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تعیین پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از روشهای داده کاوی و آماری
در منطقۀ یاسوج-سیسخت
 محمدتقی آوند؛ دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکدۀ منابعطبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور.
 سعید جانیزاده؛ دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکدۀ منابعطبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور.

 محسن فرزین*؛ استادیار آبخیزداری ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه یاسوج.
چکیده
با افزایش جمعیت و توسععع کشععاوی ن ایا بم ابابآ یبب بم تععفز افزایش یاف م و ابابآ یر ین ایببش بیش ا یشش بمخصععو دی
اباطق خشع و ایممخشع اوید توجم بیعیاین انای فنف م اسعتد فز ا ایژ شو ش تهی اقشع اایعی ابابآ یر ین ایبب با
اس فاده ا دو افل دادهکاون جبگ تصادفب ( )RFو یااین یفنسیون خطب تعمیم یاف م ( )GLMدی احفودۀ یاسوج -سب سخت اب
با تفد بفیژ ابظوی الیم ان اطالعاتب تاا دیج تیبش جهت تیبش طول تیبش ایتفاع ا سطح دییاش تاخص یطوبت تو وفنافبش
فاصلم ا فی ش فاصلم ا یبنا مش بایاففبش کایبنن ایاضبش سبگ تباسبش تاخص اواعیت تو وفنافب و تاخص افیز جنیان بم عبوان
اهمتنیژ عواا اؤثن بن اایععی یر ین ایبب تعییژ تععفه و دی انمافزای  ArcGISو  SAGAGISیاواب و تهیم تععفافد ا ناکبش
 362چ شم اوجود دی سطح ابطقمش  70دی صف ( 253چ شمم) بم عبوان چ شمم ان یاو تب و  30دی صف ( 109چ شمم) بم عبوان
چشمم ان ی اایشب اس فاده فندیفد ا ایج اشان داد کم سطح طبقاز حضوی یر ین ایبب با اایی کمش ا وسطش یاد و خیلب یاد
دی اقشم حاص ا یوش جبگ تصادفب بم تنتیب 37/78ش 22/22ش  18/89و  21/11دیصف و دی یوش یفنسیون خطب تعمیم یاف م بم
تنتیب 14/49ش 32/04ش  31/11و  22/36دیصف ابباتفد مچبیژ با حیاسیت سبجب عواا اؤثن دی ن دو یوشش عاا ان بایاففبش
ایتفاع ا سطح دییا و فا صلم ا ف ی ح یاستنیژ عواا تعییژ تفافد ای یابب دات افل ان دادهکاون اوید ا س فاده دی ایژ تحقیق
ایز با ا س فاده ا ابحبب عملکند ا یبب ( )ROCاوید سبجش انای فنفتد سطح ین ابحبب ( )AUCبنان دو افل  RFو  GLMبم
تنتیب  % 92و  % 65دیصف یا اشان ابد فش ببابنایژ دات افل جبگ تصادفب دی تهی اقش اایی یر ین ایبب دی ابطق اوید
اطالعم بی ش ن ا افل یفن سیون خطب تعمیمیاف م ا ستد افل ان اویژ دادهکاون و یااین دی تلفیق با  GISبنان اا ی یابب ابابآ
یر ین ایبب ابتوااف بنان افینیت ایفایش اوید توجم طناحان و تصمیمفینان طنح ان توسعمان وااآ فنددد
کلید واژگان :اایی یابب ابابآ یر ین ایببش دادهکاونش جبگ تصادفبش یفنسیون خطب تعمیم یاف مش یاسوج-سبسخت

* اوییبفه ایئول :تمایه تماس+989173416791 :
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 .1مقدمه
د س ن سب بم ابابآ یرش اهمتنیژ عاا احفود کببفۀ
توسعععم دی اباطق خشعع و ایممخشعع اسععتد افزایش
جمعیت یا ابتوان یکب ا اهمتنیژ عواالب داایعععت کم
ا میت اک شاز و تعییژ اواحب اایی حضوی ابابآ یر
ین ایبب یا بیش ا یش ویفا ساخ م ا ستد ابابآ یر
ین ایبب یا ابتوان اخا ن اهم دیباای طبیعب احفود
المفاد کند کم بم دلی اوسعععاااتب کم داید اافا هفینن
اااب و ف ضایب ین اشک ا ستد افنچم ابابآ یر سطحب
ا طنیق ابافذ و تکی گب ان سطح ایژ بم دیون ایژ
افوذ ابکببفش ااا بنان یاف ژ یبخوان اطمئژش جمآیوین
اطالعاز انبوط بم ساین ا غین ان اؤثن دی اایی یابب و
تعییژ عواا اؤثن ایز ضععنوین ابباتععف ][3د با توجم بم
تنایط االیمبش جغنافیایب و تو وفنافبش بخش و سیعب ا
کشوی اینان جزء اباطق خش و ایمم خش بم تمای اب
یود .با افزایش تقا ضا بنان ا س ح صال و ا صنز یر ا ایژ
اباطقش تعییژ اواحب با اا یی یر ین ایبب و حفاظت
و افینیت ین ا میت بیععیاین داید .وجود یر ین ایبب
دی ن ابط قمش ا ی جم بن مکبش عوا ا االیمبش ایژ
تباسبش یفیولوژی ش فیزیوفنافب و اکولوژی است ][28د
بم ابظوی افینیت صعععحیح ایژ ابابآ با ای ش و با دیاظن
فنف ژ عواا اؤثن ابتوان بم تهی اق شم ان اا یی و
یشبیبب اواحب حضعععوی یر ین ایبب با اسععع فاده ا
یوش ان اخ لف دی ن ابطقم نداخت ][27د ا ایج کای
ب ییاین ا شو شگنان ابیژ ایژ اطلب ا ست کم عواا
تعییژ کببفۀ اباطق ا ی عف یر ین ایبب ا فاوز بوده و
عواالب مچون خطوایه ا و تک ی گب اش تناکم ک شبش
ژئواویفولوژنش ایژ تباسبش تیبش کایبنن ایاضبش تفز
بایاففب و بافت خاک ا جملم عواا اؤثن دی اایی یابب
ابععابآ یر ین ایبب احیعععور اب فندد ] 12و [41د

مچبیژ بم عقیفۀ ب ییاین ا احققانش اانو ه با ا س فاده
ا یوش ععان اخ لف اب بب بن سعععییععع م اطالعععاز
جغنافیایبش اایعععی یابب ابابآ یر ین ایبب ااکان ذین
بوده و ا ایج ایز حاکب ا ین ا ست کم اا یی یابب با ایژ
یوش ا دات ااب ابولب دات م است ]25ش  27و [32د
اقشععم ان اایععی ابابآ یر ین ایببش زیبم ان
حفاین چاه ا یا کا ش داده و ابزای افیفن بنان طناحان
و اهبفسععان جهت اکاایابب اباطق ای ع عف حضععوی یر
ین ایبب ابباتفد مچبیژ ایژ ااکان یا فنا م اب سا اف
کم با کم نیژ زیبم ب وان اواحب اح م ح ضوی چ شمم
یا تباسایب کنده و دی اوااآ خشکیالب ا ین بهنهبنداین
امود ][9د تهی اقش اایی حضوی چشم یر ین ایبب
بنان اوفقیت دی طنح ان تهنن افیف اببا تف ][34د بن
ا ساس ی شیب شو شش یوش ان اخ لفب بنان ای یابب
اا یی چ شم یر ین ایبب و هبمببفن ین ایائم تفه
است .ایژ یوش ا عبایتبف ا  :ایبت فناوااب [15]1ش توا ف
4
و اب[39] 2ش فاک وی اطمیبان [17] 3و یفنسیون لجی ی
] [6و اخیناً یوش ان یادفینن اا تیژ بم دلی تبا سایب
الگو ان بهان داده ان یر ین ایبب و بم دسععت یویدن
یاب ط غینخطب بیژ ا غین اش تو جم احق قان یا بم خود
جلب کنده است ] 4ش [45د
تکبی ان اخ لف داده کاون ا ابی جبگ ت صادفب
([37] )RF5ش دیخت یفن سیون تقویت تفه ([17] )BRT6ش
حفاکثن یا نو ب ([37] )ME7ش تععبک عصععبب اصععبوعب
([7] )ANN8د دی بییاین ا اطالعاز اایی یابب یر ان
ین ایبب ا داده ان سبجش ا دوی و تلفیق ین با سیی م
اطالعاز جغنافیایب اس فاده تفه است ] 19و [43د دی میژ
یا س ا احققان ب ییاین بم تهیم و ای یابب اق شم ان اباطق
دایان اا یی یر ین ایبب بم یوش ان اخ لف ا جملم
ابطق فا ن و بولیژ نداخ مااف ] 9ش [13د
اطالعمان با فز ای یابب اایعععی یر ین ایبب با
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ا س فاده ا اقاط چ شمم دی تهن س ان بینجبف ااجام تف؛
بفیژ ابظوی ا یوش ان ایععع بت فناواابش و ن واا عم و
یفنسیون لجی ی دی احیط ساااا اطالعاز جغنافیایب
اس ع فاده کنداف و اشععان داداف کم یوش ایععبت فناوااب با
اقفای سعععطح ین ابحبب ( )AUC1بنابن  75/69دیصعععف
به نیژ عملکند یا دات ع م اسععت ][35د دی شو شععب دیگنش ا
افل ایبت فناوااب و یا نو ب تااون بم ابظوی تهی اقش
اایعععی یر ین ایبب دی حو ۀ یبخیز اغان خناسعععان
یضععون اسعع فاده کنداف؛ ا ایج ین ا اشععان داد کم افل
یا نو ب تااون با سطح ین ابحبب بنابن با  91/21دی صف
کایایب ب ییای ابا سبب دا ت م ا ست ][30د ا الگویی م ان
جبگ تصادفب و حفاکثن یا نو ب بنان افلیا ن اایی
یر ین ایبب اس فاده تفه و ا ایجب با دات خور و ااب
ابول حاصعع تععفه اسععت ][37د عالوه بن ایژش الگویی م
ژا ی ( )GAبنان ح ایععائ چبف ففم دی اظایز یر
ین ایبب و تعییژ اکععان ععان تو یآ اطلور توسعععط
احققیژ اخ لف اوید اس فاده انای فنف م است ][21د
با ا س فاده ا یوش ان اا یی یابب ابتوان دی افز
اان کوتا ب ابطق وسععیعب یا اوید بنیسععب انای داده و
اکان ان اباسب و ای عف حضوی یر ین ایبب یا تعییژ
امودد بنیسععب اطالعاز ابلب اشععان ابد ف کم یوش ان
دادهکاون دی سععال ان اخین دی افلیععا ن و تعییژ هبم
ان خصععوصععیاز یفیولوژیکب بم فناوااب اوید اسع فاده
انای فنف م و ا ایج ااب ابولب ایائم امودافد ببابنیژ فز
ا شو ش حا ضن ایز بنی سب کایایب یوش ان داده کاون
دی تعییژ اباطق دایان اایعععی یر ین ایبب احفودۀ
یاسوج سبسخت ابباتفد

 .2روش شناسی

 31° ́28عنض تععمالب و  51° ́36طول تععنابش ا اصععف
البهای فنیبویچ انای فنف م اسعععت (تعععک )1د بم دلی
اواعیت جغنافیایب ایژ ابطقم کم موایه دی ایععین ویود
توده ان وایب غنبب و جبور غنبب بودهش مم سعععا لم
بایش ان بیعععیای خوبب دی ایژ ااحیم یی ابد فد بایش
ایژ ااحیم ایز اعموالً ا یبان تنوع و تا ایدیبه شت ااه بم
تباور اداام ابیابفد ایزان بایاففب دی ایژ ابطقم ا 300
تا  900ایلبا ن ا غین ابباتععف و بخش ان وسععیعب ا
ایتفاعاز ین وتععیفه ا بنز اسععتد اهمتنیژ سععا اف ان
اوجود دی ابطق اوید اطالعم تاا سا اف ان ی کب و
یسععوباز کواتنانن ابباتععبف جفول ()47د فیعع داا بم
عبوان بخشب ا فی افنس انتفآش اصلبتنیژ فی دی
احفودۀ اوید اطالعم ابباتعععفد کوه ان باالدسعععت ایژ
ابطقم سنچ شمم یود ان اهمب ا ست کم ا جنیان ان
حیاتب دی دتت ان اییژ دست است ][11د

 .2.2روش تحقیق
دی ابطق اوید اطالعم  362د اام چشععمم وجود داید
][18د بنی سب ایفااب و یااین چ شمم ا ا شان داده ا ست
دی یبان ااه تا یذیااه ایزان دبب ین ا افزایش اب یابف و دی
تینااه یو بم کا ش ابفذاید ][47د دبب ایژ چشععمم ا ا
بیش ا ی ا ن اکعب دی ثاایم دی ایعع ان تا صععفن دی
تابیعع ان ا غین اسععتد دی ایژ شو شش چشععمم ا بم طوی
تصععادفب بم دو فنوه  253( %70چشععمم) بنان یاو ش و
 109( %30چ شمم) بنان اع بای سبجب تق ییم تفافد بم
طوی کلب دی افلیععا ن اکااب توصععیم تععفه اسععت کم ا
اقادین تقنیباً بنابن اقاط حضععوی چشععمم ( )1و اقاط عفم
حضوی چشمم ( )0اس فاده فندد ] 7و [34د

 .3.2عوامل مؤثر بر وجود منابع آب زیرزمینی پتانسیل

 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
احفودۀ اوید اطالعم دی ابطق یا سوج -سب سخت دی
اسععع ان کهگیلو یم و بویناح مف و دی اواع یت جغناف یایب
Area under curve

1

دی ایژ شو شش اب فا داده ان اوید ا یا ا ا هاد ان
ذینبط و سععا اان ان ا ولب (تععنکت افینیت ابابآ یر
اینانش تعععن کت یر ابط قمان و ادایۀ ک ا بابآ طبیعب
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اس ان) اخذ فندیفد

شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه و پراکنش چشمهها

جدول  .1سازندهاي زمینشناسي برگرفته از نقشۀ زمینشناسي  1:250000سازمان زمینشناسي کشور
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سبگتباسب
سبگ ی توده ان تا ضخیم الیم کنم یاگش سبگ ی دولوای ب و ااینش دولوایت ضخیم الیم با
وا دفب کم تا ا وسط (سا اف یسماین-جهنم)
الیم ان سبگ ی سیاهش دولوایت سیاه و تی ش سبگ ی سیا خاکی نن تودهان با ایان الیم ان
تی (سا اف سویام و فهلیان)
خاکی نن و ااین
سبگ ی خاکی نن اویبی ولیبادای ضخیم الیم و سی ش تباور الیم ان سبگ ی
کنمش سبگ ی سیا خاکی نن تودهان با ایان الیم ان تی (سا اف ان داییانش ففوانش فهلیان)
مناه با الیم ان یس
اایفییتش ام و اایل خاکی نن و اناز با ایان الیم ان اایفییت و سبگ ی
(سا اف فچیایان)
سبگ ی ضخیم الیم تا تودهان کنم یاگ و ااین (سا اف یسماین)
کبگلوانان تودهان تا ضخیم الیم با ایان الیم ااسم سبگ و ااین (سا اف بخ یاین)
ادفاام و اخنوط افکبم ان یبنف ب افیمب تا جوان (کواتنانن)
دولوایت خاکی نن تا سفیف یاگ الیم اا ک با ایان الیم ان تی (سا اف خاام کت)
سبگ ی

ضخیم الیم یسماین بم مناه سا اف جهنم

سبگ ام ش فچ و بلوک توده ان ا خلخ ا اواد یسوبب ااابف سبگ ی لمیبیت سیاه و سفیفش
دولوایت اهوهانش ااسم سبگ اناز و تی ا غین دی ایتباط با سبگ ان یذییژ ااابف با الت و ییولیت

سژ

سبو وئی  -الئوسژ
ازو وئی
ازو وئی  -ی یژ
ازو وئی  -الیگوسژ-
ایوسژ
سبو وئی -الیگوایوسژ
سبو وئی  -لیی وسژ
سبو وئی
الئو وئی
سبو وئی  -الئوسژ-
ایوسژ
ازو وئی
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با توجم بم سععابق شو ش ان انتبط ااجام تععفه دی
اینان و جهانش الیم ان اطالعاتب اخ لف تعععاا دیج
تععیبش جهت تععیبش طول تععیبش ایتفاع ا سععطح دییاش
تاخص یطوبت تو وفنافب ()TWI1ش فاصلم ا فی ش فاصلم
ا یبنا مش بایاففبش کایبنن ایاضبش سبگ تباسبش تاخص
اواعیت تو وفنافب ( )TPI2و تاخص افیز جنیان ()SPI3
بم عبوان عواا اؤثن بن اایعععی یر ین ایبب ا یون
اقشععم ان ایم (تو وفنافبش ایژتععباسععب و ددد) اوجود با
ا س فاده ا الحاایم ان اخ لف دی احیط ساااا اطالعاز
جغناف یایب یاواب و ته یم فند یف ] 6و [36د افل یاواب
ایتفاع ابطق اوید اظن با اافا ۀ یکیع  12/5×12/5ا ن
اخذ تفه و با ا س فاده ا ین الیم ان دیج تیبش جهت
تععیبش فاصععلم ا یبنا م و  TPI TWI, ,SPIدی احیط انم
افزای ان  ArcGIS 10.4و  SAGAGISتهیم فندیف ] 36و
[40د اق شم ان کایبنن ایا ضبش فا صلم ا ف ی ش بایاففب و
ایژ تبا سب با ا س فاده ا انم افزای ان  ArcGIS 10.4و
 ENVI 5.1تهیم فندیفاف ][31د
دی بیشعع ن اوااآ فنادیان یفیولیکب یر ین ایبب ا
تیب تو وفنافب ایژ تبعیت ابکبفد ببابنایژ تیب اب
توااف فاک وی اهمب دی جنیان یوااار و افوذ دی اظن فنف م
تود .جهت تیب ایز بم دلی تأثینن کم ا تابش خویتیف
ابفیند بن یون تبخین و تعنق و اقفای یر افوذ یاف م بم
ایژ اهم ابباتف ][8د اقش تیب و جهت با اس فاده ا
انم افزای  ArcGIS 10.4و اقش افل یاواب ایتفاع ابطق
اوید اطالعم ایجاد تف ] 36و [40د تک ی گب ا و دی ا و
فی ا با عبوی دادن یر بم الیم ان ین ایبب و مچبیژ
جلوفینن ا فنای یر دی ال یم ان اییبب یکب ا به نیژ
اکان ا بنان تبا سایب ابابآ یر ین ایبب اببا تفد الی
فا صلم ا ف ی ایز دی انم افزای  ArcGIS 10.4با د س وی
تناکم خط ای جاد فند یف ][31د  TPIایز اشعععان د بفۀ
اواعیت اکااب ن یکیعع دی ی اقشعع تو وفنافب اب
Topography wetness index
Topography position index

1
2

باتف و بم وسیل اعادل
یابط ()1

ین ااب احاسبم ابباتف ][10د
𝑙𝑒𝑥𝑖𝑝𝐸
𝑔𝑛𝑖𝑑𝑛𝑢𝑜𝑟𝑟𝑢𝑠𝐸

= 𝐼𝑃𝑇

کم دی ایژ اعادلمش  Epixelایتفاع ن یک ی یا ا شان
ابد ف و  Esurroundingاشان د بفۀ ایتفاع یکی ان
میایم استد
یکب ا اهمتنیژ بخش ا دی یشبیبب ا باطق دایان
اایی یر ان ین ایببش سبگتباسب استد اوع سبگ
تعباسعب و خصعوصعیاز وابیع م بم ین اظین بافتش سعژش
جبس و دیج خلو سعععبگ ا اقش اهمب دی تخلخ ش
افوذ ععذینن و تمنکز جنیععان یر ین ایبب دی داخ ع
سععبگ ا ایفا ابکبفد اقش ع ایژ تععباسععب ابطق اوید
اطالعم با اسععع فاده ا اقشعععم ان  1:250000سعععا اان
ایژ تبا سب ک شوی تهیم تفه و واحف ان سبگ تبا سب
دی ابطق اوید اطالعم بم  10سا اف تق ییمببفن تفاف
(جفول  1و تک [25] )2د تو وفنافب سطحش جهت یوااار
یا دی سطح ایژ تعییژ ابکبف و تاا ی ب و بلبفن
ان ایژ اببا تفد  TWIیکب ا اهمتنیژ عواالب ا ست
کم بن تجمآ و حنکت یوااار سععطحب دی سععطح ایژ اثن
دایدد دی اقشععععم ان  TWIعملکند اا ب توجهب بنان
تو وفنافب دی تبوع ا کااب تعععنایط یفیولوژ ی ااا بف
یطوبعت خعاک و جنیعان یر ین ایبب وجود دایدد ایژ
فاک وی ابتوااف یطوبت خاکش اباطق اتعععباعش عمق یر و
تجمآ جنیان یا اشان د ف ][20د اقفای  TWIبا اس فاده ا
اعادل ین احاسبم ابتود:
یابط ()2

𝛼

𝛽𝑛𝑎𝑡 𝑛𝑙 = 𝐼𝑊𝑇

دی ایژ اعادلمش 𝛼 اشعععان د بفۀ ایعععاحت ویشۀ ن
یکی و 𝛽 اشان د بفۀ اوی تیب ن یکی ابباتفد
طول تیب ی عاا اهم دی سنعت جنیان ا ستد با

Stream position index

3
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طول تیب بزیف نش یر بیش نن ایز دی اییژدست حوضم
تجمآ ابیابف ][28د طول تععیب با اس ع فاده ا اعادل ین
احاسبم ابتودد

ا غین وابیععع م و چبفیژ ا غین ایععع ق اسعععت افل
یفنسیون لجی ی ابتوااف بم سادهتنیژ تک بم صویز
ین بیان تود:

( = LS

) 𝑃 = 1/(1 + 𝑒 2

یابط ()3

As 0.6 sinα 1.3
( )
)
22.13
0.0896

دی فناول باالش 𝑠𝐴 ایعععا حت ویشۀ حو ۀ یبخیز و 𝛼

تخمیژ دیج تیب ابباتفد
اقفای بایش تعییژ کببفۀ اقفای یبب خوا ف بود کم بم
سععیی ع م ان یر ین ایبب بم عبوان اببآ اصععلب تغذیمش
افوذ ابکبفد بایش دایان اثن ااب توجهب بن یون اایی
یر ان ین ایبب و بهنهوین ا ین ا است ][1د
 SPIاافا هفینن افیز فنسعععایش یودخاام ا یا افیز
اخنر جنیان یر بن اسعععاس ایژ فنض اسعععت کم تخلی
ا با سب با سطح ویشۀ حو ض یبخیز ا ست و بم عبوان ی
عاا اؤثن بنان ایفاین تععیب دی اظن فنف م تععفه و بم
طوی اعکوس ا باسععب با ثباز تععیب اسععت ][38د ااواع
ا س فاده ا ایژ یکب ا عواا ا صلب کب نل کببفۀ تغذی
یر ان ین ایبب اسعععتد وجود وتعععش فیا ب دی ن
ابطقم سنعت جنیان یا کا ش داده و سبب افوذ بی ش ن
یر بم داخ خاک ابفندد ][23د اقشعع کایبنن ایاضععب
ابطق اوید اطالعم ایز با اسععع فاده ا تصعععاوین اا وایۀ
لبف ست  8دی تاییخ  24تهنیویااه  1392و با ا س فاده ا
الگویی م دیسععتامایب تهیم تععف ] [5کم تععاا  6کالس
اخ لف تاا  :کایبنن تهننش باغش کشاوی نش انتآش باین و
جبگ ابباتفد

 .4.2مدل خطی تعمیمیافته ()GLM
افل خطب تعمیم یاف م (یفن سیون لج ی ی ) یکب ا
ا فاول تنیژ یوش ان یااین ا ست کم بنان افل سا ن
ا کااب ا غین ان احیطب اوید اسععع فاده انای ابفیندد
یفنسعععیون لجیععع ی یابط خطب بیژ ی تابآ لیب
(یعبب و یتش لجیععع ی ) ا غین وابیععع م و ا غین ان
ایععع ق اخ لف یا فنض ابکبف ] 6و [34د فز اصعععلب
ایژ افل یاف ژ به نیژ افل بنان اشعععان دادن یابطم بیژ

یابط ()4

کمش  Pاح مال بنیوید ی وااعم دی حال واوع ا ستد ا
یاجا کم  Zابتوااف ا  ∞-تا  ∞+ا غین باتععفش اح مال ا 0
تا  1بم عبوان ی ابحبب  Sتک ا غین ا ستد ایاا ن Z
بم تنح ین است:
یابط ()5

𝑛𝑋 𝑛𝐵 𝑍 = 𝐵0 + 𝐵1 𝑋1 + 𝐵2 𝑋2 + ⋯ +

کمش  𝐵0حائ است و  nتعفاد ا غین ان ای ق استد
ا قفای )𝑛  𝐵𝑖 (𝑖 = 0, 1, 2, … ,تععع یب ا غین اسععععت و
)𝑛  𝑋𝑖 (𝑖 = 0, 1, 2, … ,ا غین ایعع ق اسععتد بن اسععاس
یابط  4و  5یفن سیون لج ی ی ابتوااف بم صویز ین
ایائم تود ]:[28
یابط ()6
) 𝑛𝑋 𝑛𝐵𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑃) = 1/(1 + 𝑒 −𝐵0 +𝐵1 𝑋1 +𝐵2 𝑋2 +⋯+

 .5.2مدل جنگل تصادفی ()RF
ایژ الگویی م یا اخیععع یژ بای لئوبنایمژ و یدن کاتلن
ایجاد کنداف و توسععععم دادافد الگویی م جبگ تصعععادفب
اب بب بن د س مان ا دیخت ان ت صمیم ا ست و دی حال
حاضععن یکب ا به نیژ الگویی م ان یادفینن اسععتد ایژ
الگویی م یکب ا ابزای ان کاییاف اوید ا س فاده دی ا یائ
انبوط بم تخمیژ ا غین ان فز و یا طبقمببفن الگو اش
دیخت ت صمیم ا ستد دی ساخت ن دیخت ت صمیمش ی
ا س ناتشن ایتی شژببفن با ف ش ب باال بم اییژ ا س فاده
ابتود ][5د
افل یشبیبب کببفه ( )RFبن اسعععاس ایااگیژفینن
ا ا ایج حاصععع ا تمااب دیخت ان تصعععمیم انبوطم
اس وای است و بنان بییاین ا اجموعم داده اش طبقمببفن
با صععحت باالیب یا ااجام ابد بف .دیخ ان تصععادفب با دی
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اظن فنف ژ بندای ویودنش ین یا با ن دی خت دی جب گ
طبقمببفن کنده و خنوجبش بنچ یب ان کال سب ی بف
کم ا اکثنیت ییا دییافت تفه است ][48د
جبگ ت صادفب با ا س فاده ا اجموعمان ا دیخت ا با
دی اظن فنف ژ  nدادۀ اشا فهان ای ق ساخ م اب تود
][35د
() 1

(Y , X ), i= 1,…,n

ایژ یوش تنکیبب ا چبفیژ دیخت ت صمیم ا ست کم
دی ساخت ین چبفیژ اموام بوز اس نپ ا داده ا تنکت
دایاف و دی ساخت ن دیخت بم طوی ت صادفب تعفادن ا
ا غین ان ویودن تععنکت ابکببفد با اسعع فاده ا یوش
بوز اس ع ناپ بم تعفاد یاد (بم عبوان اثال  2000انتبم)
اموام ایب  nتایب ا اجموعم داده ان اشععا فاتب اولیمش
امو ام بنداین و جان فذاین ابتعععو افد دی طب فنییبف
اموامفینن حفود ی سوم ا داده ا اموامفینن ا شفه و
بم عبوان اموا خایج ا کی یم (ا ایژ داده ا بنان تعییژ
ا غین ان اهم و مچبیژ بنیوید اا اییب خطا اسعع فاده
اب تود) دی اظن فنف م اب توافد سپس بن یون ن اموام
بوز ا س نپ ی دیخت ف ی نش داده اب تودد دی طب
فنییبف ساخت دیخت دی ن تاخمش ا بیژ تمام  Mا غین
ا ی ق بم صویز ت صادفب  mا غین بنان تق ییم تفن
اا خار اب تودد بنان حالت یفن سیواب ا یبت  m/Mبنابن
با ی سععوم اسععت و بنان کالسععمببفن بنابن با 𝑀√ =m
یشبهاد تفه است ] 36و [37د س ا ساخت تمام دیختش
داده ان تیت بم دیخت اعنفب تفه و بم تعفاد دیخت ا
بنان بندای ویودن ی خنوجب بم دست ابییفد با ایااگیژ
فینن ایژ خنوجب اش خنوجب ا هایب افل و با دی اظن
فنف ژ تو یآ تجنبب خنوجب ا اقادین صععفک ا و دااب
عفم اطعیت احاسععبم ابتععود .یوش دیخت یفنسععیون
جبگ تصععادفب بم ویشه بگااب کم تعفاد اشععا فاز دی
اقای یم با تعفاد یشبیبب کببفه ا ا یب اً کم با تف ی
یوش یشبیبب کایی اف اسععععت ][44د دی ایژ شو ش
احاسعععباز افل جبگ تصعععادفب دی احیط انم افزای R

ااجام تفد ا غین اافا ه فنه (کم اشان د بفۀ تعفاد بنگ ا
دی ن تاخم است) با ی اون و خطا تعییژ فندیفد

 .6.2ارزیابی مدلهای تهیۀ نقشۀۀۀۀ پتانسۀۀۀیل آب
زیرزمینی
بم ابظوی ای یابب د ات افل ان اوید اسععع فادهش ا
ابحبب تشععخیص عملکند ایععبب ( )ROCاس ع فاده تععفد
ابحبب  ROCیوش کمب و فنافیکب ا باسعععبب ج هت
تعییژ ایزان دات افل ان یشبیبب اکااب و یوش ان
دادهکاون احیععور ابفنددد دی ایژ یوش بنان بنیسععب
د ات اقشععع ا هایب ا  30دیصعععف چشععع مم ا کم دی
اایی یابب اس فاده اشفه بنان بنیسب دات اقش اهایب
بم کای بنده ابتعععود ][42د دی ایژ ابحبب ایزان اثبت
وااعب (بن یون احوی  )Xو ایزان اث بت کاذر (بن یون
احوی  )Yدی یسععع اام ان اخ لف اشعععان داده ابتعععودد
بگااب کم حیععاسععیت افزایش یفا کبفش ایزان اثبت
کاذر ایز افزایش اب یابفد ببابنایژ ابحبب  ROCبم اا
اجا ه ابد ف تا ایزان اثبت وااعب و اثبت کاذر یا دی
ن اقطم بن یون ابحبب بنیسعععب و اقاییعععم کبیم ][2د
ایاحت ین ایژ ابحبب ) (AUCبیااگن ایزان دات اقش
اهایب بم صویز کمب و توااایب افل دی یشبیبب دیست
ابباتععف .ایععاحت اذکوی توسععط انم افزای ان یااین
مچون انم افزای یااین  Rو با اس فاده ا اطالعاز اس فاده
ا شفهان کم بنان اع بای سبجب بم صویز ت صادفب دی اظن
فنف م ابتععودش احاسععبم ابفندد ][22د دی ی حالت
ا یفهیل اقفای ین ابحبب بنابن ی خوا ف بود و اقادین
کم ن ا ینش د ات کم ن افل یا اشععععان ابد ف .ایژ
تاخص بنان ای یابب صحت افلش تاخص ابا سبب اب
باتفد

 .3نتایج
افلسععا ن اایععی یر ین ایبب با اسعع فاده ا دو
افل جبگ تصعادفب و افل خطب تعمیم یاف م بن اسعاس
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کیج  biomod2دی احیط انم افزای  Rااجام تععفد تععک
ان  2و  3تاخص ان اوید بنیسب دی افل ان اف اظن
یا اشان ابد فد ا ایج حاص ا تعییژ به نیژ ایاا ن ان
افل جبگ تصادفب دی جفول  2اشان داده تفه استد
س ا تجزیم و تحلی ان صععویز فنف م بیژ عواا
اوید بنی سبش ا میت ن عاا اشخص فندیف (تک )4؛
بن ا ساس ا ایج ایژ امودایش دی افل جبگ ت صادفب ()RF
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اهمتنیژ عواا اؤثن بن یر ین ایبب بم تنتیب تعععاا
ایتفاعش بایاففبش فاصعععلم ا فیععع اب باتعععف و دی افل
یفنسعععیون خطب تعمیم یاف م ایز اهم نیژ عا ا ا
بایاففبش فا صلم ا ف ی و ایتفاع ا ست کم ا شان ابد ف
ن دو افل تععاخص ان یکیععااب یا بم عبوان اؤثنتنیژ
عاا اعنفب کنده استد
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شکل  .2نقشۀ شاخصهاي جهت ،ارتفاع از سطح دریا ،سنگشناسي ،طول شیب ،شاخص قدرت جریان و درجۀ شیب

شکل  .3نقشۀ شاخصهاي فاصله از گسل ،کاربري اراضي ،بارندگي ،فاصله از رودخانه TPI ،و TWI

جدول  .2تعیین بهترین پارامترهاي مدل جنگل تصادفي
تعفاد فنه

ی اون و خطا

تعفاد دیخت

به نیژ دیخت

5

5

500

189

بنان تهی اقش اایی یر ین ایبب دی ابطق اوید
اطالعم با اس فاده ا  13تاخص اؤثنش اقش اهایب دی چهای

طبق کمش ا وسععطش یاد و خیلب یاد تهیم فندیف (تععک
)5د ا ایج حاص ا هبمببفن اایی یر ین ایبب اشان
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و دی یوش یفنسععیون خطب تعمیم یاف م بم تنتیب 14/49ش
32/04ش  31/11و  22/36دیصف ابباتف (جفول )2د

داد کم سطح طبقاز ح ضوی یر ین ایبب با اا یی کمش
ا و سطش یاد و خیلب یاد دی اق ش حا ص ا یوش جبگ
تصادفب بم تنتیب 37/78ش 22/22ش  18/89و  21/11دیصف

اهمیت فاکتورها
شاخص رطوبت توپوگرافی
بارندگی
شاخص موقعیت توپوگرافی
شاخص قدرت جریان
شیب
طول شیب
سنگشناسی
کاربری اراضی
فاصله از گسل
فاصله از رودخانه
ارتفاع
جهت

0.8

1

0.6

0.4
GLM

0.2

0

RF

شکل  .4اهمیت هر کدام از عوامل مVثر بر پتانسیلیابي منابع آب زیرزمیني

جدول  .3درصد مساحت مربوط به هر کالس نقشۀ پتانسیل آب زیرزمیني در دو مدل  GLMو RF
مدل GLM

مدل RF

درصد مساحت هر طبقه

درصد مساحت هر طبقه

کم

14/49

37/78

متوسط

32/04

22/22

زیاد

31/11

18/89

خیلي زیاد

22/36

21/11

کالس

یکب ا یوش ان تعییژ د ات و ای یابب افل اش
اس فاده ا ابحبب تشخیص عملکند ایبب ( )ROCاستد
اقادین ایژ ابحبب بیژ  0.5تا  1ابباتععف و بنان ای یابب
دات افل بم کای ابیودد ن چقفی ایژ اقفای بم  1ازدی
تن باتعععفش دات افل بیشععع ن اسعععت ] 26و [33د جهت
بمکایفینن ایژ یوش اواعیت اکااب اجموعم چ شمم ان
اشعععا فاتب ابطق اوید اطالعم ( 362چشعععمم) دی بنابن

 362اقط تصعععادفب ا ابطق اوید اطالعم (اقاط عفم
وجود چشمم) انای فنفتد اابلیت یشبیبب افل بموسیلم
سععطح ینابحبب اشععخص ابفنددد ا ایج ای یابب افل
ان جبگ تصعععادفب و یفنسعععیون خطب تعمیم یاف م با
اسععع فاده ا ابحبب  ROCاشعععان داد کم افل جب گ
تصععادفب با اقفای  AUCبنابن با  92دیصععف دی اقاییععم با
افل یفنسععیون خطب تعمیم یاف م با اقفای  AUCبنابن با
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 65دیصععف عملکند به نن دات ع م اسععت کم ایژ اقفای دی

طبقم خیلب خور انای ابفیند (تک )6د

شکل  .5نقشۀ نهایي پتانسیل آب زیرزمیني با استفاده از دو مدل  RFو GLM
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انتآ و یبخیزداینش اجلم ابابآ طبیعب اینانش دویه 72ش تمایه 3ش اییز 1398
شکل  .6نمودار  ROCمربوط به نقشۀ پتانسل آب زیرزمیني براي ارزیابي دقت دو مدل  RFو GLM

 .4بحث و نتیجهگیری
اق ش اا یی یر ین ایبب ی تالش سی ی ماتی
اسعت کم بم کم عواا کلیفن و کب نل کببفه بم دسعت
ابییفد با توجم بم زیبمبن بودن ی اایش ان اک شعععافب
ابابآ یر ین ایببش تهی اقش ع اایععی یر ین ایبب با
اسععع فاده ا یوش ان اویژ با فز حفاظتش افینیت و
بهنهبنداین صععحیح ا ابابآ یر اانن حائز ا میت اسععتد
فز ا ایژ شو ش اایععی یابب یر ین ایبب دی ابطق
یا سوج -سب سخت با ا س فاده ا دو یوش دادهکاون جبگ
تصادفب و یفنسیون خطب تعمیم یاف م بودد بفیژ ابظوی ا
 13عاا تأثینفذای بن اایی ابابآ یر ین ایبب اس فاده
فندیفد کم سم عاا ایتفاعش فا صلم ا ف ی و بایاففب اهم
تنیژ تاخص اؤثن بن ح ضوی یر ین ایبب ت شخیص داده
تفاف و ساین عواا با ا میت کم ن دی یتبم ان بعفن انای
فنف بفد با توجم بم کو یعع ااب بودن ابطق اوید اطالعم و
وجود ایتفاعاز یاد دی ایععمت ان تععمال و تععمال غنبب
اغلب بایش ان اوجود دی ایژ ایتفاعاز بم تععک بنز اب
باتععف و بم دلی وجود سععا اف ان ی کب یسععماین دی ایژ
ا باطق عا ا افزایش ایت فاع با عث تقو یت ااحالل دی ایژ
سعععا اف ا تعععفه و دی ا یجم افوذ ذینن دی ایژ اباطق
فی ع نش ابیابف ببابنیژ اایععی وجود یر ین ایبب دی
ایژ اباطق باال اببا تفد یکب دیگن ا عواا اهم تأثینفذای
دی اایععی یر ین ایبب وجود فیعع دی ابطقم اسععتد
بنیسب اقش فاصلم ا فی اشان داد کم ن چم فاصلم ا
ف ی کم ن با تف بم دلی وجود دی و تکاز ان اوجود
افوذ ذینن افزایش یفا کنده و اایععع ی یر ین ایبب
بیشعع ن ابتععود بم طوی کلبش تناکم چشععمم ا و دی ا یجم
اایعععی یر ین ایبب دی بخش تعععمالب احفودۀ اوید
اطالعم بی ش ن ا ستش دلی ین یا ابتوان وجود ایتفاعاز با
سا اف ان کایس ب و ایز وجود فی سناسنن داا داایتد
دی بخش جبوبب ابطقم ایز بم دلی تناکم فیععع و وجود
یبنا م ان ا عفد بم ویشه یودخاا بشعععایش اایعععی یر
ین ایبب باال ابباتععف کم با ا ایج سععاین احققان اطابقت
داید ] 29و [48د

طبق ا ایج حاصعع ا تهی اقشععم ان اایععی یر
ین ایبب بن اسعععاس افل ان جبگ تصعععادفب و افل
یفن سیون خطب تعمیم یاف م ا شخص اب تود کم ا ایج
دو افل اذکوی با یکفیگن تفاوز کمب دایافد بم طوین کم
دی افل جبگ تصععادفبش اباطق با اایععی باال اغلب دی
ا یمت تمالب و جبور تناب انای دایاف دی حالب کم دی
افل یفن سیون خطب تعمیم یاف م اباطق با اا یی باال
بیشع ن بم صععویز ناکبفه دی اباطق اخ لف ابطق اوید
اطالعم ابباتعععفد دلی تفاوز ایژ دو افل یا ابتوان دی
ساخ ای افل ان اس فاده تفه و عفم اطعیت ان اوجود
دی افلیععا ن عبوان کند ][28د اهمتنیژ عواا دی ن دو
افل یکیععان ابباتععف ولب تنتیب ین ا ا فاوز اسععت بم
طوین کم دی افل جبگ تصععادفب اهمتنیژ عاا ایتفاع
ابباتعععف دی حالب کم دی افل یفنسعععیون خطب تعمیم
یاف م بای اففب اهمتنیژ عا ا بوده اسعععتد ه بمب بفن
اا یی یابب یر ین ایبب با افل ان جبگ ت صادفب و
یفنسعععیون خطب تعمیم یاف م و ای یابب د ات ین ا با
اسععع فاده ا ابحبب ROCش بیااگن دات خیلب خور افل
جبگ ت صادفب ( 92دی صف) دی اقای یم با افل یفن سیون
خطب تعمیم یاف م ( 65دیصعععف) اسعععت کم با ا ایج
شو شگنان دیگن اببب بن دات خور افل جبگ تصادفب
دی اایععی یابب یر ین ایبب تطابق داید ]25ش  37و [48د
افل جبگ تصععادفب بم دلی توااایب تععباسععایب یوابط
غینخطب یچیععفه بیژ عواا ع تععأثینفععذای دی یر ععان
ین ایبب و اایععی یر ان ین ایببش اباسععب اسععتد
مچبیژ ابتوااف بم طوی خودکای تعاا بیژ عواا اؤثن
دی یر ان ین ایبب یا دی اظن بگیند ] 14و [37د
یشععبهاد ابتععود بم ابظوی صععنفم جویب دی اان و
زیبمش افل ان اویژ داده کاون و یادفینن ااتعععیژ بم
ابظوی بنیسعععب اول یم کای ان اجنایب افاظن انای فیندد
مچبیژ ا ایج حاصععع ا ایژ تحقیق ابتوااف بنان اتخاذ
تصعععمیم ان دایق افینی ب بم ا ولیان و اهاد ان اجنایب
بخش افینیت ابابآ یر اس ان کهگیلویم و بویناحمف کم
امایفد دی اهایت توصعععیم ابتعععود بم ابظوی دیک به ن
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تنش بنیسب تفضیلب دی ابطق اوید اطالعم ااجام تودد

اایععی یر ین ایبب ن ابطقم و مچبیژ ای یابب دایق

References
[1] Adiat, K.A.N., Nawawi, M.N.M. and Abdullah, K. (2012). Assessing the accuracy of GIS-based elementary multi
criteria decision analysis as a spatial prediction tool--a case of predicting potential zones of sustainable groundwater
resources. Journal of Hydrology, 440, 75–89.
[2] Akobeng, A.K. (2007). Understanding diagnostic tests 3: receiver operating characteristic curves. Acta paediatrica,
96(5), 7-644.
[3] Alai Taleghani, M. and Saeidikiaya, M. (2013). The role of geomorphologic components in the formation and feeding
of groundwater table (Case study: Zahab Plain). Geographical Research Quarterl, 28(10), 171-186.
[4] Barzegar, R., Moghaddam, A.A., Deo, R., Fijani, E. and Tziritis, E. (2018). Mapping groundwater contamination risk
of multiple aquifers using multi-model ensemble of machine learning algorithms. Science of the Total Environment,
621, 697–712.
[5] Breiman, L. (2001). Random forests. Machine learning, 45(1), 5-32.
[6] Bui, D.T., Bui, Q.T., Nguyen, Q.P., Pradhan, B., Nampak, H. and Trinh, P.T. (2017). A hybrid artificial intelligence
approach using GIS-based neural-fuzzy inference system and particle swarm optimization for forest fire
susceptibility modeling at a tropical area. Agricultural and Forest Meteorology, 233, 32–44.
[7] Chen, W., Li, H., Hou, E., Wang, S., Wang, G., Panahi, M., Li, T., Peng, T., Guo, C., Niu, C., others.. (2018). GISbased groundwater potential analysis using novel ensemble weights-of-evidence with logistic regression and
functional tree models Science of the Total Environment, 634, 853–867.
[8] Corsini, A., Cervi, F. and Ronchetti, F. (2009).Weight of evidence and artificial neural networks for potential
groundwater spring mapping: an application to the Mt. Modino area (Northern Apennines, Italy). Geomorphology,
111, 79–87.
[9] Dai, F.C., Lee, C.F., Li, J. and Xu, Z.W. (2001). Assessment of landslide susceptibility on the natural terrain of Lantau
Island, Hong Kong. Environmental Geology, 40, 381–391.
[10] Dar, I.A., Sankar, K. and Dar, M.A. (2010). Remote sensing technology and geographic information system
modeling: an integrated approach towards the mapping of groundwater potential zones in Hardrock terrain,
Mamundiyar basin. Journal of Hydrology, 394, 285–295.
[11] De Reu, J., Bourgeois, J., Bats, M., Zwertvaegher, A., Gelorini, V., De Smedt, P., Chu ,W., Antrop, M., De Maeyer,
P., Finke, P., others. (2013). Application of the topographic position index to heterogeneous landscapes.
Geomorphology, 186, 39–49.
[12] Farhoodi, G. and Eghbalpoor, A. (2006). Structural analysis of the northwest of Dana mountains. Geological Journal
Educational Monthly, 3, 112-118.
[13] Ganapuram, S., Kumar, G.T.V.V,. Krishna, I.V.M.M., Kahya, E. and Demirel, M.C. (2009). Mapping of groundwater
potential zones in the Musi basin using remote sensing data and GIS. Advances in Engineering Software, 40, 506–
518.
[14] Gaur, S., Chahar, B.R. and Graillot, D. (2011). Combined use of groundwater modeling and potential zone analysis
for management of groundwater. International Journal of Applied Earth Observation, 13, 127–139.
[15] Golkarian, A., Naghibi, S.A., Kalantar, B. and Pradhan, B. (2018). Groundwater potential mapping using C5.0,
random forest, and multivariate adaptive regression spline models in GIS. Environmental Monitoring and
Assessment, 190, 149-155.
[16] Guru, B., Seshan, K. and Bera, S. (2017). Frequency ratio model for groundwater potential mapping and its
sustainable management in cold desert, India. Journal of King Saud University, 29, 333–347.
[17] Hou, E., Wang, J. and Chen, W. (2018). A comparative study on groundwater spring potential analysis based on
statistical index, index of entropy and certainty factors models. Geocarto International, 33, 754–769.

1398 ش اییز3 ش تمایه72 انتآ و یبخیزداینش اجلم ابابآ طبیعب اینانش دویه

622

[18] Iranian Department of Water Resources Management (IDWRM) 2017. A brief report regarding water resources of
Iran. p 118. http://www.wrm.ir/ (accessed in May 2017)
[19] Jafari, A., Rahimi, M. and tahmasebi, P. (2017). Diversity variation and plant species composition due to grazing of
livestock in white taffy ranges. Environmental Research, 8, 131–142.
[20] Kalantar, B., Pradhan, B., Naghibi, S.A., Motevalli, A. and Mansor, S. (2018). Assessment of the effects of training
data selection on the landslide susceptibility mapping: a comparison between support vector machine (SVM),
logistic regression (LR) and artificial neural networks (ANN). Geomatics, Natural Hazards and Risk, 9, 49–69.
[21] Khalaf, S. and Gad, M.I. (2014). Optimal well locations using genetic algorithm for Tushki Project, Western Desert,
Egypt International Journal of Engineering Research & Science, 3(7), 1-11.
[22] Kumar, R. and Indrayan, A. (2011). Receiver operating characteristic (ROC) curve for medical researchers. Indian
pediatrics, 48(4), 87-277.
[23] Lee, S. and Oh, H.J. (2012). Ensemble-based landslide susceptibility maps in Jinbu area, Korea. Terrigenous Mass
Movements, Springer, Berlin, Heidelberg, 193–220.
[24] Manap, M.A., Nampak, H., Pradhan, B., Lee, S., Sulaiman, W.N.A. and Ramli, M.F. (2014). Application of
probabilistic-based frequency ratio model in groundwater potential mapping using remote sensing data and GIS.
Arabian Journal of Geosciences, 7, 711–724.
[25] Manap, M.A., Sulaiman, W.N.A., Ramli, M.F., Pradhan, B. and Surip, N. (2013). A knowledge-driven GIS modeling
technique for groundwater potential mapping at the Upper Langat Basin, Malaysia. Arabian Journal of Geosciences,
6, 1621–1637.
[26] Mathew, J., Jha, V.K. and Rawat, G.S. (2007). Application of binary logistic regression analysis and its validation
for landslide susceptibility mapping in part of Garhwal Himalaya, India. International Journal of Remote Sensing,
28, 2257-2275.
[27] Moghaddam, D.D., Rezaei, M., Pourghasemi, H.R., Pourtaghie, Z.S. and Pradhan, B. (2015). Groundwater spring
potential mapping using bivariate statistical model and GIS in the Taleghan watershed, Iran. Arabian Journal of
Geosciences, 8, 913–929.
[28] Naghibi, S.A. and Moradi Dashtpagerdi, M. (2016). Evaluation of four supervised learning methods for groundwater
spring potential mapping in Khalkhal region (Iran) using GIS-based features. Journal of Hydrology, 25, 169–189.
[29] Naghibi, S.A. and Pourghasemi, H.R. (2015). A comparative assessment between three machine learning models
and their performance comparison by bivariate and multivariate statistical methods in groundwater potential
mapping. Water resources management, 29(14), 5217-5236.
[30] Naghibi, S.A., Pourghasemi, H.R. and Dixon, B. (2016). GIS-based groundwater potential mapping using boosted
regression tree, classification and regression tree, and random forest machine learning models in Iran.
Environmental Monitoring and Assessment, 188, 44.
[31] Naghibi, S.A, Pourghasemi H.R, Pourtaghi, Z.S. and Rezaei, A. (2015). Groundwater qanat potential mapping using
frequency ratio and Shannon’s entropy models in the Moghan watershed, Iran. Earth Science Informatics, 8, 171–
186.
[32] Nampak, H., Pradhan, B. and Manap, M.A. (2014). Application of GIS based data driven evidential belief function
model to predict groundwater potential zonation. Journal of Hydrology, 513, 283–300.
[33] Nobre, R.C.M., Rotunno Filho, OC., Mansur, W.J., Nobre, M.M/M. and Cosenza, C.A.N. (2007). Groundwater
vulnerability and risk mapping using GIS, modeling and a fuzzy logic tool. Journal of Contaminant Hydrology, 94,
277–292.
[34] Oh, H.J. and Pradhan, B. (2011). Application of a neuro-fuzzy model to landslide susceptibility mapping for shallow
landslides in a tropical hilly area. Computers & Geoscience, 37, 1264-1276.
[35] Ozdemir, A. (2011). Using a binary logistic regression method and GIS for evaluating and mapping the groundwater
spring potential in the Sultan Mountains (Aksehir, Turkey). Journal of Hydrology, 405, 123–136.
[36] Pourghasemi, H.R. and Rossi, M. (2017). Landslide susceptibility modeling in a landslide prone area in Mazandarn
Province, north of Iran: a comparison between GLM, GAM, MARS, and M-AHP methods. Theoretical and Applied
Climatology, 130(1-2), 609-633.

623

تعییژ اایی یر ین ایبب با اس فاده ا ددد

[37] Pourtaghi, Z.S. and Pourghasemi, H.R. (2014). GIS-based groundwater spring potential assessment and mapping in
the Birjand Township, southern Khorasan Province, Iran. Hydrogeology Journal, 22(3), 643-662.
[38] Rahmati, O., Naghibi, S.A., Shahabi, H., Bui, DT., Pradhan, B., Azareh, A., Rafiei-Sardooi, E., Nazari Samani, A.
and Melesse, A.M. (2018). Groundwater spring potential modelling: Comprising the capability and robustness of
three different modeling approaches. Journal of Hydrology, 565, 248–261.
[39] Rahmati, O., Pourghasemi H.R. and Melesse, A.M. (2016). Application of GIS-based data driven random forest and
maximum entropy models for groundwater potential mapping: A case study at Mehran Region, Iran. Catena, 137,
360–372.
[40] Rahmati, O., Tahmasebipour, N., Haghizadeh, A., Reza, H. and Feizizadeh, B. (2017). Geomorphology Evaluation
of different machine learning models for predicting and mapping the susceptibility of gully erosion.
Geomorphology, 298, 118–137.
[41] Sahoo, S., Russo, T.A., Elliott, J. and Foster, I. (2017). Machine learning algorithms for modeling groundwater level
changes in agricultural regions of the US. Water Resources Research, 53, 3878–3895.
[42] Sarkar, B.C., Deota, B.S., Raju, P.L.N. and Jugran, D.K. (2001). A geographic information system approach to
evaluation of groundwater potentiality of shamri micro-watershed in the Shimla Taluk, Himachal Pradesh. Journal
of the Indian Society of Remote Sensing, 29, 151–164.
[43] Sener, E., Davraz, A. and Ozcelik, M. (2005). An integration of GIS and remote sensing in groundwater
investigations: A case study in Burdur, Turkey. Journal of Hydrology, 13, 826–834.
[44] Shahbazi, A., Tahmasebipoor, N., Zeynivand, H. and Haghizade, A. (2015). Groundwater potential potential using
the EBF definite evidence function model. National Conference on Sustainable Agriculture, Environment and Rural
Development, Koohdasht, Kuhdasht Agricultural Jihad Department, New Line Fencing Co.
[45] Shahid, S., Nath, Sk. and Roy, J. (2000). Groundwater potential modelling in a soft rock area using a GIS.
International Journal of Remote Sensing, 21, 1919–1924.
[46] Svetnik, V., Liaw, A., Tong, C., Culberson, J.C., Sheridan, R.P. and Feuston, B.P. (2003). Random forest: a
classification and regression tool for compound classification and QSAR modeling. The Journal for Chemical
Information and Computer scientists, 43, 1947–1958.
[47] Tongal, H. and Booij, M.J. (2018). Simulation and forecasting of streamflows using machine learning models
coupled with base flow separation. Journal of Hydrology, 564, 266–282.
[48] Wang, X., Liu, T., Zheng, X., Peng, H., Xin, J. and Zhang, B. (2018). Short-term prediction of groundwater level
using improved random forest regression with a combination of random features. Applied Water Science, 8(5), 125.
[49] Zabihi, M., Pourghasemi, H.R. and Behzadfar, M. (2015). Preparation of groundwater potential map using shannon
entropy models and random forest in Bojnourd plain, Ecohydrology, 2(2), 221-232. (In persian)

