردمطالعه ،مدل  EBFدارای عملکرد بهتری
است .تهرانی و همکاران ،خطر سیل را با در نظر گرفتن
متغیرهایی ازجمله شاخص رطوبت توپوگرافی ،شاخص توان
آبراهه ،شیب ،کاربری اراضی ،زمینشناسی ،خاک و انحنای
حوضه با استفاده از روشهای یادگیری درخت تصمیم
ماشین بردار پشتیبان ارزیابی کردند .نتیجه ارزیابی صحت
مدلها با استفاده از  AUCبه ترتیب با مقدار  0/88و 0/85
دقت مناسب آنها را نشان داد ).(Tehrany et al, 2019
فرامرزی و همکاران ) (1398به پهنهبندی وقوع مخاطرۀ
سیالب در پارک ملی گلستان با مدلهای جنگل تصادفی،
آنتروپی بیشینه و درخت رگرسیون تقویتشده پرداختند و
دقت این مدلها با استفاده از روش منحنی  ROCبررسی
شد .نتایج مدلها برای این منطقه ،اهمیت زیاد ارتفاع از
سطح دریا ،فاصله از آبراهه ،بارش و فاصله از جاده را در
وقوع مخاطره سیل نشان دادند .مختاری و همکاران
( )1399به تهیه نقشه خطر وقوع سیالب در حوضه با
استفاده از  ANPو  GISپرداختند .پارامترهای مختلف مؤثر
در سیل ازجمله شیب ،لیتولوژی ،کاربری اراضی ،شاخص
قدرت آبراهه ،شاخص رطوبت توپوگرافی ،ضریب گراویلیوس
و تراکم زهکشی در نظر گرفته شدند و درنهایت معیارهای
بارش ،لیتولوژی ،کاربری اراضی و شیب ،بیشترین وزن را
داشتند .نقشه پهنهبندی در  ArcGISتهیه شد و  50درصد
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منطقه در معرض خطر وقوع سیالب قرار داشت .آزادی و
همکاران ( )1399به پهنهبندی حساسیت خطر سیل در
حوضه رودخانه کشکان با استفاده از دو مدل  WOEو
 EBFپرداختند و برای هر دو مدل فاکتورهای مختلف مؤثر
بر سیالب را در نظر گرفتند و برای اعتبارسنجی از منحنی
 ROCاستفاده کردند .بر اساس مدل  47 ،EBFدرصد از
سطح منطقه و بر اساس مدل  52 ،WOEدرصد از منطقه
در کالس خطر متوسط تا خیلی زیاد قرار داشت .بیشترین
صحت به مدل  EBFاختصاص پیدا کرد و درنتیجه این مدل
برای این منطقه مناسبتر اعالم شد .حسین زاده و همکاران
( )1399در مطالعهای به پهنهبندی حساسیت سیل با
استفاده از نوعی تحلیل ترکیبی از معیارهای
هیدروژئومورفیک و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در حوضه
سنقر استان کرمانشاه پرداختند .بدین منظور از معیارهای
ارتفاع ،شیب ،فاصله از آبراهه ،ژئومورفولوژی ،بارش،
کاربری اراضی ،زمینشناسی ،قدرت جریان و شاخص
رطوبت توپوگرافی استفادهشده است .در این منطقه 26
درصد در معرض حساسیت سیل زیاد و  59درصد در معرض
حساسیت سیل کم قرار دارد .سه عامل ارتفاع ،شیب و
تراکم شبکۀ زهکشی و بارش تأثیر عمدهای بر حساسیت
سیالب این حوضه داشتند .یوسفی و همکاران ( )1400در
مطالعهای با توجه بهضرورت مطالعات سیالب در حوضه
سیلخیز کشکان به تعیین مناطق مستعد سیل با مدلهای
 SI ،FRو  Shannonو ارائه نقشه پهنهبندی بهمنظور
کاهش مخاطرات سیل در این حوضه پرداختند .بیشترین
صحت برای این منطقه به مدل آنتروپی شانون (،0/82
خیلی خوب) اختصاص داشت و بعدازآن ،مدل نسبت فراوانی
و شاخص آماری ( ،0/78خوب) ،مناسب این منطقه معرفی
شدند .نتایج نشان داد که مدل آنتروپی شانون ،مساحت
بیشتری از حوضه را تحت شرایط پتانسیل باالی خطر سیل-
گیری نشان میدهد (حدود  40درصد از مساحت منطقه در
طبقه خطر سیل زیاد و خیلی زیاد) که اغلب مناطق غربی
و همچنین مناطق مرکزی حوضه را شامل میشوند که در
کوهدشت ،خرمآباد و پلدختر قرار دارند که الزم است در
اولویت اول برنامهریزی و مدیریت ریسک سیل در این
حوضه قرار گیرند.

86

مناطقی از کشور در سالهای اخیر همواره درگیر
سیالب با خسارات زیاد بودند و الزم است این مناطق در
اولویتهای مطالعات و مدیریت قرار گیرند و این نکته
اهمیت پژوهشهایی همچون پژوهش حاضر را نشان می-
دهد؛ بنابراین مسئله مهم ،تهیه نقشه اولویتبندی منطقه از
نظر پتانسیل سیلخیزی است .ضرورت مطالعهای با موضوع
پژوهش حاضر در منطقه کشکان این است که حوضه
کشکان جزو مناطقی است که همواره درگیر خسارات بسیار
و پرتکرار ناشی از سیل شده و نیز در سال  1398شدیدترین
سیالب را تجربه کرده است؛ بنابراین بررسیهای مختلف
جهت مدیریت سیالب در این منطقه ،همواره مهم و ضروری
است.
هدف کلی از مطالعهی حاضر ،ارائهی نقشهی پهنهبندی
سیالب بهمنظور کاهش مخاطرات سیل این حوضهی سیل-
خیز با استفاده از مدلهای یادگیری ماشین ،CART
 GLMو  GAMو بهرهگیری از نرمافزار ArcGIS10.5
برای بهبود تصمیمگیری و مدیریت سیل در منطقه است.
هدف فرعی نیز مقایسه دقت مدلهای یادگیری ماشین با
دیگر مدلهای بهکاررفته در این منطقه است.
در مطالعه حاضر ،فرض بر این است که دقت مدلهای
یادگیری ماشین بیشتر از مدلهای دیگر مطالعهشده در این
منطقه است .آنچه که بهعنوان نوآوری مطالعه حاضر اهمیت
دارد ،این است که تا بهحال از مدلهای یادگیری ماشین
 GLM ،CARTو  GAMبرای تهیه نقشه پتانسیل سیل
حوضه کشکان استفاده نشده ،بنابراین میتوان نتایج این
پژوهش را با مطالعات و روشهای دیگر در حوضه سیلخیز
کشکان مقایسه کرد و همچنین دقت نقشههایی حاصل از
سه مدل یادشده را بررسی و تحلیل کرد.
سیلی که در فروردین سال  98اتفاق افتاد ،یکی از
بیسابقهترین سیلهای ثبتشده در  200سال اخیر بود؛
بنابراین ،تهیه نقشههای پتانسیل خطر سیل برای شناسایی
مناطق سیالب در حوضه کشکان برای بهبود مدیریت و
تصمیمگیری ضروری است.
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مواد و روشها
منطقه موردمطالعه
استان لرستان در غرب ایران واقع شده است و وسعت
آن حدود  2855کیلومترمربع است .رودخانه کشکان با طول
 290کیلومتر ،سیلخیزترین زیر حوضه کرخه است .ازنظر
توزیع سازندهای زمینساختی ،حدود  50درصد سطح این
حوضه از سازندهای آبرفتی جدید ،امیران و مشترک
آسماری -شهبازان که دارای پتانسیل بسیار باالی تولید
رواناب هستند ،تشکیل شده است .وضعیت فیزیوگرافی این
حوضه بیانگر این واقعیت است که فاکتورهای مساحت ،زمان
تمرکز ،ضریب فشردگی حوضه ،پتانسیل بسیار باالیی در
تولید رواناب در مدتزمان کوتاه و افزایش توان سیلخیزی
.

آن دارند .بر اساس پژوهشهایی که به برآورد و پیشبینی
احتمال وقوع سیل و دورههای بازگشت آن در این حوضه
صورت گرفته ،بیانگر احتمال وقوع  99/99درصد هرسال
سیلی به میزان دبی  606/32مترمکعب و هر  25سال یکبار
سیلی با دبی  1092/9مترمکعب (بدون محاسبه دبی پایه)
در نقطه خروجی این حوضه ،یعنی شهر پلدختر است .سیل
فروردین  1398رودخانه کشکان با آبدهی پیک 6500
مترمکعب در ثانیه و از خسارتبارترین سیلها بوده است
(آزادی و همکاران .)1399 ،نمایی از سیل فروردین 98
رودخانه کشکان در شکل ( )1و موقعیت مکانی  123نقطه
سیلخیز با توجه به اطالعات شرکت آب منطقهای استان
لرستان در شکل ( )2آورده شده است

شکل ( :)1نمایی از سیل فرودین  98رودخانه کشکان
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شکل ( :)2موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز کشکان و موقعیت نقاط سیل

انتخاب عوامل مؤثر در وقوع سیل
عوامل زیادی ازجمله کاربری اراضی ،شیب زمین ،خاک-
شناسی و غیره بر وقوع سیل و آبگرفتگی در حوزههای
آبخیز تأثیرگذار هستند ) (Bates, 2012با بررسی منابع
علمی ) (Tehrany et al, 2014پارامترهای ارتفاع ،جهت
شیب ،انحنای زمین ،درصد شیب ،فاصله از رودخانه ،تراکم
زهکشی ،خاک ،سنگشناسی ،کاربری اراضی و شاخص
رطوبت توپوگرافی برای پیشبینی پتانسیل سیل حوضه
کشکان انتخاب شدند .بهمنظور تهیه نقشههای ارتفاع زمین

و جهت شیب از مدل رقومی ارتفاع و نرمافزار

ArcGIS

 10.5استفاده شد .درنهایت نقشه ارتفاع حوضه کشکان بر
اساس منابع علمی ) (Tehrany et al, 2013به پنج کالس
کمتر از  1253متر-1959 ،1478-1699 ،1253-1478 ،
1699و بیشتر از  1959متر گروهبندی شد (Tehrany et
)( al, 2014شکل -2الف) .نقشه انحنای زمین 1نیز بر اساس

مدل رقومی ارتفاع و با استفاده از بسته Curvature
نرمافزار  ArcGIS 10.5تهیه شد .این نقشه بر اساس منابع
علمی ) (Tehrany et al, 2014به سه کالس انحنای مقعر،
انحنای محدب و تخت (بدون انحنا) گروهبندی شد (شکل
- Curvature

1

-2ج) .برای تهیه نقشه شیب از مدل رقومی ارتفاع( 2با
قدرت تفکیک  30متر) و بسته الحاقی  Slopeنرمافزار
 ArcGIS 10.5استفاده شد .نقشه بهدستآمده به پنج
کالس  13-20 ،8-13 ،4-8 ،0-4و بیشتر از  20درصد
گروهبندی شد (شکل -2د) .نقشه فاصله از رودخانههای
مجاور بر اساس الیه رقومی شبکه جریان حوزه آبخیز
کشکان در نرمافزار  ArcGIS 10.5تهیه شد .نقشه حاصل
به پنج کالس )582- ،270-0 ،(Tehrany et al, 2015
 1530-967 ،967-582 ،270و  1530-1484متر گروه-
بندی شد (شکل -2ث) .با توجه به نقش تراکم آبراههها در
انتقال آب و میزان نفوذ آن در زمین (Mutzner et al,
) 2016نقشه تراکم زهکشی نیز بر اساس الیه رقومی شبکه
آبراهه در نرمافزار  ArcGIS 10.5تهیه شد و سپس در چهار
کالس  0/3-0/4 ،0/2-0/3 ،0-0/2و  0/3-1/03گروهبندی
شد (شکل -2ج) .به دلیل تأثیر خصوصیات خاک روی
میزان نفوذپذیری زمین و تولید رواناب ،نقشه خاک منطقه
نیز در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفت (شکل -2چ).
نقشه سنگشناسی نیز با استفاده از نقشههای زمینشناسی
 1:100000سازمان زمینشناسی تهیه و رقومی شد( .شکل
-2ح) .کاربری اراضی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در
تشکیل رواناب سطحی و پتانسیل سیل حوزههای آبخیز
- Digital Elevation Model: DEM

2

89

نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران
سال دوازدهم .شماره چهل و هشت .تابستان 1401

است .نقشه کاربری اراضی بر اساس رقومی سازی و اصالح
نقشه کاربری اراضی اداره کل منابع طبیعی استان لرستان
تهیه شد .نقشه کاربری اراضی به کالسهای زراعت ،مرتع،
باغ ،جنگل ،شهر و فرودگاه تقسیم شد (شکل -2خ).
شاااخص رطوبت توپوگرافی )TWI( 1یکی از شاااخصهای
مؤثر در برر سی پتان سیل سیل حوزههای آبخیز به شمار
میرود ) (Tehrany et al, 2013شاخص رطوبت توپوگرافی
بر اساس رابطه ( )1تعریف میشود.
() 1

 As 
TWI  Ln 

 S 

که در آن  ASسطح ویژه حوزه آبخیز و  βشیب زمین
(برحسب درجه) میباشند ) .(Regmi et al, 2010نقشه
شاخص رطوبت توپوگرافی حوزه آبخیز کشکان بر اساس
مدل رقومی ارتفاع در نرمافزار  ArcGIS 10.5تهیه شد.
درنهایت نقشه حاصل به چهار کالس  6-7 ،5-6 ،2-5و
 18-7تقسیم شد )( (Tehrany et al, 2013شکل -2د).
بررسی آمار موقعیت سیل در دهههای اخیر
بهمنظور بررسی حساسیت خطر سیالب ،تجزیهوتحلیل
سیلهای ثبتشده ضروری است ) .(Bate, 2012گزارش-
های شرکت آب منطقهای استان لرستان حاکی از این است
که حوزه آبخیز کشکان در دهههای اخیر بهشدت تحت تأثیر
سیلهای خطرناک بوده است 123 .نقطه که ازجمله نقاط
سیل این حوضه هستند در این پژوهش مورداستفاده قرار
گرفت که در هر مدلسازی بهصورت تصادفی به یک گروه
متشکل از  86واقعه سیل ( 70درصد) برای آموزش 2و یک
گروه متشکل از  37واقعه سیل ( 30درصد) برای اعتبار-
سنجی 3تقسیم شدند .موقعیت واقعههای سیل ثبتشده در
شکل  2مشخص میباشد.
مدل درختهای طبقهبندی و رگرسیون ()CART
مدل درختهای طبقهبندی و رگرسیون توسط بریمن و
همکاران ،سال  1984معرفی شد (Breiman et al,
- Topographic Wetness Index: TWI
- Training

1
2

) 1984و ایده اصلی این مدل ،تقسیم دادهها به بخشهای
کوچکتر است بهطوریکه این بخشها حاوی اطالعات تا
حد امکان تفکیکشده باشند ).(Gordon, 2013مدل
 CARTروشی برای ایجاد مدلهای پیشبینی از دادهها
است .این مدل دادههای ورودی به خود را بهصورت بازگشتی
پخش میکند و قادر به پردازش متغیرهای پیشگو و هدف
دستهای است ).(Loh, 2011
به منظور اساااتفاده از مدل  ،CARTبایساااتی ابتدا یک
ویژگی هدف را در مجموعه داده ها تعیین کنیم .این مدل
کار خود را از گره ری شه آغاز میکند .دادههای آموز شی به
دو گره فرزند و ساااپس هر گره فرزند به ترتیب به دو گره
نوه تقسیم می شوند .در فرآیند رشد درخت ،مدل CART
در ج ستجوی سؤاالتی ا ست که هر گره والد را به دو گره
فرزند همگن تقساایم نماید .منظور از همگن بودن گره این
است که همه رکوردهای موجود در آن متعلق به یک دسته
خاص باشااند ،چون در این صااورت آن گره به برگ تبدیل
میشاااود .بهعبارتدیگر این مدل به دنبال ویژگی هایی از
مجموعه دادهها اساات که خاصاایت جداکنندگی بیشااتری
دارند .هرچه درخت بیشاااتر رشاااد کند ،گره ها همگنتر
می شوند و اطالعات بی شتر نمایان می شود Sharma and
) .)Kumar, 2016فرآیند ر شد درخت تا هنگام ر سیدن
به درختی با اندازه حداکثر و تا زمانی که عملیات تقسااایم
به دلیل کمبود دادهها متوقف نشااود ،ادامه خواهد داشاات.
پس از ساخت درخت ،عملیات هرس کردن درخت با اندازه
حداکثر توسااط یکی از روشهای هرس کردن با شااروع از
برگها به سمت ری شه انجام می شود .مکانی سم CART
قصااد تولید تنها یک درخت را ندارد ،بلکه تالش میکند تا
یک توالی از درختهای هرس شاادهی تودرتو را ایجاد کند
بهطوریکه هر یک از آنها گزینههایی هستند که میتوانند
در انتها به عنوان درخت بهینه انتخاب شاااوند .یک درخت
خوب بهوسیله ارزیابی کارایی آن بر روی دادههای آزمایشی
مستقل شناسایی میشود .درنهایت میتوان درخت تصمیم
ساااختهشااده را بر روی مجموعه دادههای آزمایشاای اعمال

- Validation

3
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نمود .منظور از اعمال کردن مدل ،پیشبینی مقدار ویژگی
دسته برای یک رکورد آزمایشی بر اساس مدل ساخته شده
ا ست ) .)Sharma and Kumar, 2016این روند ارزیابی
شااامل مقایسااه هر یک از مقادیر موجود در ویژگیهای هر
رکورد آزمایشی با قواعد موجود در مدل ساخته شده است.
در این پژوهش ،با استفاده از مدل  CARTو نیز بهکارگیری
بسااته  rpartدر نرمافزار  ،Rپتانساایل وقوع ساایل حوضااه
کشاااکان مورد بررسااای قرار گرفت .ن قاطی که بهمنظور
آموزش مدل انتخاب شااده بودند بهعنوان متغیر وابسااته و
الیههای مربوط به فاکتورهای محیطی مؤثر بر وقوع ساایل
بهعنوان متغیرهای م ستقل به مدل معرفی شدند و سپس
مدل ،اجرا و نقشه حساسیت سیل منطقه تهیه شد.
مدل خطی تعمیمیافته ()GLM
مدل خطی تعمیمیافته یکی از رایجترین روشهای
آماری است که برای مدلسازی مکانی متغیرهای محیطی
به کار گرفته میشود .این مدل یک روش پارامتری بوده و
بسط مدلهای خطی است .هدف اصلی این روش ،یافتن
بهترین مدل برای نشان دادن رابطه بین متغیر وابسته و
چندین متغیر مستقل است .(Ozdemir and Altural,
) 2013در این مدل ،فرمول ارائه میشود و رابطه بین
متغیرهای تبیینی و پاسخ بهوسیله پارامتر برآوردشده
رگرسیون بهاضافه فواصل اطمینان سنجش میشود.
مدلهای خطی تعمیمیافته برای مواقعی که مشاهدات
بهطور نرمال توزیع نیافتهاند و زمانی که سایر روشهای مدل
رگرسیون مناسب نیستند ،ابداع شدند .این مدل در بین
روشهای مدلسازی دارای عملکرد خوبی است
) .(Davoudi Moghaddam et al, 2019در پژوهش
حاضر این مدل با استفاده از بسته  GLMدر نرمافزار  Rروی
پارامترهای ورودی اجرا شد و درنهایت نقشه پتانسیل وقوع
سیل حوضه کشکان با استفاده از این مدل تهیه شد.
مدل جمعی تعمیمیافته ()GAM
مدل جمعی تعمیمیافته ( )GAMمدلی نا پارامتریک
است که بسط مدلهای خطی تعمیمیافته ( )GLMاست و
- Overfitting
- Receiver Operating Characteristic: ROC

1
2

است .(Brenning

خود نیز از مدلهای خطی توسعهیافته
)2009در این مدل برخالف مدل رگرسیون خطی اجازه
داده میشود که دادهها شکل منحنی پاسخ را تعیین کنند.
این تکنیک مطالعه ،روابط غیرخطی بین متغیرهای
توضیحی و پاسخ را ممکن میسازد درحالیکه نسبت به
بیشتر مدلها ،کمتر در معرض بیش برازش 1در مدلسازی
مخاطرات طبیعی است .همچنین ،مدل  GAMبرخالف
اکثر تکنیکهای یادگیری ماشین بهراحتی قابل تفسیر
است) . (Goetz et al, 2011پایه اصلی این مدل بر مبنای
جایگزینی عملکرد خطی هر یک از متغیرها است ،همانطور
که در مدل  GLMبا یک تابع تجربی بهکاربرده میشود تا
دادهها ،بهترین عملکرد را از خود نشان دهند.
درواقع مدل  GAMترکیب توابع صاف کننده خطی و
غیرخطی را بهصورت یک روش افزایشی امکانپذیر میکند
).(Davoudi Moghaddam et al, 2019

در پژوهش حاضر ،این مدل با استفاده از بسته  GAMدر
نرمافزار  Rروی دادههای ورودی اجرا شد و درنهایت نقشه
پتانسیل وقوع سیل حوضه کشکان با استفاده از این مدل
نیز تهیه شد.
اعتبارسنجی نقشههای پیشبینی پتانسیل سیل
بهمنظور اعتبارسنجی نقشههای پیشبینی پتانسیل
سیل حوضه کشکان ،مجموعهای متمایز از دادههای موقعیت
سیل که در مدلسازیها استفادهنشده بودند بهکاررفته
شدند .در این مرحله  37واقعه سیل ( 37نقطه 30 :درصد)
مرحله اعتبارسنجی در نرمافزار  Rبا نقشههای پیشبینی
پتانسیل سیل رویهمگذاری و مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفتند .سپس بر اساس منابع علمی (Tehrany et al,
) 2013 and Tehrany et al, 2014از روش منحنی
 2ROCبرای ارزیابی و اعتبارسنجی دقت نقشههای پیش-
بینی پتانسیل سیل حوضه کشکان استفاده شد .مساحت
زیر این منحنی )AUC( 3میزان دقت نقشههای پیشبینی
سیل را بهصورت کمی نشان میدهد .چنانچه سطح زیر
منحنی بین  0/5تا  0/6باشد ،نشاندهنده تصادفی بودن
نتایج است ،اگر سطح زیر منحنی بین  0/7تا  0/8باشد،

- Area Under Curve: AUC

3
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نتایج دارای اعتبار خوب ،سطح زیر منحنی بین  0/8تا 0/9
باشد ،نتایج دارای اعتبار بسیار خوب و درصورتیکه سطح
زیر منحنی بیشتر از  0/9باشد ،اعتبار نتایج بهدستآمده در
سطح عالی قرار دارند ) .)Tehrany et al, 2015از شاخص
 TSS1نیز برای ارزیابی دقت نقشههای خروجی استفاده شد
که با استفاده از فرمول ( )2محاسبه میشود (Davoudi
):Moghaddam et al, 2020
()2
TSS = TPR – FPR

که در آن  2TPRنرخ مثبت واقعی و  FPR3نرخ مثبت کاذب
میباشند و با استفاده از فرمولهای ذیل محاسبه میشوند:
()3
𝑃𝑇
𝑁𝐹 𝑇𝑃 +

= 𝑅𝑃𝑇

𝑃𝐹

𝑁𝑇𝐹𝑃𝑅 = 𝐹𝑃+
که در آن  TP4و  TN5تعداد پیکسااال هایی هساااتند که
بهدر ستی گروهبندی شدهاند( FP6،خطای تیپ یک) و FN7
(خطای تیپ دو) تعداد پیک سلهایی ه ستند که بها شتباه
گروهبندیشااادهاند .مقدار شااااخص  TSSبین منفی  1تا

مثبت  1متغیر اسااات که مقدار منفی  1حاکی از عملکرد
تصادفی مدل ،مقدار  0حاکی از یک مدل ب و مقدار مثبت
 1حاکی از مدل عالی است )(Davoudi et al, 2020
بررسی درصد مشارکت فاکتورهای محیطی در سیل
در این مطالعه با استفاده از روش آنالیز اهمیت و
دقیقترین مدل مشخصشده به بررسی مشارکت فاکتورهای
محیطی مختلف روی وقوع سیالب پرداخته شده و درصد
مشارکت آنها را اولویتبندی میکند .در این روش،
بهصورت چرخشی هر پارامتر بهصورت آگاهانه از گردونه
مدلسازی حذفشده و با استفاده از بقیه پارامترهای
محیطی مدل ساخته میشود .سپس ،عملکرد پیشبینی
مدل ایجادشده با مدل ساختهشده از تمام فاکتورها مقایسه
میشود .درنتیجه ،توزیع عامل حذفشده قابل آزمون است
(داودیمقدم و حقی زاده .)1399 ،فلوچارت مراحل انجام
تحقیق حاضر در شکل ( )3آورده شده است.

1

5

2

6

- True Skill Statistic: TSS
- True Positive Rate: TPR
3
- False Positive Rate: FPR
4
- True Positives: TP

- True Negatives: TN
- False Positives: FP
7
- False Negatives: FN
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شکل ( :)3فلوچارت مراحل مختلف پژوهش

نتایج و بحث
تهیه نقشههای عوامل مؤثر محیطی
نقشه عوامل ورودی به مدلهای  GLM ،CARTو
 GAMدر شکل ( )4آورده شده است.
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ادامه شکل ( :)4نقشه خاک (چ) سنگشناسی (ح) کاربری اراضی (خ) و شاخص رطوبت توپوگرافی (د) ،حوضه کشکان

تهیه نقشههای پتانسیل خطر سیل و آبگرفتگی
تجزیهوتحلیلهای مقایسهای بین موقعیت وقوع سیل-
های گذشته و پارامترهای محیطی مؤثر بر وقوع سیل انجام
گرفت و نقشههای پیشبینی پتانسیل خطر سیل و
آبگرفتگی حوزه آبخیز کشکان با استفاده از مدلهای
 GLM ،CARTو  GAMتهیه شدند و درنهایت بر اساس
منابع مختلف ) )Tehrany et al, 2014با استفاده از تکنیک
 Quantileدر نرمافزار  ArcGIS 10.5به پنج کالس
پتانسیل خطر آبگرفتگی خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و
خیلی زیاد طبقهبندی شدند که در شکل ( )5ارائه شدهاند.
نتایج نشان داد که کالسهای با پتانسیل خطر خیلی کم،
کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد درصد مساحتهای مختلفی

از حوضه کشکان را در مدلهای مختلف به خود اختصاص
دادهاند که در جدول ( )1قابلمشاهده میباشند.
ارزیابی دقت نقشههای پیشبینی پتانسیل سیل
بهمنظور ارزیابی دقت نقشههای پیشبینی پتانسیل
سیل و آبگرفتگی از دو روش منحنی  ROCو شاخص
 TSSو با استفاده از  37واقعه سیل مربوط به دورههای
گذشته که در مدلسازیها استفادهنشده بودند استفاده شد.
دقت پیشبینی پتانسیل سیل در مدلهای مختلف بر اساس
روش منحنی  ROCو شاخص  TSSمحاسبهشده که نتایج
در جدول ذیل قابلمشاهده میباشند .نتایج اعتبارسنجی
نشان داد که مدل یادگیری ماشین  CARTبا سطح زیر
منحنی  0/91و شاخص  0/88 TSSدقیقترین مدل در
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پیشبینی پتانسیل خطر سیل بوده و پسازآن مدل GAM

با سطح زیر منحنی  0/87و شاخص  0/84 TSSو مدل
 GLMبا سطح زیر منحنی  0/83و شاخص  0/80 TSSقرار
دارند (جدول  .)2بنابراین ،در شناسایی مناطق حساس به
سیل و آبگرفتگی در حوزه آبخیز کشکان مدل CART
دارای دقت عالی  0/91و مدلهای  GAMو  GLMدارای
دقت بسیار خوب  0/87و  0/83میباشند .در بسیاری از
مطالعات همچون آزادی و همکاران ( )1399و یوسفی و
همکاران ( )1400فقط از روش منحنی  ROCبرای بررسی
دقت مدلها استفاده شده است اما در پژوهش حاضر از
شاخص  TSSنیز بهره گرفته شد .دقت مدل  CARTکه
 0/91است از دقت مدلهای دیگر که برای همین حوضه
استفاده شده است ،بیشتر است .در مطالعه یوسفی و
همکاران ( )1400در همین حوضه ،دقت مدلهای ،SI
 Shannon ،FRاعدادی زیر  85درصد است اما در مطالعه
حاضر ،مدل  GAMبا سطح زیر منحنی  0/87و مدل
 CARTبا سطح زیر منحنی  0/91دقت باالتری دارند.
ن تایج پژوهش حاضااار با یاف ته های م طال عه محق قان
) Davoudi Moghaddam et al (2019مبنی بر د قت
عالی و باالتر مدل  CARTنسااابت به دو مدل  GAMو
 GLMدر پیشبینی خطر سیالب هم سو ا ست .از مقای سه
نتایج تحقیق حا ضر با پژوهشهای انجام شده تو سط آزادی
و همکاران ( )1399و یوسااافی و همکاران ( )1400که به
مدل سازی پتان سیل خطر سیالب با ا ستفاده از مدلهای
آماری در همین منطقه پرداختهاند ،مشاااهده شااد اگرچه
اسااتفاده از مدلهای آماری راحتتر اساات ،اما بهصااورت
کلی دقت مدلهای یادگیری ما شین در مدل سازی مکانی
مخاطرات طبیعی از مدل های آماری باالتر اسااات که این
یاف ته نیز با ن تایج م طال عات ) Tehrany et al (2014و
داودی مقدم و حقی زاده ( )1399همسو است.
ذکر این نکته نیز ضروری ا ست که در روشهای بهکاررفته
در مطالعات آزادی و همکاران ( )1399و یوسفی و همکاران
( )1400نیز مناطق مرکزی و غربی حوضاااه ،بیشاااتر در
معرض خطر سیل هستند که با نتایج مطالعه حاضر هم سو

میبا شند ،گرچه مدلهای یادگیری ما شین در صد کمتری
از مساحت حوضه را تحت خطر سیل متوسط تا خیلی زیاد
پیشبینی میکن ند .مدل  CARTحدود  20درصااااد از
مساااحت حوضااه را دارای پتانساایل باالی ساایل نشااان
میدهد ،اما در مطالعه یوسااافی و همکاران ( ،)1400نتایج
نشااان داد که مدل آنتروپی شااانون ،مساااحت بیشااتری از
حوضااه را تحت شاارایط پتانساایل باالی خطر ساایلگیری
نشااان میدهد (حدود  40درصااد از مساااحت منطقه در
طبقه خطر ساایل زیاد و خیلی زیاد) که البته همانطور که
اشاره شد این مناطق همانند مطالعه حاضر در قسمتهای
غربی و مرکزی حوضه کشکان قرار دارند.
درصد مشارکت فاکتورهای مؤثر در وقوع سیل
نتایج بررسی درصد مشارکت فاکتورهای محیطی در
وقوع سیالب با استفاده از روش آنالیز اهمیت و مدل CART
در شکل ( )6ارائه شده است .بر اساس نتایج حاصل،
مهمترین پارامترهای محیطی مؤثر بر وقوع سیالب در
حوضه کشکان ،فاصله از رودخانه ،ارتفاع و شیب هستند که
با نتایج یوسفی و همکاران ( )1400مطابقت دارد .عوامل
سنگشناسی ،کاربری اراضی ،تراکم زهکشی ،شاخص
رطوبت توپوگرافی ،خاک ،جهت شیب و انحنای زمین به
ترتیب در رتبههای بعد قرار گرفتهاند .با افزایش فاصله از
رودخانه ،تعداد وقوع سیالبها و آبگرفتگیها کاهش
مییابند که نشان میدهد مناطق نزدیک به رودخانهها از
حساسترین مناطق هنگام وقوع سیالب هستند که با نتایج
) (Fernandez and Lutz. 2010مطابقت دارد.
بررسیهای مربوط به پارامتر ارتفاع نشان میدهد که با
افزایش ارتفاع ،حساسیت نسبت به وقوع سیالب کاهشیافته
است که با نتایج داودیمقدم و حقی زاده ( )1399نیز همسو
است .در ارتباط با پارامتر شیب نیز بررسیها نشان میدهد
که شیبهای کمتر پتانسیل وقوع سیالب بیشتری دارند که
علت آن را میتوان به امکان تمرکز بیشتر جریان آب
درشیبهای کم دانست.
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ادامه شکل ( :)5پهنهبندی پتانسیل خطر سیل و آبگرفتگی در حوضه کشکان (به ترتیب از باال ،مدلهای (1-CART, 2-GLM, 3-GAM
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جدول ( .:)1درصد مساحت کالسهای حساسیت پذیری در مدلهای مختلف
حساسیت مناطق

GAM

GLM

CART

به سیلگیری

مساحت

مساحت
کیلومترمربع

مساحت
کیلومترمربع

کیلومترمربع

درصد

7678
857
506
346
193

75
8
5
5
7

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

8202
856
332
134
58

درصد

80
8
3
2
5

6847
1520
594
97
522

درصد

67
15
6
2
10

جدول ( :)2دقت پیشبینی مدلها بر مبنای روشهای ارزیابی منحنی  ROCو شاخص TSS

معیار ارزیابی

مدلها
GAM

GLM

CART

TSS

0/84

0/80

0/88

AUC

0/87

0/83

0/91

نتیجهگیری
در سالهای اخیرف مدلهای یادگیری ماشین
محبوبیت زیادی در زمینه مدلسازی مکانی مخاطرات
طبیعی به دست آوردهاند .با توجه به اینکه سیالب یکی از
پرخطرترین حوادث طبیعی در ایران است و با توجه به
هزینههای باالی نمونهبرداری و مشکل کمبود داده در اکثر
حوضههای کشور ،استفاده از مدلسازی مکانی برای تهیه
نقشههای پتانسیل خطر سیالب با هدف مشخصکردن
مناطق بحرانی و حساس به وقوع سیالب ضروری است ،زیرا
یکی از گامهای پایه در کنترل و کاهش خسارت سیلهای
آینده است .در این پژوهش به شناسایی مناطق حساس به
وقوع سیل در حوضه کشکان با استفاده از مدلهای یادگیری
ماشین  GLM ،CARTو  GAMو با بهرهگیری از
نرمافزارهای  ArcGISو  Rپرداخته میشود .بر اساس نتایج،
نقشه سیل تهیهشده با استفاده از مدل  CARTبا
 AUC=0/91و شاخص  TSS=0/88نسبت به دو مدل
 GLMو  GAMدارای بیشترین دقت است؛ بنابراین
دقیقترین مدل در پیشبینی پتانسیل خطر سیل بوده و

پس از آن مدل  GAMبا  AUC=0/87و شاخص 0/84
=TSSو مدل  GLMبا  AUC=0/83و شاخص 0/88
=TSSقرار دارند .دقت  0/91مدل  CARTنشاندهنده دقت
عالی این مدل برای حوضه کشکان است .مقایسه نتایج این
پژوهش با یافتههای دیگر محققان که در قسمت نتایج و
بحث آورده شد ،نشان داد که مدلهای یادگیری ماشین در
مقایسه با مدلهای آماری ازجمله مدلهای نسبت فراوانی،
شاخص آماری ،آنتروپی شانون ،شواهد وزنی و شواهد قطعی
که اجرای آنها راحتتر است از دقت باالتری برخوردار
میباشند؛ همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده مشخص
شد که در حوضه کشکان پارامترهای محیطی فاصله از
رودخانه ،ارتفاع و شیب ،تأثیرگذارترین عوامل در وقوع
سیالب میباشند .بر اساس نقشه پتانسیل خطر سیل
تهیهشده با استفاده از مدل  ،CARTحدود  20درصد از
مساحت حوضه کشکان در رده پتانسیل خطر متوسط تا
خیلی زیاد قرار گرفته است .با توجه به نقشه پتانسیل خطر
سیل ،بسیاری از سازههای انسانی و زمینهای کشاورزی در
نواحی بحرانی و حساس به وقوع سیل قرارگرفتهاند که نشان
میدهد وقوع سیل در حوضه کشکان میتواند منجر به
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خسارات جانی و مالی فراوانی شود .یافتههای این پژوهش
با توجه به ایجاد و طرح نقشه پتانسیل خطر سیل و
آبگرفتگی حوضه سیلخیز کشکان میتواند برای کارهای
مدیریتی و کنترلی سیالب ،بسیار کاربردی باشد و میتواند
به مدیران و برنامهریزان برای انجام اقدامات مناسب بهمنظور
پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سیل در آینده کمک
نماید؛ همچنین میتوان از آن بهمنظور شناسایی مناطق
مناسب و ایمن برای توسعههای عمرانی آینده در منطقه
موردمطالعه استفاده کرد و از ساختوساز در مناطق با
پتانسیل خطر سیل زیاد و خیلی زیاد خودداری نمود .در

این پژوهش مشخص شد که تجزیهوتحلیل عوامل محیطی،
با استفاده از دادههای سنجشازدور و مدلسازی مکانی،
ابزاری قدرتمند برای پیشبینی مناطق حساس به شمار
میرود .با توجه به دقت باالتر مدلهای یادگیری ماشین و
بهخصوص مدل  CARTو با توجه به کمبود دادههای
هیدرولوژیکی در اکثر حوزههای آبخیز کشور و کاربرد عالی
مدلسازی مکانی برای مدیریت بالیای طبیعی در کشور
پیشنهاد میشود پژوهشگران از این مدل بهمنظور تهیه
نقشههای پتانسیل خطر سیالب در مناطق دیگر کشور نیز
استفاده و نتایج را با مدلهای دیگر مقایسه کنند.
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Determination of Flood potential Using CART, GLM and GAM Machine
learning Models
)Case study: Kashkan Basin(
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Abstract
Flood is a phenomenon that causes a lot of environmental and socio-economic damage. The purpose of
this study is to evaluate the efficiency of CART, GLM and GAM machine learning models in identifying
flood risk areas in the Kashkan basin. Lorestan province and especially Kashkan basin, including:
Selseleh, Delfan, Doreh, Khorramabad, Poldakhtar and Kuhdasht, is flooded and has suffered flood
damage many times and in April 2019, experienced the largest flood of the last 200 years. In this regard,
various factors including: height, slope direction, land curvature, slope percentage, distance from the
river, drainage density, soil, lithology, land use and topographic moisture index were used. The digital
map of all the mentioned factors was prepared in ArcGIS10.5 software and in the form of a database.
The location of 123 flood events recorded in recent years in this basin was collected and randomly used
in two categories of model training (86 cases) and model validation (37 cases) in modeling. Using
machine learning models and environmental factors, flood potential prediction maps were prepared and
then validated using AUC characteristic curve methods and TSS index. The results of model validation
showed that CART machine learning model with AUC = 0.91 and TTS = 0.88 index was the most
accurate model in predicting flood risk potential, followed by GAM model with AUC = 0.87 and TSS
index = 0.84 and GLM model with AUC = 0.83 and TSS index = 0.88. Accuracy 0.91 CART model
indicates the excellent accuracy of this model for the Kashkan basin. This model shows a larger area of
the basin under high potential and moderate flood risk conditions, which include most of the western
areas as well as the central areas of the basin (Kuhdasht, Khorramabad and Poldakhtar), which are
exactly parts The same areas were flooded in the great flood of 2019 and it is necessary to be in the first
priority of flood risk planning and management in this basin.
Keywords: AUC, flood map, ROC, Topographic moisture index, TSS
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accuracy of this model for the Kashkan basin. This model shows a larger
area of the basin under high potential and moderate flood risk conditions,
which include most of the western areas as well as the central areas of the
basin (Kuhdasht, Khorramabad and Poldakhtar), which are exactly parts
The same areas were flooded in the great flood of 2019 and it is necessary
to be in the first priority of flood risk planning and management in this
basin.

1.

Introduction

Flood is a phenomenon that causes a lot of environmental and socio-economic damage. The purpose of
this study was to evaluate the efficiency of CART, GLM and GAM machine learning models in
identifying critical and flood risk areas in the Kashkan basin. Lorestan province and especially Kashkan
basin, including: Selseleh, Delfan, Doreh, Khorramabad, Poldakhtar and Kuhdasht, is very flood-prone
and has suffered flood damage many times, and in April 2019, the biggest flood in the last 200 years.
Has experienced. Areas of the country in recent years have always been affected by floods with high
damage, and these areas need to be prioritized in studies and management. Kashkan Basin is one of the
areas that has been affected by frequent and frequent floods. Various studies are always important and
necessary for flood management in this region. The purpose of this study is to provide a flood zoning
map to reduce flood hazards in this flood-prone basin using CART, GLM and GAM machine learning
models and using ArcGIS10 software. 5. To improve decision-making and flood management in the
region.

2.

Materials and Methods

Lorestan province is located in western Iran and its area is about 2855 square kilometers. Kashkan River
with a length of 290 km is the most flooded sub-basin of Karkheh. In terms of distribution of tectonic
formations, about 50% of the surface of this basin is composed of new alluvial formations, Amiran and
Asmari-Shahbazan joint, which have a very high potential for runoff production. The physiological
condition of this basin indicates the fact that the factors of area, concentration time, compaction
coefficient of the basin have a very high potential for runoff production in a short time and increase its
flooding capacity. According to scientific sources and according to the location of the region in this
study, altitude factors, slope direction, land curvature, slope percentage, distance from the river,
drainage density, soil, lithology, land use and topographic moisture index to predict potential Floods in
the Kashkan basin were selected. 123 points which are among the flood points of this basin were used
in this research. In each modeling, a group consisting of 86 flood events (70%) was randomly selected
for training and a group consisting of 37 flood events (30%) for Validation split. The CART model is a
way to create predictive models of data. This model distributes the input data to itself recursively and
is able to process predictive variables and numerical and batch targets. The GLM model is one of the
most common statistical methods used for spatial modeling of environmental variables. This model is
a parametric method and is an extension of linear models. The Generalized General Model (GAM) is a
nonparametric model that is an extension of generalized linear models (GLM) and has itself been
developed from linear models. In this model, unlike the linear regression model, the data are allowed
to determine the shape of the response curve.

3. Results
In identifying flood and flood sensitive areas in the Kashkan watershed, the CART model has excellent
accuracy and the GAM and GLM models have very good accuracy. According to the results, the most
important environmental parameters affecting the occurrence of floods in the Kashkan basin are
distance from the river, altitude and slope.

4.

Discussion and Conclusion

Comparative analyzes between the location of past floods and environmental parameters affecting the
occurrence of floods were performed and maps to predict the potential for flood risk and flooding of
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Kashkan watershed were prepared using CART, GLM and GAM models. Based on various sources,
using the Quantile technique in ArcGIS 10.5 software, they were classified into five classes of very
low, low, medium, high and very high flood risk potential. The results showed that the classes with very
low, low, medium, high and very high risk potentials have different percentages of different areas of
Kashkan basin in different models. In order to evaluate the accuracy of flood and flood potential
prediction maps, two methods of ROC curve and TSS index were used, using 37 flood events related
to previous periods that were not used in the modeling. The accuracy of flood potential prediction in
different models is calculated based on the ROC curve method and TSS index, the results of which can
be seen in the table below. Validation results showed that the CART machine learning model with a
sub-curve area of 0.91 and a TSS index of 0.88 was the most accurate model in predicting flood risk
potential, followed by the GAM model with a sub-curve area of 0.87 and a TSS index of 0.84. The
GLM model has a curve below 0.83 and a TSS index of 0.80.
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