اکوهیدرولوژی
دورۀ  ،7شمارۀ  ،4زمستان  ،1399ص 1047-1060

تعیین پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از مدلهای شبکۀ عصبی مصنوعی ،جنگل تصادفی،
ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی (مطالعۀ موردی :حوضۀ آبخیز دریاچۀ ارومیه)
4

علیرضا رابط ،1علی دسترنج ،*2سورنا اسدی ،3امید اسدی نلیوان

 .1بخش تحقيقات اقتصادی-اجتماعی ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی زنجان ،سازمان تحقيقات ،آموزش
و ترویج کشاورزی ،زنجان
 .2بخش تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداری ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی خراسان رضوی ،سازمان
تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،مشهد
 .3مدیرعامل شرکت سایهگستر دشت البرز ،کرج
 .4دکترای آبخيزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان
(تاریخ دریافت ،1399/05/10:تاریخ تصویب)1399/08/16 :

چکیده
هدف از تحقيق حاضر ،تعيين مناطق دارای پتانسيل آب زیرزمينی با استتفاده از متد هتای شتب ۀ عصتبی مصتنوعی (،)ANN
جنگل تصادفی ( ،)RFماشين بردار پشتيبان ( )SVMو رگرسيون خطی ( )GLMاست .در تحقيق حاضتر از  14پتارامتر شتامل
ارتفاع ،شيب ،جهت شيب ،انحنا ،فاصله از آبراهه و گسل ،تراکم آبراهه و گسل ،ليتولوژی ،متوسط بارندگی ،کتاربری اراضتی،
شاخص موقعيت توپوگرافيک ( ،)TPIموقعيت شيب نستبی ( )RSPو شتاخص رطوبتت توپوگرافيتک ( )TWIبترای بررستی
پتانسيل آب زیرزمينی استفاده شده است .از مجموع  10624چشمه ،به صورت تصادفی  70درصد به عنوان دادههای آزمتون و
 30درصد به عنوان دادههای اعتبارسنجی طبقهبندی شدند .همچنين ،برای تعيين مهمترین پارامترها از متد  RFاستتفاده شتد.
تست همخطی بين پارامترها با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد .از منحنی تشخيص عمل رد نسبی برای قدرت پتيشبينتی
مد ها و شاخص سطح سلو هسته ( )SCAIبه منظور دقت تف يک بين طبقات استفاده شد .نتتایج نشتان داد بتين پارامترهتا
همخطی وجود ندارد .نتایج مد  RFنشان داد بهترتيب پارامترهای ارتفاع ،کاربری اراضتی ،شتيب ،فاصتله از گستل TWI ،و
ليتولوژی مهمترین عوامل تأثيرگذار بر پتانسيل آب زیرزمينی هستند .همچنين ،بر اساس منحنی  ROCدر هر دو بخش آموزش
( )AUC=0/915و اعتبارسنجی ( ،)AUC=0/909مد  ANNدارای بيشترین دقت بودند و متد هتای  SVM ،RFو  GLMدر
ردههای بعدی قرار گرفتند .همچنين ،نتایج شاخص سطح سلو هسته نشان داد هر چهار متد بتا دقتت مناستبی بته تف يتک
طبقات پرداختهاند .بر اساس مد  31/4 ،ANNدرصد حوضه پتانسيل آب زیرزمينی زیاد و خيلی زیاد دارد.
کلیدواژگان :پتانسيل آب زیرزمينی ،جنگل تصادفی ،دریاچۀ اروميه ،شب ۀ عصبی مصنوعی ،یادگيری ماشينی.

* نویسندۀ مسئول

Email: dastranj66@gmail.com
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مقدمه
در دهههای اخیر در بسیاری از کشورها از جمله ایررا بره
دلیل افزایش جمعیت و توسعۀ صنعت ،آبهای زیرزمینر
به عنوا یک از منابع طبیع مهم از جنبرههرای متللر
آب آشامیدن  ،فعالیتهای صنعل و کشاورزی و همچنین،
حمایررت از توسررعۀ اقلصررادی ،سررامت انسررا و تنررو
اکولوژیک مورد توجه قررار ررفلرهانرد  1و  .]2بنرابراین،
شناسای مناطق دارای آب زیرزمین از ضروریات مدیریت
منابع آب محسوب م شود و م تواند به عنوا اقدام اولیره
در زمینۀ مدیریت منابع آبهای زیرزمین در نظرر ررفلره
شود  .]3روشهای ملداول برای تعیین منراطق دارای آب
زیرزمین شامل آزمرایشهرای هیردروژلولوژیک  ،حرراری،
روشهررای زمررینشناسرر  ،هیرردرولوژیک و ژلرروفیزیک
م شود که بسیار هزینهبر و زما بر هسلند .سنجش از دور
و تکنیررس سیسررلم اطاعررات جیرافیررای در م ایسرره بررا
روشهررای سررنل در زمینررۀ ارزیرراب الانسرریل آبهررای
زیرزمین که بسیار وقتریر ،کمدقت و ارهزینره هسرلند،
کررارای زیررادی دارنررد و سررب افررزایش دقررت و سرررعت
اژوهشها در زمینۀ ارزیاب آبهای زیرزمین شدهاند .]4
هدف از ارزیاب ذخایر آب زیرزمین  ،فراهم کرد اطاعات
در رابطه با وضعیت کنون ذخایر آب و فراهم کرد درک
از وضررعیت آبهررای زیرزمینرر در آینررده اسررت  .]3در
سالهای اخیر ،اژوهشرررا متللرر تراش کرردهانرد ترا
الانسیل منابع آب زیرزمین را با اسلراده از تکنیرسهرای
سنجش از دور ،سیسرلم اطاعرات جیرافیرای و یرادریری
ماشررین ارزیرراب کننررد  .]8-5تکنیررسهررای یررادریری
ماشین توجه اژوهشررا را به خود جل کرده است ،زیرا
ایررن روشهررا الروهررای انهررا در آبهررای زیرزمینرر را
شناسای م کنند و رابطۀ غیرخطر برین ملییرهرا را بره
دست م آورند  .]9روشهای متلل یرادریری ماشرین
مثل  AdaBoost, Bagging, GAMو ،]10 Naive Bayes
وز شواهد ،رررسیو لجسلیس و درخت توابع  ،]5شبکۀ
عصررب مصررنوع  ،]11جنرررل تصررادف  ،]2حررداکثر
آنلروا  ،]2درخت رررسریو  ،]12درخرت رررسریو
ت ویتشده  ،]13درخت طب رهبنردیشرده ت ویرت شرده
 ]14و روشهررررای آمرررراری نسرررربت فراوانررر  ]14و
دمپسلرشرر  ]15در زمینۀ تعیین مناطق احلمال وجرود
آبهای زیرزمین مرید بودهاند و اسلراده شدهانرد .عوامرل
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متللر ر ماننررد شرری  ،جهررت شرری  ،شرراخ رطوبررت
تواورراف ( ،)TWIشاخ موقعیرت تواوررافیرس (،)TPI
تراکم آبراهه ،بارندر  ،شاخ توا آبراهه ( ،)SPIموقعیت
شی نسب ( ،)RSPکاربری اراض  ،ارترا  ،انحنای سرط،،
شاخ ارترا از سرط ،نزدیرستررین زهکرش (،)HAND
لیلولوژی و تراکم رسل بر میرزا الانسریل آب زیرزمینر
تأثیرررررارنررد  .]20-14در زمین رۀ تعیررین منرراطق دارای
الانسیل آب زیرزمین تح ی ات فراوان انجام ررفله است.
شریع و همکرارا ( )1398در تح ی ر برا اسرلراده از 9
شاخ مرثثر ،الانسریل آب زیرزمینر در دشرت نورآبراد
ممسن را با اسلراده از شراخ آنلروار شرانو بررسر
کردند .آنها بر اساس م دار  ROCمدل یادشده را در تعیین
مناطق دارای الانسیل آب زیرزمین مناس ارزیاب کردند
 .]21عرررب عررامری و همکررارا ( )1397در مطالعررهای،
الانسیل آب زیرزمین در حوضۀ نج آباد را با اسرلراده از
مدلهای شواهد قطع  ،شاخ آنلروار و مردل ترکیبر
تابع شواهد قطع -شاخ آنلروا بررسر کردنرد .نلرای
مطالعۀ آنها نشا داد مثثرترین فاکلورهرا در الانسریل آب
زیرزمین فاصله از رسل ،کاربری اراضر و زمرینشناسر
بودند و مدل ترکیب بر اساس م دار  AUCدقت بیشرلری
نسبت به سایر مدلها داشت .همچنین ،برر اسراس SCAI
م ادیر این شاخ برای هرر سره مردل مناسر برود .]3
ذبیحرر و همکررارا ( )1394الانسرریل آب زیرزمینرر در
دشت بجنورد را با اسلراده از مدلهرای آنلروار شرانو و
جنرل تصادف بررس کردنرد .برر اسراس نلرای و م ردار
 ROCمدل آنلروا شانو نسبت به روش جنرل تصرادف
بهلررر تشررتی داده شررد و یررههررای کرراربری اراضرر ،
لیلولوژی ،فاصله از آبراهه و طب ات ارتراع بیشلرین تأثیر
را بر الانسیل آب زیرزمین داشرلند .رحملر و همکرارا
( )2016با اسلراده از دو مدل جنررل تصرادف و حرداکثر
آنلروا  ،منراطق دارای الانسریل آب زیرزمینر در دشرت
مهرررا را تعیررین کردنررد .نلررای اررژوهش آنهررا نشررا داد
براساس م دار  AUROCهر دو مدل توانای زیادی دارند و
مدل حداکثر آنلروا توانای بیشلری دارد و عوامل ارترا ،
تراکم آبراهه ،لیلولوژی و کاربری اراض بهترتی مهمترین
عوامل مثثر هسرلند  .]2میرکر و همکرارا ( )2019برر
اساس روش جدیرد ( )RS-RFو م ایسرۀ آ برا روشهرای
رررسیو لجسلیس ،جنررل تصرادف و  Naive Bayesبره
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این نلیجه رسیدند که روش یادشده دقت خیلر بیشرلری
نسبت به سایر روشهای اسلرادهشده برای تعیرین منراطق
دارای الانسیل آب زیرزمین دارد .]17
حوضۀ آبتیز دریاچرۀ ارومیره در سرالهرای اخیرر بره
واسطۀ کاهش سط ،آب دریاچۀ ارومیه ،افزایش جمعیت و
همچنین ،تیییرات کاربری اراض (تبدیل مراتع بره اراضر
کشاورزی) به یک از حوضههای بحران کشور تبدیل شده
است .شناسای و اهنرهبنردی منراطق دارای الانسریل آب
زیرزمین  ،رام مهم و ضروری در مدیریت جرامع حوضرۀ
آبتیز دریاچۀ ارومیه اسرت .برا توجره بره مررور مطالعرات
انجامررفله ،تا کنو مطالعۀ جامع در ارتباط با اهنهبندی
الانسیل آب زیرزمین در کا حوضۀ دریاچۀ ارومیه انجام
نشده است .بنابراین ،انجام اژوهش حاضر بررای ارزیراب و
مرردیریت ایررن حوضرره برره منظررور ایشررریری و کرراهش
خسارتهای ناش از کاهش حجم آب زیرزمین ضروری و
حیات است .هدف از ایرن تح یرق ،تعیرین منراطق دارای
الانسیل آب زیرزمین با اسلراده از مدلهای شبکۀ عصب
مصنوع  ،رررسیو خط  ،ماشین بردار اشلیبا و جنرل
تصادف و اولویتبندی ااراملرهرای مرثثر برر الانسریل آب
زیرزمین با اسلراده از مدل جنرل تصرادف اسرت .ن شرۀ
نهای م تواند به عنوا ن شۀ راهنما مورد اسلرادۀ مدیرا
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آب اسلان قرار بریرد و به اینوسیله از حرر چاههای مجاز
و غیرمجاز در مناطق دارای عدم الانسیل آب زیرزمینر و
یا با الانسیل کم جلوریری شود.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

حوضۀ آبتیز دریاچۀ ارومیه در اسلا های آذربایجرا غربر ،
آذربایجا شرق و کردسلا در متلصرات جیرافیرای (برین
 43درجه و  19دقی ه تا  49درجه و  17دقی ۀ طول شرق و
 35درجه و  49دقی ه تا  39درجه و  54دقی ۀ عرض شمال )
و در شمال غرب ایرا واقع شده اسرت (شرکل  .)1مسراحت
حوضۀ مطالعهشده  51826کیلوملرمربع است .ارترا محدودۀ
مطالعات بین  1174تا  3733ملر از سط ،دریا ملییر اسرت.
حداقل و حداکثر دما در این حوضه  2تا  14درجۀ سانل رراد
و همچنین ،حداقل و حداکثر شی حوضه نیز صررر ترا 168
درصد است .ملوسط بارندر سا نۀ حوضۀ آبتیز مرورد نظرر
 245تا  687میل ملر در سال است .به لحاظ کاربری ،بیشرلر
سط ،حوضه را اراضر کشراورزی ( 32/84درصرد) و مراترع
ملوسط ( 14/88درصد) تشکیل م دهرد .شرکل  1موقعیرت
حوضۀ آبتیز و همچنرین ،موقعیرت چشرمههرای آمروزش و
اعلبارسنج را نشا م دهد (شکل .)1

شکل  .1موقعیت حوضۀ آبخیز دریاچۀ ارومیه در ایران و استان و چشمههای آموزشی و اعتبارسنجی
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در تح یق حاضر ابلدا اطاعات مربوط به موقعیت چشمههرا
از شرکت آب منط های اسلا های آذربایجا غرب و شررق
و کردسررلا دریافررت شررد .سررپ  ،بررر اسرراس مرررور منررابع
رسلرده در این زمینه از مجمو  10624چشمه ،به صرورت
تصررادف  3187چشررمه ( 30درصررد) برره عنرروا دادههررای
اعلبارسنج و  7437چشمه ( 70درصد) به عنوا دادههای
آزمو (آمروزش) طب رهبنردی شردند  6-2و  .]22-17بره
منظور تعیین ااراملرهای مثثر در الانسریل آب زیرزمینر و
مطالعات متلل در این زمینه  14اراراملر شناسرای شرد و
در مرحلۀ بعد ،تست همخط برین ااراملرهرا برا اسرلراده از
نرمافزار  SPSSانجام شد .با اسلراده از شاخ هرای ضرری
تحمل ( )Toleranceو عامل تورم واریان ( )VIFدر صرورت
وجود همخط برین ااراملرهرا ( Tolerance<0.1و )VIF>5
از روند مدلسازی حرف خواهند شد .]3
ابلدا یۀ مردل رقروم ارترراع برا اسرلراده از تصراویر
ماهوارۀ ( Landsat-8ابعاد  30*30ملر) تهیره شرد .سرپ ،
ااراملرهای ارترا  ،شی  ،جهت شری  ،انحنرای توارورراف ،
شرراخ موقعیررت تواوررافیررس و شرراخ موقعیررت شرری
نسب بر اساس مدل رقوم ارتراع و نرمافزار SAGA-GIS
تهیه شدند و به عنوا شاخ های سط ،به منظرور ارزیراب
الانسیل آب زیرزمین مورد اسرلراده قررار ررفلنرد  3 ،1و
 .]11طب ات ارتراع سب ایجراد شررایط اقلیمر ملرراوت
شده و در نلیجه ،سب ایجاد خاک و تنرو اوشرش ریراه
م شوند .یههای شی  ،جهت شی و انحنرا برا اسرلراده از
مدل رقوم ارتراع و برهترتیر از توابرع  Aspect ،Slopeو
 Curvatureتهیرره شرردهانررد .شرری فراینررد تیریررۀ آبهررای
زیرزمین  ،نروذ و میزا رواناب را کنلرل م کنرد و بره ایرن
صورت بر میزا الانسیل آب زیرزمین تأثیرررار اسرت  1و
 .]5جهت شی روی میزا بارندر  ،ترأثیرات براد و میرزا
دریافت نور خورشید تأثیرررار اسرت و بره ایرن ترتیر  ،برر
میزا آب دریافل و نو اوشرش ریراه ترأثیر مر رررارد
 .]23همچنین ،انحنا بر روی همررایر  ،واررایر و سررعت
جریا تأثیر م ررارد  7 ،1و  .]10یههای موقعیت شری
نسررب  ،شرراخ موقعیررت تواوررافیررس و شرراخ رطوبررت
تواوررافیس از مدل رقوم ارتراع و با اسلراده از نررمافرزار
 SAGAGISتهیه شدند .شاخ  RSPنشا دهندۀ موقعیت
شی هر سلول و موقعیت نسرب آ برین کر دره ( )0ترا
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خطالرأس ( )1است (رابطۀ  .)1شاخ  TPIارترا هرر یرس
از سلول هرا در مردل رقروم ارترراع را برا ارتررا ملوسرط
محدودۀ مشت شده در اطراف این سلول م ایسه مر کنرد
 .]24در واقع ،این شاخ ترراوت برین ایکسرل مرکرزی و
میانرین سلولهای اطراف را نشا م دهد (رابطۀ .)2
()1


 100  0.5
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RSP  
 z s   z s 
r
v


کرره در آ ) :Z(sارترررا  :z(s)vارترررا دره  :z(s)rارترررا
خطالرأس.
()2

Zn

1 n

n



TPI  Z0 

که در آ  :Z0ارتررا ن طرۀ ارزیراب شرده  :Znارتررا شربکۀ
اطراف ن طۀ ارزیاب شده  :nتعداد کل ن اط اسرلرادهشرده در
ارزیاب  .م ادیر مثبت مکا های را نشا م دهند که با تر از
میانرین اطراف ن طه هسلند مثل خطالرأسها .م ادیر منرر
مکا های را نشا م دهند که اایینترر از میرانرین اطرراف
ن طه هسلند مثل درههرا و چالرههرای محلر  .م رادیر صررر
مناطق مسط ،و جای که شی صرر باشد را نشا م دهند.
میزا بارندر و نروذ آ در اعماق زمین یک از شاخ های
اصل وجود الانسیل آب زیرزمین است .ن شرۀ بارنردر برا
اسلراده از اطاعات  204ایسلراه بارا سنج تهیه شده است.
ابلدا میرانرین بارنردر  22سراله ( )1398 1376بررای هرر
ایسلراه محاسبه شد و سپ  ،با اسرلراده از روش کریجینر
جهان (به دلیل کملرین میزا  )RMSEدر نرمافزار ArcGIS
اهنهبندی بارندر انجرام ررفرت .ااراملرهرای هیردرولوژیس
مانند شاخ رطوبت توارورراف  ،ترراکم آبراهره و فاصرله از
آبراهه ن ش مهم در رطوبت خاک ،جریرا آب زیرزمینر و
ثبات شی دارند  .]25یۀ فاصله از آبراهه بر اسراس ن شرۀ
آبراههها و با اسلراده از تابع  Euclideandistanceدر نرمافرزار
 ArcGISتهیه شد .یۀ تراکم آبراهه بر اساس ن شۀ آبراهههرا
و با اسلراده از تابع  LineDensityدر نرمافرزار  ArcGISتهیره
شد .زهکش یس منط ه به ساخلار سازندهای زمینشناسر ،
میزا نروذاریری و شی بسلر دارد  .]26تراکم زهکشر
با سب کاهش نروذ و افزایش روانراب سرطح مر شرود و
بنابراین ،مناطق دارای تراکم زهکش با تر الانسیل کملرری
دارند  .]1شاخ رطوبرت توارورراف بره صرورت رابطرۀ 3
تعری م شود:
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()3

 A 
TWI  IN  s 
 tanβ 

که در آ  Asمساحت شی های با ی (کیلوملرمربع) کره
بهوسیلۀ یس سلول زهکش م شود و  βشری بره درجره
است.
یررۀ لیلولرروژی از ن شررۀ زمررینشناسرر (م یرراس
 )1:100000منط رره اسررلتراه شررده اسررت .لیلولرروژی از
طریررق تررأثیر بررر نروذاررریری و هرردایت هیرردرولیک روی
الانسیل آب زیرزمین تأثیرررار است  .]27رسل بیشرلر
اسررل وبلنرردی ،توزیررع شرربکۀ آبراهرره و تجمررع آبهررای
زیرزمین ر تحررت تررأثیر شرری را کنلرررل م ر کنررد .]28
یررههررای فاصررله از رسررل و تررراکم رسررل بررا اسررلراده از
رسلهای موجرود در منط ره (ن شرۀ زمرینشناسر ) و برا
اسلراده از توابع  Euclideandistanceو  LineDensityتهیه
شدند .یۀ کراربری اراضر از ادارۀ کرل منرابع طبیعر و
آبتیزداری اسلا آذربایجرا غربر دریافرت شرده اسرت.
کاربری اراض جزء شراخ هرای اکولوژیرس دسرلهبنردی
م شود و به صورت مسل یم و غیرمسل یم روی فرایندهای
هیرردرولوژیس مثررل نروذاررریری ،تبتیررر و تعرررق و تولیررد
رواناب تأثیرررار است .]29
مدلهای استفادهشده در تحقیق حاضر
مدل شبکۀ عصبی مصنوعی

شبکۀ عصب مصنوع نوع سازوکار محاسبات است که با
ررفلن اطاعات و محاسبه کرد آنها ،یس سری اطاعرات
جدید را اراله م دهد  .]30شبکههای عصب مصرنوع از
تعدادی نرو تشکیل شدهاند که به صورت یهای در کنرار
یکدیرر قرار م ریرند .هر شبکه حداقل از دو یه تشرکیل
م شود ،یس یۀ ورودی و یس یۀ خروج  .در عین حال
مر توانررد چنرردین یرۀ مترر بررین یررههررای ورودی و
خروج قرار ریرد .در ایرن تح یرق از شربکههرای عصرب
ارسپلرو چند یه به دلیل کارای بهلر نسربت بره دیررر
انوا شبکۀ عصرب مصرنوع  ]31اسرلراده شرده اسرت.
عناصر اصل یس شربکۀ عصرب  ،عصر هرا یرا نررو هرای
مصنوع هسلند .الروی ورودی به یس رره شبیه دنردریت
یس سلول بیولوژیس است که م توا آ را با برداری برا n
ملییر یرا نررو برهصرورت ) X=(X1,X2,…,Xnنشرا داد.
مجمو حاصلضرب ورودیها در وز های نظیرشا را نیرز
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م توا با کمیت اسرکالر  sنمرایش داد .در ایرن شربکههرا
وز های دادهشده به نرو به رونهای تنظیم مر شرود کره
نزدیسترین م دار خروج را نسبت به م ردار مشراهدهای
تولید کند .این کار آموزش شبکه نرام دارد .الرروریلمهرای
آموزش ،روندهای هسلند که توسط آنها وز هرای شربکه
تنظیم م شود .هدف از آموزش شبکه این است که شربکۀ
قانو کار را یاد بریرد و ا از آموزش به ازای هر ورودی،
خروج مناس را اراله دهد .یک از الروریلمهای معرروف
آموزش  ،الروریلم ا انلشار خطا 1است (رابطۀ .)4
N

()4

S  Wn .x n  W T .X
n 1

که در آ ) W=(w1,w2,…wnبردار وز نررو هرا اسرت.
کمیت  sسرپ وارد یرس ترابع غیرخطر  fمر شرود ترا
خروج را نلیجه دهد:
y  f s 

()5

تابع غیرخط انل ال معمو ً به فرم یرس ترابع حل روی
بهصورت رابطۀ  6تعری م شود:
()6

1

f  s   1  exp  S 

خروج  yم تواند نلیجۀ مدل و یا ورودی یرۀ بعردی
در شبکههای چند یه باشد .الرروریلمهرای متللرر بررای
محاسبۀ وز های بهینه اراله شده اسرت کره در ایرن میرا ،
الروریلم ا انلشار خطا ارکاربردترین آنهاست .شربکههرای
که در ایرن تح یرق اسرلراده شردهانرد ،از نرو شربکههرای
ارسپلرو چند یه هسلند .این شبکههرا برهصرورت ایشررو
عمل م کنند و در ساخلار تمام آنها سع شرده اسرت ترا
جای ممکن طراح بهینه با یس یۀ میان صرورت ارریرد.
آموزش شبکههای ارسپلرو چند یه با اسلراده از الروریلم
آموزش ا انلشار خطا انجام م شود .فراینرد عملکررد ایرن
شبکهها به این شکل است که یۀ ورودی ،نسبت به اریرش
دادهها اقدام م کند و یۀ ( یههای) میران عمرل فررآوری
دادهها را انجام م دهرد .در نهایرت ،یرۀ خروجر نیرز بره
نمایش خروج های حاصل از کاربرد مردل اقردام مر کنرد.
ط مرحلۀ مدلسازی ،ضرای مربوط به خطرای موجرود در
ررهها بهصورت سع و خطا تصحی ،م شرود کره در اغلر
موارد از شاخ خطای ملوسط دادهها بهره بررده مر شرود.
1. Back Propagation Algorithm
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این امر از طریق م ایسرۀ خروجر هرای مردل برا دادههرای
ورودی مشاهدات انجام م اریرد .]31
مدل ماشین بردار پشتیبان

ماشین بردار اشلیبا یک از مدلهرای یرادریری ماشرین
نظارتشده است که به منظور طب هبندی و ترکیس دادهها
به کار م رود .بهبیا دیرر ،ا از مشت شد دادههای
ورودی مرردل (ملییرهررای مسررل ل) و دادههررای هرردف
(ملییرهای وابسله) ،مدل ماشرین برردار اشرلیبا ار از
تجزیهوتحلیل بین ملییرهای مسل ل و وابسله (واسرنج )،
دادهها را به رروههای ملمایزی ت سیم م کند .در الروریلم
 ،SVMهر نمونه داده را به عنوا یرس ن طره در فضرای n
بعدی روی نمودار اراکندر دادهها ترسیم کرده ( nتعرداد
ویژر های است کره یرس نمونره داده دارد) و م ردار هرر
ویژر مربوط به دادهها ،یک از مثلرههای متلصات ن طره
روی نمودار را مشت م کند .سپ  ،با ترسیم یس خرط
راست ،دادههای متلل و ملمایز از یکردیرر دسرلهبنردی
م شوند .ماشین بردار اشلیبا مرزی است که به بهلررین
شکل دسلههای دادهها را از یکردیرر جردا مر کنرد .ایردۀ
اصل این الروریلم به صورت یس طب رهبنردی دوترای برا
اسلراده از ن اط آموزش است که فضای ورودی اصل را به
یس فضای با ابعاد با تر ،برای یافلن یس ابرصرحۀ مطلروب
تبدیل م کند  .]32ن اط آموزش که نزدیس بره صررحۀ
مطلوب هسلند ،اشلیبا بردار نامیده مر شروند .هنررام
که سط ،تصمیم به دست آمد ،م توا از آ برای بررآورد
دادههای جدید اسلراده کرد  .]33رابطۀ  7مجموعرهای از
سلولهای آموزش را نشا م دهد.
()7

Xi   i  1, 2,, n 

سلولهای آموزش شامل دو کاس ( Xi=+-1بود یرا
نبررود چشررمه) برروده کرره برره عنرروا هرردف مرردل SVM
مشت م شوند.
مدل جنگل تصادفی

جنرل تصادف  ،نوع الروریلم یادریری ماشین و نظارتشده
با قابلیت اسلرادۀ آسا است کره اغلر اوقرات نلرای بسریار
خوب را حل بدو تنظیم ااراملرهرای آ  ،فرراهم مر کنرد
 .]34این الروریلم به دلیل سادر و قابلیرت اسرلراده ،هرم
برررای دسررلهبنرردی و هررم رررسرریو  ،از ارکرراربردترین

الروریلمهای یادریری ماشین محسوب م شود .هما طور که
از نام آ مشرهود اسرت ،ایرن الرروریلم جنرلر را بره طرور
تصادف م سازد .جنررل سراخلهشرده ،در واقرع رروهر از
درختهرای تصرمیم ( )Decision Treesاسرت .کرار سراخت
جنرررل بررا اسررلراده از درخررتهررا اغلرر اوقررات برره روش
کیسهرراری ( )Baggingانجرام مر شرود .ایردۀ اصرل روش
کیسهرراری آ است که ترکیب از مدلهای یادریری ،نلای
کل مدل را افزایش م دهد .به بیا سراده ،جنررل تصرادف
چندین درخت تصمیم م سرازد و آنهرا را برا یکردیرر ادغرام
م کند تا ایشبین های صحی،تر و اایدارتری به دست آینرد
 .]36-34این الروریلم را نتسلینبار بررایمن و کراتلر ایجراد
کردند و توسعه دادند .مدل ایشبینر کننردۀ  RFبرر اسراس
میانرینریری از نلای حاصل از تمام درخرتهرای تصرمیم
مربرروط اسررلوار اسررت و برررای بسرریاری از مجموعرره دادههررا،
طب هبندی با صحت با ی را انجام مر دهرد  .]34درخلرا
تصادف با در نظر ررفلن بردار ورودی ،آ را با هر درخرت در
جنرل طب هبندی کرده و خروج  ،کاسهای هسلند کره از
اکثریررت آرا دریافررت شررده اسررت .در ایررن مرردل از دو عامررل
میانرین کاهش دقت و میانرین کاهش جین برای تعیرین
اولویت تأثیر هر یس از عوامل مثثر اسلراده م شود .]35
مدل رگرسیون خطی

در آمار ،رررسیو خط نوع رویکرد مدل خط بین ملییرر
ااسخ با یس یا چند ملییر توصیر است .اغلر بررای کشر
مدل رابطۀ خط بین ملییرها از رررسیو اسلراده مر شرود.
در این حالت فرض بر این است که یس یا چند ملییر توصیر
که م دار آنهرا مسرل ل از ب یرۀ ملییرهرا اسرت ،مر توانرد در
ایشبین ملییر ااسرخ کره م ردارش وابسرله بره ملییرهرای
توصیر نیست ،مثثر باشد .هدف از انجام تحلیرل رررسریو ،
شناسای مدل خط این رابطه اسرت .اررر بررای شناسرای و
ایشبین ملییر وابسله ف ط از یس ملییرر مسرل ل اسرلراده
شود ،مدل را رررسیو خط ساده م رویند .شری خرط در
حالت رررسریو خطر سراده ،نشرا مر دهرد کره میرزا
حساسیت ملییر وابسله به ملییر مسل ل چ در است .بره ایرن
معنا که با افزایش یس واحد به م دار ملییر مسل ل ،چه میزا
ملییر وابسله تیییر خواهرد کررد .عررض از مبردأ نیرز بیرانرر
م داری از ملییر وابسله است که به ازای م دار ملییر مسرل ل
برابر با صرر محاسبه م شود .به شکل دیرر ،مر تروا م ردار
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ثابت یا عرض از مبدأ را م دار ملوسط ملییرر وابسرله بره ازای
حرف ملییر مسل ل در نظر ررفت .در رررسیو خط سرع
م شود ،به کمس معادلۀ خطر کره توسرط روش رررسریو
معرف م شود ،برآورد م دار ملییر وابسله به ازای م ردارهای
متلل ملییر مسل ل توسط خط رررسیو به دست آیرد .بره
منظور برآورد ااراملرهای مناس برای مدل ،کوشش م شرود
بر اساس دادههای موجود ،مدل انلتاب شود که کملرین خطا
را داشله باشد .معیاری که در مدل رررسیو خط سراده بره
کار م رود ،کمینه کرد مجمو مربعات خطا است .]36
ارزیابی مدلها

به منظور ارزیاب مردلهرا ،از منحنر تشرتی عملکررد
نسب ( )ROCبرای قدرت ایشبین مدلهرا و همچنرین،
شرراخ سررط ،سررلول هسررله ( )SCAIبرره منظررور دقررت
ترکیررس بررین طب ررات اسررلراده شررد .منحنر  ROCیررس
نمایش ررافیک از موازنۀ بین میزا خطای منر و مثبت

برای هر م دار احلمال از برشهاست .سط ،زیرر منحنر ،
بیانرر م دار ایشبین سیسلم از طریق توصی توانای آ
در تتمررین درسررت وقررایع رخداده (وجررود چشررمه) و رخ
نداد آ (نبود چشمه) است .ایدهآلترین مدل ،بیشرلرین
سط ،زیرمنحن را دارد و م ادیر  AUCاز  0/5تا  1ملییرر
است .هر چه سط ،زیرمنحنر بره یرس نزدیرسترر باشرد،
بیانرر بهلرین دقت از ن شههای اهنهبندی تهیه شده است
 2و  .]5شکل  2فلوچارت مراحل جریا تح یق را نشرا
م دهد.
نتایج و بحث
هما طور که در بتش مرواد و روشهرا اشراره شرد ،ابلردا
تست همخط بین ااراملرها انجام ررفت (جدول  .)1نلای
نشا داد بین ااراملرها همخط وجود ندارد ،بنابراین کلیۀ
ااراملرها در روند مدلسازی اسلراده شدند.

شکل  .2فلوچارت تعیین مناطق دارای پتانسیل آب زیرزمینی در حوضۀ آبخیز دریاچۀ ارومیه
جدول  .1نتایج آنالیز تست همخطی بین پارامترهای استفادهشده در تحقیق
پارامترها
کاربری اراض
تراکم زهکش
فاصله از آبراهه
TPI
TWI

لیلولوژی
بارندر
تراکم رسل
RSP

جهت شی
فاصله از رسل
شی
انحنا
ارترا
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Tolerance

VIF

0/921
0/910
0/904
0/834
0/725
0/713
0/634
0/625
0/528
0/468
0/451
0/421
0/374
0/335

1/073
1/088
1/114
1/181
1/317
1/356
1/539
1/554
1/935
2/153
2/196
2/368
2/624
2/827
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شکل  3ن شه ااراملرهای اسلرادهشده در تعیین منراطق
دارای الانسیل آب زیرزمین را نشا م دهد .بر اسراس ایرن
شکل ،حوضرۀ آبتیرز دریاچرۀ ارومیره دارای دامنرۀ ارترراع
 1174تا  3733ملر و شی صرر تا  168درصد است کره در
مناطق جنوب و غرب شی بیشلرین م دار و در مرکز حوضه
و به سمت دریاچۀ ارومیه شی کملر م شود .ااراملر انحنای
تواررورراف دامنررۀ تیییرررات بررین  -4/57تررا  3/87را دارد و
همچنررین ،دامنررۀ تیییرررات ااراملرهررای  TWI ،TPIو RSP
بهترتی بین  -67/2ترا  -5/5 ،66/2ترا  6/9و صررر ترا یرس
ملییر است .تراکم زهکش و تراکم رسل بهترتی از صرر ترا
 0/69و صرر تا  0/26کیلوملر در کیلوملرمربع است که تراکم
اایین محسوب م شوند .میزا بارنردر حوضره از  245ترا
 687میل ملر ملییر است که بترش جنروب غربر و غررب
حوضرره بیشررلرین میررزا بارنرردر را دارد .حوضررۀ آبتیررز
مطالعهشده  10نو کاربری دارد که میزا اراضر کشراورزی
بهخصوص در بتش جنوب غرب حوضه بیشلرین مساحت را
به خود اخلصاص داده است .برا توجره بره وسرعت زیراد ایرن
حوضه ،تنو سازندهای زمینشناسر (دارای  20نرو واحرد
لیلولوژی) در آ بسیار زیاد است.
نلای نشا داد ارتراعات ارایینترر نسربت بره ارتراعرات
با تر الانسیل بیشلری دارند و از د یل این امر م تروا بره
ایجاد رواناب بیشلر در ارتراعرات برا تر و تیریره و نرروذ آب
زیرزمین در ارتراعات اایینتر اشاره کرد که برا نلرای 4 ،3
و  ]37همتوان دارد .ااراملر شی نشا داد در شری هرای
اایینتر به دلیل کاهش رواناب میزا الانسیل آب زیرزمین
بیشلر است که نلیجۀ نروذ بیشلر آب در این مناطق اسرت و
با نلای  14و  ]20همتوان دارد .بر اساس اراراملر جهرت
شی  ،جهات شمال ،غرب و جنوب غربر حوضره بره دلیرل
دریافت بیشرلر میرزا برارش و همچنرین ،رطوبرت بیشرلر
الانسیل بیشلری نسبت به سایر جهات دارنرد .نلرای نشرا
داد بررا افررزایش شرراخ رطوبررت تواررورراف  ،الانسرریل آب
زیرزمین افزایش ایدا کررده و در بعضر مروارد برا افرزایش
 TWIکاهش الانسیل اتراق افلاده است کره افرزایش ترراکم
آبراهه در این مناطق و خروه آب به صورت روانراب را نشرا
م دهد کره برا تح ی رات  17و  ]37مطاب رت دارد .نلرای
ااراملر انحنای تواوررافیس نشا داد سطوح م عر بره دلیرل
جمعآوری آب (حل به صرورت موقرت) و شررایط مناسر
تواوررافیس (کراهش شری ) بیشرلرین میرزا ترأثیر را برر
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الانسیل آب زیرزمینر داشرلهانرد کره برا نلرای  3و ]38
همتوان دارد .ااراملر بارندر نشا داد کاسهای ملوسط
و رو برره اررایین بیشررلرین تررأثیر را در وقررو سررررههررای آب
زیرزمین در حوضۀ مطالعهشده داشله است .مهمترین دلیل
این امر این است که در مناطق مرترع برا شری برا میرزا
بارندر بیشلر اسرت ،ولر بره دلیرل شری برا و شررایط
زمینشناس (نبود خراک مناسر بررای نرروذ آب و حالرت
صترهای) ،بارندر تبدیل به رواناب شده و نروذ بسریار کرم
اسرت .نلررای نشررا داد منراطق دارای تررراکم آبراهررۀ بررا تر
الانسیل کملری نسربت بره منراطق دارای ترراکم ارایینترر
دارند ،زیرا تراکم آبراهۀ با تر روانراب را افرزایش مر دهرد و
سب خروه آب بیشلر و سرریعترر از منط ره مر شرود و از
طرف دیرر ،نروذ آب کملر م شود که با نلرای  6و  ]22در
یس راسلا است .این در حال است که در بعض از تح ی ات
بیا داشلند که بین تراکم آبراهره و الانسریل آب رابطرهای
وجود ندارد  .]3همچنرین ،برا فاصرله رررفلن از آبراهرههرا،
میزا الانسیل آب زیرزمین منط ۀ مطالعهشده کاهش ایدا
کرده است که ارتباط بین آبهای زیرزمین برا آبراهرههرا را
نشا مر دهرد  15 ،3و  .]22نلرای نشرا داد در منط رۀ
مطالعهشده با افزایش  TPIالانسریل آب زیرزمینر کراهش
ایدا کرده است .افرزایش م ردار  TPIنشرا دهنردۀ منراطق
تپهمانند با شی با است که سب افزایش رواناب م شرود
که در راسلای نلای  ]37است .بین تراکم رسل و الانسیل
آب زیرزمین رابطۀ مسل یم برقرار است که اهمیت رسلهرا
در تیریۀ آب زیرزمین را نشلن م دهد  20 ،15 ،2و .]37
ایررن در حررال اسررت کرره ذبیح ر و همکررارا  ]22رابط رۀ
معکوس بین این دو را بیا کردند و دلیل آ را نروذ آب بره
اعماق بر اثر تراکم زیراد رسرل و عردم رهرور آب در سرط،
زمین دانسلند که برا نلرای تح یرق حاضرر مطاب رت دارد و
رسلهای موجود در منط ه اثر محسوسر برر الانسریل آب
زیرزمین نشا ندادهاند .نلای نشا داد با افزایش فاصرله از
رسل ،الانسیل آب زیرزمین به صرورت نرامنظم افرزایش و
کاهش ایدا کرده است و در حالرت کلر رونرد نزولر دارد.
یک از د یل این امر ،افزایش میزا نرروذ آب زیرزمینر در
مناطق نزدیس به رسل است که با نلای مح ا دیرر  3و
 ]22مطاب ررت دارد .نلررای نشررا داد کرراربری بررار ،مراتررع
ملوسط ،مناطق مسکون و کشاورزی-بار بیشرلرین ترأثیر را
بر الانسیل آب زیرزمین داشلهاند که از د یل آ مر تروا

رابط و همکاران :تعیین پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از مدلهای شبکۀ عصبی مصنوعی ،جنگل تصادفی ...

به اسلرادۀ بیش از حد آب برای مصارف متلل کشراورزی،
باغ و مصارف انسان و بارندر مناس در مراترع ملوسرط
اشاره کرد .در بتش لیلولوژی رسوبات تراس درهای و دشرت
رسوب ضتیم ،کنرلرومرا و سرن آهرس بیشرلرین میرزا
مشارکت در الانسیل آب زیرزمین را داشلهانرد ،چرو ایرن
سن ها توانای زیرادی در جررب و ذخیررۀ آب دارنرد  6و
 .]15همچنین ،نلای نشرا داد برا کراهش موقعیرت شری
نسب الانسیل آب زیرزمین افزایش ایردا کررده اسرت .بره
دلیل اینکه با افزایش  RSPبره منراطق خرطالررأس نزدیرس
م شویم که در این مناطق بیشلر حالت صترهسرن دارنرد
که در حوضۀ مطالعهشده دیده م شرود و کراهش الانسریل
امری بدیه است .نلای نشا دهنردۀ افرزایش الانسریل آب
زیرزمین با افزایش  TPIترا م ردار صررر و سرپ  ،کراهش
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الانسیل آب زیرزمین است .افزایش م دار  TPIنشا دهندۀ
مناطق با شی با است که سب افزایش رواناب م شرود و
بررا نلررای  ]37مطاب ررت دارد .شررکل  4نلررای حاصررل از
مدلسازی الانسیل آب زیرزمین در حوضۀ آبتیرز دریاچرۀ
ارومیه را با اسلراده از مدلهای یادشده نشا م دهد.
جرردول  2مسرراحت و درصررد مسرراحت هررر یررس از
کاسهای الانسیل آب زیرزمین را در مدلهرای متللر
نشا م دهد .بر اساس جدول یادشرده ،در همرۀ مردلهرا
طب رره بررا الانسرریل خیل ر کررم آب زیرزمین ر بیشررلرین
مساحت را به خود اخلصاص داده اسرت و طب رۀ ملوسرط
الانسیل آب زیرزمینر بره غیرر از مردل  GLMکملررین
مساحت را دارد.

شکل  .3نقشۀ پارامترهای استفادهشده در تعیین پتانسیل آب زیرزمینی در حوضۀ آبخیز دریاچۀ ارومیه
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شکل  .4نقشۀ پتانسیل آب زیرزمینی در حوضۀ آبخیز ارومیه  SVM )c ،RF )b ،ANN )aو GLM )d
جدول  .2مساحت و درصد مساحت کالسهای مختلف پتانسیل آب زیرزمینی
مدلها

کالس پتانسیل

مقدار کمی

مساحت (کیلومترمربع)

مساحت ()٪

ANN

خیل کم
کم
ملوسط
زیاد
خیل زیاد

0/2-0
0/4 – 0/2
0/6 – 0/4
0/8 – 0/6
1 - 0/8

18913/3
9473/1
7125/1
7306/6
9008/5

36/5
18/28
13/75
14/1
17/38

RF

خیل کم
کم
ملوسط
زیاد
خیل زیاد

0/2-0
0/4 – 0/2
0/6 – 0/4
0/8 – 0/6
1 - 0/8

17200/8
10549/6
7963/5
7583/1
8529/6

36/69
18/82
13/72
13/95
16/83

SVM

خیل کم
کم
ملوسط
زیاد
خیل زیاد

0/2-0
0/4 – 0/2
0/6 – 0/4
0/8 – 0/6
1 - 0/8

18070
9523
7576/4
7610/8
9046/5

34/87
18/37
14/62
14/69
17/46

GLM

خیل کم
کم
ملوسط
زیاد
خیل زیاد

0/2-0
0/4 – 0/2
0/6 – 0/4
0/8 – 0/6
1 - 0/8

28083/4
8637/2
5267/9
4515/5
5322/6

54/19
16/67
10/16
8/71
10/27

شکلهرای  5و  6نلرای حاصرل از قردرت اریشبینر
مدلها بر اسراس م رادیر  ROCرا در دو بترش آمروزش و
اعلبارسنج نشا م دهد .بر اساس شکلهای یادشده در
هر دو بتش میزا ایشبین دقت مدلهای ANN, SVM

و  RFعال و دقت مدل  GLMخیلر خروب بروده اسرت.
همچنین ،جدول  3اولویتبندی مدلها را بر اساس میرزا
 AUCنشا م دهد .بر این اساس ،مردل  ANNبیشرلرین
دقت و مردل  GLMدقرت کملرری (دقرت خیلر خروب)

رابط و همکاران :تعیین پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از مدلهای شبکۀ عصبی مصنوعی ،جنگل تصادفی ...

نسبت به سایر مدلها دارد .جدول  4نیز نلای بهدستآمده
از دقت ترکیس طب ات با اسلراده از شاخ سرط ،سرلول
هسله را نشا م دهد .بر اسراس ایرن شراخ هرر چهرار
مدل با دقت مناسب به ترکیس طب ات ارداخلهاند.
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جدول  5نلای وز ااراملرها را حاصل از اجرای مردل
 RFنشا مر دهرد .برر اسراس مردل  RFاراراملر ارتررا
مهمترین عامل در تعیین منراطق الانسریل آب زیرزمینر
داشله و ااراملر جهت شی کملرین وز را داشله است.

شکل  .6نتایج مقادیر  ROCدر بخش اعتبارسنجی مدلها

شکل  .5نتایج مقادیر  ROCدر بخش آموزش مدلها

جدول  .3اولویتبندی مدلها بر اساس نتایج مقدار  AUCدر دو مرحلۀ آموزش و اعتبارسنجی
اولویتبندی

ROC
مدل

آموزش

اعتبارسنجی

اولویت بر اساس آموزش و اعتبارسنجی

ANN
RF
SVM
GLM

0/915
0/907
0/905
0/891

0/909
0/906
0/902
0/884

1
2
3
4

مقادیر TSS
TSS
0/781
0/778
0/775
0/756

جدول  .4کالسهای پتانسیل آب زیرزمینی و شاخص سطح سلول هسته

ANN

RF

SVM

GLM

کالسها
خیل کم
کم
ملوسط
زیاد
خیل زیاد
خیل کم
کم
ملوسط
زیاد
خیل زیاد
خیل کم
کم
ملوسط
زیاد
خیل زیاد
خیل کم
کم
ملوسط
زیاد
خیل زیاد

چشمههای آموزشی
درصد
تعداد چشمه
2/86
213
4/67
347
5/11
380
28/47
2117
58/89
4380
2/18
162
10/76
800
14/99
1115
22/97
1708
49/11
3652
2/65
197
4/76
354
9/17
682
18/78
1397
64/64
4807
11/97
890
12/69
944
13/12
976
19/5
1450
42/72
3177

چشمههای اعتبارسنجی
درصد
تعداد چشمه
2/45
78
4/52
144
4/64
148
28/55
910
59/84
1907
2/2
70
9/54
304
15/28
487
22/59
720
50/39
1606
2/32
74
5/02
160
9/48
302
19/23
613
63/95
2038
12/08
385
15/34
489
16/76
534
24/47
780
31/35
999

SCAI

کل چشمهها
2/66
4/59
4/88
28/51
59/37
2/19
10/15
15/14
22/78
49/75
2/49
4/89
9/32
19/01
64/29
12/02
14/02
14/94
21/99
37/03

SCAI

14/77
2/99
1/56
0/48
0/44
11/62
2/34
1/25
0/72
0/31
14/68
3/74
1/47
0/74
0/27
4/51
1/19
0/68
0/4
0/28
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جدول  .5وزن پارامترهای استفادهشده برای تعیین مهمترین
پارامترها بر اساس مدل RF

پارامتر

وزن

ارترا
کاربری اراض
شی
فاصله از رسل

69/29
46/02
45/49
44/36
73/93
24/88
23/41
23/14
20/48
19/95
18/66
18/42
13/76
8/11

TWI

لیلولوژی
بارندر
تراکم آبراهه
TPI

انحنای تواوررافیس
فاصله از آبراهه
RSP

تراکم رسل
جهت شی

نتیجهگیری
با توجه به هزینهبر و زما بر بود آزمرایشهرای اکلشراف
منابع آب زیرزمین  ،تهیۀ ن شۀ الانسیل آب زیرزمینر برا
اسرلراده از روشهرای نرروین یرادریری ماشررین برا هرردف
حرارت ،مدیریت و بهرهبرداری صحی ،از منرابع آب امرری
مهم است .با توجه به افزایش جمعیت و نیاز غرای بیشرلر
و ضرورت بررس وجود منابع آب زیرزمین تح یق حاضرر
انجام شد .در این تح یرق برا در نظرر رررفلن ااراملرهرای
تأثیرررار و با اسلراده از مدلهای شبکۀ عصب مصرنوع ،
جنرل تصادف  ،ماشین بردار اشلیبا و رررسریو خطر
ن شۀ الانسیل آب زیرزمین حوضۀ آبتیز ارومیه تهیه شد.
نلای مدل  RFنشا داد یههای ارترا  ،کراربری اراضر ،
شی  ،فاصله از رسل TWI ،و لیلولوژی بهترتی مهمترین
عوامررل مررثثر بررر الانسرریل آب زیرزمینر هسررلند کرره در
تح ی ررات زیررادی  37 ،22 ،20 ،15 ،3 ،2و  ]40مررورد
تأکید قرار ررفلهاند و ااراملرهای بارندر  ،ترراکم آبراهره،
 ،TPIانحنای تواوررافیس ،فاصرله از آبراهره ،RSP ،ترراکم
رسل و جهت شی در ردههای بعدی هسلند .]22
منحن  ROCرسمشرده نشرا داد دقرت مردلهرا در
برآورد مناطق دارای الانسیل آب زیرزمین هم در مرحلرۀ
آزمو و هم در مرحلۀ اعلبارسنج عال بوده است که بره
معنای عملکرد عرال مردلهرا اسرت .برا توجره بره نلرای

بهدستآمده ،م توا ررت که مدلهای بهکاررفله در ایرن
تح یق توانای زیادی در تعیین مناطق دارای الانسیل آب
زیرزمین دارند و با توجه به سرعت و دقت زیراد مردلهرا،
ایشنهاد م شود کره در تح ی رات مشرابه برهخصروص در
کشورهای در حال توسعه با هدف بهرهبررداری مطمرئن از
این منابع اسلراده شرود .نلرای برهدسرتآمرده از تح یرق
حاضر ،توجه مدیرا  ،دسرتانردرکارا و مسرئو امرر در
اتتاذ تصرمیمهرای آتر مردیریت منرابع آب و همچنرین،
بهرهبرداری از آنها در منط ۀ مطالعات را م طلبد.
منابع
[1].Jothibasu A, Anbazhagan S. Modeling
groundwater probability index in Ponnaiyar
River basin of South India using analytic
hierarchy process. Model. Earth Syst. Environ.
2016; (2): 109.
[2]. Rahmati O, Pourghasemi HR, Melesse AM.
Application of GIS-based data driven random forest
and maximum entropy models for groundwater
potential mapping: a case study at Mehran Region,
Iran. Catena. 2016; (137): 360–372.
[3].Arabameri AR, Sohrabi M, Rezaei KH, Yamani
M, Shirani K. Simulation of Najaf-Abad
watershed groundwater using data driven
ensemble model EBF-Index of entropy. Journal
of Water and Soil Conservation. 2018; 25(2),
[25-48. ]Persian
[4].Davoodi
Moghaddam
D,
Rezaei
M,
Pourghasemi HR, Pourtaghie ZS, and Pradhan
B. Groundwater spring potential mapping using
bivariate statistical model and GIS in
theTaleghan watershed, Iran. Arabian Journal
Geoscience. 2015; 8(2), 913-929.
[5].Chen W, Li H, Hou E, Wang S, Wang G, Panahi
M, et al. GIS-based groundwater potential
analysis using novel ensemble weights-ofevidence with logistic regression and functional
tree models. Science of the Total Environment.
2018; (634): 853–867.
[6].Agarwal R, Garg PK. Remote Sensing and GIS
based groundwater potential & recharge zones
mapping using multi criteria decision analysis
making
technique.
Water
Resources
Management. 2016 ;( 30): 243-260.
[7].Rahmati O, Naghibi SA, Shahabi H, Bui DT,
Pradhan B, Azareh A, et al. Groundwater spring
potential modeling: Comprising the capability
and robustness of three different modeling
approaches. Journal of Hydrology. 2018; (565):
248–261.

1059

...  جنگل تصادفی، تعیین پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از مدلهای شبکۀ عصبی مصنوعی:رابط و همکاران

[8].Chen W, Pradhan B, Li S, Shahabi H, Rizaei H,
Hou E, Wang S. Novel Hybrid Integration
Approach of Bagging-Based Fishers Linear
Discriminate Function for Groundwater
Potential
Analysis.
Natural
Resources
Research.https://doi.org/10.1007/s11053-01909465-w.
[9].Mogaji KA, Lim HS. Application of DempsterShafer theory of evidence model to geoelectric
and hydraulic parameters for groundwater
potential zonation.Journal of Astronomy and
Geophysics. 2018; 7(1): 134-148.
[10]. Naghibi SA, Moghaddam D, Kalantari B,
Pradhan B, Kisi O. A comparative assessment of
GIS-based data mining models and a novel
ensemble model in groundwater well potential
mapping. Journal of Hydrology. 2017; (548):
471–483.
[11]. Lee S, Song KY, Kim Y, Park I. Regional
groundwater productivity potential mapping
using a geographic information system (GIS)
based artiﬁcial neural network model.
Hydrogeology Journal. 2012; (20): 1511–1527.
[12]. Naghibi SA, Pourghasemi HR. A
comparative assessment between three machine
learning models and their performance
comparison by bivariate and multivariate
statistical methods for groundwater potential
mapping in Iran, Water Resources Management.
2015; 29(14): 5217–5236.
[13]. Mousavi SM, Golkarian A, Naghibi SA,
Kalantari B, and Pradhan B. GIS-based
Groundwater Spring Potential Mapping Using
Data Mining Boosted Regression Tree and
Probabilistic Frequency Ratio Models in Iran.
Geosciences. 2017; 3(1): 91-115.
[14]. Lee S, Hyun Y, Lee M. Groundwater
Potential Mapping Using Data Mining Models
of Big Data Analysis in Goyang-si, South
Korea. Sustainability. 2019; (11): 1678.
[15]. Haghizade A, Moghaddam D, Pourghasemi
H. GIS-based bivariate statistical techniques for
groundwater potential analysis.Journal of Earth
System Science. 2017; (126): 109.

[18]. Kordestani MD, Naghibi SA, Hashemi H,
Ahmadi K, Kalantar B, Pradhan B. Groundwater
potential mapping using a novel data-mining
ensemble model. Hydrogeology. 2018; (27):
211–224.
[19]. Golkarian A, Naghibi SA, Kalantar B,
Pradhan B. Groundwater potential mapping
using C5.0, random forest, and multivariate
adaptive regression spline models in GIS.
Environmental Monitoring and Assessment.
2018; 190(3): 149.
[20]. Golkarian A, Rahmati O. Use of a maximum
entropy model to identify the key factors that
influence groundwater availability on the
Gonabad Plain, Iran. Environmental Earth
Sciences. 2018; (77): 369.
[21]. Shafiei N, AmirAhmadi A, Rahmani A.
Finding potential sources of underground water
catchment model Shannon entropy Nour plain
mamasani. Journal of Geographic space. 2019;
19(66): 291-304. ]Persian[
[22]. Zabihi M, Pourghasemi HR, Behzadfar M.
Groundwater
Potential
Mapping
using
Shannon's Entropy and Random Forest Models
in the Bojnourd Township. Journal of
EcoHydrology. 2015; 2(2): 221–232. ]Persian[
[23]. Chowdhury A, Madan C, Bimal C.
Integrated remote sensing and GIS-based
approach for assessing groundwater potential in
West Medinipur district, West Bengal, India.
International Journal of Remote Sensing. 2009;
(30): 231–250.
[24]. Yeh HF, Cheng YS, Lin H, Lee C. Mapping
groundwater recharge potential zone using a
GIS approach in Hualian River, Taiwan.
Sustainable Environment Research. 2016; (26):
33–43.
[25]. Gaur S, Chahar R, GraillotD. Combined use
of groundwater modeling and potential zone
analysis for management of groundwater.
International Journal of Applied Earth
Observation and Geoinformation. 2011; (13):
127–139.

[16]. Thapa R, Gupta S, Guin S, Kaur H.
Assessment of groundwater potential zones
using multi-influencing factor (MIF) and GIS: a
case study from Birbhum district, West Bengal.
Appl. Water Sci.2017; (7): 4117-4131.

[26]. Manap MA, Nampak H, Pradhan B, Lee S,
Soleiman WNA, Ramli MF. Application of
probabilistic-based frequency ratio model in
groundwater potential mapping using remote
sensing data and GIS. Arab. J. Geosci. 2012;
7(2): 711-724.

[17]. Miraki SH, Zanganeh S, Chapi K, Singh VP,
Shirzadi A, Shahabi H, Pham BT. Mapping
Groundwater Potential Using a Novel Hybrid
Intelligence Approach. Water Resources
Management.2019; (33): 281–302.

[27]. Ayazi MH, Pirasteh S, Arvin AKP,
PradhanB, Nikouravan B, Mansor S. Disasters
and risk reduction in groundwater: Zagros
mountain southwest Iran using geo-informatics
techniques. Dis. Adv.2010; (3): 51-57.

1399  زمستان،4  شمارۀ،7  دورۀ،اکوهیدرولوژی
[28]. Samy I, Shattri M, Bujang BK, Ahmad R.M.
Structural geologic control with the limestone
bedrock associated with piling problems using
remote sensing and GIS: a modified
geomorphological method. Environ. Earth Sci.
2011; 66: 8. 2185-2195.
[29]. Tehrany MS, Pradhan B, Jebur MN. Spatial
prediction of flood susceptible areas using rule
based decision tree (DT) and a novel ensemble
bivariate and multivariate statistical models in
GIS. J. Hydrol. 2013; (504): 69-79.
[30]. Lee S, Ryu JH, Lee MJ, Won JS. The
application of artificial neural network to
landslide susceptibility mapping at Janghung,
Korea. Mathematical Geology. 2006; 38(2):
199-220.
[31]. Caniani D, Pascale S, Sdao F, and Sole A.
Neural networks and landslide susceptibility: a
case study of the urban area of Potenza. Natural
hazards. 2008; (45): 55-72.
[32]. Peng L, Ruiqing NBH, Xueling W, Yannan
Z, Runqing Y. Landslide Susceptibility
Mapping Based on Rough Set Theory and
Support Vector Machines: A Case of the Three
Gorges Area, China. Geomorphology. 2014;
(204): 287–301.
[33]. Tien Bui D, Pradhan B, Owe L, Inge R.
LandslideSusceptibility Assessment in Vietnam
Using Support Vector Machines, Decision Tree,
ANaive Bayes Models. Mathematical Problems
in Engineering. 2012; 1-26.
[34]. CataniF, Lagomarsino D, Segoni S, Tofani
V. Landslide susceptibility estimation by
random forests technique: sensitivity and scaling
issues. Natural Hazards Earth System Science.
2013; 13: 2815-2831.

1060
[35]. Nicodemus KK. Letter to the Editor: On the
stability and ranking of predictors from random
forest variable importance measures. Briefings
in Bioinformatics. 2011; (12): 369-373.
[36]. Youssef AM, Pourghasemi H.R, Pourtaghi
Z.S,Al-Katheeri M.M. Landslide susceptibility
mapping using random forest, boosted
regression tree, classification and regression
tree, and general linear models and comparison
of their performance at Wadi Tayyah Basin,
Asir Region. Saudi Arabia Landslides. 2015;
DOI 10.1007/s10346-015-0614-1.
[37]. Arulbalaji P, Padmalal D, Sreelash K. GIS
and AHP techniques Based Delineation of
Groundwater potential Zones: a case study from
southern Western Ghats, India. Scientific
Reports, 2019; 9: 2082.
[38]. Al-Abadi A, Al-Temmeme A, Al-Ghanimy
A. A GIS-based combining of frequency ratio
and index of entropy approaches for mapping
groundwater availability zones at Badra-AlGharbi–Teeb areas, Iraq, Sustain. Water
Resources Management. 2016; 2(3): 265-283.
[39]. Deng F, Deng Z,Lv D,Wang D, Duan H,Xing
Z. Application of remote sensing and GIS analysis
in groundwater potential estimation in west
Liaoning Province, China. Journal of Engineering
Research. 2016; 4(3): 1-17.
[40]. Muniraj K, Jesudhas CJ, Chinnasamy A.
Delineating the Groundwater Potential Zone in
Tirunelveli Taluk, South Tamil Nadu, India,
Using
Remote
Sensing,
Geographical
Information System (GIS) and Analytic
Hierarchy
Process
(AHP)
Techniques.
Proceedings of the National Academy of
Sciences, India Section A: Physical Sciences.
2019; Doi.org/10.1007/s40010-019-00608-5.

