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چکیده
به دلیل رشد اقتصادی سریع و بهرهبرداری بیش از حد از آبهای زیرزمینی ،مسئلۀ آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی بسیار
جدی شده است .هدف اصلی این مطالعه ،توسعۀ مدل  DRASTICبرای شناسایی آسیبپذیری آبهای زیرزمینی در برابر آلودگی
نیترات است .بنابراین ،مدل استاندارد  DRASTICبا در نظر گرفتن عامل کاربری اراضی (مدل  )DRASTIC-LUبرای به نمایش
گذاشتن آسیبپذیری آبهای زیرزمینی ارائه شد .نوآوری تحقیق حاضر ،توسعۀ مدلهای  DRASTICو  DRASTIC-LUتوسط
ماشین بردار پشتیبان ( )SVMبه منظور جلوگیری از خطای روشهای همپوشانی و شاخص است .برای پیادهسازی و اعتبارسنجی
مدلها 12 ،نمونه چاه مشاهداتی در آبخوان دشت بیرجند جمعآوری شدند .مقادیر  RMSEمربوط به مدلهای ،DRASTIC
 DRASTIC+SVM ،DRASTIC-LUو  DRASTIC-LU+SVMبهترتیب  0/221 ،0/347 ،0/112و  0/490شد که نشان داد
مدلهای ترکیبی با استفاده از  SVMهمبستگی بهتری را بین مقدار آسیبپذیری و آلودگی نیترات نشان میدهد .همچنین،
مشخص شد که مدل  DRASTIC-LU+SVMبرای ارزیابی آسیبپذیری آبهای زیرزمینی در برابر نیترات دقت بیشتری دارد.
کلیدواژگان :آسیبپذیری ،آلودگی نیترات ،ماشین بردار پشتیبان،


*نویسندهمسئول

مدل .DRASTIC

Email:moakbari@birjand.ac.ir
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مقدمه
آبهایزیرزمینیمنبعیحیاتیبرایاطمینانازتوسعۀپایدار

.حفاظتازآبهایزیرزمینی

درمناطقمختلفجهانهستند
به عنوان یک نیاز اساسی در مقیاس جهانی در نظر گرفته
هایزیرزمینیجدیتر

بهتازگیآلودگیآب
اینحال ،
میشود.با 

ازگستردهترینمشکالتیاستکه

شده است.آلودگینیترات ،

کشورهاباآنمواجهاند[6و.]2بسیاریازمحققان

بسیاریاز
اشاره کردهاند که آلودگی نیترات نه تنها تأثیرات شدیدی بر
سالمت انسان ،بلکه بر اکوسیستم نیز دارد [ .]3ارزیابی
بهصرفه برای حفاظت از
آسیبپذیری ،نوعی ابزار کارآمد و  

منابع آب زیرزمینی در برابر آلودگی است [ .]4مفهوم
اولینبار توسط مارگات در
آسیبپذیری آبهای زیرزمینی  

معرفیشدوبهعنوانتمایلآالیندههابرای

اواخردهۀ 6213
رسیدنبهسیستمآبزیرزمینیتعریفشد[.]5بهطورکلی،
پذیریهای ذاتی (درونی) و خاص

این اصطالح شامل آسیب
است .آسیبپذیری ذاتی نشاندهندۀ نوعی آسیبپذیری در
هااست،درحالیکهآسیبپذیریخاصبر


برابرتمامآالینده
اساس آسیبپذیری ذاتی در ترکیب با ویژگیهای آلودگی
ارزیابیآسیبپذیریآبهایزیرزمینی،

.پروژههای

خاصاست
بهویژه پروژههای مربوط به آسیبپذیری ذاتی ،با موفقیت در

ورداستفادهقرارگرفتهاندومیتوانآنهارا

بسیاریازمناطقم
آماری،روشهای فرایند

درسهدستهخالصهکرد:روشهای
روشهای همپوشانی شاخص [ 1و .]7
شبیهسازی ریاضی و  

بهراحتیبهمنظوربهدستآوردنروابطبین
روشهایآماری 

متغیرهای انتخابشده و برای بررسی واقعی آالیندهها در
اینحال ،نتایج ارزیابی
آبهای زیرزمینی استفاده میشوند .با  

بهراحتی تحت تأثیر دادهها یا روشهای انتخابشده قرار

شبیهسازیریاضی
میگیرند.اگرچهمدلهایمبتنیبرفرایند  
مدلهابهورودی
میتوانندنتایجدقیقیبهدستآورند،امااین 

بهویژه در مقیاس
بزرگی از دادهها نیاز دارند و درک آن  
روشهایهمپوشانیشاخص
منطقهایدشواراست.درمقابل ،

بهدلیلسادگیونیازبهدادههایکوچک،روشهایرایجاست
[ .]2مدلهای  SINTACS ،EPIK ،COP ،DRASTICو
برخیازروشهایهمپوشانیوشاخصهستندکهدر

 GOD
یکیازروشهایپرکاربرداست[2

میانآنهامدلDRASTIC
و.]63
مدل DRASTICنوعی روشهمپوشانی استکهدرآن
آمدهازپارامترهایمختلفبهصورتتلفیقی،

اطالعاتبه 
دست

تجزیهوتحلیل شده و سپس ،توسط سیستم اطالعات
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یشود [ 2و  .]63این مدل بر اساس
جغرافیایی پرداخته م 
یتواند
مفهوم وضعیت هیدروژئولوژیکی استوار است و م 
یهایفیزیکیوهیدروژئولوژیکیکمنطقۀ مشخصرا
ویژگ 
ترکیب کند [ .]63مدل  DRASTICمزیت برجستهای دارد
دهدیکساختارمعیارسادهوانعطافپذیربرای


کهاجازهمی
زدهشده ،ایجاد شود .با
تخمین 

تحقق بخشیدن به مقدار 
اینحال ،وزنها و رتبهها در اصل به تجربیات کارشناسان

ارزیابی داده میشوند یا به آنها وابسته هستند ،که اشکال
عمدۀاینروشاست.بهمنظورمقابلهبااینمسئله،برخیاز
مطالعات تکنیکهای مختلفی را پیشنهاد کردهاند ،مانند
تغییر وزن ،کم یا اضافه کردن عوامل اضافی ،استفاده از
تحلیلحساسیتوروشهایکالیبراسیونوترکیببا

تجزیهو

6
سلسلهمراتبی ( 5 ،2[ )AHPو  .]66آرزومند و

تحلیل 
آبهای زیرزمینی
بپذیری  
همکاران [ ]62در بررسی آسی 
اصالحشده به

دشت آستانه با استفاده از مدل  DRASTIC
ایننتیجهرسیدندکهعالوهبردقتبیشترمدلDRASTIC
اصالحشده نسبت به مدل اولیه ،با توجه به همبستگی زیاد

بهخصوص شالیزارها ،عامل اصلی
عوامل ایجادکنندۀ آلودگی  
آبهای زیرزمینی منطقۀ مورد مطالعاتی
بپذیری  
آسی 
هستند .عروجی و همکاران [ ]63به کمک ارزیابی
یبپذیریآبخواندشتاسدآبادهمدانتوسطسهشاخص
آس 
اصالحشده به کمک نقشۀ

 SI ،SINTACSو  DRASTIC
کاربری اراضی ،مشخص کردند که هر سه مدل نقشۀ
پهنهبندی آسیبپذیری آلودگی را با دقت خوبی ارائه

اصالحشده دقت بیشتری در

میکنند؛ اما مدل  DRASTIC

یبپذیری آبخوان دشت اسدآباد دارد Zafane .و
ارزیابی آس 
یبپذیری آبخوان دشت چیلف واقع در
همکاران [ ]64آس 
کشور الجزایر را با استفاده از مدل  DRASTIC-LUتحلیل
کردند .نتایجپژوهشآنهانشان داد  12درصد ازاینمنطقه
یبپذیری کم و  65درصد از مساحت به میزان
با درجۀ آس 
یبپذیری است ،در حالی که  6درصد از منطقه
متوسط آس 
یبپذیری زیادی دارد وتحلیلهابیانگراینبودکه حدود
آس 
یبپذیری بسیار زیاد واقع شده
 61درصد از منطقه در آس 
یبپذیری
است .همچنین Shakoor ،و همکاران [ ]65آس 
بزرگترین شهر صنعتی پاکستان،
آبهای زیرزمینی  
کیفی  
یصلآباد را با استفاده از مدل  DRASTICبررسی
یعنی ف 
یهایتحقیق آنهابراساس 7الیهمدلونتایج
کردند.ورود 
با دادههای نمونۀ آب زیرزمینی مقایسه شد .نتایج پژوهش
1. Analytic Hierarchy Process

افتخاری و همکاران :توسعۀ مدل  DRASTICبا استفاده از هوش مصنوعی در پتانسیل...

آنهابیانگرهمبستگی73درصدمدلبانیتراتآبزیرزمینی
منطقهبود.همچنین،درپژوهشیادشدهبیانشدکهبهعلت
مصرف کودهای شیمیایی در مناطق کشاورزی ،این مناطق
دارای پتانسیل آلودگی آبهای زیرزمینی زیادی است.
تازگی یادگیری ماشین پشتیبان و تکنیکهای محاسبات


به
آمیزیبرایارزیابیمسائلزیستمحیطی،


طورموفقیت
نرمبه
مانند هواشناسی ،کشاورزی ،حساسیت سیل ،حساسیت
زمینلغزش ،پیشبینی سطح آب زیرزمینی و آلودگی آب

زیرزمینیبهکارگرفتهشدهاندکهدرذیلبهبرخیاز آنها

آبهای
اشاره شده است [61ـ  .]62تعیین آسیبپذیری  
زیرزمینیبااستفادهازالگوریتمهایهوشمند،توجهبسیاری

از محققان را به خود جلب کرده است .برخی محققان
آسیبپذیری آبهای زیرزمینی با

بهتازگی شروع به مطالعۀ 

استفاده از هوش مصنوعی کردهاند [ 23و  .]26هدف از
آسیبپذیری آبخوان

پژوهش قنبری و همکاران ،تهیۀ نقشۀ 
آبرفتی دشت رامهرمز با استفاده از مدل  DRASTICو
روشهایهوشمصنوعیبرایبهبودنتایج
سپس،بهکارگیری 
حاصل از مدل  DRASTICاست [ .]22با توجه به اهمیت
مطالعهشده که برای مقاصد

منابع آب زیرزمینی در منطقۀ 
میشود ،مطالعۀ
مختلف از جمله کشاورزی استفاده  
آسیبپذیری آبخوان و حفاظت این مناطق برای توسعه و

میرسد .به منظور
مدیریت بهینۀ منابع آب ضروری به نظر  
روشهای شبکۀ عصبی
بهبود نتایج ،مدل  DRASTICبا  
مصنوعی ،منطق فازی(سوگنو و ممدانی)و سیستم استنتاج
آسیبپذیریبا

تطبیقیعصبی-فازیتلفیقشدوچهارنقشۀ
مدلهای مختلف هوش مصنوعی به دست آمد.
استفاده از  
تقسیمبندی

آسیبپذیری آبخوان نسبت به آلودگی ،با 

نقشۀ 
آسیبپذیری کم ،متوسط و زیاد تهیه و

به سه محدودۀ 
شاخص  DRASTICبرای کل منطقه بین  42تا 651
محاسبه شد .ضریب همبستگی  3/27بین شاخص
نشاندهندۀ دقت نسبتاً مناسب
 DRASTICو غلظت نیترات  
مدلهای
این روش است .نتایج پژوهش یادشده نشان داد  
گرفتهشده ،قابلیت بهبود نتایج مدل
کار 
به 
هوش مصنوعی  
میتوان
مدلها  ،
دارند .با مقایسۀ نتایج  
 DRASTICاولیه را  
نتیجهگرفتکهمدلسیستماستنتاجتطبیقیعصبی-فازی
بهترین نتیجه را در بر دارد .هدف از تحقیق ندیری و
پیشبینی سطح آب زیرزمینی دردشت دوزدوزان
همکاران  ،
روشهای هوش مصنوعی و
دریاچۀ ارومیه با استفاده از  
زمینآمار است [ .]23بنابراین ،در پژوهش یادشده ابتدا با
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دستهبندی
مرتبهای پیزومترها  
خوشهبندی  

استفاده از روش 
دادههای ماهانۀ سطح آب،
شدند .با انجام آنالیز حساسیت  ،
بارشوتبخیربایکتأخیرزمانیطیدورۀ63ساله(6322ـ
ورودیهای مدل انتخاب شدند .پس از

 )6326به عنوان 
شبکۀعصبیمصنوعیانجام
مدلسازیبا 
نرمالسازیدادهها ،

شبیهسازیبامدلفازیسوگنو
شد.بهمنظوربررسیبیشتر ،
شاخصهایآماری

نیزانجامشد.برایمقایسۀنتایجدومدل،
جذر میانگین مربعات خطا و ضریب تبیین به کار گرفته
شبکۀ عصبی مصنوعی ،مدل
شدند .با توجه به برتری مدل  
پیشبینیمکانیسطح
کریجینگوکوکریجینگعصبیبرای 
ایستابیانتخابشدندوپیشبینیمکانیباهردومدلانجام
شد.نتایج پژوهشیادشدهنشان داد مدل کوکریجینگ با در
نظرگرفتنپارامترثانویۀتوپوگرافینسبتبهمدلکریجینگ
صالحنیاو
دقیقتری داشته است .هدفاز مطالعۀ  
پیشبینی  

روشهای بهینهسازی کلونی مورچگان،
همکاران ،مقایسۀ  
خوشهبندی

الگوریتم ژنتیک و روش  K-meansبرای 
متغیرهای اقلیمی مؤثر بر عملکرد دیم گندم در شمال شرق
ایران از سال  6224تا  27( 2363سال) است [ .]24این
تهای آفتاب ،سرعت باد ،رطوبت نسبی،
متغیرها شامل ساع 
بارش ،بیشترین دما ،کمترین دما و تعداد روزهای مرطوب
بودند .نتایج پژوهش یادشده نشان داد الگوریتم ژنتیک
توانایی بیشتری در خوشهبندی متغیرهای اقلیمی مؤثر بر
روشهای
عملکرد دیم گندمدرمنطقۀمورد نظردارد.باید  
آسیبپذیری آب زیرزمینی با

جدیدی برای ارزیابی نقشۀ 
قابلیت اطمینان زیاد بررسی شود .ماشین بردار پشتیبان
بینیهای
پیش 
 )SVM(6نوعی تکنیکنسبتاًجدیددرزمینۀ 
دادهمبنا2است .با توجه به چارچوب آماری نظری قوی این

روش ثابت شده است که  SVMبه طور درخور توجهی در
بهخصوص برای دادههای نویز ترکیبی بسیار
چندین زمینه  
میتواندبهطورمؤثری عینیتو
مناسباست[  SVM .]25
دقتنتایجرابهبودبخشد.بسیاریازمحققان SVM،رابه
بندیکنندۀ کارآمد از مسائل قطعی
عنوان یک روش طبقه 
قابل مشاهده تأیید کردهاند [21ـ .]22
قابل مشاهده و غیر  
ایناستکهازکمینهسازیریسک

مزیتآشکاردیگر SVM
ساختاری به جای ریسک تجربی استفاده میکند که در
تحقیقاتپیشینمرتبطباآلودگیآبخوانکمتربهکارگرفته
شده است .بنابراین ،میتواند به اندازۀ کافی با ابعاد زیاد یا
1. Support Vector Mechine
2. Data-driven
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تعداد محدودی از نمونههای آزمایشی سروکار داشته باشد
[.]22
دراینتحقیق،باتوجهبهنقصروشهمپوشانیشاخص
،روش ( SVMباتوجهبه

بردهشدهدرتحقیقاتپیشین
کار 
به 

توجهنسبتبهسایرروشهاواستفادۀکمتر

مزایایدرخور
پیشبینیآلودگیآبخوان)همراه با
درتحقیقاتقبلی برای 
روشهای  DRASTICو  DRASTIC-LUبرای ساخت

مدلهای ترکیبی جدید به منظور ارزیابی پتانسیل

آسیبپذیری آبخوان دشت بیرجند استفاده شدند .به طور

کلی ،هدف اصلی این تحقیق ،تولید نقشههای آسیبپذیری
مدلهای
آبخوان دشت بیرجند با استفاده از مجموعه  


 DRASTIC-LU ،DRASTICو تکنیک هوش مصنوعی و
ارزیابیعملکردهایمربوطهآنهااست.
مواد و روشها
ومدلاصالحشدۀ

دراینمطالعهمدل استاندارد  DRASTIC
آن یعنی  DRASTIC-LUمعرفی شدند .در همین حال ،از
بهبودیافتۀ مبتنیبر SVMنیز استفادهشد کهدر
یکروش 
ادامه به معرفی روشهای مورد نظر پرداخته شده است.
فلوچارتروشپیشنهادیتحقیقدرشکل6نشاندادهشده
است.

آماده سازی داده

DRASTIC+SVM

 70در د یادگیری
SVM

DRASTIC-LU+SVM

DRASTIC

÷

DRASTIC-LU

 30در د آزمای

عمق آ زیرزمینی
ت یه خال
محی آبخوان
جن خا
توپوگرافی
محی یراشبا
هدای هیدرولیکی
کاربری ارا ی
 21نمونه چاه مشاهداتی

ت یه نقشه آسی پ یری و ارزیابی مدلها

شکل  .0فلوچارت پیشن ادی تحقیق
مدلهای  DRASTICو DRASTIC-LU

اولینباردر
مدلرتبهبندیعددیاستکه 

DRASTICنوعی
سال  6227میالدی بهوسیلۀ آژانس حفاظت محیط زیست
وانجمنچاههایآبآمریکا

االتمتحدۀآمریکا )USEPA(6
ای 
آبهای
بپذیری  
 )AWWA(2برای ارزیابی پتانسیل آسی 
زیرزمینی این کشور مطرح شد .این مدل بر اساس مفهوم
وضعیت هیدروژئولوژیکی استوار است [ .]33این مدل از
اندازهگیریومؤثربر
ترکیب7مشخصۀهیدروژئولوژیکقابل 
انتقال آلودگی به آبهای زیرزمینی که شامل عمق آب
زیرزمینی ،3تغذیۀ خالص ،4محیط آبخوان ،5جنس خاک،1
لدهندۀ منطقۀ غیراشباع2و هدایت
توپوگرافی ،7مواد تشکی 
1. United States Environmental Protection Agency
2. American Water Works Association
3. Depth to Water
4. Net Recharge
5. Aquifer Media
6. Soil Media
7. Topography
8. Impact of Vadose Zone

برایحالتاصالحشدهاز

هیدرولیکی2تشکیل شده است که
یشود .کالسهبندی و
الیۀ کاربری اراضی63نیز استفاده م 
کالسهای مختلفمربوطبههریک ازپارامترها

ارزشگذاری 

یشود.به
براساسمدل  DRASTICدرمحیط GISانجامم 
هریک از مشخصهها با توجه به اهمیت تأثیر بر آلودگی
یگیرد
سیستمآبزیرزمینییکوزننسبیاز6تا5تعلقم 
[ .]33در این مدل به بازههای هر یک از مشخصههای
هیدرولوژیکنیزیکرتبهاز 6تا 63براساستأثیر آنهابر
اختصاصدادهمیشودوبهکاربراینامکانرا

بپذیری 
آسی 
میدهد که مدلهای  DRASTICو  DRASTIC-LUرا با

بپذیری
همسنج کنند .شاخص آسی 
مطالعهشده  

ناحیۀ 
مدلهای  DRASTICو DRASTIC-LUازمجموعهحاصل

ضربوزنورتبۀ پارامترهای یادشده مطابقروابط  6و 2به
یآید[:]36
دستم 





9. Hydraulic Conductivity
10. Land Use
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کهدراین روابط  Dعمق آبزیرزمینی R،تغذیۀخالصA،
محیط آبخوان S،محیط خاک T،شیب I،محیط غیراشباع،
 Cهدایت هیدرولیکی LU،کاربریاراضی w،وزن و rرتبۀ
مربوطبههریکازپارامترهایمدلاست.
خاک و مواد منطقۀ غیراشباع که در فاصلۀ بین سطح
بهعنوان صافی و
زمین تا آب زیرزمینی قرار دارند  ،
جذبکننده نقش دارند .همچنین ،عمق آب زیرزمینی بر

مدتزمانموردنیاز برایفرایندهایزیستیوغیرزیستیدر

کاهش مواد شیمیایی تأثیر میگذارد .عمق آب زیرزمینی
یکی از عوامل مهم در کنترل توانایی آالینده برای رسیدن به
آبخواناست[.]32تغذیۀخالص مقدارآبیاست کهازسطح
یرسد [.]33تغذیۀ
میکند و به سطح ایستابی م 
زمین نفوذ  
بهصورتعمودیانتقالیابد
آلودهکننده 
یشودتا 
آبموجبم 
بهصورتافقی در آبخوان حرکت
و به سطح ایستابی برسد و  
تحکیمیافته یا

نشناسی 
کند .محیط آبخوان به مواد زمی 
یشود که بدنۀ یک آبخوان را تشکیل
افتهای گفته م 
تحکیمنی 

لدهندۀ آن
یدهند [ .]34محیط آبخوان و مواد تشکی 
م
نکنندۀ طول و چگونگی روند مسیر (سیستم جریان آب
تعیی 
زیرزمینی) در آبخوان است .به باالترین بخش منطقۀ
تهای بیولوژیکی مهمی تعیین
بهوسیلۀ فعالی 
غیراشباع که  
یشود ،محیط خاک گفته میشود [ .]33بنابراین خاک،
م
منطقۀ باالیی و هوازدۀ زمین با عمق  2متریا کمتر از سطح
زمین است .الیۀ توپوگرافی به تغییرات شیب سطح زمین

آبهای
اشاره دارد .شیب افزون بر اینکه بر حرکت و نفوذ  
یگذارد ،بر گسترش خاک و
ندهها تأثیر م 
سطحی و آالی 
درنتیجه ،بر میرایی آنها نیز مؤثر است .منطقۀ غیراشباع
شامل محدودۀ بین سطح ایستابی و محیط خاک که
یشود .این محدوده غیراشباع بوده و یا
غیراشباع است ،م 
بهصورت ناپیوسته اشباع است وعبور آالینده و رقیق شدن

یکند [.]35هدایت هیدرولیکی عبارت است
آنراکنترلم 
لدهندۀ آبخوان برای انتقال آب که به
از :قابلیت مواد تشکی 
نوبۀ خود بر شدتجریان آب زیرزمینی که تحت یک شیب
هیدرولیکی مشخص در جریان است ،کنترل دارد .هدایت
هیدرولیکی با مقدار فضاهای خالی و اتصال بین آنها در
دانهای ،ایجاد
ن 
یشوند که حاصل تخلخل بی 
آبخوان کنترل م 
درز و شکاف و صفحات الیهبندیشده هستند [ .]33افزایش
تهای کشاورزی ،صنعتی و شهری و درنتیجۀ
جمعیت ،فعالی 
بیرویه از
بهرهبرداری  
آن ،افزایش تغییرات کاربری اراضی و  
نهتنها باعث کاهش کمیت ،بلکه سبب
منابع آب زیرزمینی  
تخریبکیفیتاینمنابعارزشمندشدهاست[.]31مطالعهو
بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر کیفیت منابع آب
میتواند به مدیریت صحیح استفاده از این منابع
زیرزمینی  
آبیکمککند.
بررسیهای مربوط به ادبیاتپیشین و شرایط

با توجه به 
رتبهبندی و وزن را در مدل
دادههای محلی ،جدول  6مقادیر  

میدهد.
DRASTIC-LUارائه 

جدول  .0مقادیر رتبهبندی و وزن مدلهای  DRASTICو  31[ DRASTIC-LUو ]30
وزن

رتبهبندی

محدوده

پارامتر

5

5
3
6

2ـ65
65ـ23
>33

عمقآبزیرزمینی
() m

4

6

3ـ53

3

2
7
63
2
1
5

ماسهوگراول
ماسهوگراولبامقداریسیلتورس
شن
ماسه
لومماسهای

لوم

تغذیۀخالص
()mm / year

محیطآبخوان
جنسخاک

2
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وزن

رتبهبندی

محدوده

پارامتر

6

63
2
2

3ـ3
3ـ5
5ـ7

شیب
(درصد)

5

2
7
5

ماسهوگراول
ماسهبامقداریرسوسیلت
رسوسیلتبامقدارکمیماسهوشن

محیطغیراشباع

3

7
1
5

22ـ43
62ـ22
4ـ62

هدایتهیدرولیکی
()m / day

4

2
5
4

مناطقمسکونی
مناطقکشاورزی
مناطقدیم

کاربریاراضی

ماشین بردار پشتیبان ()SVM

()5

1 / 2 || w ||2
yi (( w.xi )  b)  1 i  1,..., m

Minimize
Subject to

ماشینبردارپشتیبان(،)SVMنوعی روشیادگیریماشین
نظارتشدهاست

نسبتاًجدیدویکالگوریتمیادگیریماشین
کنندهترین روشهای پیشبینی

[ SVM .]6یکی از متقاعد
استکهبراساسروشحداقلسازیریسکساختاریاست.

در مقابل ،بیشتر مدلهای هوش مصنوعی مانند شبکههای
عصبی مصنوعی ،از تکنیکهای به حداقل رساندن ریسک
میتواند
تجربی استفاده میکنند .بنابراین ،روش   SVM
خطای تجربی را کاهش دهد ،پیچیدگی را مدل کند و
احتمالرابیشازحدتنظیمکند[ 62و .]25یکمجموعه
ارائهشدهTدررابطۀ3فرضشود[:]62
دادۀ 
()3
T  {xi , yi }im1
در اینجا  mتعداد نمونهها در مجموعۀ داده xi ،بردار
ورودی نمونۀ داده  Yi ،)xi∈RN( iمقدار خروجی متناظر
بهترتیب فضاهای بردار  Nبعدی و
( )yi∈Rو  RNو   R
یکبعدیهستند.هدف SVMپیداکردنابرصفحه6جداساز

بهینه است که بتواند حاشیه را بین کالسهای مختلف
مشخص کند و فاصلۀ یک کالس را به حداقل برساند.
بهدستمیآید[:]62

ابرصفحۀجداکنندهباحلرابطۀ4
w.x  b  0
()4
)و
دراینجا wبردارنرمالابرصفحۀجداکننده( w ∈ RN
دادهشده توسط
 bمقدار انحراف است .با حل تابع هدف  
میتواند به عنوان یک مسئله
نامعادلۀ  ،5ابرصفحه  
برنامهنویسیدرجۀدومفرمولهشود[:]62


  پارامترگاوسیاست .پارامترهای Cو  درمعادالت
بهترتیب ،تأثیر درخور توجهی بر دقت مدل SVM
 1و   ،7
دارند،کهبهعنوانمانعمهمیدرمدلSVMذکرشدهاست.
بنابراین ،یک اعتبارسنجی متقابل دهگانه برای انتخاب
پارامترهای هستۀ بهینه در این فرایند استفاده شده است
[27و.]22

1. Hyperplane

2. RadialBasis Function

در رابطۀ یادشده ،تابع هسته برای تبدیل یک مسئله
طبقهبندی خطی به
طبقهبندی غیرخطی به یک مسئله  

ابرصفحهجداسازیبهینهبهکارگرفتهمیشود.

منظوریافتن 
میتوانند شرایط
متغیر اسلک ( )ᶳو ضریب هدف (  )C
محدودیتوتابعهدفرااصالحکنند،درحالیکهتابعهدف
میتواندبهنامعادلۀ1تبدیلشود[:]62
نامعادلۀ )5


متناظر(
()1
1/ 2 || w ||2 C  i 1i
m

i  1,..., m i  0

yi ((w.xi )  b)  1  i

Minimize
Subject to



بسیاری از مطالعات با استفاده از  SVMنشان میدهند
تابع پایه شعاعی )RBF(2دارای عملکرد مطلوبی نسبت به
بینیهایهیدرولوژیکی
هادرآبزیرزمینیوپیش 


سایرهسته
است [ .]6بنابراین RBF ،با هستۀ گاوسی در این مطالعه
ارائهدادهشدهاست[:]6

انتخابشدهوبهصورترابطۀ7
()7

)2

|| || xi  x j
2

K ( xi , x j )  exp(
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منطقۀ مطالعهشده
دشت بیرجند ،یکی از محدودههای مطالعاتی حوضۀ آبخیز
کویرلوتاستکهمختصاتجغرافیاییآنبینطولهای52°
عرضهای  32°و 35′تا 33°و
و 46′تا 52°و 41′شرقیو  
 2′شمالی قرار گرفته است .مساحت کلی محدودۀ مطالعاتی
بیرجند  3431/72 km2استکهازاینمقدار ،سهمدشتو
بهترتیب  233/13 km2و  2531/32 km2است.
ارتفاعات  
بزرگترین حوضۀآبریزاستانبودهکه
آبخوان دشت بیرجند  
متوسطبارندگیدراینمحدوده 673mmدرسالاست [37
بهعنوان تنها منبع آبی مرکز
و  .]32آبخوان دشت بیرجند  
سالهای اخیر با رشد
استان خراسان جنوبی است و در  
یبپذیریزیادیقرار
جمعیتوکاهشبارندگیدرمعرضآس 
مطالعهشدهدرشکل2نشاندادهشدهاست.

دارد.منطقۀ

157

پیادهسازی ،تهیه و نمایش
 SVMباشد .همچنین ،برای  
نقشههای خروجی از نرمافزارهای Google Earth  ،Matlab

EngineوArcMapاستفادهشدهاست.



شکل  .3موقعی  20نمونه چاه مشاهداتی در منطقۀ مطالعهشده
یافتهها
آمادهسازی دادهها

شکل  .2موقعی کلی دش بیرجند





در این مطالعه ،غلظت نیترات به عنوان پارامتر آلودگی
اولیهانتخابشد.برایاینمنظور26،نمونهآبزیرزمینیاز
چاهها یا پیزومترها طی سالهای  6323تا  6322از طریق

آزمایشگاهکیفیطریق شرکت آب و فاضالباستان خراسان
جمعآوریشدندکهموقعیت 26نمونۀمورد نظردر
جنوبی  
نقشههای
داده شده است .برای اعتبارسنجی  
شکل  3نشان  
دستآمده از مدلهای
به 
آبهای زیرزمینی  
آسیبپذیری  

اعتبارسنجی قرار
مختلف ارزیابی ،غلظت نیترات در فرایند  
پایهایبرای
میتواندبهعنوان 
گرفت.غلظتنیتراتهمچنین 
نظارتشده با استفاده از

استخراج مقادیر هدف برای فرایند 

مطالعهشده را نشان

شکل  4پارامترهای  DRASTIC-LU
یدهد .اطالعات مورد نیاز برای تهیۀ الیۀ عمق آب
م
کساله از مهر  6325تا شهریور
زیرزمینی برای یک دورۀ ی 
جمعآوری شد .برای تهیۀ این الیه از موقعیت
  6321
جغرافیایی تراز سطح ایستابی و ارتفاع  65پیزومتر واقع در
دشت که از طریق شرکت آب و فاضالب استان خراسان
جنوبیتهیه شده بود ،استفاده شد .دراین مطالعه،برای به
دست آوردن تغذیۀ خالص ،روش پهنهبندی تغییرات حجم
آب زیرزمینی با کمک دادههای سطح آب در چاههای
مشاهداتی استفاده شده است .در مدل  ،DRASTIC-LUاز
اسگذاری تغذیۀ خالصبراساسجدول 2استفادهشده
مقی 
یتوانفهمید،کلتغذیۀ خالص
همانطورکهم 
است [  .]33
مطالعهشده در ردیف اول این جدول قرار دارد.

منطقۀ 
طبقهبندیشدهاست.
بنابراین،بهعنوانیککالس 

جدول  .2شیوۀ مقیاسگ اری پارامتر ت یۀ خال
محدوده
()mm / year
3ـ53
53ـ636
636ـ677
677ـ254
<254

[]31

رتبهبندی
6
3
1
2
2
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بهمنظور تهیۀ الیۀ محیط آبخوان ،از الگ  26عدد چاه

بهرهبرداری موجود در منطقه ،که از طریق
مشاهداتی و  
آب و فاضالباستان خراسان جنوبی تهیه شده بود،
شرکت  
استفادهشد.براساسالگهایچاه،جنسمحیطآبخواندر
پهنهبندی شد .برای تهیۀ
محل چاه تعیین شده و سپس  ،
نقشۀ توپوگرافی با استفاده از نقشۀ مدل رقومی ارتفاع
( 6)DEMبا قدرت تفکیک مکانی  65متر در نرمافزار
شد.بهمنظورتهیۀالیۀهدایتهیدرولیکی،

ArcMapاستفاده
بهوسیلۀ سازمان آب و
دادههای آزمایش پمپاژ که  
ابتدا از  
فاضالب استان خراسان جنوبی انجام شده است،الیۀ ضریب
میآید .سپس ،با تقسیم این الیه بر
دست  
قابلیت انتقال به  
ضخامت اشباع آبخوان ،الیۀ هدایت هیدرولیکی به دست
یشود .برای تهیۀ پارامتر
پهنهبندی م 
میآید و پس از آن  ،

استخراجشده با مقیاس  6:53333به

جنس خاک از نقشۀ 

وسیلۀ ادارۀ جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی استفاده
اسکنشدۀ اولیۀ
شد .سپس ،برای تهیۀ نقشۀ رستری ،نقشۀ  
زمینمرجع و سپس ،رقومی شد .همچنین ،برای تهیۀ نقشۀ

کاربریاراضیازتصاویرماهوارۀلندست2درمحیطGoogle
 Earth Engineکه در سال  2367تصویربرداری شده بود،
نقشههایDRASTIC-
استفادهشد.طبقشکل4برایتولید 
 ،LUاز درونیابی کریجینگ استفاده شده است ،زیرا این
روشدرونیابی

روش حداقلخطارادارد [ 37و .]32رابطۀ
بهدستمیآید[37و:]32

کریجینگطبقرابطۀ2
N

()2

بهترتیب ،وزن یک نقطۀ خاص (چاه
که   iو  )   Z ( xi
مشاهداتی) و پارامترهای  DRASTICو DRASTIC-LU
بینیشدهدرنقاطانتخابیهستند.
پیش 


(الف)

( )

(ج)

(د)

0

(و)

(ن)

^

)  Z ( xi )   i 1 i Z ( xi

1. Digital Elevation Model
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(ی)

(ه)
شکل  .0پارامترهای مدل  DRASTIC-LUدر دش
ن) جن

بیرجند :الف) محی آبخوان؛ ) ت یۀ خال ؛ ج) محی

خا ؛ و) کاربری ارا ی؛ ه) هدای

0

همخطی چندگانه

آزمای

استقالل پارامترهای انتخابشده در مدلهای ارزیابی
آسیبپذیریبرایاطمیناناز صحتنتایجبسیارمهماست.

میدهد یکرابطهبیندویا
تجزیهوتحلیلهمبستگینشان 

چندمتغیرورودیممکناستباعثانحرافشود.بهمنظور
تشخیص همخطی چندگانه در میان عوامل مختلف ،آمارۀ
تحمل ( 2)TOLو عامل تورم واریانس ( 3)VIFدو پارامتر
محاسبهمیشوند

آماریرایجهستند کهطبقروابط 2و 63
[:]32
2
()2
TOL  1  R j
VIF  1/ TOL
()63
که  R jمقدار مربع  Rرگرسیون با استفاده از پارامتر
رگرسیون  jدر موارد دیگر است .هنگامی که مقدار TOL
باشد،همخطی

بزرگتراز 5
کوچکتراز 3/6ومقدار   VIF

جدول  .3نتایح آزمای

هیدرولیکی؛ ی) توپوگرافی

چندگانۀ باالیی در میان متغیرهای پیشبینیکننده وجود
دارد [ .]32امکان وجود همخطی چندگانه در میان
مدلهای DRASTICو  DRASTIC-LUبررسی
پارامترهای 
ولهای 3و 4ارائهشدهاست.بر
جد 
شدهونتایجمربوطهدر 
ولهای  3و  ،4هیچ همخطی چندگانۀ باالیی در
جد 
اساس  
ستونهای

میانپارامترهایانتخابشدهمشاهدهنشدهاست .

پرداختهاند.هرچهمقدار

TوSigنیزبهآزمونفرضضرایب
میشود و
فتر  
 Tبزرگباشد،فرضصفربودن ضریب ،ضعی 
درمدلسازی ،بیشتر است[ .]32این بزرگی

نقشآنمتغیر 
رابهکمکمقدار  Sigنیز مشخصمیکنند.اگرمقدار Sig
یاثر بودن
کوچکتر از  3/35باشد ،فرض صفر که بیانگر ب 

یشود[.]32
متغیردرمدلاست،ردم 


برای مدل DRASTIC
رای

آمارههای همخطی
VIF

TOL

Sig

T

6/322
6/223
6/622
6/631
6/233
6/742
2/366

3/272
3/523
3/222
3/223
3/547
3/572
3/427

3/345
3/364
3/337
3/331
3/334
3/367
3/353

2/325
2/425
6/331
2/626
2/243
2/433
6/252

یراشبا ؛ د) عمق آبخوان؛

رای استاندارد
Beta
3/633
3/262
3/317
3/643
3/252
3/233
3/671

یراستاندارد

انحراف معیار

B

پارامتر

3/343
3/352
3/337
3/312
3/377
3/341
3/332

3/327
3/622
3/332
3/645
3/225
3/662
3/374

عمقآبخوان
تغذیۀخالص
محیطآبخوان
جنسخاک
توپوگرافی
محیطغیراشباع
هدایتهیدرولیکی

32 0

1. Multicollinearity test
2. Tolerance
3. Variance Inflation Factor
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برای مدل DRASTIC-LU

جدول  .0نتایح آزمای

رای

آمارههای همخطی
VIF

TOL

Sig

T

6/327
6/254
6/622
6/631
6/211
6/753
6/366
6/672

3/223
3/562
3/226
3/223
3/531
3/576
3/427
3/242

3/334
3/333
3/221
3/323
3/362
3/362
3/333
3/333

6/334
2/634
6/262
2/373
2/541
2/462
2/612
4/533

رای استاندارد
Beta
3/312
3/673
3/375
3/647
3/232
3/625
3/672
3/225

یراستاندارد

انحراف معیار

B

پارامتر

3/346
3/342
3/334
3/312
3/376
3/342
3/335
3/322

3/42
3/632
3/342
3/642
3/623
3/632
3/375
3/625

عمقآبخوان
تغذیۀخالص
محیطآبخوان
جنسخاک
توپوگرافی
محیطغیراشباع
هدایتهیدرولیکی
کاربریاراضی


نقشۀ آسی پ یری مدلهای  DRASTICو

توجه به اثرات مختلف اعمالی ناشی از کاربری زمین بر
آبهای زیرزمینی ،مدل DRASTIC-LU
آلودگی نیتراتی  
آبهای زیرزمینی استفاده
برای ارزیابی آسیبپذیری خاص  
شد .هفت پارامتر اصلی از مدل  DRASTICو الیۀ کاربری
همپوشانیشدهاند.مقدارVIL

اراضیبااستفادهازمعادلۀ 2
دستآمده نیز با استفاده از روش طبقهبندی شکست
به 

آسیبپذیریزیاد،متوسط،کموخیلی

طبیعیبهچهاردستۀ
دادهشدهاست.

نشان
تقسیمشدندکهدرشکل5ـب 

کم

DRASTIC-

LU

باتوجهبهمعادلۀ،6مجموعهفتپارامترمدل DRASTIC
برای برآورد مقدار  VIاستفاده شد .ارزش  VIباالتر
دستآمده
به 
آسیبپذیریبیشتراست.مقادیر VI

نشاندهندۀ

6
بااستفادهازروشطبقهبندیشکستطبیعی بهچهاردستۀ

آسیبپذیری زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم تقسیم شدند.

مطالعهشده توسط

آسیبپذیری آب زیرزمینی منطقۀ 

نقشۀ 
نشانداده شده است .با
مدل  DRASTICدر شکل  -5الف  



(الف)

( )



شکل  .6نقشۀ آسی پ یری آ زیرزمینی (الف) DRASTICو ( ) DRASTIC-LU


در خروجی مدل  ،DRASTIC-LUنسبت درجۀ
آسیبپذیری باال و متوسط در مقایسه با نتایج مدل

بهوضوح افزایش یافته است .با در نظر گرفتن
  ،DRASTIC
اثرکاربریزمینبرآلودگینیتراتآبزیرزمینی،بخشیاز
مناطق با آسیبپذیری بسیار کم در مدل  DRASTICبه
6

1. Natural Breaks

بندیهایی با آسیبپذیری متوسط یا کم در مدل
طبقه 

تبدیلشدهاند.نتیجۀمدلDRASTIC-LU

DRASTIC-LU
مطابقت بهتری را با آلودگی نیترات در مقایسه با مدل
 DRASTICدارد .استفاده از کاربری اراضی در واقع وقوع
مطالعهشده را تحت تأثیر قرار

آلودگی نیتراتی در منطقۀ 
میدهد.


افتخاری و همکاران :توسعۀ مدل  DRASTICبا استفاده از هوش مصنوعی در پتانسیل...
نقشۀ آسی پ یری مدلهای  DRASTICو DRASTIC-
 LUب بودیافته بر اساس SVM

به عنوان یک تکنیک یادگیری ماشین نظارتی ،فرایند
صحتسنجی  SVMشامل مقایسۀ شاخص آسیبپذیری

دستآمده با استفاده از مدلهای  DRASTIC+SVMو
به 

 DRASTIC-LU+SVMباغلظتنیتراتاست.دراینتحقیق
بندیشدهبرایتحققبخشیدن
طبقه 
 26نمونهچاهمشاهداتی  
یادگیریماشیناستفادهشدند.مجموعهدادهها

بهاینفرایند 
بهطورتصادفیبهزیرمجموعههاییتقسیمشدندکه73درصد

دادهها برای یادگیری و  33درصد برای آزمایش مدل مورد
استفاده قرار گرفتند [ .]22منحنی مشخصۀ عملکرد سیستم


(الف)

116

(6)ROCبرایارزیابیعملکردSVMمورداستفادهقرارگرفت.
منحنیROCمعموالًبارسمنرخمثبتغیرواقعیدربرابرنرخ
مثبت واقعی در حد آستانۀ مختلف ایجاد میشود [.]21
مساحتزیرمنحنی( 2)AUCشاخصیاستکهمیزانقابلیت
پیشبینی را نشان میدهد .مقادیر  AUCبرای مدلهای

بهترتیب برابر
 DRASTIC+SVMو   DRASTIC-LU+SVM
با 3/236و 3/237محاسبهشدند.بنابراین،دقتایندومدل
ترکیبینشاندهندۀقابلیتاطمینانزیاد آنهااست [.]5نتایج

نهایی مدلهای  DRASTIC+SVMو DRASTIC-+SVM
ارائهشدهاست.

LUدرشکل1





( )

شکل  .6نقشۀ آسی پ یری آ زیرزمینی (الف)  DRASTIC+SVMو ( ) DRASTIC-LU+SVM


مشاهدهایرادر

مدل DRASTIC+SVMتغییراتقابل 
مقایسهبامدلاصلیDRASTICنشاندادهاست.نتایجمدل
 DRASTIC+SVMبیشتر با آلودگی نیتراتی سازگار است.
بندیشده با
مدل  DRASTIC-LU+SVMمناطق دسته 
آسیبپذیری زیاد و متوسط بیشتری را در مقایسه با مدل

اصلی  DRASTIC-LUنشان میدهد .نتایج حاصل از مدل
بهبودیافته  DRASTIC-LU+SVMنیز بهتر از نتایج حاصل

ازمدلDRASTIC-LUاست.
26

مقایسۀ توزیع نیترات و نقشههای آسی پ یری

موردنتایجروشهایمختلفدرجدول 5ارائهشده است .به

هایمختلف،طبقهبندی


منظورقابلقیاسکردننتایجمدل
طبقهبندیزیاد،متوسط،کموخیلی
بیشترکمیشد:مقادیر 
بهترتیب 2،3،4و 6تنظیمشد.خطایجذرمیانگین
کم  
3
مربعات  ( )RMSEبرای مقایسۀ عملکرد طبقهبندی با
 66معرفی شد .هرچه مقادیر RMSE
استفاده از رابطۀ  
ترباشند،نتایجپیشبینیشده بهترخواهندبود.نتایج


کوچک
RMSEدرجدول5ارائهشدهاست[:]5

()66

) ( Pi  Oi

n
i 1



RMSE 

ارزیابیآسیبپذیریآبزیرزمینیوبهبودنتایج

برایمقایسۀ
بینیشده بیشتر 26 ،نمونه چاه مشاهداتی
پیش 

آوریشدهمورداستفادهقرارگرفتند.جزئیاتبیشتردر
جمع 


مقادیرپیشبینیوهدفوnتعدادکل

دراینجا  Piو  Oi
همانطور که در جدول  5مشاهده میشود،
نمونهها است  .


1. Receiver Operating Characteristic
2. Area Under The Curve

3. Root Mean Squared Error

n
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مدل  DRASTIC-LUدرمقایسهبامدل ،DRASTICبرای
پذیریآلودگینیتراتمناسبتراستومقادیر


ارزیابیآسیب
بهترتیب  3/226و  3/743به دست
 RMSEبرای دو مدل  
آمدهاست .همچنین ،مقدار  RMSEبرایمدلDRASTIC-
کوچکتر از مقدار مدل  DRASTIC

 )3/423( LU+SVM
)است.معیارکاربریاراضیبرتوزیعآلودگی
 3/162(+SVM

نیترات آب زیرزمینی تأثیر میگذارد .عالوه بر این ،نتایج
درخورتوجهیهمبستگی

نشانمیدهدکاربردSVMبهطور

پذیریوآلودگینیتراتراافزایشمیدهد.بهطور


بینآسیب
کلی ،نتایج ارزیابی آسیبپذیری آبهای زیرزمینی
هایاصالحشده،قابل اعتمادتر


آمدهبااستفادهازمدل
به 
دست

ازمدلاستانداردDRASTICبودند.

جدول  .6مقایسۀ مدلهای مختلف بر اساس تعداد چاههای مشاهداتی و لظ
تعداد چاههای مشاهداتی (بر اساس لظ
RMSE
()PPM

3/226

3/743

3/162

3/423

زیاد

نیترات

نیترات)

متوس

کم

خیلی کم

کالس

6
2
6
2
6
6
2
3
3
6
3
5

2
6
4
6
3
6
5
5
6
2
2
4

4
3
6
3
3
1
3
6
6
7
1
6

63
2
6
3
2
66
3
3
63
5
2
3

خیلیکم
کم
متوسط
زیاد
خیلیکم
کم
متوسط
زیاد
خیلیکم
کم
متوسط
زیاد

3
3
5
63

3
4
63
1

3
2
2
2

67
7
3
3

خیلیکم
کم
متوسط
زیاد

مدل

DRASTIC

LU-DRASTI

DRASTIC+SVM

DRASTIC-LU
+SVM


بحث و نتیجهگیری
آسیبپذیری آبخوان نیز

بررسی کارهای مشابه در زمینۀ 
تأییدکنندۀ نتایج این تحقیق است .در پژوهشی [ ]43به
آسیبپذیری کیفی آب زیرزمینی دشت

بررسی قابلیت 
بیرجندبااستفادهازمدلDRASTICوواسنجیآنبهروش
سلسلهمراتبی پرداختند .در این پژوهش ،شاخص

تحلیل 
بهدست
آسیبپذیری منطقه با استفاده از مدل   DRASTIC

آمده است .سپس ،با توجه به مقدار غلظت نیترات
مشاهدهای موجود در منطقه،

آزمایششده در چاههای 

سلسلهمراتبی انجام

واسنجی الگو با استفاده از روش تحلیل 
نشاندهندۀ همبستگی مثبت
گرفته است.نتایج پژوهشآنها  
با تحقیق حاضر دارد ،با این تفاوت که به دلیل اضافه شدن
بهطور متوسط
آسیبپذیری  

پارامتر کاربری اراضی شاخص 
باالتراستکهاینبیانگرزیادبودنوزننظریکاربریاراضی

در مدل  DRASTIC-LUاست .با توجه به نتایج این تحقیق
آسیبپذیری کمتری

که مناطق مرکزی و شرقی آبخوان 
مکانیابی
دارند ،این موضوع در پژوهشی []46که به بررسی  
شیرینکندرآبخواندشتبیرجندپرداختند،تأیید

ایجاد 
آب
شده است .نتایج پژوهش ایشان بیانگر این بود که مناطق
مناسبترین مکان برای ایجاد

مرکزی و شرقی آبخوان دشت ،
آب شیرین از طریق  62پارامتر کیفی آب زیرزمینی بود که
آسیبپذیری زیاد،

نشاندهندۀ این است که مناطق دارای 

برای مکان قرارگیری مناسب نیست .همچنین ،در پژوهشی
[ ]42به بررسی توزیع زمانی و مکانی نیترات آبخوان دشت
پرداختهاند که با استفاده از  24چاه آب شرب

بیرجند 
نمونهبرداری صورت گرفته و آزمایش شده است .نتایج

پژوهشیادشدهبیانگر این بود که در مناطق غربی و جنوب
غربی دشت به دلیل استفاده از کودهای ازت و نیتروژنی،
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غلظتنیتراتدرحالگذرازحدمجازاستکههمبستگیبا
 رانشانDRASTIC-LU آسیبپذیری منطقه به روش

 نقشه
.میدهد

این مقاله نوعی مدل یکپارچۀ جدید برای ارزیابی
 مدل.آسیبپذیری آبهای زیرزمینی ارائه کرده است

 ابتدا به عنوان روشی استاندارد برای تحلیلDRASTIC
 روش استاندارد با افزودن.آسیبپذیری ذاتی استفاده شد

کاربریاراضیبرایارزیابیآسیبپذیریخاص بااستفادهاز

بهمنظور،درهمینحال. بهبودیافتDRASTIC-LUمدل
اجتناب از معایب هنگام استفاده از روشهای همپوشانی
 برای بهبود بیشتر دقت مدلهایSVM  مدل،شاخص
 وDRASTIC+SVM لهای
 پیشنهادی (یعنی مد
 نمونه26،عالوهبراین.)معرفیشدDRASTIC-LU+SVM
چاه مشاهداتی برای اعتبارسنجی و آزمایش روشهای
 به خالف نتایج مدل استاندارد.پیشنهادی جمعآوری شدند
یافتهبرایارزیابیآسیبپذیری

 روشهای،
بهبود

DRASTIC
درمقایسه.هایزیرزمینیدربرابرنیتراتمناسبتربودند


آب
 مدل،3/226  برابر باRMSE  باDRASTIC با مدل
 به3/743 کوچکتری از

 RMSE  با مقدارDRASTIC-LU
 نتایجمشابهیرابهSVMترکیبشدهبا

مدلهای.دستآمد
+SVM مربوطبهمدلهایRMSEمقادیر.نمایشگذاشتند
 و3/162  (به ترتیبDRASTIC-LU+SVM  وDRASTIC
 مربوط به دو مدلRMSE کوچکتر از مقادیر

 )3/423
،بهطورکلی.بهدستآمدندDRASTIC-LUوDRASTIC
نظارتشدهبرای

اینمطالعهازنوعیتکنیکهوشمصنوعی
بهوضوحدقتارزیابی
 ساختیکمدلقویاستفادهکردکه
 نتایج ارزیابی اطالعات ضروری برای.را بهبود بخشید
برنامهریزی
 استراتژیهایآیندهدرمدیریت آبزیرزمینیو

.کاربریاراضیثمربخشخواهدبود
سپاسگزاری
آبوفاضالباستانخراسانجنوبیوادارۀ
 ازشرکت،درپایان
جهادکشاورزیاستانخراسانجنوبی بهدلیلحمایتمالی
و معنوی و در اختیار قرار دادن دادهها صمیمانه قدردانی
.میشود
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