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Abstract

با توجه به افزايش جمعيت و توستعه کشتاوزي پتيشبينت
وضعي آبخوان و همچنين شناستاي عوامت تأثيرگتااز بتر آن اي
 دز اين تحقيق با استفااد اي سته.اهمي يياد برخوزداز م شود
 به کشف مدلSPSS Modeler IMB الگوزيفم نرمافزاز داد کاو
.ها و الگوها مؤثر بر پيشبين وضتيع آبختوان پرداخفته شتد
همچنين اي عوام انسان و طبيع تأثيرگااز بر پيشبين مقتداز
 بتهعنوان0831  تتا0831 تغييرات آبخوان دش قتزوين اي ستال
 مقداز صتح بتين الگتوزيفمهتا.مفغيرها وزود اسفااد شد
 بته ترتيت برابتر بتا مقتدازCVM  وCART ،CHAID اجرا شد
 مقادير بته دست آمتد بترا. به دس آمد1/61  و1/67 ،1/76
 نتر،، نتر مثبت غلت،  صح،  شاافي، شاخصها حساسي
 ميانگين هندس و نر خطتا بترا متدل،F  شاخص،،منا غل
 نشان دهند عملکرد بهفتر ايتن الگتوزيفمCART دزخ تصميم
 دزخ، قوانين اسفخراج شد توس.نسب به ساير الگوزيفمها بود
 نشان داد که بيشفرين تتأثير زو تغييترات عمتقCART تصميم
آبختتوان بتته ترتيت مقتتداز دمتتا و تبخيتتر و تعتتر و تقاضتتا آب
 اي اينزو مدل ازائه شد به پتيشبينت مقتداز.کشاوزي م باشد
نوسانات عمق آبخوان و نيز مديري صحيح آبخوان کته منجتر بته
. کمک م کند،کاهش اثرات ناش اي اف م شود

Due to population growth and agricultural
development, predicting aquifer conditions and
also determining factors effecting its
performance are very important. In this research
study, three algorithms of data mining package,
i.e. IBM SPSS Modeler were applied for
detecting models effective on predicting an
aquifer conditions. Furthermore, human and
natural factors were considered as input
variables effective on predicting Qazvin plain
aquifer conditions during 2001 to 2015. The
accuracy of CHAID, CART, and CVM
algorithms were 0.67, 0.75, and 0.74,
respectively. The values obtained for different
indices including TPR, TNR, ACC, FPR, FNR,
FM, GM, and ER for CART decision tree model
showed that the performance of the mentioned
algorithm was better comparing to other
algorithms. In addition, the results based on
CART decision tree model show that the most
important factors affecting water table
fluctuations
were
air
temperature,
evapotranspiration and agricultural water
demand. Thus, the developed model lead to
predict water table depth in an aquifer and
optimum management of the water resources.
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اجفماع و اقفصاد اي جمله توليد ناخالص مل و ساخفاز
جمعيف اس (کرنا و همکازان .)1107 ،.زوشها طبقهبند
داد کاو برا دسفهبند عوام اصالح کياي آب اسفااد
کردند .تجزيه و تحلي خوشها تماي به دسفهبند بر اساس
ويژگ ها آلودگ کياي آب ييريمين دازد (ازکاولن و
همکازان .)1107 ،نفايج بدس آمد به سه صوزت خالصه شد،
 - 0بر اساس تحلي عوام ناوذ ييريمين  ،پنج موضوع اليه،
سنگشناس  ،ژئوموزفولوژ  ،شي  NDVI ،و  ،NDWIم تواند
بهعنوان شاخص کاف برا پفانسي آبها ييريمين اسفااد
کرد -1 .با اين پيش دسفاوزد ،الگوزيفم دزخف
داد کاو  QUESTبهطوز مؤثر دز ساخفن دزخ تصميمگير
برا طبقهبند منطقه موزد مطالعه م تواند اسفااد شود-8 .
نفيجه طبقهبند به دق قاب قبول با مقداز دزجه صح

مقدمه
با توسعه کشاوزي و همچنين افزايش جمعي که نياي
زويافزون به منابع آب زا نيز به دنبال داش  ،ناپايداز هاي زا
دز مديري سنف منابع آب ايجاد نمود .بخش عمد ا اي عدم
تعادل دز منابع آب ،ناش اي محدودي طبيع منابع آب و
چرخه هيدزولوژ بود و بخش ديگر تصميمات و فعالي ها
انسان مؤثر بر زو منابع آب اس که يمينهساي مشکالت
يياد دز امر بهر برداز اي منابع آب ييريمين گشفه اس .
همچنين مديران دز اين بخش با زواب ،پيچيد و خصوصيات
بسياز مفنوع اي حجم بسياز يياد اي داد ها جمعآوز شد
مواجه هسفند که تجزيه و تحلي و مديري آنها بهوسيله
زوشها تجرب و آماز  ،امر دشواز و دز بسياز اي حوضهها
عمالً ناممکن م باشد .دز سالها گاشفه نيز تحقيقات
مخفلا دز ازتباط با برزس تغييرات مکان و تخمين سطح
آبها ييريمين توس ،محققين صوزت گرففه اس (جانگ و
همکازان .)1108 ،اي شاخص اسفاندازد شد بازش ) (SPIبرا
برزس اثر خشکسال و بازندگ زو سطح آب ييريمين دز
سه منطقه تح آبياز دز حوي ماز -دازلين اسفراليا اسفااد
شد که نفايج آنها نشان داد که همبسفگ خوب بين شاخص
 SPIو نوسانات سطح آب ييريمين دز منطقه برقراز اس و
بهوسيله آن م توان الگو خشکسال ها اصل دز اسفراليا زا
تعيين کرد(خان و همکازان .)1113 ،.نفايج پيشبين نشان داد
که مدل دزخف داد کاو  CARTبا همبسفگ بين مفغيرها و
کاهش اطالعات غيرمايد م تواند صح دق پيشبين زا
افزايش دهد و نفيجه مقايسه مدل  CARTبا مدل ،PSO-SVR
مشخص شد که مدل  CARTبا دق بهفر و تواناي پيشبين
بهفر ،م تواند برا پيشبين کردن اف سطح آب ييريمين
اسفااد شود(ژائو و همکازان  .)1107همچنين نفايج نشان داد
که مديران و تصميم گيرندگان آبها ييريمين با اسفااد اي
اطالعات دزخ تصميمگير داد کاو م توانند دز اجرا
برنامههاي برا حااظ اي منابع آبها ييريمين  ،حماي
کنند (اسفامپ و همکازان .)1107 ،.با اسفااد اي داد کاو و
داد ها آبخوانها قديم دز  Tolucaمشخص شد که با
داد کاو اين آبخوانها ،قادز به توليد دانش جديد م باشند و
همچنين با اسفااد اي اطالعات الگوزيفم داد کاو مشخص
م شود که مديري آبها ييريمين تح تأثير عوام

 %31/3بود اس

(هوجيه و همکازان .)1107 ،ازيياب

و

مقايسه چهاز الگوزيفم معروف با نظازت داد کاو ،SVM
 KNN ،NBو  CBAبهمنظوز صح دز طبقهبند  ،دق و
مقداز  F1دز زابطه با مجموعه داد ها آبها ييريمين
کشوز ازدن موزد برزس قراز گرف  .نفايج آيمون نشان داد که
الگوزيفم  SVMاي سه الگوزيفم موزد اسفااد ديگر دز زابطه با
زوشها انداي گير بهفر عم م کند .نفايج همچنين نشان
داد که م توان حداکثر اسفااد زا اي الگوزيفمها داد کاو دز
پيشبين مناطق آبها ييريمين م تواند داش (نوزوي و
همکازان .)1107 ،.چندين مطالعه دز يمينه ،اسفااد اي مجفمع
بر سيسفم يکپازچه اطالعات جغرافياي ) ،(GISسنجش اي دوز
) (RSو زوشها يمين آماز برا نقشهبرداز آبها
ييريمين انجام داد (وزيشاکيس .)1107 ،اقدام به شناساي
مناطق اي آبها ييريمين با پفانسي باال بهوسيله اسفااد اي
يک زوش الگوزيفم دزخف داد کاو  CARTو دو زوش  RFو
 BRTکردند و دز نقشهبرداز ذخاير چشمهها حوضه
کوهرنگ با اسفااد اي مدلها  CART ،BRTو  ،RFنفايج
مقداز ميزان صح مدلها به ترتي  1/63 ،1/30و 1/60
آمد .بنابراين ،مدل  BRTبهفرين عملکرد دز
بدس
نقشهبرداز ذخاير چشمهها آب ييريمين داشفه و بعد اي آن
به ترتي مدلها  CARTو  RFبودند .بر اساس نفايج ،ميزان
صح هر سه مدل بيش اي  61دزصد م باشد .بنابراين ،هر سه
مدل م تواند برا برنامهزيزان و مهندسان دز مديري منابع
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آماز

آب و يمين و برنامهزيز دز منطقه مطالعات موزد اسفااد قراز
گيرد (نقب و همکازان .)1107 ،.با اسفااد اي داد ها ايسفگا
هواشناس آيمايشگا انرژ و فيزيک محي ،بخش فيزيک
دانشگا پاتريس دز يونان ،اي تکنيکها داد کاو دز تخمين
دما بيشينه ،کمينه و مفوس ،بهر گرففند و نفيجه گرففند
که الگوزيفم زگرسيون داد کاو اين امکان زا م دهند که
دما بيشينه ،کمينه و مفوس ،زا با دق زضاي بخش
پيشبين نمايند .همچنين آنها يک تکنيک هيبريد داد کاو
برا تخمين مقادير زويانه دما ميانگين ازائه نمودند و به
همان نفيجه دس ياففند (کفسيانفس و همکازان.)1113 ،.
داد ها مکان -يمان دز يمينه مديري منابع آب بسياز يياد
م باشد ،که اسفااد اي زوشها
چنين داد ها
داد کاو

تجرب

و آماز

اسفااد اي اين ابزاز برا
پيشگويانه با زوشها

يک فناوز

مديري

بفوان برا

منطقه مطالعاتی

دش قزوين با مساحف حدود  171111هکفاز دز
محدود طول جغرافياي  13دزجه و  17دقيقه تا  71دزجه
و  87دقيقه شرق و عرض جغرافياي  87دزجه و  17دقيقه تا
 87دزجه و  17دقيقه شمال قراز دازد(شک  .)0اين دش اي
جلگه آبرفف پهناوز تشکي شد که اي زسوبات جريانها
سطح کو ها اطراف تشکي شد اس (محمد و همکازان،.
 .)0831با توجه به محدودي منابع آب سطح و فصل بودن
اين منابع بخش عمد آب آبياز اي منابع ييريمين اسفحصال
م شود .دز وضعي موجود ،برداش باعث اف ساليانه  0/7مفر
سطح سار ها ييريمين و فرونشس يمين دز اين منطقه تا
حدود  17سانفيمفر دز سال شد اس  .با توجه به اهمي
دش قزوين بهعنوان يک منطقه مسفعد کشاوزي اي يکسو و
وجود معض اف شديد سطح ايسفاب دز اين منطقه اي سو
ديگر ،توجه به پايداز منابع آب ييريمين دز توليد محصوالت
کشاوزي و انفخاب الگو کش اين منطقه ضروز به نظر
م زسد (بازيکان و همکازان.)0831 ،.

دز تبدي

و سايمانده

نياي به الگوزيفم
الگوزيفمها

که اي اين زوش

بهفر آبخوان اسفااد کرد .لاا با توجه به
قو

داد کاو

و مناس

دز اين يمينه و توانمند

دز خصوص مديري

آبخوان ضروزت

بهکازگير آن احساس م شود .داد کاو يک فرآيند شناخ
الگوها

معفبر ،جديد ،ذاتاً مايد و قاب

فهم اي داد ها و

خودکاز منابع داد ا

ياففن

همچنين جسفجو

الگوها و وابسفگ هاي

اس

که تحلي ها

بززگ ،برا

محاسبات جديد ،هواشناس و منابع

مواد و روشها

اطالعات و همچنين اسفخراج دانشها سودمند با حجم باال
داد م باشد .دز اين تحقيق فرض بر آن اس

تحلي داد ها

وسيع و مدلساي

آب ييريمين اس .

به دانش کازبرد  ،عمالً غيرممکن اس .
توانمند دز مديري

قادز به انجام آن نيسفند م باشد .يک

اي يمينهها

ساد و معمول

شکل -9موقعیت محدوده آبخوان دشت قزوین در بین شهرستانهای قزوین.
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تراز سطح ایستابی دشت قزوین

بهمنظوز مشخص نمودن تراي مفوس ،سطح آب ييريمين دز محدود دش قزوين اي آماز ماهانه مربوط به  073پيزومفر مشاهد ا
موجود که بهعنوان پيزومفرها معرف منطقه م باشند ،اسفااد شد .خطوط همتراي سطح ايسفاب توس ،نرمافزاز  SURFERزسم
شد .زسم کمفرين ،بيشفرين و ميانگين سطح خطوط هم تراي آب ييريمين اي سطح آياد دزيا مربوط به ما شهريوز اي سال  0831تا
 0831به ترتي دز شک ها ( 8 ،1و  ) 1مشخص شد اس  .سطح تراي آب ييريمين دز هر سه حال نشان م دهد که زوند کل
جريان ،اي طرف شمال شرق به سم مرکز و جنوب شرق م باشد .سم غرب و جنوب غرب آبخوان نيز تقريباً خطوط همتراي با
يکديگر برابر و نشان دهند سطح ايسفاب بدون شي يا همان تخ  1م باشد.

شکل  -2کمترین سطح تراز آبخوان دشت قزوین از سطح آزاد دریا

شکل  -3بیشترین سطح تراز آبخوان دشت قزوین از سطح آزاد دریا

شکل  -4میانگین سطح تراز آبخوان دشت قزوین از سطح آزاد دریا

-Flat
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بود که زو خ ،تراي  0811مفر احداث شد اس و تقريباً به
موايات اتوبان تهران-ينجان قراز دازد .ظرفي کانال اصل اي 0
تا  81مفرمکع دز ثانيه مفغير اس  .مشخصات کل شبکه
آبياز قزوين دز جدول( )0ازائه شد اس (سفود نيا و
سفود نيا.)0837 ،

شبکه آبیاری دشت قزوین

موقعي شبکه دز فاصله  71کيلومفر غرب شهر تهران
بين  87دزجه و  11دقيقه تا  87دزجه عرض شمال و 13
دزجه و  11دقيقه ال  71دزجه و  87دقيقه طول شرق واقع
شد اس  .شبکه آبياز دازا يک کانال به طول  31کيلومفر

جدول - 9مشخصات و ظرفیت کانالهای شبکه آبیاری قزوین
نوع کانال

شک مقطع

نوع پوشش

ظرفي طراح

مشخصات مقطع

طول کانال

M S

Km

عمق(مفر)

عرض کف(مفر)

مسفطيل

بفن

81

8

8

1

ذوينقها

بفن

1/3-81

30

1/3-1/7

0/1-1

دزجه دو

ذوينقها

بفن

1/7-6/1

111

1/77-0/7

1/3-1

دزجه سه

ذوينقها

بفن

1/06-0

811

1/7-1/3

1/7

دزجه چهاز

ذوينقها

بفن

1/06-1/81

771

1/1-1/77

1/8-1/7

-1

دزجه يک

3

3

نرمافزار دادهکاوی IMB SPSS Modeler

درخت تصمیم

نرمافزاز  IBM SPSS Modelerبرنامها اي شرک
اس که دز ابفدا با نام کلمنفاين 2ازائه شد که دز نسخه جديد
به  SPSS Modelerتغيير نام پيدا کرد .اين نرمافزاز يک اي
بهفرين ابزازها داد کاو اس و برنامها حرفها برا انجام
محاسبات پيچيد و آناليزها آماز بهصوزت سروز و کالين
م باشد .نرمافزاز  SPSS IBM Modelerکه اي بهفرين ابزازها
داد کاو اس دازا مزي ها نسب به نرمافزاز Clementine
 12اس  .مانند بهينه کردن تکنيکها برا مجموعه داد ها
مانند
کليد
الگوزتيمها
بززگ ،افزايش مصوزساي
شبکهها عصب و دزخ تصميم ،محي ،مصوزساي جديد
برا الگوزيفمها کليد و مدلها ترکيب دز ساخ نفايج
برا فهم بهفر ،بهزويزسان الگوزيفمها شبکه عصب و خط ،
تواناي دز خواندن و نوشفن داد اي  xmlو بهينه کردن پردايش
پايگا داد بززگ برا الگوزيفمها کليد زا اشاز کرد.

يک اي الگوزيفمها دسفهبند  ،دزخ تصميمگير اس که
مدل خود زا بر اساس يک دزخ پياد ساي م کند  .دز اين
الگوزيفم با توجه به مجموعه آمويش يک دزخ بر اساس
ويژگ ها مخفلف آن دزس م شود که با اسفااد اي اين
دزخ بايد بفوان يک عضو جديد زا دز دسفه خاص
طبقهبند کرد .با جسفجو دز گر ها دزخ م توان به يک
برگ زسيد که آن برگ مشخص کنند نوع عضو جديد اس .
زيشه دزخ مح آغايين پيمايش دزخ اس که به برزس
اولين مفغير م پردايد .گر ها نيز مث زيشه به برزس مفغيرها
م پردايد .نفيجه برزس آن اس که با شاخهها آن گر به
گر موزد نظر ديگر برود و يا به برگ برسد .برگها نهاي
پايان دزخ هسفند .نقاط که وضعي داد زا مشخص
م کند (شک .)7

2 - Clementine

3- Decision Tree

SPSS
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شکل -5نمای از درخت تصمیم حاصل از اجرای الگوریتم درختی

ادامه م دهد .دز تقسيم داد ها بهصوزت بايگشف به ييرگرو ها
فق ،دو ييرگرو زا پشفيبان م کند .يک الگوزيفم سريع اس
که هرس نمودن آن زو به عق اس (چفامويل .)1100 ،
بهطوز کل زوش CHAID ،برا ساخ يک دزخ
تصميمگير  ،داد ها زا مفناوب ًا به يير مجموعهها مشابه افراي
م کند تا آنجا که هر يير مجموعه دازا تعداد مشخص نمونه
شود .اين الگوزيفم م تواند دزخف توليد کند که دز برخ اي
مواقع بهصوزت غير دو دوي عم کند ،دز واقع اي زوش جدا
کردن چندتاي بهجا جدا کردن دو دوي اسفااد م کند .به
اين صوزت که م توان گر والد زا به بيش اي دو تقسيم نمايد.
اين الگوزيفم اي آيمون «کا دو» برا تصميمگير دز هر
تقسيم برا مشخص کردن گر ها فريند اسفااد م کند.
سپس شاخهها دزخ ساخفه شد تا تحقق معياز توقف يا
زسيدن به سطح پيچيدگ خواسفه شد  ،هرس م شوند .به
بيان ديگر CHAID ،ابفدا تااوتها هر نمونه زا با ساير
نمونهها م يابد و دزخ موزد نظر زا توليد م کند .هرس
کردن دزخ اي طريق ياف تااوتها مشابه انجام م شود
(چفامويل .)1100 ،
ماشين برداز پشفيبان يا  CVMبهعنوان يک اي قو ترين و
دقيقترين زوشها دز ميان الگوزيفمها معروف شناخفه م شود.
ماشين برداز پشفيبان يک اي زوشها يادگير با ناظر اس
که اي آن برا طبقهبند و زگرسيون اسفااد م کنند .اين
زوش اي جمله زوشها نسبفاً جديد اس که دز سالها
اخير کازاي خوب نسب به زوشها قديم تر برا

بهمنظوز پيشبين ويژگ هدف وضعي نوسانات عمق آبخوان،
اي مدل دزخ تصميم اسفااد شد اس  .الگوزيفم دزخ
تصميم قادز اس عالو بر مفغيرها کم  ،مفغيرها کيا زا
نيز پيشبين کند)بريمان و همکازان .)0331 ،الگوزيفم دزخ
تصميم به گونها عم م کند که سع دازد گوناگون و يا
تنوع (اي نظر ويژگ هدف) زا دز گر ها به حداق ممکن برساند.
اين عدم يکنواخف دز گر ها با اسفااد اي معيازها عدم
خلوص قاب انداي گير اس که مهمترين و پرکازبردترين آن
شاخص جين م باشد (يون ياما و همکازان .)1111اغل
تااوت انواع دزخ ها تصميم دز همين معياز انداي گير عدم
خلوص ،شيو شاخهبند و هرس کردن گر ها دزخ
م باشد .دز اين تحقيق اي سه نوع الگوزيفم دزخ تصميم
 CHAID5 ،CART4و CVM 6اسفااد شد .الگوزيفم CART
مفغيرها وزود زا برا ياففن بهفرين تجزيه م آيمايد تا
شاخص ناخالص حاص اي تجزيه کمفرين مقداز باشد .دز
تجزيه دو ييرگرو تعيين م شود و هر کدام دز مرحله بعد به
دو يير گرو ديگر تقسيم خواهند شد و اين زوند ادامه م يابد
تا يمان که يک اي معيازها توقف برآوزد شود.
دزخ  CARTبايگشف دوتاي اس  ،که گر ها والدين زا
دقيقاً به دو گرو فريند منشع م کند و بهطوز بايگشف
منشع کردن زا تا يمان که انشعاب ديگر نفواند ساخفه شود
4 - Classification and Regression Tree
5- Chi-square Automatic Interaction Detector
6 - Support Vector Machines
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اين معيازها که توجه بيشفر بته دسفهبند مثب نشان
م دهند ،تواناي دسفهبند زا دز تشخيص دسفه مثب تبيين
م کنند .معياز حساسي نشان م دهد که دق تشخيص
دسفه مثب چه مقداز اس و معياز نر مثب غل ،نر هشداز
غل ،زا با توجه به دسفه منا بيان م کند(ساليا و خوشگافاز،
 .)1100شاخصها موزد نظر طبق زواب )0( ،تا ( )3محاسبه
م گردند (هان.)1111 ،
 =TPتعداد داد ها برچس مثبف کته دزست دستفهبند
شد اند =FP ،تعداد داد ها برچس منا که به نادزس
مثب دسفهبند شد اند =FN ،تعداد داد ها برچس مثبف
کته بته نادزس منا دسفهبند شد اند =TN ،تعداد
داد ها برچس منا که دزس دسفهبند شد اند.
TP
زابطه ()0
TPR 
T P  FN
TN
زابطه ()1
TNR 
FP  T N
TP TN
زابطه ()8
ACC 
TP  FN  FP  TN
TP
زابطه ()1
PPV 
TP  FP
FP
FPR 
 1 TNR
زابطه ()7
FP  TN

طبقهبند اي جمله شبکهها عصب پرسپفرون نشان داد
 SVMدسفهبند
اس  .مبنا کاز دسفهبند کنند
خط داد هاس  .بهمنظوز اعفبازسنج مدل دزخف داد ها به
دو بخش داد ها آمويش و آيمون تقسيم شدند .مدل دزخف
با اسفااد اي داد ها آمويش و آيمون تقسيم شدند .مدل
دزخف با اسفااد اي داد ها آمويش ساخفه شد و مدل ساخفه
شد بر زو داد ها آيمون موزد تس قراز گرف  .دزصد
نمونههاي اي داد ها آيمون که ويژگ هدف آنها توس،
مدل ،دزس تشخيص داد شد بود دق مدل زا بيان
م کند(گوپا .)1100 ،برا هر سه الگوزيفم دزخ تصميم 67
دزصد داد ها بهصوزت تصادف بهعنوان داد ها آمويش
انفخاب شدند و  17دزصد مابق بهعنوان داد ها آيمون موزد
آيمايش قراز گرففند.
برا ازيياب مدلها و انفخاب بهفرين مدل اي شاخصها
حساسي ) ،(TPR6شاافي ) ،(TNR3صح ) ،(ACC3دق
) ،(PPV01نر مثب غل ،(FPR00)،نر منا غل،(FNR01)،
شاخص  ،(FM08)Fميانگين هندس ) (GM01و نر خطا)(ER07
اسفااد شد .شاخصها ماکوز به ترتي اي زابطه ( )0تا ()3
مشخص شدند .دز مسائ واقع  ،معياز صح دسفهبند  ،به
هيچ عنوان معياز مناسب برا ازيياب کازاي الگوزيفمها
دسفهبند نم باشد ،به دلي اينکه دز زابطه صح
دسفهبند  ،ازيش زکوزدها دسفهها مخفلف يکسان دز نظر
گرففه م شوند .بنابراين ،مسائل که با دسفهها نامفعادل
سروکاز دازند و يا دز مسائل که ازيش دسفها دز مقايسه با
دسفه ديگر مفااوت اس  ،اي معيازها ديگر اسفااد م شود.
دز مسائ واقع معيازها ديگر نظير حساسي و نر مثب
غل ،اهمي ويژ ا دازند.

زابطه ()6

FN
 1 TPR
TP  FN
2 TP
FM 
TP  FP  FN

زابطه ()3

GM  TPR T N R

زابطه ()7

زابطه ()3

7 - True Positive Rate
8 - True Negative Rate
9- Accuracy
10- Positive Predictive Valueor Precision
11- False Positive Rate
12- False Negative Rate
13-F – Measure
14-Geometric Mean
15-Error Rate

35

FNR 

FP  FN
 1  Accuracy
TP  FN  FP T N

ER 

ارزیابی الگوریتمهای دادهکاوی ...

مجله هیدروژئولوژی

مجموعه داد ها موزد اسفااد دز اين تحقيق اي اطالعات
مربوط به دش قزوين ط دوز سالها  0831تا 0831
بهصوزت ماهانه م باشد .مفغيرها وزود موزد اسفااد اي
عوام انسان و عوام طبيع انفخاب شدند که شام مقداز
حجم آب خروج چا ها کشاوزي (ميليون مفرمکع ) ،حجم
آب شبکه آبياز (ميليون مفرمکع ) ،مقداز تقاضا آب
کشاوزي (ميليون مفرمکع ) ،مقداز بازندگ (ميليون
مفرمکع ) ،دما (سانف گراد) ،زطوب هوا (دزصد) و تبخير و
تعر (ميل مفر دز زوي) م باشند .همچنين اي داد ها مربوط
به مقداز نوسانات عمق آبخوان بهعنوان داد ها هدف به مدل
معرف شدند .برا افزايش قابلي اسفااد نفايج برا مديران و
همچنين کاهش هر چه بيشفر اثرات اين خطاها ،گسسفهساي
(دسفهبند ) مقادير نوسانات عمق آب ييريمين انجام شد .اگر
خطا قرائ ها دز حد کمفر اي يک مفر باشد ،با اسفااد اي
گسسفهساي  ،اثر اين خطاها تا حد يياد اي بين م زود.
همچنين برا مقادير داد ها پرت ،با انجام فرآيند دسفهبند

میرهاشمی و همکاران

داد ها اين مسئله م تواند تا حد يياد زفع گردد .هدف اي اين
قواعد دز
که داد ها زا برحس
زوش آن اس
دسفهبند هاي قراز گرففه شوند و دسفها زا که تعداد
داد ها موجود دز آن بسياز کم باشد ،کناز گااشفه شود.
گسسفهساي فرايند اس که صاات پيوسفه زا به گسسفه
تبدي م کند ،دز اين تحقيق داد ها مربوط به نوسانات عمق
آبخوان بهصوزت شش مدل تقسيمبند انجام شد و همچنين
سع شد مريها بين مقادير گسسفه طوز تعيين شوند که
هر مدل به انداي کاف معرف نمونه داد ها مربوطه باشد .بعد اي
انجام گسسفهساي برا ک داد ها ،برا هر محدود داد ها
بهوسيله نام مدل اي  Aتا  Fنامگااز شد (جدول  .)1بهطوز
که مقداز اف سطح آب ييريمين بهصوزت نزول اي مدل  Aتا
 Cکاهش و مقداز باالآمدگ بهصوزت صعود اي مدل  Dتا F
افزايش م يابد .عالم منا محدود داد ها ،مربوط به اف
آبخوان م باشد.

جدول  -2تعیین مدل برای محدوده دادههای نوسانات عمق آبخوان

نام مدل

محدوده دادهها )(m

میانگین دادهها )(m

درصد دادهها

A

-0≤...
-1/8≤...˃-1/0
1≤...˃-1/8
1/8≤...˃1
0≤...˃1/8
...≤0

-0/77
-1/77
-1/07
1/07
1/77
0/68

01/18
17/63
11/01
06/77
07/63
7/1

B
C
D
E
F

بيشفر زا دز جا دزس خود طبقهبند کرد اس .
همچنين شاخصها نر ها مثب غل ،،منا غل ،و خطا
برا مدل  CARTنسب به دو الگوزيفم ديگر ،کمفرين مقداز زا
دازند .مقادير کم اين شاخصها تائيد کنند وقوع خطا کمفر
دز طبقهبند نمونهها اس  .شک  7نموداز نفايج شاخصها
جه مقايسه بين الگوزيفمها جه پيشبين نوسانات عمق
آبخوان زا نشان م دهد.

بحث و نتایج
مقادير نفايج شاخصها بدس آمد توس ،سه الگوزيفم
 CHAID ،CARTو  CVMزو مجموعه داد ها نشان داد که
الگوزيفم  CARTبهفرين مدل زا توليد نمود اس  .شاخصها
حساسي  ،شاافي  ،صح  ،شاخص  Fو ميانگين هندس برا
مدل  CARTنسب به دو الگوزيفم  CHAIDو  CVMدازا
بيشفرين مقداز اس  .مقادير اين شاخصها هرچه بيشفر باشد
نشاندهند اين اس که طبقهبند موزد اسفااد نمونهها

56

هیدروژئولوژی ،سال دوم ،شماره ،2زمستان 9316
Hydrogeology, Volume 2, No. 2, wintter 2018

1
CART

0.9
0.8

0.7

CHAID

0.6
0.5

CVM

0.4
0.3
0.2
0.1

0
ميانگين
هندس

نر خطا

شاخص F

صح

نر منا غل ،نر مثب غل،

شاافي

حساسي

شکل -6نمودار نتایج شاخصها برای مدلهای تولید شده

 -8اگر دز ما ها ازديبهش  ،خرداد و مهر مقداز حجم آب
شبکه آبياز کمفر مساو  1/117ميليون مفرمکع و مقداز
حجم آب خروج اي چا ها کشاوزي بيشفر اي  1/13ميليون
مفرمکع باشد ،با احفمال  88دزصد مدل  Bيعن افف بين
 1/8تا  0مفر دز آبخوان اتاا م اففد.
 -1اگر ما ها آذز ،د  ،بهمن و اساند مقداز تبخير و تعر
پفانسي کمفر مساو  0/6ميل مفر دز زوي و حجم آب خروج
اي چا ها کشاوزي کمفر مساو  1/10ميليون مفرمکع
باشد ،با احفمال  18دزصد مدل  Eيعن باالآمدگ بين  1/8تا
 0مفر دز آبخوان اتاا م اففد.
 -7اگر ما ها آذز ،د  ،بهمن و اساند مقداز تبخير و تعر
پفانسي کمفر مساو  0/6ميل مفر دز زوي و حجم آب خروج
اي چا ها کشاوزي بيشفر اي  1/10ميليون مفرمکع و حجم
بازندگ بيشفر اي  1/36ميليون مفرمکع باشد ،با احفمال 18
دزصد مدل  Eيعن باالآمدگ بين  1/8تا  0مفر دز آبخوان
اتاا م اففد.
 -7اگر ما ها آذز ،د  ،بهمن و اساند مقداز تبخير و تعر
پفانسي کمفر مساو  0/6ميل مفر دز زوي و حجم آب خروج
اي چا ها کشاوزي بيشفر اي  1/10ميليون مفرمکع و حجم
بازندگ کمفر مساو  1/36ميليون مفرمکع باشد ،با احفمال

اي بين الگوزيفمها موزد اسفااد بهفرين نفايج مربوط به
الگوزيفم  CARTبا بيشفرين مقداز صح  ،1/67شاافي
 ،1/31حساسي  1/17و ميانگين هندس  1/71و همچنين
کمفرين مقداز نر ها مثب غل ،1/17 ،منا غل 1/61 ،و
خطا  1/10م باشد.
با توجه به عملکرد بهفر الگوزيفم  CARTنسب به دو الگوزيفم
 CAHIDو  CVMاي اطاعات خروج اين الگوزيفم برا
پيشبين نوسانات عمق آبخوان دش قزوين اسفااد شد.
برخ اي قوانين توليد شد دز خصوص تغييرات عمق آبخوان
حاص اي اجرا الگوزيفم  CARTبه شرح يير م باشد:
 -0اگر دز ما ها فروزدين و آبان مقداز حجم آب خروج اي
چا ها کشاوزي کمفر مساو  1/11ميليون مفرمکع و
تبخير تعر پفانسي کمفر مساو  0/1ميل مفر دز زوي باشد،
با احفمال  13دزصد مدل  Dيعن باالآمدگ بين  1تا  1/8مفر
دز آبخوان اتاا م اففد.
 -1اگر دز ما ها ازديبهش  ،خرداد و مهر مقداز حجم آب
شبکه آبياز کمفر مساو  1/117ميليون مفرمکع و مقداز
حجم آب خروج اي چا ها کشاوزي کمفر مساو 1/13
ميليون مفرمکع باشد ،با احفمال  18دزصد مدل  Cيعن
افف بين  1تا  1/8مفر دز آبخوان اتاا م اففد.
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 11دزصد مدل  Dيعن باالآمدگ بين  1تا  1/8مفر دز آبخوان
اتاا م اففد.
 -6اگر ما ها آذز ،د  ،بهمن و اساند مقداز تبخير و تعر
پفانسي بيشفر اي  0/6ميل مفر دز زوي و حجم آب خروج اي
چا ها کشاوزي بيشفر اي  1/0ميليون مفرمکع باشد ،با
احفمال  18دزصد مدل  Eيعن باالآمدگ بين  1/8تا  0مفر دز
آبخوان اتاا م اففد.
شک ها شام ها نموداز م باشد که دز محوز عمود
تمام نمودازها ،مقداز مدلها (با توجه به جدول )1و دز محوز
افق به ترتي مقداز حجم آب شبکه آبياز (ميليون
مفرمکع ) ،مقداز زطوب هوا (دزصد) ،مقداز حجم تقاضا آب
کشاوزي (ميليون مفرمکع ) ،مقداز دما (سانف گراد) ،مقداز
تبخير و تعر پفانسي (ميل مفر دز زوي) و مقداز حجم آب
خروج اي چا کشاوزي (مفرمکع ) ،مقداز حجم بازندگ
(ميليون مفرمکع ) زا شام م شود .همانطوز که اي شک 6
مشخص م شود با افزايش مقداز حجم آب شبکه آبياز اي
مقداز  1/0ميليون مفرمکع به بعد ،مقداز مدل ( Bافف بين
 1/8تا  0مفر) نسب به ساير مدلها افزايش پيدا م کند .طبق
شک ( )3نيز مشخص م شود دزصد زطوب هوا تا  71دزصد
باعث افزايش مدل ( Bافف بين  1/8تا  0مفر) و اي  71دزصد تا
 71دزصد باعث افزايش مدل ( Cافف بين  1تا  1/8مفر) و اي
 71به بعد باعث افزايش مدل ( Eباالآمدگ بين  1تا  1/8مفر)
نسب به ساير مدلها ديگر م شود.

میرهاشمی و همکاران

همانطوز که اي زابطه بين دزصد زطوب هوا و مدلها
مشخص شد زابطه عکس بين مقداز دزصد زطوب هوا و مقداز
اف آبخوان وجود دازد بهطوز که با افزايش مقداز دزصد
زطوب هوا مقداز اف کمفر م شود .دز شک ( )3مشخص
م شود با افزايش مقداز حجم تقاضا مصرف آب کشاوزي
مقداز اف نيز بيشفر م شود بهطوز که مقداز مدل ( Bافف
بين  1/8تا  0مفر) نسب به ساير مدلها با افزايش مقداز
تقاضا آب کشاوزي بيشفر م شود .همانطوز که اي شک
( )01مشخص م شود دما هوا تا حدود  07دزجه سانف گراد
باعث افزايش مدل ( Eباالآمدگ بين 1تا  1/8مفر) و با افزايش
مقداز دما اي  07دزجه تا حدود  81دزجه سانف گراد باعث
افزايش مدل ( Bافف بين  1/8تا  0مفر) نسب به ساير مدلها
م شود .طبق شک ( )00مشخص م شود که مقداز تبخير و
تعر پفانسي تا مقداز دو ميل مفر دز زوي باعث افزايش مدل
( Cافف بين  1تا  1/8مفر) و اي دو تا حدود پنج و نيم
ميل مفر باعث افزايش مدل ( Bافف بين  1/8تا  0مفر) نسب
به ساير مدلها ديگر م شود .طبق شک ( )01مشخص
م شود که با افزايش مقداز حجم برداشف اي چا ها
کشاوزي مقداز اف آبخوان نيز افزايش پيدا م کند و مقداز
مدل  Bنسب به ساير مدلها ديگر بيشفر م شود .اي شک
 01مشخص م شود با افزايش مقداز بازندگ مقداز مدلها
 Cو  Dدز نوسان اس و بهطوز مفوس ،عمق آبخوان تغير
چندان نکرد اس .

شکل-8رابطه بین مقدار درصد رطوبت و مقدار مدلها

شکل -7رابطه بین مقدار حجم شبکه آبیاری و مقدار مدلها
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شکل -1رابطه بین مقدار حجم تقاضای آب کشاورزی و مقدار مدلها

شکل -91رابطه بین مقدار دما و مقدار مدلها

شکل -99رابطه مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل و مقدار مدلها

شکل -92رابطه حجم آب خروجی از چاه کشاورزی و مقدار مدلها

شکل -93رابطه بین مقدار حجم بارندگی و مقدار مدلها

تبخير و تعر و مقداز تقاضا آب کشاوزي م باشد و بقيه
مفغيرها وزود تقريباً دازا اهمي يکسان م باشند
(شک .)00

با توجه به نفايج خروج مدل  CARTدز تعيين اهمي
مفغيرها وزود مشخص شد که تأثيرگاازترين مفغيرها
وزود دز پيشبين تغييرات عمق آبخوان به ترتي دما و
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شکل -99تعیین اهمیت متغیرهای ورودی در پیشبینی تغییرات عمق آبخوان

جدول ( )8نفايج حاص شد اي اجرا الگوزيفم  ،CARTبرا وضعي محفم عمق آبخوان دز ما ها مخفلف سال م باشد.
جدول  -3وضعیت محتمل در آبخوان دشت قزوین در ماههای مختلف سال
ماه

وضعیت محتمل آبخوان

توضیحات

اردیبهشت ،خرداد ،مهر

اف
(با احفمال  67/38دزصد)

تیر ،شهریور ،مرداد

اف
(با احفمال  37/6دزصد)

فروردین ،آبان

اف
(با احفمال  18/38دزصد)

آذر ،دی ،بهمن ،اسفند

باالآمدگ
(با احفمال  61/18دزصد)

اف بيشفر اي  1/1مفر با احفمال  0/08دزصد
اف دز حدود  0مفر با احفمال  00/17دزصد
اف کمفر اي  1/8مفر با احفمال  81/31دزصد
اف بيشفر اي  1/1مفر با احفمال  0/03دزصد
اف دز حدود  0مفر با احفمال  03/10دزصد
اف کمفر اي  1/8مفر با احفمال  13دزصد
اف بيشفر اي  1/1مفر با احفمال  0/78دزصد
اف دز حدود  0مفر با احفمال  1/76دزصد
اف کمفر اي  1/8مفر با احفمال  17/78دزصد
باالآمدگ بيشفر اي  1/1مفر با احفمال  0/70دزصد
باالآمدگ دز حدود  0مفر با احفمال  01/10دزصد
باالآمدگ کمفر اي  1/8مفر با احفمال  13/78دزصد

چندين ما مفوال اثرات آن دز تقاضا آب مصرف مشخص
م شود .لاا يک اي بهفرين و ساد ترين زا ها مديري مصرف
آب دز بخش کشاوزي  ،مديري عرضه مربوط به مصرف بهينه
و پايداز م باشد .دز ما ها مهر تا بهمن ،عالو بر ميزان بيشفر
عرضه آب ،کاهش محسوس مصرف آب نيز مشاهد م شود .لاا
دز اين دوز اف دز آبخوان کاهش و بهطوز مفوس ،دز آبخوان
باالآمدگ مشاهد م شود .بنابراين اولوي اصل دز مديري
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