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پهنهبندي شاخص کيفي سنگ در ساختگاه سد سميالن ،براساس گسلها
و شبکه عصبي خودسازمانده
امينحسينمرشدي  *1و حسين معماريان
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1دانشكده فني ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.

تاريخ دريافت1389 /08 /23 :

تاريخ پذيرش1389 /12 /11 :

چکيده
پهنهبندي ،يکي از مباحث مهم ،در علومزمين به شمار مي آيد .در پهنهبندي ،يک محدوده به چند بخش يا پهنه مجزا تقسيم و در نهايت از ترکيب نتايج پهنه هاي مختلف ،يک مدل

واحد حاصل مي شود .در اين مطالعه ،از روشهاي خوشهبندي براي پهنهبندي سد سميالن استفاده شده است .تعداد بهينه خوشه ها براساس متغیر ژئوتکنيکي (لوژون و شاخص کيفي
سنگ) و مقادير شاخصگذاري شده سنگشناسي و درجه اهميت ساختگاه سد سميالن تعيين شده است .براساس رتبهبندي  7شاخص اعتبارسنجي خوشهبندي ،تعداد بهينه خوشهها
برابر با  4بهدست آمد .در اين مقاله ،از روش خوشهبندي براساس شبکه عصبي خودسازمانده ،بههمراه نحوه قرارگيري گسلها ،براي پهنهبندي استفاده شده است .در حالت اول،
براساس گسلها ،پهنه به  4بخش تقسيم شد که نوعي پهنهبندي دوبعدي است که اين پهنهبندي در ژرفاهاي مختلف ،يکسان و مستقل از بعد سوم (ژرفا) بوده و هر گمانه بهيک پهنه
اختصاص دادهشد .در حالت دوم ،از روش نقشه خودسازمانده ( )SOMکه نوعي شبکه عصبي با قابليت خوشهبندي است ،استفاده شد .دادههاي ورودي اين شبکه ،شامل 3متغیر

جهتي ) ،(X,Y,Zمتغیر ژئوتکنيکي (لوژون و شاخص کيفي سنگ) ،مقادير شاخصگذاري سنگشناسي و درجه اهميت ساختگاه سد سميالن است .در مرحله بعد 7 ،متغیر ورودي

بهصورت بهنجارشده (در دامنه  0تا  )1براي آموزش وارد شبکه شده و خروجي شبکه براساس شاخصهاي اعتبارسنجي خوشهها ،دادهها بهچهار پهنه (خوشه) مجزا اختصاص داده
شد .سپس براي تعيين توزيع فضايي شاخص کيفي سنگ ،اطالعات مرتبط بهواريوگرافي و ناهمسانگردي در هر چهار پهنه براي دو حالت محاسبه شد .مبناي خوشهبندي صحيح،

بیشترین تفاوت بينخوشهاي و بیشترین تشابه درونخوشه اي است .براي بررسي و اعتبارسنجي دو حالت خوشهبندي ،از شاخص کيفيت خوشهبندي استفاده شد .شاخص کيفيت

خوشهبندي بهصورت مجموع اختالف ميانگين بين هر دو خوشه تقسيم بر مجموع انحراف معيار خوشهها تعريف شد که مقادير بيشينه اين شاخص ،معرف کيفيت بهتر خوشهبندي
است .در اين بررسي مشخص شد که خوشهبندي با استفاده از شبکه عصبي خودسازمانده ،کيفيت باالتري نسبت بهخوشهبندي بر اساس گسلها دارد.

کليدواژهها :پهنهبندي ،اعتبارسنجي خوشهبندي ،شاخص کيفي سنگ ،شبکه عصبي خودسازمانده ،ناهمسانگردي ،سد سميالن ،ايران.
*نويسنده مسئول :امينحسينمرشدي

 -1مقدمه
روشهاي اکتشاف ژئوتکنيکي معموالً پرهزينه و زمانبر هستند .از اينرو،
تمام اين روشها ،بهویژه گمانهها يا گالريهاي اکتشافي ،بايد بهگونهاي تعيين محل
شوند که در کمترين زمان و با کمترين هزينه ،بيشترين اطالعات را بهدست دهند.
در سالهاي اخير ،روشهاي نوين متعددي براي بهينهسازي کسب اطالعات از زمين
در سطح بينالمللي ارائه شده است ،که برخي از آنها با موفقيت در فرايند اکتشاف
ساختگاههاي بزرگ کشور ،بهکار گرفته شدهاند .از آن جمله ،روشي براي تعيين
محل حفاريهاي جديد ،بر اساس كريجينگ شاخص در ساختگاه سد سميالن
(حسينمرشدي و معماريان )1387 ،و طراحي مرحلهاي شبکه نمونهبرداري ،براساس
متغیرهاي ژئوتکنيکي و ویژگیهای کيفي ساختگاه ،با استفاده از کريجينگ و شبکه
عصبي ،در همين سد (حسينمرشدي و معماريان )1389 ،است .در بررسي حاضر،
پهنهبندي ساختگاه سد سميالن با استفاده از گسلهاي موجود و الگوريتم نقشه
خودسازمانده بررسي شده است.
الگوريتم نقشه خودسازمانده ) ،(SOMنوعي شبکه عصبي است که در سالهاي
اخير كاربردهاي فراواني را در زمينههاي علوم مهندسي تا پزشكي ،زیستشناسی
و اقتصاد در ميان پژوهشگران پيدا كرده است .الگوريتم نقشه خودسازمانده از
روش يادگيري رقابتي براي آموزش استفاده ميکند و بر مبنای ویژگیهای
خاصي از مغز انسان توسعه يافته است .نقشه خودسازمانده ابزار بسيار خوبي برای
خوشهبندي دادههاست و ميتواند روابط آماري غيرخطي بين دادههاي ورودي
را به روابط هندسي ساده تبديل کند .محاسبات اين روش يک فرايند رگرسيوني
بازگشتي نامتغیری (ناپارامتری) است که رگرسيون يک مجموعه مشخص از
بردارهاي مدل را بهفضاي بردارهاي قابل مشاهده در قالب الگوريتمي تبديل ميکند.
خوشهها در يک فرايند يادگيري رقابتي نسبت بهمتغیرهاي ورودي منظم ميشوند.

E-mail: morshedy@ut.ac.ir

محل خوشههاي تنظيمشده در شبکه ،بهگونهاي نظم مييابد که براي متغیرهاي
ورودي ،يک دستگاه مختصات معنيدار روي شبکه ايجاد شود .بنابراین ،يک نقشة
خود سازمانده ،يک نقشة توپوگرافي از متغیرهاي ورودي را تشکيل ميدهد که در
آن ،محل قرار گرفتن خوشههـــا ،متناظر با ويژگيهاي ذاتيمتغیرهاي ورودي است
(.)Vesanto & Alhoniemi, 2000; Schatzmann, 2003
در مطالعات علومزمين ،منطقة مورد مطالعه معموالً بهصورت پيوسته و يکپارچه
بررسي ميشود .اين در حالي است که ممکن است عواملي مانند ناپيوستگي ،گسل
و تغيير سازند باعث تقسيم منطقه به پهنههاي مختلف ،با ويژگيهاي متفاوت شده
باشد .بنابراین براي دستيابي به نتايج معتبرتر ،ابتدا بايد منطقه مورد مطالعه را به چند
منطقه (خوشه) تقسيم کرد .بر اساس تعريف ،در يک منطقه (خوشه) ،متغیرهای
مورد نظر بايد با هم بیشترین شباهت و با مناطق ديگر ،بیشترین تفاوت را داشته
باشــد .يکي از مســايل کليدي در خوشهبنــدي ،تعيين مرز بين دو منطقه يا خوشــه
است ،که بيانگر ناحيه گذار و نحــوه تغيير متغیر مورد مطالعه بين دو پهنه است
( .)Wingle, 1997; Wingle & Poeter, 1996در بسياري از موارد ،براي سادهسازي
مسئله ،ميانگين رفتار مناطق مختلف محاسبه و بهصورت يک منطقه واحد در نظر
گرفته ميشود .اين روش ،ممکن است باعث تعديل دروغین در عمليات برآورد
شود که داراي خطاي زيادي است .بنابراين در اين موارد ،تقسيم منطقه به پهنههاي
مختلف پيشنهاد ميشود.
 -2ساختگاه مورد مطالعه
سد سميالن در جنوب ايران و در شهرستان رودان استان هرمزگان واقع شده است .با
در نظر گرفتن شرايط ريختشناسي و زمينشناسي مهندسي گستره طرح ،ساختگاه
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سد در  2/5كيلومتري پاييندست پيوستگاه رودخانههاي كندر و دزدي با مختصات
 57° 21′ 19″طول خاوري و  27° 37′ 41″عرض شمالي انتخاب شده است.
محدوده ساختگاه در مجموعه سنگهاي دگرگوني بجگان قرار گرفته است .اين
مجموعه بهطور عمده از شيست پليتي ،سنگآهكهاي بازتبلور يافته و سنگهاي
آذرين دگرگون ،تشكيل شده است .در محدوده ساختگاه سه گسل وجود دارد .دو
گسل به نامهاي  F1و  ،F2روند شمال خاوري  -جنوب باختري دارند .گسل  F1از
نوع عادي (نرمال) ،با طول تقريبي  200متر و داراي شيب حدود  50درجه به سمت
جنوب خاوري است .گسل  F2داراي مؤلفه امتدادلغز و چپگرد است كه طول آن
حدود  150متر است .شيب اين گسل  58درجه به سمت جنوب خاوري اندازهگيري
شده است .گسل  F3داراي شيب نزديك به قائم و از نوع عادي است .در شکل 1
موقعيت گسلهاي منطقه ،محل گمانه ها و سازه هاي مختلف سد ،نمايش داده شده
است (مهندسين مشاور مهاب قدس.)1387 ،
 -3دادههاي مورد مطالعه
در اين بررسي ،تعداد گمانه هاي مورد مطالعه  24عدد است که بهصورت شبکة

نامنظم در منطقه توزيع شدهاند .تراکم شبکه نمونهبرداري در محدوده بدنة سد و
تونلها چگالتر است .تمام گمانه ها بهصورت قائم حفاري شده اند و ژرفای گمانهها
بين  25-120متر متغير است .براي آگاهي از شرايط زيرسطحي پي ،در تمامي
گمانههاي حفرشده ،آزمايش هاي الزم درونچاهي (نفوذپذيري بهروشهاي لوژون
و لوفران و نفوذ استاندارد به روش  )SPTانجام و براي ارزيابي شاخص كيفي توده
سنگ همزمان با حفاري گمانه هاي اكتشافي ،شاخص كيفي سنگ ( )RQDبراي همه
گمانه ها اندازهگيري شده است .در اين مطالعه ،از مقادير  RQDو لوژون بهعنوان
متغیر هاي ژئوتکنيکي سنگ در تعيين محل بهينه حفاري استفاده مي شود (مهندسين
مشاور مهاب قدس.)1387 ،
 .1-3متغير لوژون

در اين ساختگاه آزمايش تراوایی لوژون برای تعيين تراوایي توده سنگ ،در درون
گمانه ها انجام شده است .مقدار لوژون بزرگتر از  ،30نمايانگر قابليت تراوايي
باال و مقادير لوژون کمتر از  ،5نمايشگر تراوايي پايين در نظر گرفته شده است
( .)Clayton et al., 1995شيست هاي بجگان بهعنوان سنگ بستر اصلي ساختگاه،
تراوایی پاييني دارند .در محور سد در تكيهگاه چپ ،تراوایی قطعات غالباً زير  3لوژون
ثبت شدهاست .براي قطعاتي كه در ژرفاهای كمتر از  45متر قرار دارند ،مقدار تراوايي
در حد متوسط تا باالست .اما در قطعات واقع در ژرفاهای بيشتر از  45متر ،تراوايي
عموماً پايين است .بهطور کلي ،با افزايش ژرفا ،مقدار تراوايي و لوژون کاهش مييابد.
 .2-3متغير RQD

شاخص كيفي سنگ ( )RQDبر اساس تعيين کيفيت توده سنگ ،بر اساس مغزه
بازيافتي از علميات حفاري توسط مته الماسي ،استوار است .در تكيهگاه چپ سد
سميالن ،ميانگين شاخص كيفي سنگ در حدود  63درصد است كه در بخش مياني
سنگهاي رده متوسط قرار ميگيرد .در امتداد محور سد ،در ژرفاهای  50و  78متر،
ميانگين شاخص كيفي برابر  62درصد است ،اما در گمانه واقع در رقوم تاج كه
ژرفای آن  120متر بوده است ،اين شاخص نزديك به  80درصد است .در تكيهگاه
راست ميانگين كل شاخص كيفي در حدود  54درصد است كه در مقايسه با تكيهگاه
چپ ،در درجه پايين تري قرار مي گيرد .بهطوركلي ميتوان گفت با افزايش ژرفا،
ميانگين اين شاخص افزايش مييابد.
 .3-3شاخصگذاري اهميت سازه ها

يکي از کاربرد هاي شاخصگذاري ،تبديل داده هاي کيفي به ک ّمي ،به منظور
مدلسازي و مطالعات عددي است ( .)Vann & Geoval, 2003در بررسي حاضر،
براساس درجه اهميت و حساسيت سازههاي مختلف ،شاخصگذاري براي گمانههاي
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حفاريشده در همان منطقه ،صورت گرفته است .در ساختگاه مورد مطالعه ،جسم
سد (بدنه اصلي سد) در درجه اول اهميت ،تأسيسات تخليه آب (تونل ها ،دريچه ها
و سرريزها) در درجه دوم و مناطق اطراف بدنه سد ،مانند حوضچه آرامش و مخزن
سد در درجه سوم اهميت ،در نظر گرفته شده است .بهاين ترتيب ،با تعيين درجه
اهميت هر بخش (سازه) ،مقدار شاخص مربوط به گمانههاي موجود در همان
بخش ،تخصيص داده مي شود .براي گمانههايي كه بين دو سازه با اهميت متفاوت،
مشترک هستند ،شاخص داراي اهميت باالتر ،در نظر گرفته شده است .براساس
شاخصگذاري سازه ها ،گمانه هاي موجود ،با توجه به اهميتي كه دارند ،به چهار
شاخص تقسيم شدند .گمانه هاي  8 ،7و  ،9که داراي اهميتی بسيار کم و خارج از
ساختگاه هستند ،مطالعه نشدهاند (جدول .)1
 .4-3شاخصگذاري سنگشناسي

محدودة ساختگاه در مجموعه دگرگوني بجگان قرارگرفته است .افزون برآن،
نهشتههاي رودخانهاي و پادگانههاي آبرفتي در بستر رودخانه و واريزههاي پوششي
در دامنهها ديده ميشود .در بررسي حاضر ،شاخصبندي بر اساس چهار نوع جنس
سنگشناسي روباره و هوازده ،کنگلومرا ،شيست و متاديوريت ،صورت گرفته است
که عبارتند از:
 روباره :شامل پادگانههاي آبرفتي ،واريزههاي دامنهاي و نهشتههاي آبرفتي وسيالبي است .پادگانههاي آبرفتي ،در باالدست محور و در ساحل راست رودخانه
با اختالف تراز نزديك به  5متر نسبت به بستر رودخانه ،ديده ميشود که ستبرای
اين واحد در حد  2تا  3متر است .پوششهاي واريزهاي ،حاصل تخريب مكانيكي
سنگهاي شيستي ساختگاه هستند که ستبرای كمتر از  1متر دارند .نهشتههاي آبرفتي
و سيالبي ،بيشتر درشتدانه هستند که ناشی از حمل رودخانه و نيز از آوردهاي
سيالبي هستند و ستبرای آنها غالباً كمتر از  3متر است.
 كنگلومراي چندآميختي :گسترش اين واحد ،بهويژه در تكيهگاه چپ و بهسويباالدست ،چشمگير است و بخش زيادي از گستره درياچه در شاخه كندر را اين
واحد تشكيل مي دهد .در محدوده دايك هاي تكيهگاه چپ ،ستبرای اين واحد در
گمانه هاي اكتشافي تا  25متر ثبت شده است .اين كنگلومرا از نوع چندآميختي است،
كه به طور عمده از خردهسنگ هاي دگرگوني تشكيل شده است كه با سيمان كربناتی
به هم متصل شده اند.
 شيست :محدوده ساختگاه در درون مجموعه دگرگوني بجگان واقع شده است کهشيست هاي بجگان بهعنوان سنگ بستر اصلي ساختگاه مطرح هستند .در محدوده محور
سد ،سنگ پي را شيستهاي پليتي تشكيل میدهند و در واريزههاي دامنهاي قطعات
شيست داراي گرونا قابل مشاهده است .تركيب چيره شيستهاي ساختگاه شامل
آمفيبول -اپيدوت شيست ،اپيدوت -كلريت شيست و كلريت شيست آهكي است.
 متاديوريت :در پي مركزي ساختگاه ،توده سنگهايي آذرين با تركيبی در حدديوريت ،كه آثار دگرگوني در آن مشهود است (متاديوريت) ،ديده ميشود .در
اين توده سنگ ها ،ضمن حفظ بافت اوليه آذرين ،نوعي جهتيافتگي حاصل از تأثير
فرايند دگرگوني ،ديده مي شود .اين سنگها ،در گمانههاي حفرشده در پي مركزي،
تا ژرفای نزديك به  30متر مشاهده ميشوند.
بهطور کلي مي توان گفت که عدم قطعيت و ريسکپذيري از سنگ هاي روباره
و هوازده به سمت متاديوريت کاهش مييابد .اين شاخص بهطور کلي بيانگر تغيير
سنگشناسي سطح به ژرفاست .بر اساس شاخصگذاري جنس سنگها ،بخش
روباره و هوازده در شاخص  ،1سنگ کنگلومرا در شاخص  ،2سنگ شيست در
شاخص  3و سنگ متاديوريت در شاخص  4پهنهبندي شدند.
 -4شاخصهاي اعتبارسنجي تعداد خوشهها
محاسبه درستي اعتبار خوشهبندي ،بهصورت نسبي بر اساس متغیرهاي مختلف

امينحسينمرشدي و حسين معماريان

خوشهبندي و تعداد خوشه ها صورت ميگيرد .اعتبارسنجي خوشهبندي ،يکي از
مسائل بسيار مهم در تحليل خوشهبندي است ،بهعلت اينکه نتايج خوشهبندي بايد
معتبر باشد ،در بیشتر الگوريتمهاي خوشهبندي ،تعداد خوشه ها از عوامل مهم قابل
بررسي است .روش هاي زيادي براي تعيين تعداد بهينه خوشه ها وجود دارد که بر
اساس بیشترین تفاوت بينخوشهاي و بیشترین تشابه درونخوشه اي تعيين مي شود
( .)Topchy & Punch, 2003تعداد بهينه خوشه ها براساس متغیر ژئوتکنيکي لوژون
و شاخص کيفي سنگ و مقادير شاخصگذاريشدة سنگشناسي و درجه اهميت
ساختگاه سد سميالن انجام شده است.
 .1-4شاخص اعتبارسنجي دان

روش دان ،بر پاية ايدهاي که درون خوشهها به هم نزديکتر و خوشهها بهخوبي
از هم جدا باشند ،بيان شده است .براي هر بخش از خوشه ها ci ،نماينده هريک
از خوشههاست .شاخص اعتبارسنجي دان ) (Dتوسط رابطه زير محاسبه ميشود
(:)Dunn, 1974
)1
که در آن ) d (ci,cjفاصله بين خوشههاي  ciو ( cjفاصله بينخوشهاي)،
فاصله درونخوشهاي ،خوشه  ckو  nتعداد خوشههاست .هدف اصلي اين شاخص،
بيشينهسازي فاصله بين خوشه ها و کمينهسازي فاصله درونخوشه اي است که
بر اساس راهبرد کمينهسازي تعداد خوشهها صورت ميگيرد .بنابراين تعداد بهينه
خوشهها براساس بيشينهسازي شاخص اعتبارسنجي دان صورت ميپذيرد .تعداد
خوشههاي بهينه براساس شاخص دان 4 ،خوشه است (شکل  -2الف).
)d′(ck

 .2-4شاخص اعتبارسنجي ديويس -بولدين

شاخص اعتبارسنجــي ديويس -بولدين ،تابعــي از نسبت مجموع پراش درو ن
خوشــه به فاصله بين خوشــه هــاست كه در ادامه به رابطه آن اشاره شــده است
(:)Davies & Bouldin, 1979
)2
که  nتعداد خوشه ها Sn ،ميانگين فاصله داده هاي خوشه از مرکز خوشه و )S(Qi,Qj
فاصله بين مراکز خوشههــاست .بنابراين هنگامي که درون خوشه به هم نزديک
و خوشه هــا از يکديگر دور باشنــد ،اين نسبت کوچک مي شود .مقدار کوچک
شــاخص اعتبارسنجــي ديويس -بولدين ،نمايش خوشــهبندي معتبر است .تعداد
خوشــههــاي بهينه براساس شاخص ديويس -بولدين 9 ،خوشه است (شکل  -2ب).
 .3-4شاخص اعتبارسنجي سيلهوته ()Silhouette

روش اعتبارسنجي سيلهوته ،براساس ميانگين فاصله هر يک از نمونه هاي يک خوشه
با تمام نمونههاي موجود در همان خوشه و ميانگين فاصله کل نمونه موجود در
خوشه هاي ديگر با يک خوشه مشخص تعريف مي شود .براساس اين ديدگاه ،براي
هر خوشه ميزان پراکندگي و همبستگي داده ها تعيين مي شود ،که مقادير بيشينه اين
شاخص براي تعيين تعداد بهينه خوشه بهکار ميرود (:)Rousseeuw, 1987
)3
که ) a (iنمايانگر تشابه نداشتن يک نمونه با نمونه هــاي ديگر در يک خوشـه و
) b (iنمايانگر تشابه نداشتن يک نمونه نسبت به همه نمونه هاي موجود در خوشه هاي
ديگر (نزديکترين خوشه ها) است.
مقدار شاخص اعتبارسنجي سيلهوته بين  -1تا  1متغير است .درصورتي که اين
شاخص برابر  1باشد ،نمايانگر اين است که خوشهبندي بهدرستي صورت گرفته
است .اگر مقدار شاخص نزديک صفر باشد ،اين بدين معني است که نمونه را ميتوان
به يک خوشه نزديکتر نسبت داد و نحوه قرارگيري نمونه از دو خوشه ،به يک
اندازه دور است .در صورتي که اين شاخص برابر  -1باشد ،اين بدين معني است که

خوشهبندي بهدرستي صورت نپذيرفته است .تعداد خوشههاي بهينه براساس شاخص
سيلهوته 4 ،خوشه است (شکل  -2ج).
 .4-4شاخص C

اين شاخص بر اساس مقايسه فاصلههای جفت نمونه هاي موجود در يک خوشه و
تمام خوشه ها نسبت به هم سنجيده مي شود و بهصورت يک رابطه بهنجارسازي
تعريف مي شود (:)Hubert & Schultz, 1976
)4
که  Sمجموع فاصله هر يک از جفتهاي تشکيل شده از يک خوشه معين است،
 Sminمجموع کوچکترين فواصل بين جفت نمونه هاي موجود در خوشه هاي مختلف
و  Smaxمجموع بزرگترين فاصلههای بين جفت نمونه هاي موجود در خوشههاي
مختلف است .بنابراين مقادير کوچک شاخص  Cنمايانگر خوشهبندي صحيح است.
تعداد خوشههاي بهينه براساس شاخص  9 ،Cخوشه است (شکل  -2د).
 .5-4شـاخصهـاي اعتبـارسنجي کالينسکي -هـاراباسز ،هـارتيگان و
کـرزانوسکي-الي

در اين سه روش از مجموع مربعات پراش بين خوشه ها و درونخوشه اي استفاده
مي شود .که شاخص هاي اعتبارسنجي کالينسکي -هاراباسز و هارتيگان بهصورت زير
تعريف مي شود (:)Calinski & Harabasz, 1974; Hartigan, 1975
)5

)6

که ) tr (Bkمجموع قطر ماتريس مجموع مربعات بين خوشه ها tr (Wk) ،مجموع
قطر ماتريس مجموع مربعات درونخوشه اي k ،تعداد خوشه هاي موجود و  nتعداد
مجموعه داده ها است .تعداد خوشههاي بهينه براساس شاخص کالينسکي -هاراباسز و
هارتيگان 4 ،خوشه است (شکلهای  -2هـ و و).
براي محاسبه شاخص کرزانوسکي -الي ،تابع تفاوت بر اساس ماتريس مجموع
مربعات درونخوشه اي تعريف و نسبت تابع تفاوت براي خوشه ها دو به دو بررسي
مي شود که  ،mبعد دادههاي موجود است (:)Krzanowski & Lai, 1985
)7

مقـادير کوچک شــاخص هارتيگان و مقادير بزرگ شــاخصهــاي کالينسکي-
هاراباسز و کرزانوسکي -الي نمايانگر خوشهبندي مناسب است .تعداد خوشههاي
بهينه براساس شاخص کرزانوسکي -الي 3 ،خوشه است (شکل  -2ز).
 -5تعيين تعداد بهينه خوشه
در مرحله اول ،ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم بين شاخصهاي اعتبارسنجــي خوشهبندي
و تعداد خوشههــا بررسي ميشود .مقادير بيشينه شاخصهاي کالينسکي -هاراباسز،
کرزانوسکي -الي ،دان و سيلهوته و در مقابل مقادير کمينه شاخصهاي ديويس-
بولدين ،هارتيگان و  Cتعداد بهينه خوشهها را مشخص ميکنند (شکل  -2ح و ط).
براي نمايش شاخصهاي متفاوت در کنار هم ابتدا ميبايست مقدار شاخصها را
بهنجارسازي کرد ).(Wang et al., 2009
براساس  7شاخص ،اعتبارسنجي خوشهبندي و رابطه مستقيم يا غيرمستقيم با
تعداد خوشهها رتبهبندي شدند .در اين رتبهبندي 4 ،شاخص از  7شاخص ،تعداد بهينه
خوشه را  2 ،4شاخص از  7شاخص ،تعداد بهينه خوشه را  9و  1شاخص از  7شاخص،
تعداد بهينه خوشه را  3نمايش ميدهند (شکل  -2ي و جدول .)2
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پهنهبندي شاخص کيفي سنگ در ساختگاه سد سميالن ،براساس ...

 -6تعيين مناطق و ارتباط بين آنها
تعيين مناطق ،نخستین قدم در فرايند پهنهبندي است .اين فرايند براي استفاده
مناطق مختلف تکرار ميشود و بيشترين عدم قطعيت مرتبط به موقعيت مرزهاست.
ارتباط بين مرزهاي مناطق ممکن است بهچند صورت مختلف باشد که در مرز
ناگهاني مناطق کام ً
ال از هم مجزا هستند ،مرز تدريجي ،يک پهنه بهطور نامحدود
با پهنه ديگر ادغام ميشود و مرز فازي ،يک منطقه بهصورت تدريجي در فاصله
محدود بههم رسيده و از هم جدا ميشود .در مرز هاي ناگهاني ،دو واحد يا
سازند در تماس با يکديگر هستند ،يا بهعبارت ديگر دو بخش از هم مجزا
هستند .براي مثال ،ميتوان به گسلها و سازندهاي زمينشناسي اشاره کرد .در
اين وضعيت ،نمي توان از دادههاي يک بخش براي برآورد توزيع فضايي در
بخش ديگر استفاده کرد ) .(Wingle, 1997در بعضي از محيط ها ،طبقهبندي در
يک منطقه با منطقه ديگر مجزا است ،اما اين تغييرات بهصورت تدريجي است.
براي مثال نوعي نهشتههاي ساحلي که بهصورت ماسه هاي ساحلي بهداخل رس و
شيل هاي دريايي طبقهبندي شده اند .ارتباط بين مناطق فازي شبيه ارتباط تدريجي
است ،اما فاصله منطقة گذار از نظر گسترش محدود باشد (جدول  .)3در مطالعه
حاضر پهنهبندي به دو صورت انجام شده است .در حالت اول گسلهای منطقه
به چهار پهنه تقسيم شده و در حالت دوم الگوريتم شبکه نقشه خودسازمانده
عامل پهنهبندي است .اين دو روش براساس دادههاي شاخص کيفي سنگ با هم
مقايسه شدهاند.
 .1-6پهنهبندي براساس گسلهاي منطقه

پهنهبندي بر اساس گسل هاي موجود در منطقه که نوعي مرزبندي ناگهاني است،
منطقه را به چهار پهنه تقسيم کرد .پهنه اول ،بين گسل  F1و بخش پاييني گسل F3
واقع شده است که شامل شش گمانه است .پهنه دوم ،بين گسل  F1و بخش بااليي
گسل  F3واقع شده است که شامل شش گمانه است .زون سوم ،بين گسل  F2و بخش
پاييني گسل  F3واقع شده است که شامل چهار گمانه است .پهنه چهارم ،بين گسل
 F2و بخش بااليي گسل  F3واقع شده است که شامل هشت گمانه است (شکل .)3
پهنهبندي انجامشده توسط گسلها ،يک نوع پهنهبندي دو بعدي است که مرزهاي
با همين شکل و راستا در ژرفا امتداد يافتهاند .در اين حالت هر گمانه بهيک منطقه
اختصاص داده ميشود (شکل  .)4همانگونه که پیشتر اشاره شد از دادههاي
شاخص کيفي سنگ براي مطالعه خوشهبندي استفاده شده است .بهمنظور نمايش
توزيع آماري مقادير شاخص کيفي سنگ ،از نمودار ستوني استفاده شده است .توزيع
مقادير شاخص کيفي سنگ نزديک به صفر در هر چهار پهنه ،بيشترين فراواني را
دارد که مقادير زياد شاخص کيفي سنگ مرتبط با مناطق با خردشدگي پايين واقع
در ژرفاست است و در مقابل مقادير کم شاخص کيفي سنگ مرتبط با مناطق با
خردشدگي باال و هوازده واقع در سطح است (شکل .)5
 -7كلياتي در مورد شبکه نقشه خودسازمانده
الگوريتم نقشه خودسازمانده () )Self Organization Map (SOMيک رابطه
رگرسيوني بازگشتي نامتغیری است که يک مجموعه از بردارهاي  m Rnرا به
فضاي بردارهاي  x Rnاز طريق مراحل زیر نگاشت ميكند:
در هر مرحلة از آموزش ،يك بردار نمونه  xاز مجموعه دادههاي ورودي
بهصورت تصادفي انتخاب میشود و فاصلههای بين  xو همه بردارهاي پيشنمونه
محاسبه ميشوند .براساس کمينهسازي فاصله يک نمونه با نمونههاي ديگر ،بهترين
ميزان تطبيق () )Best Matching Unit (BMUتوسط رابطه  8محاسبه ميشود
(( )Vesanto et al., 2000شکل :)6
)8
در مرحله بعد ،بردارهاي پيشنمونه بهروز رساني ميشوند که بهترين ميزان تطبيق
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و همسايههاي توپولوژيك آن به نزديكي بردار ورودي در فضاي ورودي منتقل
ميشوند .براي بهروزسازي براي بردار پيشنمونه واحد  iاز رابطه  9استفاده ميشود
(:)Vesanto et al., 2000
)9
که  tنمايانگر زمان است که شبكه خودسازمانده به صورت يک فرايند بازگشتي
آموزش داده ميشود α (t) ،آهنگ يادگيري و آموزش كه بيانگر ميزان تطبيق است
و بهصورت يکنواخت با مراحل رگرسيوني (زمان) کاهش مييابد و ) hbi (tهسته
همسايگي است که يک تابع کاهشي از فاصله بين مدلهاي iامين و bامين بر روي
شبکه نقشه است و بر روي واحد برنده متمرکز ميشود .تابع همسايگي بهصورت
رابطه 10در نظر گرفته ميشود (.)Vesanto & Alhoniemi, 2000
)10
برابر با شعاع گسترش تابع همسايگي و  ri R2و  rb R2مكان نرونهاي
که
iامين و bامين بر روي شبکه خودسازمانده هستند که در اين حالت نيز همراه با گذشت
زمان و مراحل رگرسيوني ،شعاع گسترش کاهش مييابد .براي تعيين تعداد خوشهها
برای تعيين تعداد
رويكرد مشخصــي وجود ندارد و فقط قاعدهاي کلي از  ۲تا
خوشههـــــا ارائه شده است كه  Nتعداد نمونهها در مجموعه دادههاست .الگوريتم
خودسازمانده ،تابع خطا در رابطه 11را کمينه ميكند (Vesanto & Alhoniemi,
:)2000
)11
كه  Cتعداد خوشهها است ،هسته همسايگي ) hbi (tدر واحد  bتمركز يافته که بيانگر
بهترين ميزان تطبيق بردار  xiاست و براي واحد  jبررسي ميشود .با توجه بهرابطه ،11
 SOMبراي خطاهاي بزرگ (فواصل بيشتر) امتياز منفي بيشتري را در نظر ميگيرد.
دادههاي ورودي  SOMاز بردارهايي با  nعنصر تشکيل شدهاند .براي خوشهبندي اين
بردارهاي ورودي ،تركيب آرايهاي مختلفي را ميتوان در نظر گرفت .همانگونه که
پيش از اين بیان شد ،رويكرد از پيش تعيين شدهاي براي تعيين تعداد دستهها وجود
ندارد .گفتنی است که تعداد نرونها در هر آرايه از ضرب تعداد دستههاي دو عنصر
آرايه در يکديگر بهدست ميآید .همچنين ،براي مقايسه فواصل درون خوشهاي و
بين خوشهاي از فاصله اقليدسي استفاده ميشود ).(Schatzmann, 2003
در اين الگوريتم در هر مرتبه آموزش ،همه بردارهاي آموزشي هركدام يك بار
بهصورت تصادفي به شبكه اعمال و ضرايب وزني و باياس پس از ارائه هر بردار
بهروز رساني ميشوند .شبکه نقشه خودسازمانده بابهكارگيري الگوريتم آموزش
افزايشي تصادفي ( )Random order incremental trainingبراي خوشهبندي مجموعه
دادههاي ورودي ،آموزش داده شده است .آموزش ،زماني متوقف ميشود كه يكي
از معيارهاي بیشترین تعداد دورههاي آموزش ،دستيابي به کمترین خطا يا رسيدن به
بیشترین مقدار زمان تحقق يابد .سپس شبكه ،نرون برنده را تعيين میکند و وزنهاي
نرون برنده و نرونهاي مجاور نرون برنده در هر مرحله يادگيري به بردار ورودي
نزديكتر ميشوند .وزن نرونهاي برنده و وزن نرونهاي در همسايگي آن متناسب
با آهنگ يادگيري تغيير داده ميشوند .آهنگ يادگيري و فاصله همسايگي در قالب
در دو مرحله ترتيب و تنظيم بهروز رساني ميشوند.
در مرحله ترتيب ،آهنگ يادگيري از يک مقدار اوليه آغاز میشود و کاهش
مييابد و فاصله همسايگي از بيشينه فاصله نروني تا  ۱كاهش داده ميشود .در مرحله
ترتيب انتظار ميرود كه وزنهاي نروني خودشان را در فضاي ورودي با موقعيتهاي
نروني همبسته سازگار و با گامهاي بزرگ يک آرايش کلي در وزن همه نرونها
ايجاد کنند ،از اين رو ،متغیر آهنگ يادگيري مقدار قابل توجهی است و با انجام
تعداد گامهاي معين ،مرحله ترتيب متوقف ميشود .در طول مرحله تنظيم ،بر خالف
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مرحله ترتيب آهنگ يادگيري به كندي كاهش مييابد و با تغييرات کوچک در
وزنها ،بهنوعي تنظيم نهايي و دقيقتري در وزنها میرسد كه در نهايت منجر به
همگرايي ميشود .در مرحله تنظيم انتظار ميرود ضمن حفظ نظم توپولوژيك
در مرحله ترتيب ،وزنها در كل فضاي ورودي بهطور تصادفي پراكنده شوند .در
مرحله تنظيم که مرحله همگرايي است ،آهنگ آموزش مقدار کوچکتري دارد
تا با تغييرات کوچک در وزنهــا به نوعي تنظيم نهايي و دقيقتري در وزنها برسد.
بدين ترتيب ،نقشههــاي ويژگي در طي فراگيري خوشهبنــدي وروديها ،توپولوژي
و توزيع وروديها را نيز فرا ميگيرنــد (.)Demuth et al., 2008

رنگ تيرهتر ،فاصله بين نرونها بيشتر و هر چه رنگ روشنتر فاصله بين نرونها کمتر
است .در صورت مشاهده يک نوار تيره در ماتريس فاصله وزني ،ميتوان نرونها را
به دو بخش تقسيم کرد )( (Demuth et al., 2008شکل .)9
يکي ديگر از قابليتهاي اين روش ،تعيين تعداد نمونههاي مرتبط با هر نرون
است .نمونه ها به ترتيب  ٪25 ،٪26 ،٪27و  ٪22از کل نمونهها بين  4خوشه تقسيم
شده است (شکل  .)10خروجي مدل شبکه عصبي یادشده ،هر نمونه را به يکي از
چهار زون نسبت داده و چهار پهنه مجزا را تشکيل ميدهد که تقريباً مرزبندي زونها،
ناگهاني است (شکل .)11

امروزه ،الگوريتم نقشه خودسازمانده ) (SOMكاربردهاي گستردهاي را در
عرصههاي مختلف علوم مهندسي ،بيولوژي ،اقتصاد و  ...در ميان پژوهشگران يافته
است .الگوريتم نقشه خودسازمانده ابزار مناسبي براي خوشهبندي دادههاست و قادر
است روابط آماري غيرخطي بين دادههاي ورودي را به روابط هندسي ساده تبديل
کند كه يک رابطه رگرسيوني بازگشتي نامتغیري است ،چنانکه با ارائه هر نمونه،
رگرسيون بهصورت بازگشتي اجرا ميشود .بر اين اساس ميتوان ادعا كرد که SOM
ميتواند ميزان خطاها را اعمال کند .خوشهبندي  ،Qبهمعناي افراز مجموعهاي از
دادهها ،به مجموعهاي از خوشههاي  i=1,...,C ،Qiاست و خوشهبندي بهينه ،افرازي
است كه فواصل بين نمونههاي داخلي را كمينه و فواصل بين خوشهها را بيشينه كند
).(Vesanto & Alhoniemi, 2000
الگوريتم نقشه خودسازمانده شامل روابط دو بعدي ،شبكهاي از واحدهاي نقشهاي
است كه واحدها توسط يك رابطه همسايگي به مجاورت آنها متصل ميشوند .تعداد
واحدهاي نقشه كه معموالً از چند تا چندين هزار تغيير ميكند ،دقت و قابليت تعميم
 SOMرا مشخص ميكنند .هر واحد  iتوسط يك بردار پيشنمونه ] mi=[mi1,...,mid
نمايش داده ميشود كه  dبعد بردار ورودي است .در مرحله آموزش ،SOM ،يک
شبكه شبه فنري بهوجود آورده است كه توده تشكيلشده از دادههاي ورودي را با هم
در ميآميزد .دادههايي كه نزديك به هم در فضاي ورودي قرار گرفتهاند ،بهصورت
واحدهاي نقشه نگاشت ميشوند .بنابراين  SOMهمچون يك نقشه توپولوژي است
ي را فراهم ميكند و قادر است از درجه
که امكان نمايش ،تفسير و ترتيب خوشهبند 
فضاي دادههاي ورودي به شبكه دو بعدي واحدهاي نقشه نگاشت شود (شکل .)7

بر اساس مدل پهنهبندي خروجي  ،SOMهر نمونه را باید به يک منطقه اختصاص داد.
بهدليل اينکه در هر پهنه تغييرات ژرفا وجود دارد و يک مدل سهبعدي واقعي است،
احتمال دارد بخش بااليي گمانه ،مربوط به يک پهنه و بخش پایینی گمانه ،مربوط به
پهنه ديگر باشد (شکل .)12
در حالت پهنهبندي با استفاده از  SOMتوزيع آماري مقادير شاخص کيفي سنگ
توسط نمودار ستوني نمايش داده شده است .توزيع مقادير شاخص کيفي سنگ
همانند حالت پهنهبندي گسلها مقادير نزديک به صفر در هر چهار پهنه ،بيشترين
فراواني را دارد و با این تفاوت که مقادير بيشينه شاخص کيفي سنگ (صد) از نظر
فراواني در درجه دوم هستند که در حالت پهنهبندي براساس گسلها چنين نيست .در
شکل  13توزيع آماري مقادير شاخص کيفي سنگ در چهار پهنه انتخابي ساختگاه
سد سيمالن نمايش داده شده است.

 .1-7كاربرد شبکه نقشه خودسازمانده در خوشهبندي

 -8استفاده از  SOMدر پهنهبندي دادههاي شاخص کيفي سنگ
در بررسي حاضر ،دادههاي ژئوتکنيکي ساختگاه سد سميالن براي خوشهبندي SOM
استفاده شده است .دادههاي ورودي  SOMمرتبط با سه متغیر جهتي ) ،(X,Y,Zمتغیر
ژئوتکنيکي لوژون و شاخص کيفي سنگ و در پایان مقادير شاخصگذاريشدة
سنگشناسي و درجه اهميت ساختگاه سد سميالن است .در مرحله بعد 7 ،متغیر
ورودي بهصورت بهنجارسازي شده (در دامنه  0تا  )1براي آموزش وارد شبکه شده
و خروجي شبکه براساس شاخصهاي اعتبارسنجي خوشهها ،تقسيم دادهها به چهار
زون (خوشه) مجزا است .بنابراين فضاي ورودي يک فضاي  7بعدي است (شکل .)8
براي آموزش  ،SOMبردار وزن مربوط به هر نرون براي نزديکشدن به مرکز
خوشه بردارهاي ورودي ،مکان خود را تغيير ميدهند .همچنين ،نرونهايي که
براساس توپولوژي در مجاورت يکديگر قرار دارند ،براي نزديکشدن به هم ،مکان
خود را تغيير ميدهند .در اين بررسي شبکه توپولوژي بهصورت شش ضلعي است.
هر شش ضلعي نمايانگر يک نرون است و از يک شبکه  2×2استفاده شده است که
مجموعاً از  4نرون تشکيل شده است .بهعلت اينکه  SOMداراي توپولوژي دو بعدي
است ،ارتباط بين مراکز خوشه  7بعدي ،بهصورت  2بعد نمايش داده ميشود .يکي از
ابزارهاي نمايش  ،SOMماتريس فاصله وزني (( )Weight distance matrixماتريس
 )Uاست .در ماتريس  Uاز خط براي ارتباط نرونهاي مجاور استفاده ميشود .هر چه

 .1-8اختصاص هر نمونه به يک زون

 .2-8واريوگرافي

همسايگي نقاط ،بر اساس ارتباط بين مناطق انتخاب مي شوند .همچنانكه پيشت ر
گفته شد ،اگر مرز بهصورت ناگهاني باشد ،هيچ نقطهاي از ديگرسوي مرز منطقه،
مورد استفاده قرار نميگيرد .در مقابل ،اگر مرز از نوع تدريجي باشد ،نزديک ترين
نقاط ،صرف نظر از پهنهشان قابل استفاده هستند .در صورتي که ناحيهگذار
از نوع فازي باشد ،نقاط از منطقه همسايه انتخاب مي شود ،نقاطي که در يک
فاصله مشخص هستند ،مورد استفاده قرار مي گيرند .در اين مقاله ،مرز ها از نوع
تغييرات ناگهاني بوده که در حالت اول براساس گسلها و در حالت دوم براساس
خوشهبندي  SOMبه دست آمده است و داده هاي هر پهنه در برآورد پهنه ديگر
شرکت نمي کند.
واريانس مقدار عناصر بين نقاطي به فاصله  hاز يكديگر ،مي تواند همبستگي
متقابل مقدار دو نقطه به فاصله  hرا بيان كند .در صورت وجود ساختار فضايي،
طبيعي است كه وابستگي مقادير نقاط نزديك به هم بيشتر از وابستگي مقادير نقاط
دور از هم است .بنابراين چنين واريانسي مي تواند معياري براي نمايش تأثيرگذاري
و يا تأثيرپذيري مقدار يك نمونه روي مقادير محيط مجاور خود باشد .اين واريانس
وابسته به فاصله را واريوگرام مي نامند و با نماد ) 2γ(hنشان ميدهند .تحليل ساختاري
براي مدلسازي ساختار فضايي ،توسط واريوگرام انجام مي گيرد و خروجي
مدل واريوگرام در برآورد متغیرها و توزيع خطاي مربوط به آن بهکار ميرود
).(Myers & Journel, 1990; Webster & Margaret, 2007
)12
در رابطه باال h ،فاصله در جهت مشخص بين موقعيت  N(h) ،x+h, xتعداد جفت
نمونهها به فاصله  hاز يكديگر γ(h) ،مقدار واريوگرام براي فاصله  Z(x) ،hمقدار
نمونه در نقطه  Z (x+h) ،xمقدار نمونه در نقطه  x+hاست.
براي هر يک از چهار پهنه با در نظر گرفتن گسلها ،ویژگیهای مدل
برازششده واريوگرام ،متغیر شاخص کيفي سنگ استخراج شد که مدل نمايي
براي پهنههاي اول ،دوم و سوم و مدل کروي براي پهنه چهارم انتخاب شد و
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بیشترین شعاع تأثير بهترتيب متعلق به پهنه چهارم ،دوم ،اول و سوم است (شکل
 .)14براي هر يک از چهار پهنه با در نظر گرفتن پهنهبندي  ،SOMویژگیهای
مدل برازششدة واريوگرام متغیر شاخص کيفي سنگ استخراج شد که مدل
کروي براي پهنههاي اول و سوم و مدل نمايي براي پهنه دوم و چهارم انتخاب
شد و بیشترین شعاع تأثير بهترتيب متعلق به زون سوم ،دوم ،اول و چهارم است
(شکل .)15
 .3-8نا همسانگردي

ناهمسانگردي به تغييرات دامنه تأثير و يا سقف واريوگرام در جهات مختلف گفته
ميشود و به همين دليل واريوگرام ابزار بسيار مفيدي براي تشخيص ناهمگنيهايي
است كه موجب بروز ناهمسانگردي ميشود .بهطور كلي ،دو نوع ناهمسانگردي
هندسي و منطقهاي وجود دارد .براي شناخت ناهمسانگردي در يك محيط خاص
ابتدا واريوگرامها در جهات مختلف رسم شد .سپس به دامنه هاي تأثير در فضاي
سه بعدي ،يك بيضوي (بيضوي ناهمسانگردي ( ))Anisotropic ellipsoidبرازش
داده شد تا دامنه تأثير را به عنوان تابعي از جهت نشان دهد .بهاين منظور ،ابتدا الزم
است موقعيت بيضوي در فضا مشخص شود .در اين صورت بايد هم از متغیرهاي
بُعدي و هم جهتي استفاده شود ) .(Myers & Journel, 1990براي نمايش بيضوي،
معين كردن دو زاويه و سه دامنه تأثير ،يا نسبت قطر بزرگ بيضي ناهمسانگردي به
قطر كوچك آن و نسبت قطر بزرگ بيضي ناهمسانگردي به قطر متوسط آن ضروري
است .در همين رابطه ،ویژگیهای بيضي ناهمسانگردي چهار پهنه براي دو حالت
بهدست آمد (جدول .)4
بنابراين ،بيضي ناهمسانگردي را مي توان با معلوم كردن زاويه قطر بزرگ آن نسبت
به شمال ،طول قطر بزرگ ،و ضريب ناهمسانگردي هم مشخص كرد .در حالت سه
بعدي بيضوي ناهمسانگردي را با معلوم كردن طول سه محور آن و دو زاويه كه يكي
زاويه محور بزرگ آن نسبت به شمال و ديگري زاويه محور بزرگ آن نسبت به افق
است ،می توان رسم کرد .براي ساختگاه مورد مطالعه ،براي هر يک از چهار پهنه،
بيضوي نا همسانگردي رسم شد (شکل .)16
 -9بحث و تعيين شاخص کيفيت خوشهبندي در دو حالت
در اين مطالعه ،در حالت دوم از منطق خوشهبندي خود سازمانده براي پهنهبندي
استفاده شده است .يکي از روشهاي شناخت خوشهبندي صحيح ،اين است که
بیشترین تفاوت بينخوشهاي و بیشترین تشابه درونخوشه اي وجود داشته باشد.
براي اعتبارسنجي دو حالت خوشهبندي باید يک شاخص مناسب تعريف کرد .براي
تعريف شاخص کيفيت خوشهبندي ،به ميانگين و انحراف معيار مقادير شاخص کيفي
سنـگ هر يک از خوشـههـا در دو حـالت مورد مطالعـه نياز است .در اين صورت،
شاخص مورد نظر با مجموع اختالف ميانگين بين هر دو خوشه (مالک بیشترین
تفاوت بينخوشهاي) ارتباط مستقيم و با مجموع انحراف معيار خوشهها (مالک
کمترین تشابه درونخوشه اي) رابطه عکس دارد و مقادير بيشينه اين شاخص ،معرف
کيفيت بهتر خوشهبندي است .شاخص کيفيت خوشهبندي بهصورت مجموع اختالف
ميانگين بين هر دو خوشه تقسيم بر مجموع انحراف معيار خوشهها تعريف ميشود که
ميانگين شاخص کيفي سنگ در هر خوشه σ ،انحراف معيار شاخص کيفي سنگ
در هر خوشه و  nتعداد خوشههاست.
در مطالعه حاضر ،ميانگين و انحراف معيار مقادير شاخص کيفي سنگ هر يک
از خوشهها محاسبه و شاخص کيفيت خوشهبندي براي هر دو حالت بررسي شد
که مقدار بيشتر اين شاخص در حالت پهنهبندي خودسازمانده ،بيانگر کيفيت بهتر
خوشهبندي اين روش است (جدول .)5
)13
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 -10نتيجهگيري
 براسـاس رتبهبنـدي شاخصهـاي اعتبارسنجـي خوشهبنـدي ،تعداد بهينـه خوشههــا بااستفاده از متغیر ژئوتکنيکي (لوژون و شاخص کيفي سنگ) و مقادير شاخصگذاريشدة
سنگشناسي و درجه اهميت ساختگاه سد سميالن 4 ،خوشه تعيين شد.
 از روش نقشه خودسازمانده ) ،(SOMبراي پهنهبندي استفاده شده است .دادههايورودي  ،SOMسه متغیر جهتي ) ،(X,Y,Zمتغیر ژئوتکنيکي (لوژون و شاخص کيفي
سنگ) ،مقادير شاخصگذاريشدة سنگشناسي و درجه اهميت ساختگاه سد
سميالن هستند و خروجي شبکه براساس شاخصهاي اعتبارسنجي خوشهها ،تقسيم
دادهها به چهار پهنه (خوشه) مجزا است.
 براي بررسي توزيع فضايي شاخص کيفي سنگ ،ابتدا هر نمونه از گمانه را بهيکپهنه اختصاص داده ،سپس اطالعات مرتبط به واريوگرافي و ناهمسانگردي در هر
چهار پهنه براساس گسلها و شبکه خود سازمانده تعيين شد.
 شاخص کيفيت خوشهبندي بهصورت مجموع اختالف ميانگين بين هر دو خوشهتقسيم بر مجموع انحراف معيار خوشهها تعريف شد .شاخص کيفيت خوشهبندي
براي هر دو حالت پهنهبندي خودسازمانده و پهنه بندی با گسلها بررسي شد که مقدار
اين شاخص در حالت پهنه بندی خود سازمانده برابر  0/67و در حالت پهنه بندی با
گسلها برابر  0/56است که بيانگر کيفيت بهتر خوشهبندي پهنه بندی روش خود
سازمانده است.
 در مطالعه حاضر مشخص شد که روش نقشه خودسازمانده انعطاف و کارايي قابلتوجهي براي پهنهبندي دارد ،قابليت در نظر گرفتن متغیرهاي مختلف را داراست و از
يادگيري رقابتي براي خوشهبندي استفاده ميکند.

شکل  -1نقشه خالصه شده موقعيت سد سميالن و شبكه گمانههاي اكتشافي.
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شکل  -2تعــداد بهـينـه خوشـه هــا براســاس شــاخـصهــاي اعتبــارسنـجــي الف) دان ،ب) ديويس -بولدين ،ج) سيلهوته ،د) شــاخص  ،Cه) کالينسکي-
هاراباسز ،و) هارتيگان ،ز) کرزانوسکي -الي ،ح) مقادير بهنجارسازيشده شاخصهايي که با تعداد خوشهها رابطه مستقيم دارند ،ط) مقادير بهنجارسازيشده
شاخصهايي که با تعداد خوشهها رابطه غيرمستقيم دارند و ي) نمايش رتبهبندي تعداد خوشههاي بهينه براساس شاخصهاي مختلف.
105

پهنهبندي شاخص کيفي سنگ در ساختگاه سد سميالن ،براساس ...

سد سميالن.

شکل  -3موقعيت گسلهاي پهنه ،محل گمانهها و ساختارهاي مختلف و نحوه پهنهبندي پهنه

شکل  -5نمايش توزيع آماري متغیر لوژون مناطق چهارگانه براساس پهنهبندي گسلها.

شکل  -4موقعيت گمانهها براساس پهنهبندي چهارگانه سد سميالن براساس پهنهبندي گسلها.
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شکل  -6نحوه انجام بهترين ميزان تطبيق (.)Vesanto et al., 2000

شکل  -7نمايش نمادین نقشه خودسازمانده.

شکل  -8نمايش ساختار شبکه عصبي خود سازمانده مورد مطالعه.

شکل  -9نمايش نتایج ماتريس فاصله وزني.

شکل  -10تعيين تعداد نمونههاي مربوط به هر خوشه.
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شکل  -11نمايش پهنهبندي براساس .SOM

شکل  -12اختصاص هر نمونه به يک پهنه براساس پهنهبندي . SOM
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شکل  -13نمايش توزيع آماري مقادير شاخص کيفي سنگ براي چهار پهنه براساس پهنهبندي .SOM

شکل  -14استخراج متغیر هاي واريوگرام و واريوگرافي متغیر شاخص کيفي سنگ براساس پهنهبندي گسلها الف) پهنه  ،1ب) پهنه  ،2ج) پهنه  3و د) پهنه .4
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شکل  -15استخراج متغیر هاي واريوگرام و واريوگرافي متغیر شاخص کيفي سنگ براساس پهنهبندي  .SOMالف) پهنه  ،1ب) پهنه  ،2ج) پهنه  3و د) پهنه .4

شکل  -16نمايش بيضوي نا همسانگردي براي هر پهنه .الف) براساس گسلها ،ب) براساس شبکه عصبي خودسازمانده.

جدول  -1نحوة شاخص گذاري ،بر اساس سازهها و بخش هاي مختلف سد.
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نوع سازه

درجه اهميت

شاخص

گمانه ها

بدنه سد

زياد

3

1،3،4،5،10،15،20،21،22،27

تونل ها

متوسط

2

11،12،13،16،17،18،19،23،24

مناطق اطراف تونل ها و سد

کم

1

26،25،14،6،2
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جدول  -2رتبهبندي بهينهسازي تعداد خوشه ها براساس شاخصهاي مختلف.
تعداد خوشه

شاخص

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hartigan

Krzanowski-Lai

C-index

Dunn

Calinski-Harabasz

Davies-Bouldin

Silhouette

5
4
1
8
9
3
7
2
6

6
1
5
9
7
2
8
3
3

9
8
4
7
6
3
5
1
2

2
5
1
6
8
3
7
4
9

9
4
1
7
8
2
6
3
5

4
5
3
9
8
2
7
1
6

9
4
1

7
8
3
6
2
5

جدول  -3نمايش مرزبندي هاي مختلف و فضاي برآورد در مناطق مختلف (.)Wingle, 1997

همسايگي نمونه ها در برآورد بر اساس مرزبندي

نمايش نمادین مرزبندي سهگانه

نوع مرز بندي

ناگهاني
تدريجي
فازي

جدول  -4متغیر هاي بيضوي نا همسانگردي بر اساس پهنه واحد و پهنهبندي.

گسلها
سازمانده

50
45
30
35
80
45
35
30

0
10
5
8
2/5
0
5/4
15

75
233
130
110
100
130
110
262

1/86
1/604
1/247
1/35
1/59
1/61
1/55
1/24

1/46
1/34
1/194
1/25
1/34
1/41
1/36
1/08

پهنه اول
پهنه دوم
پهنه سوم
پهنه چهارم
پهنه اول
پهنه دوم
پهنه سوم
پهنه چهارم

خود

پالنج

شيب

آزيموت

نسبت محور اصلي به محور کوچک

نسبت محور اصلي به محور متوسط

پهنه مورد مطالعه

اساس پهنهبندی
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. متغیر هاي بيضوي نا همسانگردي بر اساس پهنه واحد و پهنهبندي-5 جدول

خود سازمانده

گسلها

اساس پهنهبندی

منطقه مورد مطالعه

ميانگين

پهنه اول
پهن ه دوم
پهنه سوم
پهنه چهارم
پهنه اول
پهن ه دوم
پهنه سوم
پهنه چهارم

51/69
46/62
63/34
40/11
66/25
47/4
37/41
49

انحراف معيار

31/23
36
30/99
34/38
31/74
31/63
34/21
34/37

شاخص کيفيت خوشهبندي

0/564

0/668

کتابنگاري
، شماره سوم و چهارم، جلد اول،شناسي مهندسي ايران نشريه انجمن زمين. بر اساس كريجينگ شاخص، پيشنهاد روشي براي تعيين محل حفاريهاي جديد-1387 ،. ح، معماريان،. ا،حسين مرشدي
.45-58 .ص
 نشريه. با استفاده از کريجينگ و شبکه عصبي، بر اساس متغیرهاي ژئوتکنيکي و خصوصيات کيفي ساختگاه سد سميالن، طراحي مرحلهاي شبکه نمونهبرداري-1389 ،. ح، معماريان،. ا،حسين مرشدي
.1-20 . ص، شماره دهم، دوره پنجم،انجمن مهندسي معدن ايران
. زمينشناسي ساختگاه سد سميالن-1387 ،مهندسين مشاور مهاب قدس
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