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 .1استادیار ،گروه علوم و مهندسی آب ،مجتمع آموزش عالی میناب ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس
 .2استادیار ،گروه مهندسی منابع طبیعی ،دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس
 .3استادیار ،مرکز مطالعات و تحقیقات (پژوهشکده) هرمز ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس
(تاریخ دریافت؛  1398/05/15تاریخ تصویب؛)1398/11/22

چکیده
ارزیابی ریسک شوری آبخوان بهخصوص در مناطق نزدیک ساحل اهمیت زیادی دارد .در پژوهش حاضر تالش شد از طریقق
ترکیب مدل پتانسیل آسیبپذیری آبخوان و الگوریتمهای یادگیری ماشین ،چارچوب جامعی برای ارزیابی ریسقک شقوری در
آبخوان سرخون واقع در استان هرمزگان ایجاد شود .در مرحلۀ نخست الیههای ورودی مورد نیاز بقرای تولیقد نقشقۀ پتانسقیل
آسیبپذیری آبخوان براساس مدل دراستیک تهیه و ترکیب شد .سپس ،با استفاده از سه الگوریتم یادگیری ماشین شامل جنگل
تصادفی ،افزایش گرادیان اکسترمم ( )XGBoostو درختان رگرسیون جمقعشقدۀ بیقزی ( )BARTو بقا اسقتفاده از  12فقاکتور
تأثیرگذار روی آب زیرزمینی از جمله رطوبت توپوگرافیک ،خاک ،پوشش گیاهی و عوامل دیگقر ،نقشقۀ احتمقال خطقر شقور
شدن تهیه شد .قبل از مدلسازی آزمون همخطی روی دادهها انجام شد و مشاهده شد که همخطی در بین پارامترهقای ورودی
مدلها وجود ندارد .ارزیابی کارایی مدلسازی با منحنی ویژگی عملگر نسبی ) )ROCنشان داد هر سه الگقوریتم دققت بسقیار
خوب و سطح زیرمنحنی ) )AUCبیش از  90درصد دارند .بنابراین ،هر سه مدل بر اساس میزان سطح زیرمنحنی خود ترکیقب
شدند تا یک نقشۀ واحد برای احتمال وقوع خطر شقوری بقه دسقت آیقد .در انتهقا ،نقشقۀ ریسقک شقوری براسقاس مققادیر
آسیبپذیری ،شوری و احتمال وقوع خطر تهیه شد .نقشۀ ریسک بهدستآمده نشان داد قسمتهقای شقرقی آبخقوان ریسقک
شوری بسیار زیاد دارد که علت این امر تمرکز زیاد زمینهای کشاورزی در این بخش دشت است .نتایج پژوهش حاضر نشان
داد دستیابی به یک نقشۀ قابل اتکا برای ارزیابی ریسک شوری آبخوان به وسیلۀ ترکیب مدلهای یادگیری ماشین و مقدلهقای
آسیبپذیری آبخوان امکانپذیر است.
کلیدواژگان :آب زیرزمینی ،خطر شوری ،جنگل تصادفی ،شاخص دراستیک ،پتانسیل آسیبپذیری.
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مقدمه

پیشبینی دقیق و معنادار به دانش متخصصان نیاز دارنرد.

آبخوانهای ساحلی ،از مهمتریی ذخرایی منراب آب ،در ایر
مناطق هستند .با افزایش بهری بریداری از آبخروانهرا ،توزیر
نامناسب زمانی و مکانی بارندگی و کم برودن تغذیرۀ طبیعری
نسبت به میزان بیداشت ،شوری ای مناب افزایش مرییابرد و
بهتدریج آلودگی سفی های آب شییی را در پی خواهد داشت.
بنابیای  ،در اسرتفاد از منراب آب زییزمینری برهخصرو در
آبخوانهای سراحلی ،بایرد مسرال برهدقرت بیرسری شرد و
همچنی در مورد میزان بهی بیداری تصمیم های مناسبی بره
کار گیفته شود ] .[1شوری مفهومی مناسب بیای بیان کیفیت
آب اسررت و امرریوز شررور شرردن آبهررای شررییی  ،یکرری از
تهدیرردهای جرردی در بحر آلررودگی آب و خررا اسررت .در
بسیاری موارد ،آلودگی آبهای زییزمینی ،در زمانی تشخیص
داد میشود که چا های آب آلود شرد انرد و رفر آلرودگی
آبخوان تقییباً غییممک است .بنابیای  ،پرایش و محافظرت از
ای مناب آسیبپذیی یک موضوع حیاتی است ].[2
روشهررا و ابزارهررای مختلفرری از جملرره بیرسرریهررای
زمی شناسی منطقه ،روشهرای ژلروفیزیکی و تومروگیافی
مقاومت الکتییکی ،[3] 1استفاد از ردیابها و ایزوتوپهای
محیطرری ] ،[4روشهررای هیدروژلوشرریمیایی ،مطالعررا
تجیبی و شبیهسازی انتقرال جییران و انتشرار آلرودگی در
آبهررای زییزمینرری برریای ارزیررابی نفرروذ آب شررور در
آبخوانهای ساحلی استفاد شد اسرت کره از ایر میران،
روشهای هیدروژلوشیمیایی کاربید فیاوانی دارند ].[5
رویکیدهررای مختلفرری از جملرره روشهررای درونیررابی،
مرردلهررای آمرراری ،روشهررای شاخصرری و مرردلهررای
فیایندمحور بیای ارزیابی آلودگی و آسیبپرذییی آب هرای
زییزمینی در دنیا وجود دارد .روش اول بی پایۀ تکنیکهای
زمی آماری مانند روشهای کییجینر ] [6بریای ارزیرابی
ریسک آلودگی در آب زییزمینی است .ای روشها نیاز بره
نقاط نمونهبیداری برا تریاکم زیراد دارنرد و اغلرب برا عرد
قطعیتهرای زیرادی روبرهرو هسرتند .رویکرید دو یعنری
مدلهای آماری بی پایۀ روشهای آماری ماننرد رگیسریون
خطرری و غیرریخطرری ] [7هسررتند .ای ر روشهررا قررادر برره
مرردلسررازی آلررودگی از طییررق همبسررت ی میرران غلظررت
آلود کنند ها و پارامتیهای مؤثی مختلف هستند ] .[8با ای
حال ،همبست ی به معنای علیت نیست و ای مدلها بیای

گیو سو یعنی روشهای شاخصی ،بیشتی بری اسرا وزن
فاکتورهای مؤثی کار میکنند و اغلب ای وزنها بری اسرا
تجیبۀ متخصص اختصا داد میشود .از بی ای روشها
میتوان به شاخص آسیبپذییی ( ،[9] )SIروش دراستیک
] ،[10روش ] [11GODو مرردل ] [12DRAVاشررار کررید.
چهررارمی و پیچیررد ترریی نرروع از روشهررا ،مرردلهررای
فیایندمحور مانند ] [13MODFLOWهستند .ضرعفهرای
اصلی میتبط با ای مدلها ای است کره نخسرت نیراز بره
داد هررای ورودی زیرراد دارنررد ] ،[14و دو اینکرره قابلیررت
کاربید محدود در مقیرا هرای منطقرهای دارنرد ] .[15در
بیشتی مطالعرا قبلری در مرورد آسریبپرذییی و ریسرک
آلودگی آبخوان فقط از روشهای شاخصری اسرتفاد شرد
است .بریای نمونره ،نوحرهگری و ریراحی ] [16بره مطالعرۀ
2
آسیبپذییی آبخوان سیخون با استفاد از مدل دراستیک
و دراستیک فازی پیداختهاند و در انتها نتایج ایر دو روش
با استفاد از عام هدایت الکتییکری ( )ECصرحتسرنجی
شد .نتایج نشان داد مدل فازی همبست ی بیشتیی با عام
 ECدارد .نخعی و همکاران ] [17نیرز برا اسرتفاد از مردل
دراستیک به بیرسی آسیبپرذییی آبخروان خراتونآبراد در
اسررتان کیمرران پیداختنررد .آنهررا برریای ارزیررابی نتررایج از
همپوشانی نقشۀ مدل دراستیک و نیتیا استفاد کیدنرد.
نتایج پژوهش آنها نشان داد هیچیک از نقاطی کره نیتریا
زی راد دارنررد ،در محرردودۀ بررا اسررتعداد آلررودگی کررم قرریار
ن یفته اند و صحت نتایج مردل تأییرد شرد .البتره ،مَتزلرو و
همکاران ] [18با اسرتفاد از روشهرای  SI ،SINTACSو
 IPNOAبرره بیرسرری ریسررک آلررودگی نیترریا در منطقرۀ
ساردینیا در ایتالیا پیداختند .نتایج پژوهش آنها نشران داد
در زمی هرای کشراورزی و منراطقی کره دامرداری انجرا
میدهند ،ریسک نیتیا زیاد است.
اخییاً استفاد از هوش مصنوعی در قالرب ال روریتمهرای
یادگییی ماشی  3به طور موفقیتآمیزی بیای پیشبینی خطی
و ریسک در علو محیطی به کار گیفته شرد انرد ] 19و .[20
تیکیب روشهای یادگییی ماشری برا فاکتورهرای مرؤثی بری
مکانیز شوری میتواند صرحت نقشرۀ ریسرک شروری را در
نواحی ساحلی افزایش دهد ] .[21بیزگی و همکاران با استفاد
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از تیکیب مدلهای یادگییی ماشی برا مردل دراسرتیک بره
بیرسی ریسک آلودگی آبخوان در دشت میند پیداختند ].[22
نتایج پژوهش آنها نشاندهندۀ دقرت زیراد روش برهکاررفتره
است .در تحقیق حاضی تالش خواهد شد که برا یرک ارزیرابی
جام اقدا به تهیۀ نقشۀ ریسرک شروری در آبخروان دشرت
سیخون واق در استان هیمزگان شود .به ای منظرور ،نقشرۀ
پتانسی آسیبپذییی آبخوان با اسرتفاد از مردل دراسرتیک
تهیه خواهد شد .بیای تهیۀ نقشۀ خطری شروری از سره مردل
داد کاوی استفاد خواهد شد .در ادامه ،ای سه مدل تیکیرب
شد و نقشۀ ریسک نهایی تولید خواهد شد.
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صور گیفته به دلی افت آب زییزمینی منطقه ،کشاورزان
دشت سیخون اقدا به نصب  23واحد آبشییی کر روی
چررا هررای کشرراورزی کررید انررد .پسرراب تولیرردی ایرر
آبشررییی ک ر هررا پررس از تولیررد دوبررار وارد چیخ رۀ آب
زییزمینی شد  ،که ای امی سبب شروری و کراهش کیفرت
مناب آب زییزمینی در آیند میشود ].[23

مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

آبخوان سیخون با مساحتی حدود  7636هکتار بره فاصرلۀ
تقییبرری  25کیلررومتیی از بنرردرعبا در دامن رۀ شرریقی-
شمال شریقی کرو گنرو واقر شرد اسرت .ایر محردودۀ
مطالعاتی از شمال شیق و شیق به محدودۀ شمی  -تخرت،
از شمال به محدودۀ سیز سیاهو ،از غیب به محدود هرای
رضوان ،ایسی شیقی و بنردرعبا و از جنروب بره خلریج
فررار منتهرری مرریشررود (شررک  .)1میرران ی بارنرردگی
طوالنیمد در مناطق ارتفاعی و دشتی برهتیتیرب  234و
 219میلرریمترری اسررت .منطقررۀ مطالعررهشررد از نظرری
زمی شناسی ساختاری ،در زون زاگی چی خرورد واقر
شد است .در ای محردود  ،سرازندهایی از پیکرامبیی ترا
کواتینی وجود دارد .جنس آبیفت در بخش غیبری و ورودی
دشت و همچنی میکرزی دشرت ،دانرهدرشرت اسرت و برا
پیشیوی به سمت شمال شیق و جنوب و بهخصو شریق
و جنوب شیقی (خیوجی دشت) از قطی دانرهبنردی آبیفرت
کاسته میشود و آبیفت حالت دانهریز پیردا مریکنرد .ایر
دشت جزء دشتهای ممنوعۀ بحیانی است ،در ایر دشرت
 446حلقرره چررا دارای پیوانرره بررا تخلیررۀ سرراالنه 25/2
میلیونمتیمکعرب وجرود دارد کره در حرال حاضری میرزان
تخلیۀ سالیانه از حد مجاز بیشتی است ،به طوری کره طری
سالهای 1390ر  1395میزان افرت سرط آب زییزمینری
دشت بیابی با  82سانتیمتی و میزان کسیی مخزن بیابی برا
 -2/49میلیونمتیمکعب بود است .همچنی  ،افرت شردید
سط آب زییزمینی ،تخییب کیفری آب زییزمینری دشرت
سیخون نیز به وقوع پیوسته است .بی اسرا بیرسریهرای

شکل  .1موقعیت منطقۀ مطالعهشده و مختصات چاههای
اندازهگیری شوری ()EC

روش کار
چارچوب جام روش پیشنهادی در مطالعۀ حاضی بیاسرا
میاح زیی اسرت .1 :تهیرۀ نقشرۀ آسریبپرذییی آبهرای
زییزمینی برا اسرتفاد از مردل دراسرتیک؛  .2تهیرۀ نقشرۀ
شوری ( )ECآب زییزمینی؛  .3تهیۀ نقشرۀ احتمرال خطری
شوری؛  .4تهیۀ نقشۀ ریسرک شروری آب زییزمینری .ایر
میاح در ادامه توضی داد خواهد شد.
تهیۀ نقشۀ آسیبپذیری با استفاده از مدل دراستیک

ای روش در بسیاری از کشورها (مانند هند و اییان) بریای
ارزیابی آسیبپذییی آلودگی ،بره علرت قابلیرت دستیسری
آسان به داد های ورودی استفاد شرد اسرت ] 24و .[25
نررا ای ر مرردل ) )DRASTICاز حرریو اول پارامتیهررای
1
ورودی گیفته شد که شام  Dیا عمق رسیدن به آب R ،

1. Depth to Water
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یا تغذیۀ خالص A ،1یا محیط آبخوان S ،2یا خرا  T ،3یرا
توپرروگیافی I ،یررا محرریط غییاشررباع 4و  Cیررا هرردایت
هیدرولیکی است ].[26
عمق تا آب زییزمینی بیانکنندۀ عمق از سط زمی تا
سط ایستابی اسرت .بریای تهیرۀ الیرۀ عمرق از داد هرای
انررداز گیرریی سررط ایسررتابی در  10پیزومترری منطقرره بررا
میان ی گییی بیای یک دورۀ  29سراله ( 1368ترا )1397
استفاد شد .نقشۀ عمق سط ایستابی منطقۀ مطالعه شرد
با درونیابی نقاط حاص از میان ی عمق سرط ایسرتابی
پیزومتیها در محیط نی افزار  ArcGISبه دست آمد .تغذیۀ
خالص مقدار آبی است که از سط زمی نفوذ میکند و به
سط ایستابی میرسد .در مدل دراسرتیک فری بری ایر
است که عمد تیی منب تغذیه ،ریزشهای جوی هسرتند.
بیای تهیۀ الیۀ تغذیۀ خالص دشت ابتردا داد هرای تغذیره
میبوط به ارتفاعا  ،بارندگی ،رواناب و پساب که در رابطرۀ
بیالن و مطالعا قبلی ای آبخوان بیرسی شد بود ،با هرم
جمرر شررد .سررپس ،از طییررق رابطررۀ  1کرره برری اسررا
دستورالعم تهیۀ گزارش بیالن آب محدود های مطالعاتی
وزار نییو است ،میزان تغذیه محاسبه شد ].[27
()1
که در رابطۀ یادشد  Rنقشرۀ میرزان تغذیره از سرط بره
میلیمتی H ،نقشۀ میزان هدایت هیردرولیکی و هردایت
هیدرولیکی متوسرط بری حسرب متری بری روز و ارتفراع
خالص تغذیه بی حسب میلریمتری اسرت کره برا توجره بره
مجموع تغذیه و مساحت آبخوان به دست میآید.
5
محیط آبخوان بیرانکننردۀ خصوصریت مییایری مرواد
تشکی دهندۀ آبخوان است .با استفاد از لرو پیزومتیهرا،
لررو چررا هررای اکتشررافی موجررود در منطقرره ،موقعیررت
جغیافیایی لو ها و نقشههای مقراط ژلوالکتییرک ،نروع و
جنس محیط آبخوان مشخص شد.
الیۀ خا نشاندهندۀ محریط خرا یرا همران خرا
سطحی است که در عمق  1/8متریی زمری قریار دارد .برا
توجه به نبود نقشۀ خا از منطقۀ مطالعه شد  ،با اسرتفاد
از اطالعا لو های حفاری دشت ای الیره تیسریم شرد.
1. Net Recharge
2. Aquifer Media
3. Soil Media
4. Impact of the Vadose Zone
5. Attenuation Characteristic

توپوگیافی بهصور شیب و تغییریا شریب سرط زمری
مورد توجه قیار میگیید .بریای تهیرۀ الیرۀ شریب از مردل
رقومی ارتفاع  SRTMبا پیکس سایز  30متی استفاد شد.
الیۀ محیط غیی اشباع همانند الیۀ محیط آبخروان از لرو
پیزومتیها ،لرو چرا هرای اکتشرافی موجرود در منطقره،
موقعیت جغیافیایی لو ها و نقشه های مقاط ژلوالکتییک،
نوع و جنس منطقۀ غییاشباع تهیه شد .هدایت هیدرولیکی
بیانکنندۀ میزان نفوذ آب در خا بریای رسریدن بره آب
زییزمینرری اسررت .اطالعررا میبرروط برره ضررییب هرردایت
هیرردرولیکی از مطالعررا میرردانی میبرروط برره محاسرربا
آزمایش پمپاژ به دست میآید ] .[24با توجره بره آنکره در
آزمایش های پمپاژ ،مقدار پارامتی ضییب قابلیت انتقرال آب
محاسبه میشود ،برا اسرتفاد از ضرخامت اشرباع آبخروان،
مقدار هدایت هیدرولیکی از تقسیم ضییب قابلیرت انتقرال
آب بی ضخامت اشباع آبخروان بره دسرت آمرد .اطالعرا و
نقاط جغیافیایی میبروط بره ضرییب قابلیرت انتقرال و هرم
ضخامت آبیفت دشت از نقشههای موجود تهیه شد .بعرد از
آماد سازی الیهها و اطالعا مورد نیاز دی ی مطابق جدول
 1طبقهبندی پارامتیهای دراستیک بریای تهیرۀ الیرههرای
اطالعاتی منطقۀ مطالعهشد به کار گیفته شد.
در مدل  DRASTICشاخص نهایی حاص ضیب ارزش
عددی رتبهبندیشدۀ هی پارامتی در وزن آن پرارامتی اسرت.
بیای مثال ،پارامتی عمق آب زیریزمینری وزن  5اختصرا
داد میشود و ارزش عددی رتبرههرای مختلرف عمرق آب
زییزمینی از  1ترا  10تغییری مریکنرد .بنرابیای  ،شراخص
 DRASTICحاص از پارامتی عمرق آب زییزمینری از  5ترا
 50تغییی میکند ] .[17در انتها نیرز بری اسرا جردول 2
کال بندی نقشۀ نهایی صور گیفت.
تهیۀ نقشۀ شوری ( )ECآب زیرزمینی
بیای تهیۀ نقشۀ شوری از اطالعا گیفترهشرد از شریکت
آب منطقهای هیمزگان استفاد شد .ایر اطالعرا شرام
مختصررا چررا هررا و میررزان هرردایت الکتییکرری ()EC
انداز گیییشد در چا هاست .شرایان یرادآوری اسرت کره
بیای هی چا چندی نمونه طری سرال موجرود برود کره از
میان ی نمونهها بریای آنرالیز اسرتفاد شرد .در ادامره ،برا
استفاد از روش درونیابی کییجین در محریط نری افرزار
 ArcGISنقشۀ رستیی شوری آب زییزمینی تهیه شد.
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جدول  .1رتبههای مربوط به پارامترهای مدل دراستیک در منطقۀ مطالعهشده
پارامتر
عمق تا سط ایستابی (متی)

تغذیه (میلیمتی)

محدوده

رتبه

مساحت

درصد مساحت

15ر 22/5

3

826/77

10/89

30/5-22/5

2

1881/54

24/78

<30/5

1

4882/88

64/32

22ر 50

1

789/03

10/39

50ر 101

3

280/17

3/69

178-101

6

655/02

8/62

178ر 254

8

1407/42

18/53

<254

9

4460/31

58/75

0ر 2

10

95/76

11/35

2ر 6

9

391/95

46/46

6ر 12

5

291/24

34/52

18-12

2

51/84

6/14

<18

1

12/69

1/50

>4

1

706/59

9/30

4ر 12

2

365/49

4/81

12ر 28

4

1702/62

22/42

28ر 40

6

1393/2

18/35

40ر 80

8

2310/66

30/43

<80

10

1113/39

14/66

و سیلت

2

942/48

12/41

ماسه و سیلت

5

2436/21

32/08

ش و ماسه

6

1387/44

18/27

شنی سن ی

7

2825/82

37/22

سیلتی

3

2486/7

32/75

سیلتی لومی

4

2591/64

34/13

لومی

5

942/12

12/40

شنی

7

1571/49

20/69

ش متوسط

7

1837/89

24/20

ش درشت

8

2271/42

29/91

گیاول و ش

9

3482/64

45/87

توپوگیافی (درصد)

هدایت هیدرولیکی

ر
محیط غیی اشباع

محیط خا

محیط آبخوان

وزن5 :

وزن4 :

وزن1 :

وزن3 :

وزن5 :

وزن2 :

وزن3 :

جدول  .2رتبۀ پتانسیل آسیبپذیری براساس مقادیر شاخص دراستیک
شاخص دراستیک

پتانسیل آلودگی

رتبه

46-23
92-47
136-93
184-137
230-184

آسیبپذییی قاب اغما
آسیبپذییی کم
آسیبپذییی متوسط
آسیبپذییی زیاد
آسیبپذییی خیلی زیاد

0
1
2
3
4
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تهیۀ نقشۀ احتمال خطر شوری
الف) روش استفادهشده

از اطالعا انداز گیرییشرد  ECبره وسریلۀ سرازمان آب
منطقهای بیای تهیۀ نقشۀ احتمرال خطری شروری اسرتفاد
شد .بی ای اسا  ،طبق بیرسی مناب صرور گیفتره و بری
اسا روش ویلکوکس ] [28یک مقدار آستانه تعییف شد.
از آنجا که بی اسا روش ویلکوکس  ECبزر تی یا مساوی
 2250میکیومو بی سرانتیمتری یرک حرد آسرتانه بریای
شوری به منظور آبیراری کشراورزی اسرت ] ،[29بنرابیای
چا ها در دو گیو تقسیم شد :چا های با  ECکمتی از ایر
مقدار و چا های با  ECبزر تی یا مساوی ای مقدار.
سپس ،از سه ال وریتم یادگییی ماشی به نا های جن
2
تصرررادفی ،1افرررزایش گیادیررران اکسرررتیمم ( )XGBoostو
درختهرای رگیسریون جمر شردۀ بیرزی ( ،3)BARTبریای
پیشبینی مکانی شوری در سط ک آبخروان اسرتفاد شرد.
شایان یادآوری است از  70درصد داد ها بیای آموزش و از 30
درصد داد ها بره منظرور اعتبرارسرنجی اسرتفاد شرد ].[30
بهمنظور ارزیابی مدلهرا برا اسرتفاد از مسراحت زییمنحنری
( )AUCدر منحنرری ویژگرری عمل رری نسرربی ( )ROCقرردر
4
پیشبینی مدل و با استفاد از شاخص سط سرلول هسرته
( )SCAIدقت تفکیک بی طبقا بیرسی شد .رابطۀ کمری-
کیفی بی  AUCو دقت پیشبینی که دامنۀ بی  0/5تا  1را
شام میشود بهشیح ذی است0/9 :ر  1دقرت عرالی– 0/8 ،
 0/9دقت خیلی خوب 0/8-0/7 ،دقت خوب 0/7 -0/6 ،دقت
متوسط و 0/5ـ  0/6دقت ضعیف .در نهایرت ،نترایج ایر سره
مدل بی اسا رابطۀ  2تیکیب شد و نقشرۀ نهرایی احتمرال
وقوع خطی شوری بهدست میآید.
()2
میزان مساحت زیری منحنری ROC

که در ای رابطه
الیۀ رسرتیی خطری
هی یک از روشها است و همچنی
شوری هی یک از مردلهاسرت .عردد  3نیرز نشراندهنردۀ
استفاد از  3روش در تحقیق حاضی است.
ب) پارامترهای در نظر گرفتهشده برای مدلسازی

در پژوهش حاضی  12متغیی شام الیههرای درصرد شریب،
1. Random Forest
2. Extreme Gradient Boosting
3. Bayesian Additive Regression Trees
4. Seed Cell Area Index

جهت شیب ،انحنای مقط  5و انحنای توپوگیافیک ،6انحنرای
کلی ،فاکتور طرول و تنردی شریب یرا  ،LSشراخص قردر
جییرران یررا  ،SPIشرراخص رطوبررت توپوگیافیررک یررا ،TWI7
کاربیی ،بافت خا  ،شراخص اخرتال نیمرالشرد پوشرش
گیاهی یا  NDVIو مدل رقومی ارتفاع با توجه به اسرتفاد از
تجیبیرررا کارشناسررران و پژوهشر ر یان در بیرسررریهرررای
صور گیفته ،در منطقۀ مطالعهشرد اسرتفاد شرد .انتخراب
ای الیهها بی اسا میور منراب و تحقیقرا پیشری اسرت.
بیای نمونه ،ساجدی حسینی و همکراران ] [31از الیرههرای
شاخص رطوبرت توپوگیافیرک ،فاصرله از رودخانره ،ارتفراع و
تیاکم زهکشی بیای بیرسی ریسک آلودگی نیتریا اسرتفاد
کید اند .شایان یادآوری است به کار نبیدن الیههرایی ماننرد
عمق آب زییزمینی به علت استفاد ای الیرههرا در قسرمت
بیرسی پتانسری آسریبپرذییی (مردل دراسرتیک) اسرت و
بنابیای  ،نیاز به استفادۀ مجدد نیست .ابتردا ،شراید بره نظری
بیسررد کرره برری بعضرری از ایرر  12پررارامتی و شرروری آب
زییزمینی رابطۀ مستقیمی وجود ندارد ،اما از آنجرا کره ایر
پارامتیها میتوانند بهصور غییمستقیم بی شوری و کیفیرت
آبخوان تأثییگذار باشند ،بنابیای مدلهای داد کاوی خواهند
توانسررت ای ر ال وهررای پنه ران برری شرروری و پارامتیهررای
بیرسیشد را پیدا کنند.
داد های ماهوار ای  SRTMبا قدر تفکیرک  90متری
به منظور تهیۀ مدل رقومی ارتفراعی در منطقرۀ مطالعراتی
استفاد شد .طبقا ارتفاعی مختلف سربب ایجراد شریایط
اقلیمی متفاو شد و در نتیجه سبب ایجاد خرا و نروع
پوشررش گیرراهی متفرراو مرریشررود ] .[32ارتفرراع منطق رۀ
مطالعاتی از  2/29تا  6/81متی متغیی است.
شیب بیشتی فیایند تغذیۀ آبهرای زییزمینری ،نفروذ و
رواناب را کنتیل میکند ] ،[32بنابیای یک فاکتور مؤثی در
بح آلودگی آبهای زییزمینی است .نقشۀ شیب بی اسا
مدل رقومی ارتفاعی با اسرتفاد از ابرزار Spatial Analysis
در محیط نی افزار  ArcGIS 10.3تهیه شرد .جهرت شریب
وابسته به جهت عمدۀ بارش و روند فیزیوگیافیرک اسرت و
روی میزان دریافت بارش و نوع پوشش گیراهی تأثییگرذار
است ] .[33نقشرۀ جهرت شریب از مردل رقرومی ارتفراعی
استخیاج شد.
5. Profile curvature
6. Plan curvature
7. Topographic Wetness Index
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انحنای سرط روی هم یایری و واگیایری جییران ترأثیی
میگذارد و انحنای مقط مطرابق برا جهرت حرداکثی شریب
است و بیشتی روی سیعت جییان در سط تأثییگرذار اسرت
] .[34نقشۀ انحنای توپوگیافیرک ،انحنرای مقطر و انحنرای
کلی با استفاد از مدل رقومی و در محیط نی افرزار SAGA-
 GISتهیه شد .انحنای توپوگیافیک به  3کال مقعی ،هموار
و محرردب تقسرریمبنرردی مرریشررود .مقررادیی منفرری انحنررای
توپوگیافیک بیان ی تقعی و مقرادیی مثبرت آن بیران ی تحردب
سط است .مقادیی صفی نشاندهندۀ هموار بودن سط است
] .[35انحنای مقط نیز به  3کال تقسیم میشود.
شرراخص قرردر جییرران ( )SPIگویررای میررزان قرردر
فیسررایندگی جییران آب اسررت .برری ایر اسررا  ،آب ررذری
متناسب است برا مسراحت ویرژۀ حوضره و شریب ،کره برا
استفاد از رابطۀ  3و توسط نی افزار  SAGA GISمحاسربه
شد ].[36
()3
شریب

که در آن مساحت منطقه بره متیمیبر و
محلی به درجه است.
بیای محاسبۀ فاکتور  LSابتدا نقشۀ شریب منطقره بری
حسب درجه تهیه شد .سپس ،مردل رقرومی توسرط ابرزار
پیکنندۀ گودیها 1اصالح شد و از مدل رقومی اصالحشردۀ
نقشۀ رستیی جهرت جییران 2اسرتخیاج و در نهایرت از آن
نقشۀ رستیی تجم جییان 3بیای ک منطقه به دست آمد.
رابطرۀ  4برریای محاسرربۀ عامر  LSدر نرری افررزار ArcGIS
استفاد شد [.]37
()4
که در آن  Facنقشۀ رستیی جییان تجمعی منطقره(r) β ،

زاویۀ شیب بی حسب درجه ،طول کی اسرتاندارد (کره
بیابی با  22/13متی است) ،شیب کری اسرتاندارد (کره
بیابی با  5/143درجه) است.
شاخص رطوبت توپوگیافی ( )TWIتعیی کننردۀ ترأثیی
توپوگیافی روی میزان سرطوح اشرباع بریای تولیرد روانراب
است که توسط معادلۀ  5محاسبه میشود ].[38
()5
1. Fill Sinks
2. Flow Direction
3. Flow Accumulation
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مساحت ویژۀ منطقره (متیمیبر ) و درجرۀ

که در آن
شیب است.
بیای تهیۀ الیۀ کاربیی و بافت خا نیز از نقشرههرای
سازمان جن ها ،میات و آبخیزداری استفاد شد .شراخص
 NDVIنیز به وسیلۀ تصراویی لندسرت میبروط بره منطقرۀ
مطالعه شد تهیره شرد .در شرک  2نقشرۀ عوامر ورودی
مشخص است.
بعد از آماد سازی الیههای اطالعاتی در نظی گیفتهشد
و نیز الیۀ اطالعرا نقطرهای چرا هرا ،ابتردا بریای تعیری
همخطی از پارامتیهای  Toleranceیا ضییب تحم و VIF
یا عام تور واریانس استفاد شد.
در ادامه ،به معیفی مختصری مردلهرای اسرتفاد شرد
پیداخته میشود.
ج) الگوریتم افزایش گرادیان اکسترمم ()XGBoost

ال وریتم  XGBoostکه توسط چر و گواسرتیی در سرال
 2016پیشنهاد شد است ،نوعی تکنیرک اجیایری کارآمرد
بیای افزایش صرحت و عملکرید ماشری افرزایش گیادیران
( )4GBMو بهخصو افزایش دقت طبقهبندی درختهای
رگیسرریون اسررت .برره خرراطی پرریدازش مررنظم و مرروازی،
 XGBoostدر مقایسه با  GBMعملکید بهتیی دارد ].[39
ایرر ال رروریتم برریای آمرروزش بهترری ،تمررا فاکتورهررای
پیشبینیکنند را همزمان تیکیب میکند ].[40
د) الگوریتم جنگل تصادفی

ای ال وریتم را نخستی بار لئو بیایم و آدل کراتلی ایجراد
کیدند و توسعه دادند .ال وریتم جن تصادفی مبتنری بری
دستهای از درختهای تصمیم است و در حال حاضی یکری
از بهتررریی ال ررروریتمهرررای یرررادگییی اسرررت .مررردل
پیشبینیکننردۀ  RFبری اسرا میران ی گیریی از نترایج
حاص از تمامی درختهای تصمیم میبوطه استوار اسرت و
بیای بسیاری از مجموعره داد هرا ،طبقرهبنردی برا صرحت
زیادی را انجا میدهد .درختان تصادفی با در نظی گریفت
بیدار ورودی ،آن را با هری درخرت در جن ر طبقرهبنردی
کید و خیوجی ،بیچسبهای کالسی هستند که از اکثییت
آرا دریافت شد است .در ایر مردل از دو عامر میران ی
کاهشی دقت و میان ی کاهشی جینی بیای تعیی اولویت
تأثیی هییک از عوام مؤثی استفاد میشود ].[41
4. Gradient Boosting Machine
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شکل  .2نقشههای عوامل مؤثر بر وضعیت آبخوان سرخون
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ه) الگوریتم درختان رگرسیون جمعشدۀ بیزی )(BART

ال وریتم  BARTاز جمله روشهایی است کره دربیگیینردۀ
مجموعهای از درختان رگیسریون اسرت .در واقر BART ،
یک مدل رگیسیون ناپارامتیی بیزی است که بی اسا یک
مدل آماری شام تاب مدل درستنمایی و توزیر پیشری
مشخص و بیازش مدل بی اسرا ال روریتم مونرتکرارلوی
زنجییۀ مارکوفی یا  MCMCانجا میشرود .روش BART
امکان اسرتنباط کامر روی توزیر پسری شرام بریآورد
نقطهای و فاصلهای بیای تاب نرامعلو رگیسریونی در کنرار
برریآورد اثیهررای حاشرریهای پیش ر وهررای بررالقو را فرریاهم
میآورد .همچنی  ،از مدل  BARTمیتروان بریای انتخراب
متغییهای تأثییگذار در کنار انجا پیشبینی متغیری هرد
بهی بید ].[42
تهیۀ نقشۀ ریسک شوری آب زیرزمینی
ریسک به عنوان یک فیایند بیای تخمی احتمال وقروع در
یک رویداد خا با مجموعرهای از شریایط خرا تعییرف
میشود ] .[43ریسک شوری آب زییزمینی را مریتروان برا
همپوشانی الیههای آسیبپذییی آبخوان ،احتمرال خطری و
شوری آب زییزمینی از طییق رابطۀ  6به دست آورد ].[44
در پررژوهش حاضرری الی رۀ شرروری بررا اسررتفاد از داد هررای
انداز گیییشد نمونههای آب زییزمینی آبخوان سیخون و
با استفاد از نی افزار  ArcGISتهیه شرد .الیرۀ میبروط بره
احتمال خطی شوری نیز با استفاد از روشهرای یرادگییی
ماشی که در قسمت قب توضی داد شد ،تهیه شد.
()6

Risk = Vulnerability * Salinity *Probability

نتایج
نتایج ارزیابی آسیبپذیری آبخوان

همانطور که در میحلۀ قب گفته شد ،هفت عامر مرؤثی در
مدل دراستیک تهیه شد .در مدل دراستیک شراخص نهرایی
حاص ضیب ارزش عددی رتبهبندیشدۀ هی پارامتی در وزن
آن پارامتی است .بیای تبدی شاخص دراستیک بره درجرا
مختلف آسیبپذییی کافی است ارزش عددی رتبههرای هری
پررارامتی برره پررنج قسررمت ()10-8 ،8-6 ،6-4 ،4-2 ،2-1
تقسیم شرد و در وزن پرارامتی ضریب شرود .حاصر جمر
تمامی پارامتیها بیای هی قسمت بیان ی درجا آسیبپذییی
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خواهررد بررود .بعررد از اِعمررال مرروارد یادشررد بررازۀ شرراخص
آسیبپذییی منطقه ( ،)168-100مطابق طبقهبندی جدول
 2و در سه گیو آسریبپرذییی کرم ،متوسرط و زیراد قریار
میگیید .نتایج میبوط به محاسبا مدل دراستیک در شک
 3آورد شد است .به طور کلی ،قسمتهای میکزی و غیبی
آبخوان پتانسی بیشتیی از نظی آسیبپذییی دارند و قسمت
شیق دشت از میزان آسیبپذییی کاسته مریشرود .قسرمت
کوچکی از منطقه در شمال غیبی نیز آسیبپذییی متوسرط
دارد .بررا توجرره برره پررارامتیهررای هیرردروژلولوژیکی مررؤثی برری
آسیبپذییی آبخوان به دالیلی از جملره زیراد برودن میرزان
تغذیه ،هدایت هیدرولیکی ،جنس درشتدانۀ محیط آبخوان،
در بخش میکزی و غیبی دشت ،مکانهای برا آسریبپرذییی
زیاد در ای بخش آبخوان قیار گیفته اسرت .از نظری وسرعت
 13درصد از منطقۀ مطالعهشد در محردودۀ آسریبپرذییی
کم 38 ،درصد آسیبپذییی متوسط 49 ،درصد در محردودۀ
آسیبپذییی خیلی زیاد قیار میگیید.
نتایج پهنهبندی شوری آبخوان

همانطور که در قسمت مواد و روشها توضری داد شرد،
بعد از کسب اطالعا اولیه و داد های شروری نمونرههرای
آب زییزمینی با استفاد از روش درونیرابی کییجینر در
محرریط نرری افررزار  ArcGISنقشررۀ رسررتیی شرروری آب
زییزمینی تهیه شد (شک .)2
همانطور که در نقشۀ تغیییا شوری نمایان است ،هی
چه از سمت غیب به سمت شیق آبخوان حیکت کنریم بری
میزان شوری افزود میشود .کمتریی و بیشرتیی میرزان
شرروری آب زییزمینرری بررهتیتیررب بیابرری بررا  706و 8809
میکیومو بی سانتیمتی است .میان ی شوری نیرز 3438
میکیومو بی سانتیمتی است .بی اسرا روش ویلکروکس
قسمتهای شیقی آبخوان کیفیت نرامطلوب بریای آبیراری
دارنررد و قسررمتهررای غیبرری دارای کیفیررت بهترریی برریای
کشاورزی است.
نتایج تهیۀ نقشۀ احتمال خطر شوری
الف) تهیۀ نقشۀ عوامل مؤثر

همانطور که در میاح قب گفته شد ،در پرژوهش حاضری
 12متغیی از مهمتیی عوام مؤثی در بحر آب زییزمینری
شام درصد شیب ،جهت شیب ،انحنرای مقطر  ،انحنرای
توپوگیافیررک ،انحنررای کلرری ،فرراکتور  ،LSشرراخص قرردر
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شکل  .3نقشۀ پارامترهای ورودی و نقشۀ نهایی مدل دراستیک

شکل  .4نقشۀ تغییرات شوری ( )ECآب زیرزمینی آبخوان سرخون

محمدی و همکاران :ارزیابی جامع ریسک شوری آبخوان سرخون با بهرهگیری از ترکیب مدلهای یادگیری ماشین

جییان ،شاخص رطوبت توپوگیافیک ،کاربیی ،بافت خرا ،
شاخص  NDVIو مدل رقومی ارتفاع با توجه به استفاد از
تجیبیررا کارشناسرران و پژوهشرر یان در بیرسرریهررای
صور گیفته ،در نظی گیفته شد و الیۀ  GISمیبوط به ایر
عوام به وسیلۀ روشهای گفتهشد در قسرمتهرای قبر
تهیه شد که نتایج در شک  2نشان داد شد است .شایان
یادآوری است از آوردن نقشۀ شیب و خا به علرت تکریار
در الیههای ورودی مدل دراستیک صی نظی میشود.
ب) تست همخطی متغیرهای مؤثر

اگی در جییان شبیهسازی بی پرارامتیهرا هرمخطری وجرود
داشته باشد ،دقت پیشبینی مدل کاهش مییابد ،در نتیجره
بیرسی تست همخطی بی پارامتیهای مؤثی ضریوری اسرت.
در پررژوهش حاضرری برریای تعیرری هررمخطرری از پارامتیهررای
 Toleranceیا ضییب تحم و  VIFیا عامر ترور واریرانس
استفاد شد است .ضییب تحمر معرادل صرفی بریای یرک
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متغیی به ای معناست کره ایر متغیری از طییرق متغییهرای
مستق دی ی به طور کام قاب پیشبینی اسرت و بنرابیای
همخطی کام وجود دارد .اگی مقدار ضییب تحم متغیریی
مساوی یک باشد ،مشخص میشود که متغیی مد نظی با سایی
متغییهای مستق کامالً ناهمبسته است .اگی مقردار ضرییب
تحم کمتی از  0/1و مقدار عام تور واریانس برزر تری از
 10باشد ،بی پارامتیها هرمخطری وجرود دارد ] .[45بریای
محاسبۀ تست همخطی مقادیی عددی هری یرک از پارامتیهرا
در مح چا های نمونرهبریداریشرد ،اسرتخیاج شرد و در
محرریط  SPSSتسررت هررمخطرری محاسرربه شررد .نتررایج
بهدستآمد از ای تست در جردول  3ارالره شرد اسرت .از
آنجا که هیچیک از متغییهای انتخرابشرد ضرییب تحمر
کمتی از  0/1ندارند و همچنی بیشتیی مقدار مشاهد شرد
بیای عام تور واریانس ( 2/203کوچرکتری از  )10اسرت،
بنابیای همخطی بی متغییها وجود ندارد.

جدول  .3مقادیر شاخصهای ضریب تحمل و تورم واریانس برای هر یک از پارامترهای مستقل
عامل
جهت شیب
انحنای کلی
کاربیی اراضی
شاخص LS
انحنای توپوگیافیک
انحنای مقط
درصد شیب
خا
شاخص قدر جییان
شاخص رطوبت توپوگیافیک
مدل رقومی ارتفاع
شاخص NDVI

ضریب تحمل ()Tolerance
0/825
/898
0/820
0/758
0/730
0/825
0/544
0/940
0/668
0/901
0/454
0/757

ج) نقشههای احتمال خطر شوری آب زیرزمینی

بعد از آماد سازی الیرههرا و اطالعرا اولیره از  70درصرد
نمونهها (چا های موجود در شک  )1بیای آموزش مدلهرا
استفاد شد و نقشههای احتمال خطی شروری (از صرفی ترا
یک) به وسیلۀ مدلهای یادگییی ماشی تهیه شد .شرایان
یادآوری است که تمامی میاح مدلسازی در نی افزار  Rو
با استفاد از بستۀ  Caretانجا گیفت .پس از مردلسرازی
نقشههای رستیی تولیدشد وارد نی افزار  ArcMapشد و
بررا اسررتفاد از دسررتور ) Natural Breaks (Jenksیررا
شکستهای طبیعی به  4کال احتمال خطی شروری کرم

عامل تورم واریانس ()VIF
1/212
1/114
1/219
1/319
1/370
1/212
1/960
1/064
1/497
1/176
2/203
1/320

(0ر  ،)0/25احتمال خطی شروری متوسرط (0/25رر ،)0/5
احتمال خطی شوری زیراد (0/5رر  )0/75و احتمرال خطری
شوری خیلی زیاد (0/75ر  )1تقسیمبندی شد که نتایج آن
در شک  6اراله شد است.
د) ارزیابی مدلهای استفادهشده

پس از تهیۀ الیههای احتمال خطری شروری برا اسرتفاد از
مدلهای استفاد شد  ،از  30درصد چا های نمونرهبریداری
بیای اعتبارسنجی و ارزیابی اسرتفاد شرد .بریای ایر امری
چا های اعتبارسنجی را روی الیههای احتمال خطی شوری
انداخته و مقادیی ارزش هی الیه استخیاج شد و بریای تهیرۀ
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منحنی  ROCبه نی افزار  SPSSمنتق شد که منحنیهای
 ROCدر شررک  5ارالرره شررد اسررت .همچنرری  ،مسرراحت

زییمنحنی ( )AUCو سایی اطالعا منحنیهرای  ROCدر
جدول  4آورد شد است.

جدول  .4اطالعات مربوط به منحنی  ROCمدلهای استفادهشده
فاصلۀ اطمینان  95درصد
حد باال

حد پایین

1
1
1

0/939
0/888
0/899

انحراف معیار

مساحت زیرمنحنی ()AUC

مدل استفادهشده

0/021
0/036
0/031

0/979
0/958
0/968

RF

شکل  .5منحنی  ROCمربوط به مدلهای استفادهشده

شکل  .6نقشههای احتمال خطر شوری آبخوان سرخون

BART
XGBoost
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همانطور کره از جردول  4و منحنری  ROCمردلهرای
استفاد شد مشخص است هی  3مدل اسرتفاد شرد از نظری
میزان  AUCعملکید عالی ( AUCباالی  )0/9در پیشبینری
مکانی خطی شوری دارند و انتخاب مدل بهتی قردری مشرک
است .با ای وجود ،مدل جن تصادفی برا داشرت حرداکثی
 AUCو کمتیی میزان انحیا معیار بهتی عم کید اسرت.
در بی دو مدل  XGBoostو  BARTنیرز مردل XGBoost
عملکید بهتیی داشته است .نتایج نقشههای احتمرال (خطری
شوری) نشان میدهرد دو مردل  BARTو جن ر تصرادفی
مشابه هم عم کید اند و روش  XGBoostبا ای دو مدل از
نظی مکانی متفاو عم کید  ،که بریشرک بره دلیر ذا
ریاضی متفاو هی یک از مدلهاست.
ه) ترکیب نتایج مدلها و تهیۀ نقشۀ خطر احتمال نهایی

با توجه به اینکه هی سه روش استفاد شد عملکید بسیار خوبی
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داشته ،در انتها بیای ارالۀ یک نقشۀ نهایی ایر چهرار مردل بری
اسا میزان  AUCخود ،از طییق رابطۀ  ،2تیکیب شردند کره
نقشۀ نهایی خطی شوری در شک  7آورد شد است.
و) ارزیابی ریسک شوری آبخوان

بعد از آماد سرازی نقشرۀ آسریبپرذییی ،نقشرۀ تغییریا
شوری ( )ECو نقشۀ احتمال خطی شروری ،نقشرۀ ریسرک
شوری برا اسرتفاد از رابطرۀ ریسرک در محریط نری افرزار
 ArcGISتهیه شد (شک  .)8سپس ،نقشۀ ریسک به پرنج
طبقۀ ریسک بسیار کم ،کم ،متوسرط ،زیراد و خیلری زیراد
تقسیم شد که مساحت هی یک از ایر طبقرا برهتیتیرب
بیابی برا  774 ،792 ،619 ،4789و  480هکترار برهدسرت
آمد .همانطور که از شرک  8نمایران اسرت ،قسرمتهرای
شیقی ریسک شوری بسریار زیراد دارد کره علرت ایر امری
تمیکز زیاد زمی های کشاورزی در ای محدود است.

شکل  .7نقشۀ نهایی احتمال خطر شوری آبخوان سرخون

شکل  .8نقشۀ ریسک شوری آبخوان سرخون
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بحث و نتیجهگیری
ارزیابی ریسک شوری ابزار مفیدی بیای مردیییت منراب آب
بهخصو در نواحی خشک و نیمهخشک و مناطق سراحلی
است .در ای پژوهش تالش شد ،چرارچوب جرام و کراملی
بیای ارزیابی ریسک شوری توسعه داد شود .بریای ایر امری
ابتدا با استفاد از روش دراستیک اسرتاندارد آسریبپرذییی
آبخوان سیخون بیرسی شد .نتایج تحلی آسیبپذییی نشان
داد قسمتهای میکزی و غیبی آبخوان پتانسری بیشرتیی از
نظی آسیبپرذییی دارنرد و قسرمت شریق دشرت از میرزان
آسیبپذییی کاسته میشود .قسمت کروچکی از منطقره در
شمال غیبی نیز آسیبپرذییی متوسرطی دارد .برا توجره بره
پارامتیهای هیدروژلولوژیکی مؤثی بی آسیبپذییی آبخوان بره
دالیلی از جمله زیاد بودن میزان تغذیه ،هدایت هیردرولیکی،
جنس درشتدانۀ محیط آبخوان ،در بخش میکرزی و غیبری
دشت ،مکانهای با آسیبپذییی بسیار زیراد در ایر بخرش
( 49درصد از مساحت آبخوان) قیار گیفته است.
بی اسا نقشۀ برهدسرتآمرد بریای تغییریا مکرانی
شرروری مشررخص شررد کرره کمترریی میررزان شرروری آب
زییزمینی بیابی با  706میکیومو بی سانتیمتی در قسمت
غرریب آبخرروان و بیشرتیی میررزان شرروری بیابرری بررا 8809
میکیومو بی سانتیمتی در قسمت شیق آبخوان است .بری
اسا روش ویلکوکس قسمتهای شیقی آبخروان کیفیرت
نامطلوبی بیای آبیراری دارنرد و قسرمتهرای غیبری دارای
کیفیت بهتیی به منظور کشاورزی هستند .علرت ایر امری
تمیکررز زیرراد زمرری هررای کشرراورزی و دسررت ا هررای
آبشییی ک در قسمتهای شیقی است.
بررا توجرره برره اینکرره هرری سرره مرردل یررادگییی ماشرری
استفاد شد عملکید عالی ( AUCبیش از  )0/9داشتند ،نتایج
هی سه مدل با یکدی ی تیکیب شد و یک نقشۀ واحد احتمال
خطی شوری تهیه شد .در انتها نیز نقشۀ ریسک شوری آبخوان
سیخون از طییق تیکیب سره نقشرۀ آسریبپرذییی آبخروان،
نقشۀ تغیییا شوری و نقشۀ احتمال وقوع خطی بهدست آمد.
شایان یادآوری است بیشتی تحقیقا قبلی ] 16و  [17فقط از
طییق مدلهرای آسریبپرذییی ،خطریا شروری را بیرسری
کیدند .اما در تحقیق حاضی مدل آسیبپذییی برا مردلهرای
یادگییی ماشی تیکیب شد و ریسک شوری محاسربه شرد.
نتایج بهدستآمد نشان داد قسمتهای شیقی ریسک شوری
بسیار زیاد دارد که علرت ایر امری تمیکرز زیراد زمری هرای
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کشاورزی در ای محدود است .منب اصلی آب کشاورزی در
ای دشت آب زییزمینی است .نتایج بازدید محلری از منطقرۀ
مطالعررهشررد نشرران داد تعررداد  32دسررت ا آبشررییی کر
کشاورزی در قسمت شیقی آبخوان موجود است ،کره پسراب
ای دست ا ها در سط زمی رهاسازی میشود ،که برهطبر
ای پساب بعد از مدتی به سط آب زییزمینی رسید و سبب
افزایش شوری بسیار زیاد سفیۀ آب زییزمینری مریشرود .بره
همی علت است که قسمتهای شیقی آبخوان ریسک شوری
زیاد دارد .همپوشانی نقشۀ کراربیی برا نقشرۀ ریسرک نشران
میدهد اراضی زراعت آبی ریسک شوری بسیار زیاد دارد کره
ای نتیجه با یافتههای مَتزلو و همکراران ] [18مطرابق اسرت.
ارزیابی نتایج بهدستآمد از طییق بازدیدهای میردانی نشران
داد روش استفاد شد در پژوهش حاضی بیای ارزیابی ریسرک
شوری (آلودگی) آبخوان مناسب است .بیزگی و همکاران ][22
و ساجدی حسینی و همکاران ] [29نیز عملکید ال وریتمهای
یادگییی ماشی را بیای ای منظور مناسب ارزیابی کید اند.
نتررایج بررهدسررتآمررد از پررژوهش حاضرری مرریتوانررد برره
بینامررهریررزان و مسررئوالن محلرری برریای ارزیررابی ریسررک
سیاستهای گیفتهشد بیای مردیییت آب زییزمینری کمرک
کند .البته ،مطالعۀ حاضی محدودیتهایی نیز دارد که اشار به
ای موارد میتواند بیای مطالعا بعدی راه شا باشد .از جملۀ
ای محدودیتها میتوان به نقشۀ خا اشار کید .با توجه به
تررأثیی بسرریار زیرراد فرراکتور خررا هررم در بح ر پتانسرری
آسیبپذییی و هم در بح خطری و ریسرک ،بهتری اسرت در
مطالعا بعدی از نقشههای با دقت بیشتیی اسرتفاد شرود و
نیاز است که از منطقۀ مطالعه شد پیوفی های خا بیشتیی
در دستی باشرد .همچنری  ،وجرود نمونرههرای بیشرتی آب
زییزمینی در فصول و ما های مختلرف سرال امکران تحلیر
زمانی ریسک شوری را نیز فیاهم میآورد.
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