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تهیۀ نقشۀ پتانسیل آب زيرزمیني با استفاده از مدلهای انتروپي شانون و جنگل تصادفي در
دشت بجنورد
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 .1دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد
 .2استاديار گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زيست ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شیراز
 .3دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،سازمان مديريت و برنامهريزی استان خراسان شمالی
(تاريخ دريافت -94/04/22 :تاريخ تصويب)94/06/22 :

چکیده
امروزه تأمین آب بهمنظور تحقق اهداف توسعۀ پايدار يکی از مهمترين دغدغهها و چالشها در اکثر کشوورهای جهوان اسوت.
بههمین دلیل ،تعیین مناطق دارای پتانسیل آب زيرزمینی ،از ابزارهای مهم در حفاظوت ،موديريت و بهورهبورداری از منوابع آب
بهشمار میرود .بر اين اساس ،پژوهش حاضر با هدف اولويوتبنودی عوامول موثرر بور پتانسویل آب زيرزمینوی و پهنوهبنودی
حساسیت آن با استفاده از مدلهای انتروپی شانون و جنگل تصادفی در دشت بجنورد برنامهريوزی شوده اسوت .بودين منظوور
اليههای اطالعاتی درجۀ شیب ،جهت شیب ،شکل شیب ،طول شیب ،طبقۀ ارتفاعی ،شواخ

رطوبوت توپووگرافی ،فا وله از

گسل ،تراکم گسل ،فا له از آبراهه ،تراکم زهکشی ،زمینشناسی و کواربری اراضوی بوهعنووان عوامول موثرر بور پتانسویل آب
زيرزمینی شناسايی و در نرمافزار  ArcGISرقومی و تهیه شد .سپس با استفاده از مدلهای انتروپی شوانون و جنگول تصوادفی،
وزن هر يک از عوامل مثرر در نرمافزار آماری  Rمحاسبه و در نهايت نقشههای پتانسیل آب زيرزمینی برای منطقۀ تحقیق تهیوه
شد .نتايج ارزيابی دقت روشهای پهنهبندی پتانسیل آب زيرزمینی با استفاده از منحنی تشخی

عملکرد نسبی( ،)ROCبیوانگر

دقت خیلی خوب مدل انتروپی شانون ( 85/55در د) در مقايسه با مودل جنگول تصوادفی ( 76/95در ود) اسوت .همچنوین
براساس مدل انتروپی شانون اليههای کاربری اراضی ،لیتولوژی ،فا له از آبراهه و طبقۀ ارتفاعی بیشترين توأریر را بور پتانسویل
آب زيرزمینی در منطقۀ مطالعاتی داشتهاند.
واژههای کلیدی :پتانسیل آب زيرزمینی ،چشمه ،دشت بجنورد ،مدل انتروپی شانون ،مدل جنگل تصادفی.

* نویسندۀ مسئول

Email: hr.pourghasemi@shirazu.ac.ir
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مقدمه
امروزه تأمين آب در راستا ي تحقت اهتدا توست ۀ پ یتدار،
یکي از مهمترین دغدغهه و چت ش هت در اثرتر ثرتوره ي
جه ن بهویژه در منطقۀ خ ورمي نه است .وض يت منت ب آبتي
در ثرور ایران بهگونهاي است ثه ب وجود حدوداً  1درصد از
جم يتتت جه ت ن ،ستتهم ثرتتور از ثتتآ من ت ب آب تيرین
تجدید ونده ،تنه 0/36درصد است ][6؛ این در ح شي استت
ثه منت ب آب زیرزمينتي در ثرتور در حتدود  77/8درصتد
مص ر رب ،صن ت و ثر ورزي را تأمين ميثنند ] .[5آب
زیرزميني بهدشيآ خصوصي ت مانتو از ب يتآ دمت ي ث بتت،
ارزش توس هاي ثم ،دسارسي گسارده و تأثيرپت یري ثتم از
خرکس شي از مهمترین من ب ط ي ي به تم ر متيرود ].[20
آب زیرزميني بهعنوان آب موجود در منطقۀ ا ت توصتيف
مي ود ثه تم م خلآ و فرج خ ک و س زنده ي زمين ن سي
پ یينتر از سطح را پر ميثند ] .[14وجود آب زیرزمينتي در
هر نقطه از ثرۀ خ ثي ،نايجۀ برهمکن بين عوامآ ابليمي،
زمين ن سي ،هيدروشوژیکي ،فيزیوگرافي و اثوشتوژیکي استت
] .[26حرثت آب زیرزميني تحت تأثير ف ثاوره ي ما تددي
از جمله توپوگرافي ،سنگ ن ستي ،ست خا ر زمتين ن ستي،
ک ه (تراثم ،اندازه و ارت ط) ،تخلخآ ث نویته ،تغ یتۀ آب
زیرزميني ،اشگوي زهکرتي ،تکآ زمتين ،پو ت زمتين و
رایط ابليمي است ] .[23 ،29 ،34 ،35بيگم ن بت درنرتر
گرفان عوامآ مؤثر ميتوان به تهيتۀ نقرتههت و پتي بينتي
پا نسيآ آب زیرزميني ب اساف ده از روشه ي مخالف در هر
منطقه بهمنرور مدیریت صحيح این من ب ب ارزش پرداخت.
وبو خرکس شيه ي مانت وب و طتو ني و نوست ن زیت د
آبوهوا از عوامآ اصلي ثم ود آب بهویژه من ب آب ستطحي
استتت ثتته فر ت ر م ت عفي را بتتر من ت ب آب زیرزمين تي وارد
ميثند .بر این اس س اجراي پژوه هت ي بيرتار در زمينتۀ
پا نسيآیت بي ،اثارت و بهترهبترداري بهينته از منت ب آب
زیرزميني ،ضروري بهنرر ميرسد .روشهت ي م متول متورد
اساف ده بتراي تهيتۀ منت ط داراي پا نستيآ آب زیرزمينتي
اصو ً براس س مط ش ت و ب زدیتده ي صتحرایي استت ]،[15
ام ت يين من ط داراي پا نسيآ آب زیرزميني در هتر واحتد
زمين ن سي ب بهثت رگيري تکنيتکهت ي ست م نۀ اطالعت ت
جغرافي یي و سنج از دور ،رو ي سودمند در سطح جهت ن
تتتن خاه تتتده استتتت ] .[19روشهتتت ي ما تتتددي در
پا نسيآی بي آب زیرزميني استاف ده تدهانتد ثته متيتتوان
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مدله ي نس ت فراواني ،1وزن واب ه ،2رگرسيون شجستايک
و اناروپي نون 4را ذثتر ثترد ].[13 ،22 ،26 ،29 ،30 ،34
در همين راسا محقق ن بسي ري به تهيه و ارزی بي نقرهه ي
من ط داراي پا نسيآ آب زیرزميني به روشه ي مخالتف از
جمله منط ف زي و بتوشين پرداخاتهانتد ]،21 ،24 ،37 ،38
 .[12 ،16 ،17برختتي از محققتت ن نيتتز ارزیتت بي متتدلهتت ي
احامت تي را متتدنرر بتترار دادهانتتد ] .[8 ،9 ،11 ،18 ،25در
این راسا پورتقي و پورب سمي ] [34به ارزی بي پا نستيآ آب
زیرزميني ب اساف ده از نق ط چرتمه در هرستا ن بيرجنتد
پرداخاند .بدین منرور ایر ن از روشهت ي نست ت فراوانتي،
وزن واب ه و رگرسيون شجسايک در محيط س م نۀ اطالعت ت
جغرافي یي اساف ده ثردنتد و نرت ن دادنتد ثته روش نست ت
فراواني ب مقدار ستطح زیتر منحنتي ( 5)AUCبرابتر 75/69
درصد بهارین عملکترد را دا تاه استت .نقي تي و همکت ران
] [26از مدل نس ت فراواني و اناروپي نون بهمنرتور تهيتۀ
نقرۀ پا نسيآ آب زیرزميني در حوضۀ آبخيز مغ ن خراست ن
رضوي استاف ده ثردنتد .نات یج ایرت ن نرت ن داد ثته متدل
اناروپي نون ب سطح زیر منحنتي برابتر بت  91/21درصتد
ث رایي بسي ر من س ي دا اه است.
ب توجه به اینکه اجراي آزم ی هت ي اثارت في منت ب
آب زیرزميني ني زمند صر زمت ن و هزینتۀ بستي ر زیت دي
است ،اساف ده از تکنيکه ي جدیتد از جملته ست م نههت ي
اطالع ت جغرافي یي و سنج از دور در این زمينه ضروري
بهنرر ميرسد .نقرهه ي پا نسيآ آب زیرزميني متيتوانتد
متتتورد استتتاف دۀ متتتدیران و برن متتتهریتتتزان بتتتهمنرتتتور
سي ساگ اريه و برن مهریزيهت ي خترد و ثتالن ثرتوره
برار گيرد .بر این اس س ،ت يين من ط داراي پا نستيآ آب
زیرزميني یکي از ابزارهت ي مهتم در حف تتت ،متدیریت و
بهرهبرداري از من ب آب است ] .[13نرر به اهميت موضو
و همچنين خرکس شيه ي بهوبو پيوساه در د ت بجنورد
] ،[3ن س یي من ب آب زیرزميني و مدیریت صتحيح ایتن
من ب به عنوان راهک ر توست ۀ جت م و پ یتدار امتري حت زز
اهميت است .بن براین در پژوه ح ضر س ي بتر آن استت
6
ثه ب اساف ده از مدله ي اناروپي نون و جنگآ تص دفي
1. Frequency Ratio
2. Weights-of-Evidence
3. Logistic Regression
4. Shannon’s Entropy
5. Area Under the Curve
6. Random Forest

ذبیحي و همکاران:

تهیۀ نقشۀ پتانسیل آب زيرزمیني با استفاده از مدلهای انتروپي شانون و…

ارت ط بين پا نسيآ آب زیرزميني ب هریک از عوامآ متؤثر
بتتر آن ،بتتهدستتت آیتتد و در نه یتتت نقرتتۀ پا نستتيآ آب
زیرزميني د ت بجنورد بتر است س اطالعت ت چرتمههت ي
موجود در منطقه تهيته تود .ارزیت بي صتحت متدلهت ي
اساف ده ده و نيز مق یسۀ آنه از دیگر هد هت ي پتژوه
ح ضر است.
مواد و روشها
منطقۀ مط ش تي ،بخ جنوبي هرسا ن بجنورد در مرثز
استتا ن خراستت ن تتم شي بتت مستت حاي حتتدود 1243
ثيلومارمرب است ثه از شح ظ جغرافيت یي بتين مخاصت ت
 56درجتته و  18دبيقتته ت ت  57درجتته و  44دبيقتتۀ طتتول
ربي و  37درجه و  13دبيقه تت  38درجته و  17دبيقتۀ
عرض م شي برار گرفاه و بر اس س دساهبندي حوضهه ي
آبخيز توسط ج م ب ،موسوم به د ت بجنورد است .ثمينه
و بيرينۀ ارتف در منطقۀ تحقي به ترتيتب  877و 2967
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مار از سطح دری ست .همچنين مي نگين بلندمدت ب رندگي
در هرسا ن نيتز  266/4ميلتيماتر گتزارش تده استت.
براس س گزارشه ي س زم ن آب منطقهاي اسا ن خراست ن
تتم شي ،در منطقتتۀ مط ش ت تي  695حلقتته چ ت ه عمي ت و
نيمهعمي  21 ،ر اه بنت ت و  234ده نته چرتمه وجتود
دارد .بن بر آخرین آم ربرداري در د ت بجنتورد طتي ست ل
 ،1381مجمو بردا تت از منت ب آب زیرزمينتي 101/86
ميليتون ماتتر مک تب مح ست ه تده استتت .در ایتن بتين،
بيرارین بهرهبرداري ب  64/65درصد مربوط به چرمهه و
ثمارین آن ب  4/38درصد مربوط به بنوات است .همچنين
بيرارین مصتر آب اساحصت شي از چت ههت  ،چرتمههت و
بنوات مربوط به بخ ثر ورزي استت .منطقتۀ مط ش ت تي
داراي ي ي مالیم از جنوب به طر تم ل استت ثته در
بسمت جنوب به ثوهسا ن مناهتي متي تود .در تکآ 1
موب يت منطقۀ تحقي در ثرور و اسا ن ارازه ده است.

شکل  .1موقعیت چشمههای استفادهشده در پژوهش بهمنظور تهیۀ نقشۀ پتانسیل آب زيرزمیني در استان خراسانشمالي و کشور

روش کار
بهمنرور اجتراي پتژوه ح ضتر ،نخستت نقرتههت ي پ یته
(نقرهه ي توپوگرافي و زمين ن سي) از س زم نهت و ادارات
ذيربط اخ د .یههت ي اطالعت تي درجتۀ تيب ،جهتت
يب ،کآ يب ،طول تيب (رابطتۀ  ،)1ط قته ارتفت عي،
خص رطوبت توپوگرافي (رابطۀ  ،)2ف صله از گسآ ،تتراثم
گستتآ ،ف صتتله از آبراهتته ،تتتراثم زهکرتي ،زمتين ن ستي و
ث ربري اراضي ب توجه به ست بقۀ پتژوه صتورتگرفاته در

جه ن و ایران ] [22 ،26 ،30 ،34بهعنتوان عوامتآ متؤثر بتر
پا نسيآ آب زیرزميني از روي نقرههت ي پ یته (توپتوگرافي،
زمين ن سي و  )...موجود ب اساف ده از اشح بيههت ي مخالتف
در محيط س م نۀ اطالع ت جغرافي یي ربومي و تهيه تد .بته
ایتتن منرتتور بتت استتاف ده از نقرتتۀ توپتتوگرافي در مقيتت س
 ،1:25000نقرۀ مدل ربومي ارتفت تهيته و عوامتآ درجتۀ
يب ،جهت يب ،کآ تيب ،ط قتۀ ارتفت عي و ت خص
رطوبت توپوگرافي از آن اساخراج د .یۀ اطالع تي ث ربري
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اراضي از ادارۀ ثآ من ب ط ي ي و آبخيزداري اسا ن خراس ن
م شي اخ د .نقرۀ زمين ن ستي منطقتۀ تحقيت نيتز از
ست زم ن زم تين ن س تي ثرتتور تهي ته ،در مح تيط نتترمافتتزار
 ArcGIS 9.3ربومي و یهه ي زمين ن سي ،ف صله از گسآ
و تراثم گسآ از آن اساخراج د .یهه ي مربوط به آبراهته
نيز از نقرۀ توپوگرافي منطقۀ تحقي تهيته تد .بتهمنرتور
ن س یي چرمههت ي موجتود در منطقته عتالوهبتر اجتراي
مط ش ت گسارده صحرایي در منطقتۀ تحقيت  ،بته ست زم ن
تحقيق ت من ب آب ایران (تم ب) مراج ه و اطالع ت موب يت
جغرافي یي چرمهه در د ت بجنورد براي تهيتۀ نقرتههت و
اجراي تحليآه نيز استاف ده تد .پت از ت يتين عوامتآ و
نقرهه ي ی د ده و تهيتۀ ب نتک اطالعت تي و براست س مترور
منت ب ابتتدام بتته تهيتتۀ نقرتتههت ي پا نستيآ آب زیرزمينتي
براس س دادهه ي چرمه و ب اساف ده از متدلهت ي اناروپتي
نون و جنگآ تصت دفي در محتيط ست م نههت ي اطالعت ت
جغرافي ت یي ( )SAGA-GIS ،ArcGISو همچنتتين نتترمافتتزار
آم ري  Rد .در پژوه ح ضر بتهمنرتور مدشست زي نقرتۀ
پا نسيآ آب زیرزميني ب اساف ده از اشگوریام جنگآ تص دفي
از نرمافزار  Rو بساۀ  random Forestاساف ده د.
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توپوگرافي A ،مس حت حوضۀ آبخيز و  αگرادی ن يب بتر
حسب درجه است ].[26 ،32
مدل انتروپي شانون

در اصآ اساف ن بوشازمن ثته نخستاين گت م بتراي توست ۀ
تئوري اناروپي نون بود ،رابطه اي یک به یک بين مقتدار
اناروپي سيستام و درجته آ تفاگي وجتود دارد و بتهطتور
م مول براي بي ن وض يت ترمودین ميکي سيسام استاف ده
م تي تتود ] .[26تئتتوري اناروپ تي را نخستتاين ب ت ر ت نون
به صورت ثمّي بي ن ثرد ] .[39اناروپي ،یکي از رویکرده ي
مدیریاي است ثه بهمنرور برخورد ب بينرمي ،بيث ت تي و
عدم یقينه ي موجود در یک سيستام استاف ده متي تود
] .[32در اناروپي ،ماغيره یي ب حداثرر تأثير در وبو یتک
رخداد ،ت يين و مرخص مي وند .بهمنرتور پهنتهبنتدي و
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ترسيم نقره ب اساف ده از مدل اناروپي
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ثه در آن  Pijتراثم چرتمه در هتر ط قته )Pij( ،احامت ل
وجود چرمه در هر ع مآ و ثالسه ي مرت ط بت آن Hj ،و
 Hjmaxمق ت دیر اناروپتتي و م ت ثزیمم اناروپتتي Ij ،ضتتریب
اطالع ت و  Wijوزن نه یي هر ع مآ استت .ب تد از ت يتين
وزن نه یي هر ع مآ و ضرب آن در ثالسه ي ع مآ م ثور
ی ني مقداره ي  Pijمربوط به هر ع متآ و ثتالسهت ي آن
براس ت س تقستتيم ت تتداد چرتتمه بتتر ت تتداد پيکستتآه ت ي
ثالسه ي عوامآ (جدول  ،)1نقرهه ي وزني ب هتم جمت
تتده و نقرتتۀ نهت یي پا نستيآ آب زیرزمينتي تهيتته تتد.
ط قهه یي ثته حس ستيت بيرتاري دارنتد ،وزن بيرتاري
بهخود اخاص ص ميدهند ].[10 ،26 ،32
مدل جنگل تصادفي

این اشگوریام را نخساين ب ر شئو برایمن و آدل ثت تلر ایجت د
ثردند و توس ه دادند .اشگوریام جنگآ تصت دفي م انتي بتر
دساهاي از درخته ي تصميم است و در ح ل ح ضر یکتي
از بهاتتترین اشگتتتوریامهتتت ي یتتت دگيري استتتت .متتتدل
پي بينيثنندۀ  RFبراس س مي نگينگيري از نا یج ح صآ
از تم مي درخت ه ي تصميم مربوط استاوار استت و بتراي
بسي ري از مجموعه دادهه  ،ط قهبندي ب صتحت بت یي را
انج م ميدهد ] .[1 ،4درخا ن تصت دفي بت درنرتر گترفان
بردار ورودي ،آن را ب هتر درختت در جنگتآ ط قتهبنتدي
ثرده و خروجي ،برچسبه ي ثالسي هساند ثه از اثرریت
آرا دری فت ده است .در ایتن متدل از دو ع متآ ميت نگين
ث هري دبت و مي نگين ث هري جيني براي ت يين اوشویت
تأثير هر یک از عوامآ مؤثر استاف ده متي تود .بتر است س
اته ر نرر نيکودموس ] ،[28استاف ده از ميت نگين ث هرتي
دبت در مق یسه ب خص اهميت جيني در ت يين اوشویت
عوامآ مؤثر ،بهار و پ یدارتر است ،بهویتژه در ترایطي ثته

ذبیحي و همکاران:
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بين ف ثاوره ي محيطي ارت ط وجود دارد .بههمين دشيتآ
در پتتژوه ح ضتتر از مي ت نگين ث هر تي دبتتت در ت يتتين
اوشویت عوامآ مؤثر بر پا نسيآ آب زیرزميني اساف ده د.
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مؤثر و حد اثر هر یک از آنه بت استاف ده از متدل اناروپتي
نون در جدول  1ارازه ده است.
براس س نا یج بتهدستتآمتده ،ط قتۀ ارتفت عي ماوستط
( 1575ت 1881مار) بيرارین ت داد چرمه را در خود ج ي
داده است و دو ط قۀ پ یينتر تف وت چنداني از شح ظ ت تداد
چرمه ب یکدیگر ندارند ثه این امر احام ً بهدشيآ ثم بودن
تراثم زهکري در این ط قه و در نايجه نفوذ بيرار و امکت ن
ورود آب زیرزميني از طریت درز و تک هت بته ستطح در
ط قۀ ارتف عي ماوسط استت .براست س نات یج ارازته تده در
جدول  ،1بيرارین ت داد چرمهه در ثتالس جهتت تيب
جنوب است ثه این امر نر ندهندۀ زی د بودن پا نستيآ آب
زیرزميني در جهت مت ثور استت و ثماترین آن در منت ط
مسطح رخ داده است .ید دشيآ آن وجود گسآه ي منطقۀ
تحقي ب د ثه در جهتهت ي جنتوبي مامرثتز تدهانتد و
بهنحوي در ایجت د درزه و چرتمه مؤثرنتد .نات یج همچنتين
نر ت ن داد ثتته ف صتتلۀ صتتفر ت ت  200ماتتري از آبراهتته نيتتز
بيرارین ت داد چرمه را در خود ج ي داده است.

ارزيابي مدلهای تهیۀ نقشۀ آب زيرزمیني

بهمنرور ارزی بي مدله ي تهيته تده ،از منحنتي ترتخيص
عملکرد نس ي ( 1)ROCاساف ده تد ].[2 ،27 ،31 ،33 ،36
منحني  ROCیک نم ی گرافيکي از موازنۀ بين نرخ خط ي
منفي و مر ت براي هر مقدار احام شي از برشه ست .ستطح
زیر منحني  ،ROCبي نگر مقدار پي بيني سيسام از طریت
توصيف توان یي آن در تخمين درست وبت ی رخداده (وجتود
چرتتمه) و عتتدم وبتتو رختتداد آن (ن تتود چرتتمه) استتت.
ایدهآلتترین متدل ،بيرتارین ستطح زیتر منحنتي را دارد و
مق دیر  AUCاز  0/5ت  1ماغير استت .هتر چته ستطح زیتر
منحني بته یتک نزدیتکتتر ب تد ،بيت نگر بهاترین دبتت از
نقرهه ي پهنهبندي تهيه ده است ].[2
نتايج و بحث
نا یج ح صآ از ارت ط بين پا نسيآ آب زیرزمينتي ،عوامتآ

جدول  .1ارتباط بین پتانسیل آب زيرزمیني ،عوامل مؤثر و تعیین حد تأثیر آنها با استفاده از مدل انتروپي شانون در دشت بجنورد
عامل

ارتف از سطح دری
(مار)

جهت يب

درجۀ يب

طبقه

تعداد پیکسل

تعداد چشمه

Pij

)(Pij

< 1293

375275

34

0/71

0/16

1293 - 1575

332365

39

0/92

0/21

1575 - 1881

310603

59

1/49

0/34

1881 - 2198

272704

44

1/27

0/29

2198 - 2967

90789

0

0/00

0/00

مسطح ()Flat

5329

0

0/00

0/00

مل

268923

22

0/64

0/08

م ل رق

214071

16

0/59

0/07

رق

171483

14

0/64

0/07

جنوب رق

149669

23

1/21

0/14

جنوب

166474

34

1/60

0/19

جنوب غرب

119584

20

1/31

0/15

غرب

122874

19

1/21

0/14

م ل غرب

163329

28

1/35

0/16

<5

399460

47

0/67

0/17

5-15

620236

99

0/91

0/24

15-30

305833

90

1/68

0/43

>30

56207

6

0/61

0/16

)(Hj

1/94

2/91

1/87

Hjmax

2/32

3/17

2/00

Ij

0/16

0/08

0/06



Wij

0/143

0/077

0/062

1. Relative Operating Characteristic
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ادامۀ جدول  .1ارتباط بین پتانسیل آب زيرزمیني ،عوامل مؤثر و تعیین حد تأثیر آنها با استفاده از مدل انتروپي شانون در دشت بجنورد
عامل

طول يب

خص رطوبت توپوگرافي
()TWI

ث ربري اراضي

انحن ي آبراهه
()100/m
انحن ي سطح
()100/m

طبقه

تعداد پیکسل

تعداد چشمه

0 - 3/32
3/32 – 8/39
8/39 – 15/91
< 15/91
> 10/03
10/03 - 12/4
12-4 – 16/13
16/13 – 25/65
جنگآ
مرت
زراعت دیم
زراعت آبي
زمينه ي ب یر
من ط مسکوني
مق ر
مسطح
محدب
مق ر
مسطح
محدب

731542
415216
182699
52279
682022
471608
174426
53680
71550
515867
602337
173374
2635
15973
623840
87448
670448
590728
168527
622481
118279
375592
79875
71741
526
12982
111619
160095
432568
13419
3995
188
857
1015757
342138
22171
1577
93
365793

88
60
22
6
65
68
24
19
4
33
71
68
0
0
64
5
107
96
20
60
11
30
29
3
0
0
17
14
71
0
1
0
0
164
11
1
0
0
52

Pij
0/94
1/13
0/95
0/90
0/75
1/13
1/08
2/78
0/43
0/50
0/92
3/07
0
0
0/81
0/45
1/25
1/28
0/93
0/76
0/73
0/63
2/85
0/33
0/00
0/00
1/20
0/69
1/29
0/00
1/97
0/00
0/00
1/27
0/25
0/35
0/00
0/00
1/12

)(Pij
0/24
0/29
0/24
0/23
0/13
0/20
0/19
0/48
0/08
0/10
0/18
0/62
0
0
0/32
0/18
0/50
0/43
0/31
0/26
0/08
0/06
0/29
0/03
0/00
0/00
0/12
0/07
0/13
0/00
0/20
0/00
0/00
0/68
0/13
0/19
0/00
0/00
0/31

1/81 –2/77

594115

82

1/08

0/30

2/77 –4/55
4/55 –7/99

325750
96078

36
6

0/87
0/49

0/24
0/14

Qft2
Ktr
JKsj
Ksr
Ksn
Kat

شياوشوژي

Qft1
Mur
Jl
TRJs
DCkh
Jd
Sn

ف صله از آبراهه
(مار)

تراثم زهکري (ثيلومار بر
ثيلومار مرب )

0 - 200
200 - 400
400 - 600
600 - 800
> 800
< 1/81

)(Hj

Hjmax

Ij

Wij

1/99

2/00

0/00

0/003

1/81

2/00

0/10

0/140

1/52

2/58

0/41

0/338

1/47

1/58

0/07

0/060

1/55

1/58

0/02

0/021

2/72

3/70

0/26

0/197

1/23

2/32

0/47

0/177

1/94

2/00

0/03

0/028
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ادامۀ جدول  .1ارتباط بین پتانسیل آب زيرزمیني ،عوامل مؤثر و تعیین حد تأثیر آنها با استفاده از مدل انتروپي شانون در دشت بجنورد
عامل

ف صله از گسآ
(ثيلومار)

تراثم گسآ (ثيلومار بر
ثيلومار مرب )

طبقه

تعداد پیکسل

تعداد چشمه

<2/5

465360

76

Pij
1/28

)(Pij
0/28

2/5 -5/4

364994

37

0/80

0/18

5/4 – 8/7

259796

37

1/12

0/25

8/7 – 12/5

166330

18

0/85

0/19

12/5 – 18/3

125256

8

0/50

0/11

< 1/87

1220870

149

0/96

0/20

1/87 –5/91

74325

18

1/90

0/41

5/91 – 10/71

31498

5

1/25

0/27

10/71 – 15/9

55043

4

0/57

0/12

)(Hj

2/26

1/88

Hjmax

2/32

2/00

Ij

0/03

0/06

Wij

0/026

0/073

در جدول ب  :Qft2 ،نهراه ه ي ثواترنري (مخروطافکنهه ي جدید) :Ktr ،ست زند تيرگت ن :JKsj ،ست زند توریجه :Ksr ،ست زند سرچرتمه:Ksn ،
س زند سنگن نه :Kat ،س زند آیا مير :Qft1 ،نهراهه ي ثواترنري (مخروطافکنهه ي بتدیمي) :Mur ،ست زند برمتز بت یي :Jl ،ست زند ر:TRJs ،
س زند مرک :DCkh ،آهک و يآ س ز و خ ثساري بههمراه فسيآ :Jd ،س زند دشيچ ي و  :Snس زند نيور هساند.

بررسي عوامآ دیگر نر ن داده ثه بيرارین ت تداد وبتو
چرمه بهترتيب مربوط به ثالسه ي درجۀ تيب  5تت 15
درجه ،طول يب  0ت  3/32مار ،تتراثم زهکرتي  1/88تت
 ،2/77ط قۀ  10/03ت  12/40از ع مآ  ،TWIانحن ي ستطح
مق ر و انحن ي آبراهۀ محدب ،ث ربري زراعت دیم ثه تفت وت
چنداني ب زراعت آبتي نتدارد ،شياوشتوژي  ،Jlف صتله از گستآ
ثمار از  2509مار و تراثم گسآ ثمار از  1/87است.
وجود رابطۀ م کوس بين ف صله ازگسآ و ت تداد چرتمه
نيز از دیگر نا یج پتژوه ح ضتر استت .ایتن نايجته بتدان
م ن ست ثه هرچه ف صله از گسآ ثمار ب د ،ت داد چرتمه
بيرار است .دشيآ ایتن امتر ،امکت ن ورود آب زیرزمينتي بته
سطح در من ط نزدیتک بته گستآ استت .همچنتين رابطتۀ
م کوس بين ف صله از آبراهه ،تراثم گسآ و طتول تيب بت
وجود پا سيآ آب زیرزمينتي مرت هده متي تود .در همتين
راسا زی د بودن پا سيآ آب زیرزميني اشزام ً ن ي از افتزای
نفوذ آب بهس ب وجود گسآ و تراثم زیت د آن نيستت .نفتوذ
آب به اعم ق و عدم تهور بر سطح زمين در منطقه ب تتراثم
زی د گسآ بهس ب س خا ر آن ميتواند دشيلي بتر ثتم بتودن
پا سيآ آب زیرزميني در این من ط ب د.
نا یج پژوه ح ضر در خصوص ارت ت ط پا نستيآ آب
زیرزميني ب تراثم زهکري نر ن داد ثته بيرتارین ت تداد
چرمه در ط قۀ  1/81ت  2/77ثيلومار بر ثيلومار مرب از
تراثم زهکري برار دارد .در همين زمينه ،رابطتۀ م کتوس
بين تتراثم زهکرتي و پا نستيآ آب زیرزمينتي در د تت

تراثم زهکرتي،

بجنورد وجود دارد؛ بهگونهاي ثه ب افزای
ت داد وبو چرمه ث ه ميی بد.
همچنين براس س نا یج ارازه تده در جتدول )Wij(1
مرخص د ثه عوامآ ث ربري اراضي ،شياوشوژي ،ف صتله از
آبراهه ،ط قۀ ارتف عي ،خص رطوبتت توپتوگرافي ،جهتت
يب ،تراثم گسآ ،درجتۀ تيب ،انحنت ي آبراهته ،تتراثم
زهکرتي ،ف صتتله از گستتآ ،انحنت ي ستتطح و طتتول تيب
بهترتيب بيرتارین وزن (،0/143 ،0/177 ،0/197 ،0/338
،0/021 ،0/028 ،0/060 ،0/062 ،0/073 ،0/077 ،0/140
 )0/003 ،0/026را به خود اخاصت ص دادهانتد .در نه یتت،
نقرۀ پا نسيآ آب زیرزميني منطقۀ تحقي براس س متدل
اناروپي نون تهيه و در کآ  3ارازه ده است.
نا یج بهدستآمده از مدل جنگتآ تصت دفي در تکآ 2
ارازه ده است ثه در آن مي نگين ث هري دبتت و ميت نگين
ث هري جيني ف ثاورهت ي متؤثر در متدل مت ثور مرت هده
مي ود .براس س نا یج این مدل ،عوامتآ ف صتله از آبراهته و
ارتف بيرارین تأثير را بر پا نسيآ آب زیرزميني در منطقتۀ
مط ش تي دارند .عوامآ ث ربري اراضي ،ف صلۀ ثمار از گستآ،
تتتراثم زهکرتتي ثماتتر ،تت خص رطوبتتت توپتتوگرافي و
زمين ن سي نيز بهترتيب در مک نه ي ب دي بترار گرفانتد.
همچنين براست س متدل جنگتآ تصت دفي انحنت ي ستطح و
انحن ي آبراهه ثمارین تأثير را بتر وبتو و پيتدای چرتمه
دا اهاند .در کآ  3نقرۀ پا نستيآ آب زیرزمينتي منطقتۀ
مط ش تي براست س متدل جنگتآ تصت دفي نرت ن داده تده
است.
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شکل  .2میانگین کاهشي دقت و میانگین کاهشي جیني فاکتورهای مؤثر در مدل جنگل تصادفي بهمنظور تعیین پتانسیل آب زيرزمیني
دشت بجنورد

(ب)

(الف)

شکل  .3نقشۀ پتانسیل آب زيرزمیني منطقۀ مطالعاتي با استفاده از مدلهای انتروپي شانون (الف) و جنگل تصادفي (ب)

ط نات یج ح صتآ از تهيتۀ نقرتههت ي پا نستيآ آب
زیرزميني بر است س متدلهت ي اناروپتي ت نون و جنگتآ
تص دفي و ارازه ده در کآ  3مرخص مي ود ثته نات یج
دو مدل م ثور ب یکدیگر تف وته یي دارد .بتهگونتهاي ثته
براس س مدل اناروپي نون ،من ط بت حس ستيت ثتم از
م شي منطقۀ تحقي
شح ظ آب زیرزميني بيرار در بخ
برار گرفاه است .درح شي ثه بر اس س مدل جنگآ تص دفي
من ط ب حس سيت ثتم
بيرار بخ جنوبي تحت پو
پا نسيآ آب زیرزميني است .دشيآ این امتر را متيتتوان در
س خا ر مدل ه ي اساف ده ده و عدم بط يتهت ي موجتود

در مدشس زي عنتوان ثترد .بتهنحتوي ثته در متدل جنگتآ
تص دفي عوامآ ف صله از رودخ نه ،ط ق ت ارتف عي و ف صتله
از گسآ ،مهمترین عوامآاند و ما ب ت ً بيرتارین وزن را در
مدشس زي به خود اخاص ص دادهاند ،امت در متدل اناروپتي
عوامآ ث ربري اراضي و شياوشتوژي بيرتارین وزن را دارنتد.
همچنين براس س تکآ  4متدل اناروپتي ت نون ارزیت بي
بهاري را در مدشس زي در مق یسه ب مدل جنگآ تص دفي از
خود نر ن داده است.
یکي از روشه ي ت يين دبت و ارزی بي مدله  ،اساف ده از
منحني ترخيص عملکترد نست ي ( )ROCاستت .در پتژوه
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ح ضر  30درصد از چرمهه براي مرحلۀ ارزی بي اساف ده تد.
نا یج ارزی بي مدله ي اناروپتي ت نون و جنگتآ تصت دفي بت
اساف ده از منحني  ROCنر ن داد ثه مدل اناروپي ت نون بت
مقدار  AUCبرابر ب  85/55درصد در مق یسه بت متدل جنگتآ

229

تص دفي ب مقدار  AUCبرابر ب  76/95درصد عملکترد بهاتري
دا اه است ثه این مقدار در ط قۀ خيلي خوب برار ميگيترد.
کآ  4نا یج ارزی بي متدلهت ي استاف ده تده بت استاف ده از
منحني ترخيص عملکرد نس ي را نر ن ميدهد.

(الف)

(ب )

شکل  .4منحني  ROCو سطح زير منحني مربوط به نقشۀ پتانسیل آب زيرزمیني با استفاده از مدلهای آنتروپي شانون (الف) و جنگل
تصادفي (ب)
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يب ،ثمارین تأثير را بر وبو چرمه در منطقتۀ تحقيت
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