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بینی کاوی در بررسی و پیشهای دادهارزیابی الگوریتم

 دشت قزوین وضیعت آبخوان

 

، 3، فرهاد میرزایی2جو، پرویز حقیقت9*سیدحسن میرهاشمی
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 چکیده
 بينت پتيش کشتاوزي  توستعه و جمعيت  افزايش به توجه با
 اي آن بتر تأثيرگتااز عوامت  ي شناستا همچنين و آبخوان وضعي 
 سته اي استفااد  با تحقيق اين دز. شودم  برخوزداز يياد  اهمي 
مدل کشف به SPSS Modeler IMB کاو داد  افزازنرم الگوزيفم

. شتد پرداخفته آبختوان وضتيع  بين پيش بر مؤثر الگوها  و ها
 مقتداز بين پيش بر تأثيرگااز طبيع  و انسان  عوام  اي همچنين

 عنوانبته 0831 تتا 0831 ستال اي قتزوين دش  آبخوان ييراتتغ
 هتا الگتوزيفم بتين صتح  مقداز. شد اسفااد  وزود  مفغيرها 

 مقتداز بتا برابتر ترتيت  بته CVM و CHAID، CART شد  اجرا
 بترا  آمتد  دست  بته مقادير. آمد به دس  61/1 و 67/1 ،76/1

 نتر  غلت،، مثبت  نتر  صح ، شاافي ، حساسي ، ها شاخص
 متدل بترا  خطتا نر  و ندس ه ميانگين ،F شاخص غل،، منا 
 الگتوزيفم ايتن بهفتر عملکرد دهند  نشان CART تصميم دزخ 
 دزخ  توس، شد  اسفخراج قوانين. بود هاالگوزيفم ساير به نسب 
 عمتق تغييترات زو  تتأثير بيشفرين که داد نشان CART تصميم
 آب تقاضتتا  و تعتتر  و تبخيتتر و دمتتا مقتتداز ترتيتت  بتته آبختتوان
 مقتداز بينت پتيش به شد  ازائه مدل زوينا اي. باشدم  کشاوزي 
 بته منجتر کته آبخوان صحيح مديري  نيز و آبخوان عمق نوسانات
 .کندم  کمک شود،م  اف  اي ناش  اثرات کاهش

 درخات کشااورزی، آب تقاضای تعرق، و تبخیر: ی کلیدیهاواژه

 .مدیریت دما، تصمیم،
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Abstract  

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. 

Keywords: Agricultural Water Demand, Air 
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 مقدمه

سعه کشاوزي  و همچنين افزايش جمعي  که نياي با تو

هاي  زا به منابع آب زا نيز به دنبال داش ، ناپايداز  زويافزون

ا  اي عدم بخش عمد  .دز مديري  سنف  منابع آب ايجاد نمود

تعادل دز منابع آب، ناش  اي محدودي  طبيع  منابع آب و 

ها   چرخه هيدزولوژ  بود  و بخش ديگر تصميمات و فعالي

ساي مشکالت انسان  مؤثر بر زو  منابع آب اس  که يمينه

برداز  اي منابع آب ييريمين  گشفه اس . يياد  دز امر بهر 

همچنين مديران دز اين بخش با زواب، پيچيد  و خصوصيات 

آوز  شد  جمع ها داد بسياز مفنوع اي حجم بسياز يياد  اي 

 يلهوسبهها ي  آنمواجه هسفند که تجزيه و تحلي  و مدير

ها ها  تجرب  و آماز ، امر  دشواز و دز بسياز  اي حوضهزوش

ها  گاشفه نيز تحقيقات باشد. دز سالعمالً ناممکن م 

مخفلا  دز ازتباط با برزس  تغييرات مکان  و تخمين سطح 

ها  ييريمين  توس، محققين صوزت گرففه اس )جانگ و آب

برا   (SPI)اندازد شد  بازش (. اي شاخص اسف1108همکازان، 

  و بازندگ  زو  سطح آب ييريمين  دز سالخشکبرزس  اثر 

دازلين اسفراليا اسفااد  -سه منطقه تح  آبياز  دز حوي  ماز 

ها نشان داد که همبسفگ  خوب  بين شاخص شد که نفايج آن

SPI  و نوسانات سطح آب ييريمين  دز منطقه برقراز اس  و

ها  اصل  دز اسفراليا زا  خشکسالوان الگو  تآن م  وسيلهبه

نشان داد  بين پيش (. نفايج1113تعيين کرد)خان و همکازان.، 

 مفغيرها و بين همبسفگ  با CARTکاو  دزخف  داد  که مدل

زا  بين پيش دق  صح  تواندم  غيرمايد اطالعات کاهش

، PSO-SVRبا مدل  CART مدل نفيجه مقايسه افزايش دهد و

 بين پيش تواناي  و بهفر دق  با CARTص شد که مدل مشخ

 ييريمين  آب بين  کردن اف  سطحپيش برا  تواندم  بهفر،

(. همچنين نفايج نشان داد 1107اسفااد  شود)ژائو و همکازان 

 با اسفااد  اي ييريمين  ها آب گيرندگان تصميم و که مديران

 اجرا  نند دزتوام  کاو داد گير  اطالعات دزخ  تصميم

ييريمين ، حماي   ها آب منابع اي حااظ  برا  هاي برنامه

و  کاو (. با اسفااد  اي داد 1107کنند )اسفامپ و همکازان.، 

با  مشخص شد که Tolucaدز   ها  قديم آبخوان ها داد 

باشند و جديد م  دانش توليد به ها، قادزکاو  اين آبخوانداد 

کاو  مشخص ي اطالعات الگوزيفم داد با اسفااد  ا همچنين

 عوام  تأثيرتح   ييريمين  ها آب مديري  که شودم 

 ساخفاز و مل  ناخالص توليد جمله اي اقفصاد  و اجفماع 

 بند طبقه ها (. زوش1107اس )کرنا و همکازان.،  جمعيف 

 آب اسفااد  اصالح کياي  عوام  بند دسفه کاو  برا داد 

 اساس بند  برتماي  به دسفه ا تحلي  خوشه تجزيه و .کردند

دازد )ازکاولن و  ييريمين  آب آلودگ  کياي  ها ويژگ 

به سه صوزت خالصه شد،  بدس  آمد  (. نفايج1107همکازان، 

 اليه، موضوع پنج ييريمين ، ناوذ عوام  تحلي  اساس بر - 0

 تواندم  ،NDWI و NDVI شي ، ژئوموزفولوژ ، ، شناسسنگ

 ييريمين  اسفااد  ها آب برا  پفانسي  کاف  شاخص عنوانبه

الگوزيفم دزخف   اين پيش دسفاوزد، با -1 .کرد

 گير تصميم دز ساخفن دزخ  مؤثر طوزبه  QUESTکاو داد 

 -8تواند اسفااد  شود. م  مطالعه موزد منطقه بند طبقه برا 

 ح قاب  قبول  با مقداز دزجه ص دق  به بند طبقه نفيجه

و ازيياب  . (1107بود  اس  )هوجيه و همکازان،  3/31%

 ،SVMکاو  داد  با نظازت معروف الگوزيفم چهاز مقايسه

NB،KNN  وCBA  و دق  بند ،صح  دز طبقه منظوزبه 

 ييريمين  ها آب ها داد  مجموعه با زابطه دز F1مقداز 

 که داد نشان آيمون نفايج. کشوز ازدن موزد برزس  قراز گرف 

با  زابطه دز اسفااد  ديگر موزد الگوزيفم اي سه SVM الگوزيفم

 نشان همچنين نفايج. کندم  عم  بهفر گير انداي  ها زوش

 دز کاو داد  ها الگوزيفم زا اي توان حداکثر اسفااد م  که داد

نوزوي  و تواند داش )م  ييريمين  ها آب مناطق بين پيش

مطالعه دز يمينه، اسفااد  اي مجفمع  چندين. (1107همکازان.، 

 دوز اي سنجش ،(GIS)جغرافياي  اطالعات يکپازچه بر سيسفم

(RS) ها  بآبرداز  نقشهها  يمين آماز برا  زوش و

 شناساي  به اقدام (.1107ييريمين  انجام داد )وزيشاکيس، 

 اي اسفااد  يلهوسبهبا پفانسي  باال  ييريمين   هاآبمناطق  اي 

 و RF و دو زوش CART  کاو زوش الگوزيفم دزخف  داد يک 

BRT  حوضه  ها چشمه ريذخا برداز دز نقشه کردند و

نفايج ، RFو  BRT، CARTها مدل ايکوهرنگ با اسفااد  

 60/1و  63/1 ،30/1 ترتي به هاصح  مدل زانيمقداز م

عملکرد دز  نيبهفر BRTمدل  ن،يبنابرا بدس  آمد.

داشفه و بعد اي آن   نيريميآب ي  هاچشمه ريذخا  بردازنقشه

ميزان  نفايج، اساس بر بودند. RFو  CART  هامدل  يبه ترت

 سه هر بنابراين،. باشددزصد م  61اي  بيش مدل سه صح  هر

 منابع مديري  دز مهندسان و زيزانبرنامه برا  تواندم  مدل
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سفااد  قراز موزد ا مطالعات  منطقه دز زيز و برنامه يمين و آب

ها  ايسفگا  (. با اسفااد  اي داد 1107گيرد )نقب  و همکازان.، 

هواشناس  آيمايشگا  انرژ  و فيزيک محي، بخش فيزيک 

کاو  دز تخمين ها  داد دانشگا  پاتريس دز يونان، اي تکنيک

دما  بيشينه، کمينه و مفوس، بهر  گرففند و نفيجه گرففند 

دهند که کاو  اين امکان زا م  که الگوزيفم زگرسيون  داد

بخش  زا با دق  زضاي  دما  بيشينه، کمينه و مفوس،

کاو  ها يک تکنيک هيبريد داد بين  نمايند. همچنين آنپيش

برا  تخمين مقادير زويانه دما  ميانگين ازائه نمودند و به 

 (.1113همان نفيجه دس  ياففند )کفسيانفس و همکازان.، 

يمان  دز يمينه مديري  منابع آب بسياز يياد -ها  مکان داد 

ها  تجرب  و آماز  دز تبدي  ، که اسفااد  اي زوشباشدم 

ها  به دانش کازبرد ، عمالً غيرممکن اس . چنين داد 

  دهسايمانکاو  يک فناوز  توانمند دز مديري  و داد 

ها  سودمند با حجم باال  اطالعات و همچنين اسفخراج دانش

باشد. دز اين تحقيق فرض بر آن اس  که اي اين زوش   م داد

بفوان برا  مديري  بهفر آبخوان اسفااد  کرد. لاا با توجه به 

نياي به الگوزيفم  قو  و مناس  دز اين يمينه و توانمند  

کاو  دز خصوص مديري  آبخوان ضروزت ها  داد الگوزيفم

فرآيند شناخ  کاو  يک داد  شود.آن احساس م  ير کازگبه

ها و مايد و قاب  فهم اي داد  ذاتاًالگوها  معفبر، جديد، 

ياففن  برا  بززگ، ا داد  منابع خودکاز جسفجو  همچنين

 و معمول ساد  ها تحلي  که اس  هاي وابسفگ  و الگوها

 ها يمينه اي يک . باشدنيسفند م  آن انجام به آماز  قادز

 ساي مدل و وسيع ها داد  حلي برا  ت ابزاز اين اي اسفااد 

هواشناس  و منابع  محاسبات  جديد، ها زوش با گويانهپيش

 .اس  آب ييريمين 

 هاروش و مواد

 منطقه مطالعاتی

هکفاز دز  171111دش  قزوين با مساحف  حدود 

دزجه  71دقيقه تا  17دزجه و  13  طول جغرافياي  محدود 

دقيقه تا  17دزجه و  87دقيقه شرق  و عرض جغرافياي   87و 

. اين دش  اي (0شک  )دقيقه شمال  قراز دازد 17دزجه و  87

ها  جلگه آبرفف  پهناوز  تشکي  شد  که اي زسوبات جريان

ها اطراف تشکي  شد  اس  )محمد  و همکازان.، سطح  کو 

(. با توجه به محدودي  منابع آب سطح  و فصل  بودن 0831

ياز  اي منابع ييريمين  اسفحصال اين منابع بخش عمد  آب آب

مفر  7/0شود. دز وضعي  موجود، برداش  باعث اف  ساليانه م 

يمين دز اين منطقه تا  فرونشس ها  ييريمين  و سطح سار 

سانفيمفر دز سال شد  اس . با توجه به اهمي   17حدود 

و  سويکيک منطقه مسفعد کشاوزي  اي  عنوانبهدش  قزوين 

شديد سطح ايسفاب  دز اين منطقه اي سو   وجود معض  اف 

ديگر، توجه به پايداز  منابع آب ييريمين  دز توليد محصوالت 

کشاوزي  و انفخاب الگو  کش  اين منطقه ضروز  به نظر 

 (. 0831زسد )بازيکان  و همکازان.، م 
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 از سطح ایستابی دشت قزوینتر

ا  پيزومفر مشاهد  073مشخص نمودن تراي مفوس، سطح آب ييريمين  دز محدود  دش  قزوين اي آماز ماهانه مربوط به  منظوزبه

زسم  SURFER افزازنرمتراي سطح ايسفاب  توس، باشند، اسفااد  شد. خطوط همها  معرف منطقه م پيزومفر عنوانبهموجود که 

تا  0831تراي آب ييريمين  اي سطح آياد دزيا مربوط به ما  شهريوز اي سال زسم کمفرين، بيشفرين و ميانگين سطح خطوط همشد. 

دهد که زوند کل  ( مشخص شد  اس . سطح تراي آب ييريمين  دز هر سه حال  نشان م 1و  8، 1ها  )به ترتي  دز شک  0831

تراي با خطوط هم تقريباًآبخوان نيز  و جنوب غرب باشد. سم  غربو جنوب شرق  م جريان، اي طرف شمال شرق  به سم  مرکز 

 باشد.م  1يکديگر برابر و نشان دهند  سطح ايسفاب  بدون شي  يا همان تخ 

           
 

 دریا آزاد سطح از قزوین دشت آبخوان تراز سطح ترینبیش -3 دریا     شکل آزاد سطح از آبخوان دشت قزوین کمترین سطح تراز -2شکل 

 

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

                                                           
1 -Flat 
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 شبکه آبیاری دشت قزوین

کيلومفر  غرب شهر تهران  71موقعي  شبکه دز فاصله 

 13دزجه عرض شمال  و  87دقيقه تا  11دزجه و  87بين 

دقيقه طول شرق  واقع  87دزجه و  71دقيقه ال   11ه و دزج

کيلومفر  31شبکه آبياز  دازا  يک کانال به طول  شد  اس .

به  تقريباًمفر احداث شد  اس  و  0811بود  که زو  خ، تراي 

 0ينجان قراز دازد. ظرفي  کانال اصل  اي -موايات اتوبان تهران

صات کل  شبکه اس . مشخ يرمفغدز ثانيه  مفرمکع  81تا 

نيا و ( ازائه شد  اس )سفود 0آبياز  قزوين دز جدول)

 (.0837نيا، سفود 

 

 های شبکه آبیاری قزوین مشخصات و ظرفیت کانال - 9جدول

 نوع پوشش شک  مقطع نوع کانال
 مشخصات مقطع طول کانال ظرفي  طراح 

M3 S-1 Km )عرض کف)مفر( عمق)مفر 

 دزجه يک
 1 8 8 81 بفن  مسفطيل 

3/1-81 بفن   اذوينقه  30 7/1-3/1  1-1/0  

7/1-1/6 بفن  ا ذوينقه دزجه دو  111 7/0-77/1  1-3/1  

06/1-0 بفن  ا ذوينقه دزجه سه  811 3/1-7/1  7/1  

06/1-81/1 بفن  ا ذوينقه دزجه چهاز  771 77/1-1/1  7/1-8/1  

 

 IMB SPSS Modeler کاویداده افزارنرم

 SPSS شرک  ا  ايبرنامه IBM SPSS Modeler افزازنرم

 جديد نسخه دز که شد ازائه 2کلمنفاين نام با ابفدا دز که اس 

 اي يک  افزازنرم اين. کرد پيدا نام تغيير SPSS Modeler به

 انجام برا   احرفه ا برنامه و اس  کاو داد  ابزازها  بهفرين

 کالين  و وزسر صوزتبه آماز  آناليزها  و پيچيد  محاسبات

 ابزازها  بهفرين اي که SPSS IBM Modeler افزازنرم .باشدم 

 Clementine افزازنرمبه  نسب  ها مزي  اس  دازا  کاو داد 

 ها داد  مجموعه برا  هاتکنيک کردن اس . مانند بهينه 12

 مانند کليد  ها الگوزتيم مصوزساي  بززگ، افزايش

 جديد مصوزساي  ، محي،تصميم دزخ  و عصب  ها شبکه

 نفايج ساخ  دز ترکيب  ها مدل و کليد  ها الگوزيفم برا 

خط ،  و عصب  شبکه ها الگوزيفم  زويزسانبهبهفر،  فهم برا 

 پردايش کردن و بهينهxml اي  داد نوشفن  و خواندن دز تواناي 

 کليد  زا اشاز  کرد. ها الگوزيفم برا  بززگ داد  پايگا 

 

 

 
 

                                                           
2 - Clementine 

 3صمیمدرخت ت

که گير  اس  دزخ  تصميم ،بند ها  دسفهيفميک  اي الگوز

کند . دز اين م  ساي ياد پمدل خود زا بر اساس يک دزخ  

مجموعه آمويش يک دزخ  بر اساس  الگوزيفم با توجه به

اسفااد  اي اين  شود که باها  مخفلف آن دزس  م ويژگ 

ص  دزخ  بايد بفوان يک عضو جديد زا دز دسفه خا

توان به يک م  ها  دزخ با جسفجو دز گر کرد. بند  طبقه

 .کنند  نوع عضو جديد اس  که آن برگ مشخص زسيدبرگ 

 زيشه دزخ  مح  آغايين پيمايش دزخ  اس  که به برزس 

ها نيز مث  زيشه به برزس  مفغيرها پردايد. گر اولين مفغير م 

ا  آن گر  به هبرزس  آن اس  که با شاخه پردايد. نفيجهم 

   نهاي هاديگر  برود و يا به برگ برسد. برگموزد نظر گر  

پايان دزخ  هسفند. نقاط  که وضعي  داد  زا مشخص 

 .(7)شک  کندم 

                                                           
3- Decision Tree 
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 نمای از درخت تصمیم حاصل از اجرای الگوریتم درختی -5شکل

 

نوسانات عمق آبخوان،  وضعي  هدف ويژگ  بين پيش منظوزبه

 دزخ  الگوزيفم. اس  شد  اسفااد  تصميم دزخ  مدل اي

 زا کيا  مفغيرها  کم ، مفغيرها  بر عالو  اس  تصميم قادز

 دزخ  الگوزيفم(. 0331بريمان و همکازان، (بين  کندپيش نيز

 يا و دازد گوناگون  سع  که کندم  عم  ا گونه به تصميم

. برساند حداق  ممکن به هاگر  دز هدف( زا گ ويژ نظر تنوع )اي

 معيازها  عدم اي اسفااد  با هاگر  دز يکنواخف  عدم اين

 آن پرکازبردترين و ترينمهمکه  اس  گير انداي  قاب  خلوص

 اغل  (.1111ياما و همکازانباشد )يون م  جين  شاخص

 عدمگير  انداي  معياز همين دز تصميم ها دزخ  انواع تااوت

 دزخ  ها گر  کردن هرس و بند شاخه شيو  خلوص،

 دزخ  تصميم الگوزيفم نوع سه اي تحقيق اين دز. باشدم 
4CART، 5CHAID 6و CVM  الگوزيفم .شد اسفااد CART 

 تا آيمايدتجزيه م  بهفرين ياففن برا  زا وزود  مفغيرها 

 دز .باشد مقداز کمفرين تجزيه اي حاص  ناخالص  شاخص

به  بعد مرحله دز کدام هر و شودم  تعيين يرگرو ي دو هتجزي

 يابدم  ادامه زوند اين و شد خواهند تقسيم ديگر گرو  يير دو

  .شود برآوزد  توقف معيازها  اي يک  که تا يمان 

 زا والدين ها گر  که اس ، دوتاي  بايگشف  CART دزخ 

 يگشف با طوزبه و کندم  منشع  گرو  فريند دو به يقاًدق

 شود ساخفه نفواند ديگر  انشعاب يمان  که تا زا کردن منشع 

                                                           
4 - Classification and Regression Tree 

5- Chi-square Automatic Interaction Detector 

6 - Support Vector Machines 

 هايرگرو ي به بايگشف  صوزتبه هاداد  تقسيم دز .دهدم  ادامه

 اس  سريع يک الگوزيفم. کندم  پشفيبان  زا يرگرو ي دو فق،

 (.1100اس  )چفامويل ،  عق  به زو آن نمودن هرس که

 دزخ  يک خ سا برا  CHAIDزوش،  کل  طوزبه

 افراي مشابه ها يير مجموعه به مفناوباً  زا هاداد  گير ،تصميم

 نمونه مشخص  دازا  تعداد مجموعه يير هر که آنجا تا کندم 

 اي برخ  دز کند که توليد دزخف  تواندم  الگوزيفم اين. شود

 جدا اي زوش واقع دز کند، عم  دوي  دو غير صوزتبه مواقع

 به. کندم  اسفااد  دوي  دو کردن جدا  جابه ي چندتا کردن

 .نمايد تقسيم دو اي بيش به زا والد گر  توانم  که صوزت اين

 هر دز گير تصميم برا « دو کا » آيمون اي الگوزيفم اين

. کندم  اسفااد  فريند ها گر  کردن مشخص تقسيم برا 

 يا توقف معياز تحقق تا شد  ساخفه ها  دزخ شاخه سپس

 به. شوندم  هرس شد ، پيچيدگ  خواسفه سطح به نزسيد

 ساير با زا نمونه هر ها تااوت ابفدا CHAID ديگر، بيان

 هرس. کندتوليد م  زا نظر موزد دزخ  و يابدم  هانمونه

 شودانجام م  مشابه ها تااوت ياف  طريق اي دزخ  کردن

 (.1100)چفامويل ، 

و  ترين قويک  اي  انعنوبه CVMماشين برداز پشفيبان يا 

شود. ها معروف شناخفه م ها دز ميان الگوزيفمزوش ترينيقدق

اس   با ناظرها  يادگير  ماشين برداز پشفيبان يک  اي زوش

کنند. اين بند  و زگرسيون اسفااد  م که اي آن برا  طبقه

ها  جديد  اس  که دز سال نسبفاًها  زوش اي جمله زوش

تر برا  ها  قديم نسب  به زوش اخير کازاي  خوب 
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ها  عصب  پرسپفرون نشان داد  بند  اي جمله شبکهطبقه

 بند دسفه SVM  کنند  بند دسفهاس . مبنا  کاز  

 به هاداد  دزخف  مدل اعفبازسنج  منظوزبه هاس .خط  داد 

 دزخف  مدل. شدند تقسيم آيمون و ها  آمويشداد  بخش دو

 مدل. شدند تقسيم آيمون و ها  آمويشداد  اي اسفااد  با

 ساخفه مدل شد و ساخفه ها  آمويشداد  اي اسفااد  با دزخف 

 دزصد. گرف  قراز موزد تس  آيمون ها داد  زو  بر شد 

 توس، هاآن ويژگ  هدف که آيمون ها داد  اي هاي نمونه

 زا بيان مدل دق  بود شد  داد  تشخيص دزس  مدل،

 67 تصميم دزخ  الگوزيفم سه هر (. برا 1100کند)گوپا، م 

 آمويش ها داد  عنوانبه تصادف  صوزتبه هاداد  دزصد

 موزد آيمون ها داد  عنوانبه مابق  دزصد 17 و شدند انفخاب

  .گرففند قراز آيمايش

 ها ها و انفخاب بهفرين مدل اي شاخصبرا  ازيياب  مدل

دق   ،ACC)3(صح  ،TNR)3(شاافي  ،TPR)6(حساسي 

)01(PPV ،غل، ثب نر  م)00(FPR  غل، منا ، نر)01(FNR، 

 ER)07(خطا نر  و GM)01(هندس  ، ميانگينFM)F08( شاخص

( 3( تا )0ها ماکوز به ترتي  اي زابطه )اسفااد  شد. شاخص

بند ، به دز مسائ  واقع ، معياز صح  دسفه مشخص شدند.

ها  يفممناسب  برا  ازيياب  کازاي  الگوز هيچ عنوان معياز

دلي  اينکه دز زابطه صح   باشد، بهنم  بند دسفه

ها  مخفلف يکسان دز نظر زکوزدها  دسفه بند ، ازيشدسفه

ها  نامفعادل نابراين، مسائل  که با دسفه. بشوندگرففه م 

ا  دز مقايسه با مسائل  که ازيش دسفه سروکاز دازند و يا دز

شود. يگر  اسفااد  م اس ، اي معيازها  د دسفه ديگر مفااوت

معيازها  ديگر  نظير حساسي  و نر  مثب   دز مسائ  واقع 

 ا  دازند. ويژ  غل، اهمي 

 

 

                                                           
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 

 

مثب  نشان  بند اين معيازها که توجه بيشفر  بته دسفه

مثب  تبيين  بند زا دز تشخيص دسفهدهند، تواناي  دسفهم 

تشخيص  دهد که دق کنند. معياز حساسي  نشان م م 

نر  هشداز  فه مثب  چه مقداز اس  و معياز نر  مثب  غل،دس

، گافازخوش)ساليا و کندغل، زا با توجه به دسفه منا  بيان م 

محاسبه ( 3)تا  (0) ها  موزد نظر طبق زواب،شاخص (.1100

 (.1111)هان،  گردندم 

=TP  بند برچس  مثبف  کته دزست  دستفه ها داد تعداد 

برچس  منا  که به نادزس   ها داد  تعداد FP= اند،شد 

برچس  مثبف   ها داد تعداد  FN= اند،شد  بند دسفهمثب  

تعداد  TN= اند،بند  شد دسفه کته بته نادزس  منا 

 .اندشد  بند برچس  منا  که دزس  دسفه ها داد 

 (0زابطه )
TP

T F
TPR

P N



 

 (1زابطه )
TN

F T
TNR

P N



 

 (8زابطه )
TP TN

TP FN F
AC

P TN
C




  
 

 (1زابطه )
TP

PPV
TP FP




 

1F (7زابطه )
FP

TNR
FP TN

PR   


 

1F (7زابطه )
FN

TPR
TP FN

NR   


 

 (6زابطه )
2 TP

FM
TP FP FN




 
 

TPR (3زابطه ) NGM T R   

1 (3زابطه )
FP FN

Accuracy
TP FN FP

E
N

R
T
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ها  موزد اسفااد  دز اين تحقيق اي اطالعات مجموعه داد 

 0831تا  0831ها  مربوط به دش  قزوين ط  دوز  سال

باشد. مفغيرها  وزود  موزد اسفااد  اي ماهانه م  صوزتبه

عوام  انسان  و عوام  طبيع  انفخاب شدند که شام  مقداز 

ها  کشاوزي )ميليون مفرمکع (، حجم حجم آب خروج  چا 

آب شبکه آبياز  )ميليون مفرمکع (، مقداز تقاضا  آب 

کشاوزي  )ميليون مفرمکع (، مقداز بازندگ  )ميليون 

 و يرتبخگراد(، زطوب  هوا )دزصد( و مفرمکع (، دما )سانف 

ها  مربوط باشند. همچنين اي داد مفر دز زوي( م تعر  )ميل 

ها  هدف به مدل داد  عنوانبهنات عمق آبخوان به مقداز نوسا

برا  افزايش قابلي  اسفااد  نفايج برا  مديران و  معرف  شدند.

ساي  همچنين کاهش هر چه بيشفر اثرات اين خطاها، گسسفه

بند ( مقادير نوسانات عمق آب ييريمين  انجام شد. اگر )دسفه

اسفااد  اي  ها دز حد کمفر اي يک مفر باشد، باخطا  قرائ 

زود. ساي ، اثر اين خطاها تا حد يياد  اي بين م گسسفه

بند  ها  پرت، با انجام فرآيند دسفههمچنين برا  مقادير داد 

هدف اي اين تواند تا حد يياد  زفع گردد. ها اين مسئله م داد 

قواعد  دز  برحس ها زا زوش آن اس  که داد 

ا  زا که تعداد و دسفهگرففه شوند هاي  قراز بند دسفه

 گااشفه شود.موجود دز آن بسياز کم باشد، کناز  ها داد 

فرايند  اس  که صاات پيوسفه زا به گسسفه  ساي گسسفه

ها  مربوط به نوسانات عمق ، دز اين تحقيق داد کندتبدي  م 

بند  انجام شد و همچنين شش مدل تقسيم صوزتبهآبخوان 

ر گسسفه طوز  تعيين شوند که سع  شد مريها  بين مقادي

ها مربوطه باشد. بعد اي هر مدل به انداي  کاف  معرف نمونه داد 

ها ها، برا  هر محدود  داد ساي  برا  ک  داد انجام گسسفه

  طوزبه(. 1گااز  شد )جدول نام Fتا  Aنام مدل اي  يلهوسبه

ا ت Aنزول  اي مدل  صوزتبه سطح آب ييريمين مقداز اف   که

C صعود  اي مدل  صوزتبهمقداز باالآمدگ   کاهش وD  تاF 

ها، مربوط به اف  يابد. عالم  منا  محدود  داد افزايش م 

 باشد. آبخوان م 

 

 
 های نوسانات عمق آبخوانبرای محدوده داده تعیین مدل -2جدول 

 هادرصد داده (m)ها میانگین داده (m)ها محدوده داده نام مدل
A ...≤0- 77/0- 18/01 
B 0/1-˃...≤8/1- 77/1- 63/17 
C 8/1-˃...≤1 07/1- 01/11 
D 1˃...≤8/1 07/1 77/06 
E 8/1˃...≤0 77/1 63/07 
F 0≤... 68/0 1/7 

 

 نتایجبحث و 

  بدس  آمد  توس، سه الگوزيفم هاشاخصنفايج مقادير 

CART ،CHAID  وCVM  که  نشان داد هازو  مجموعه داد

ها  بهفرين مدل زا توليد نمود  اس . شاخص CART فمالگوزي

و ميانگين هندس  برا   Fحساسي ، شاافي ، صح ، شاخص 

دازا   CVMو  CHAIDنسب  به دو الگوزيفم  CART مدل

ها هرچه بيشفر باشد مقداز اس . مقادير اين شاخص بيشفرين

 ها  موزد اسفااد  نمونه  بندطبقهاين اس  که  دهند نشان

بند  کرد  اس . جا  دزس  خود طبقه شفر  زا دزبي

خطا و  ها  مثب  غل،، منا  غل،ها  نر شاخصهمچنين 

کمفرين مقداز زا نسب  به دو الگوزيفم ديگر،  CART برا  مدل

خطا  کمفر  وقوع کنند  يدتائها دازند. مقادير کم اين شاخص

ها شاخصنفايج نموداز  7 ها اس . شک بند  نمونهدز طبقه

بين  نوسانات عمق جه  پيش هابين الگوزيفم جه  مقايسه

 .دهدنشان م آبخوان زا 
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 های تولید شدهها برای مدلنمودار نتایج شاخص -6شکل

 

ها  موزد اسفااد  بهفرين نفايج مربوط به اي بين الگوزيفم

، شاافي  67/1با بيشفرين مقداز صح   CARTالگوزيفم 

و همچنين  71/1و ميانگين هندس   17/1، حساسي  31/1

و  61/1 ، منا  غل،17/1 ها  مثب  غل،نر کمفرين مقداز 

 باشد.م  10/1خطا 

نسب  به دو الگوزيفم  CARTبا توجه به عملکرد بهفر الگوزيفم 

CAHID  وCVM   اي اطاعات خروج  اين الگوزيفم برا

ن دش  قزوين اسفااد  شد. بين  نوسانات عمق آبخواپيش

برخ  اي قوانين توليد شد  دز خصوص تغييرات عمق آبخوان 

 باشد:به شرح يير م  CARTحاص  اي اجرا  الگوزيفم 

ها  فروزدين و آبان مقداز حجم آب خروج  اي اگر دز ما  -0

و  مفرمکع ميليون  11/1ها  کشاوزي  کمفر مساو  چا 

مفر دز زوي باشد، ميل  1/0  کمفر مساو ي پفانستبخير تعر  

مفر  8/1تا  1مدگ  بين يعن  باالآ D دزصد مدل  13با احفمال 

 اففد.دز آبخوان اتاا  م 

ها  ازديبهش ، خرداد و مهر مقداز حجم آب اگر دز ما  -1

مقداز و  مفرمکع ميليون  117/1شبکه آبياز  کمفر مساو  

 13/1  ها  کشاوزي  کمفر مساوحجم آب خروج  اي چا 

يعن   Cدزصد مدل  18باشد، با احفمال  مفرمکع ميليون 

 اففد.مفر دز آبخوان اتاا  م  8/1تا  1افف  بين 

ها  ازديبهش ، خرداد و مهر مقداز حجم آب اگر دز ما  -8

مقداز و  مفرمکع ميليون  117/1شبکه آبياز  کمفر مساو  

يليون م 13/1ها  کشاوزي  بيشفر اي حجم آب خروج  اي چا 

يعن  افف  بين  Bدزصد مدل  88باشد، با احفمال  مفرمکع 

 اففد.مفر دز آبخوان اتاا  م  0تا  8/1

ها  آذز، د ، بهمن و اساند مقداز تبخير و تعر  اگر ما  -1

مفر دز زوي و حجم آب خروج  ميل  6/0پفانسي  کمفر مساو  

 مفرمکع ميليون  10/1ها  کشاوزي  کمفر مساو  اي چا 

تا  8/1يعن  باالآمدگ  بين  Eدزصد مدل  18باشد، با احفمال 

 اففد.مفر دز آبخوان اتاا  م  0

ها  آذز، د ، بهمن و اساند مقداز تبخير و تعر  اگر ما  -7

مفر دز زوي و حجم آب خروج  ميل  6/0پفانسي  کمفر مساو  

و حجم  مفرمکع ميليون  10/1ها  کشاوزي  بيشفر اي اي چا 

 18ميليون مفرمکع  باشد، با احفمال  36/1گ  بيشفر اي بازند

مفر دز آبخوان  0تا  8/1يعن  باالآمدگ  بين  Eدزصد مدل 

 اففد.اتاا  م 

ها  آذز، د ، بهمن و اساند مقداز تبخير و تعر  اگر ما  -7

مفر دز زوي و حجم آب خروج  ميل  6/0پفانسي  کمفر مساو  

و حجم  مفرمکع ميليون  10/1 ها  کشاوزي  بيشفر اياي چا 

ميليون مفرمکع  باشد، با احفمال  36/1بازندگ  کمفر مساو  
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مفر دز آبخوان  8/1تا  1يعن  باالآمدگ  بين  Dدزصد مدل  11

 .اففداتاا  م 

ها  آذز، د ، بهمن و اساند مقداز تبخير و تعر  اگر ما  -6

روج  اي مفر دز زوي و حجم آب خميل  6/0پفانسي  بيشفر اي 

باشد، با  مفرمکع ميليون  0/1ها  کشاوزي  بيشفر اي چا 

مفر دز  0تا  8/1يعن  باالآمدگ  بين  Eدزصد مدل  18احفمال 

 اففد.آبخوان اتاا  م 

باشد که دز محوز عمود  شام  ها  نموداز م  ها شک 

( و دز محوز 1ها )با توجه به جدولتمام  نمودازها، مقداز مدل

تي  مقداز حجم آب شبکه آبياز  )ميليون افق  به تر

مفرمکع (، مقداز زطوب  هوا )دزصد(، مقداز حجم تقاضا  آب 

گراد(، مقداز کشاوزي  )ميليون مفرمکع (، مقداز دما )سانف 

مفر دز زوي( و مقداز حجم آب تبخير و تعر  پفانسي  )ميل 

  بازندگخروج  اي چا  کشاوزي  )مفرمکع (، مقداز حجم 

 6 که اي شک  طوزهمانشود. ون مفرمکع ( زا شام  م )ميلي

شود با افزايش مقداز حجم آب شبکه آبياز  اي مشخص م 

)افف  بين  Bبه بعد، مقداز مدل  مفرمکع ميليون  0/1مقداز 

کند. طبق ها افزايش پيدا م مفر( نسب  به ساير مدل 0تا  8/1

دزصد  71شود دزصد زطوب  هوا تا ( نيز مشخص م 3شک )

دزصد تا  71مفر( و اي  0تا  8/1)افف  بين  Bباعث افزايش مدل 

مفر( و اي  8/1تا  1)افف  بين  Cدزصد باعث افزايش مدل  71

مفر(  8/1تا  1)باالآمدگ  بين  Eبه بعد باعث افزايش مدل  71

 شود. ها  ديگر م نسب  به ساير مدل

ها که اي زابطه بين دزصد زطوب  هوا و مدل طوزهمان

مشخص شد زابطه عکس بين مقداز دزصد زطوب  هوا و مقداز 

با افزايش مقداز دزصد  که  طوزبهاف  آبخوان وجود دازد 

( مشخص 3شود. دز شک  )زطوب  هوا مقداز اف  کمفر م 

شود با افزايش مقداز حجم تقاضا  مصرف آب کشاوزي  م 

)افف   Bمقداز مدل  که  طوزبهشود مقداز اف  نيز بيشفر م 

ها با افزايش مقداز مفر( نسب  به ساير مدل 0تا  8/1بين 

که اي شک   طوزهمانشود. تقاضا  آب کشاوزي  بيشفر م 

گراد دزجه سانف  07شود دما  هوا تا حدود ( مشخص م 01)

مفر( و با افزايش  8/1تا 1)باالآمدگ  بين  Eباعث افزايش مدل 

گراد باعث زجه سانف د 81دزجه تا حدود  07مقداز دما اي 

ها مفر( نسب  به ساير مدل 0تا  8/1)افف  بين  Bافزايش مدل 

شود که مقداز تبخير و ( مشخص م 00شود. طبق شک  )م 

مفر دز زوي باعث افزايش مدل تعر  پفانسي  تا مقداز دو ميل 

C  مفر( و اي دو  تا حدود پنج و نيم  8/1تا  1)افف  بين

مفر( نسب   0تا  8/1)افف  بين  Bش مدل مفر باعث افزايميل 

( مشخص 01شود. طبق شک  )ها  ديگر م به ساير مدل

ها  شود که با افزايش مقداز حجم برداشف  اي چا م 

کند و مقداز کشاوزي  مقداز اف  آبخوان نيز افزايش پيدا م 

 شود. اي شک ها  ديگر بيشفر م نسب  به ساير مدل Bمدل 

ها  د با افزايش مقداز بازندگ  مقداز مدلشومشخص م  01

C  و D  مفوس، عمق آبخوان تغير  طوزبهدز نوسان اس  و

 چندان  نکرد  اس .
 

 
 هارابطه بین مقدار حجم شبکه آبیاری و مقدار مدل -7شکل

 
 هارابطه بین مقدار درصد رطوبت و مقدار مدل-8شکل
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 هارابطه بین مقدار حجم بارندگی و مقدار مدل -93شکل

 

دز تعيين اهمي   CARTبا توجه به نفايج خروج  مدل 

 يرها مفغوزود  مشخص شد که تأثيرگاازترين  يرها مفغ

دما و  ي ترتآبخوان به  عمق تغييرات بين وزود  دز پيش

باشد و بقيه تعر  و مقداز تقاضا  آب کشاوزي  م  و تبخير

باشند دازا  اهمي  يکسان م  تقريباًوزود   مفغيرها 

 (.00شک )

 

 
 هاآب کشاورزی و مقدار مدل رابطه بین مقدار حجم تقاضای -1شکل

 
 هارابطه بین مقدار دما و مقدار مدل -91شکل

 

 هارابطه مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل و مقدار مدل -99شکل
 

 هارابطه حجم آب خروجی از چاه کشاورزی و مقدار مدل -92شکل
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 بینی تغییرات عمق آبخوانورودی در پیش متغیرهایتعیین اهمیت  -99شکل

 

 باشد.ها  مخفلف سال م برا  وضعي  محفم  عمق آبخوان دز ما  ،CARTنفايج حاص  شد  اي اجرا  الگوزيفم  (8جدول )

 
 های مختلف سالآبخوان دشت قزوین در ماه وضعیت محتمل در -3جدول 

 توضیحات یت محتمل آبخوانوضع ماه

 اف  اردیبهشت، خرداد، مهر

 دزصد( 38/67)با احفمال 

 دزصد 08/0مفر با احفمال  1/1اف  بيشفر اي 

 دزصد 17/00مفر با احفمال  0اف  دز حدود 

 دزصد 31/81مفر با احفمال  8/1اف  کمفر اي 

 اف  تیر، شهریور، مرداد

 دزصد( 6/37)با احفمال 

 دزصد 03/0مفر با احفمال  1/1اف  بيشفر اي 

 دزصد 10/03مفر با احفمال  0اف  دز حدود 

 دزصد 13احفمال  با مفر 8/1 کمفر اي اف 

 اف  فروردین، آبان

 دزصد( 38/18)با احفمال 

 دزصد 78/0مفر با احفمال  1/1اف  بيشفر اي 

 دزصد 76/1مفر با احفمال  0اف  دز حدود 

 دزصد 78/17مفر با احفمال  8/1اف  کمفر اي 

 باالآمدگ  آذر، دی، بهمن، اسفند

 دزصد( 18/61)با احفمال 

 دزصد 70/0مفر با احفمال  1/1باالآمدگ  بيشفر اي 

 دزصد 10/01مفر با احفمال  0باالآمدگ  دز حدود 

 دزصد 78/13مفر با احفمال  8/1باالآمدگ  کمفر اي 

 

 گیرینتیجه

که تاکنون دهد برزس  مطالعات خازج  و داخل  نشان م 

بين  نوسانات آبخوان کاو  برا  پيشها  مخفلف داد اي زوش

بند  دزخف ، ناپازامفر  بودن زوش طبقه اسفااد  شد  اس .

هاي  مشابه ساير فرضتاسير آسان نفايج، عدم نياي به پيش

ها  دزخ  بين  کنند  اي مزايا  الگوزيفمها  پيشمدل

 آب به آبخوان دز هعرض کاهش و افزايش تصميم اس . با

 تقاضا  آب مصرف  مشخص دز آن اثرات مفوال  ما  چندين

 مصرف مديري  ها زا  ترينساد  و بهفرين اي يک  لاا. شودم 

 بهينه مصرف به مربوط عرضه مديري  کشاوزي ، بخش آب دز

ها  مهر تا بهمن، عالو  بر ميزان بيشفر دز ما  .باشدم  پايداز و

شود. لاا سوس مصرف آب نيز مشاهد  م عرضه آب، کاهش مح

مفوس، دز آبخوان  طوزبهدز اين دوز  اف  دز آبخوان کاهش و 

شود. بنابراين اولوي  اصل  دز مديري  باالآمدگ  مشاهد  م 
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منابع آب دز اين دوز  مربوط به عرضه و جبران اثرات مصرف 

باشد. با توجه ها  يزاع  م آب دز دوز  مصرف يا همان فص 

شود که نفيجه گرففه م  CARTبه اطالعات خروج  الگوزيفم 

ها  تير، مرداد و ها دز ما بيشفرين احفمال مقداز اف  -0

مفر دز  8/1مقداز باالآمدگ  کمفر اي  -1دهد.شهريوز ز  م 

ها  آذز، د  و بهمن با احفمال بيشفر اي مقداز باالآمدگ  ما 

مقداز اف   -8اففد.اد  م ها اتاا  اففحدود يک مفر دز اين ما 

ها  ازديبهش ، خرداد و مهر با احفمال حدود يک مفر دز ما 

 -1اففد.ها اتاا  م مفر دز اين ما  1/1بيشفر اي اف  بيشفر اي 

با احفمال  آذز، د ، بهمن و اساندها  مقداز باالآمدگ  دز ما 

ه ها  ديگر اتاا  اففاد  اس . همچنين با توجه ببيشفر اي ما 

مؤثرترين پازامفر دز مشخص شد که  CARTنفايج الگوزيفم 

که افزايش   طوزبهباشد تغييرات عمق آبخوان مقداز دما م 

شود و بيشفرين احفمال اف  دز دما باعث افزايش اف  م 

دهد لاا بهفر اس  که دز اين ها  تير، مرداد، شهريوز ز  م ما 

باشند، دما و اف  م  دازا  بيشفرين مقداز معموالًسه ما  که 

 ترمصرفکمتر و مديران و کشاوزيان اي الگو  کش  مناس 

 توجه اسفااد  کنند تا مشکالت ناش  اي اف  کمفر ز  دهد. با

 زو  پژوهش و وضيع  آبخوان برا  يازعان، مطالعه اهمي  به

 تدوين و طراح  .باشد باازيش بسياز تواندم  مسئله اين

 يياد  تواند کمکم  باال بااعفباز و س منا بين پيش ها مدل

 .باشد مسئله اين به
 

 منابع 

 بهینه برداریبهره. 9311، خلیلیان ص،. .م احمدیان، ،.ا باریکانی،

 موردی مطالعه: کشاورزی بخش در زیرزمینی آب منابع از پایدار

 توسعه و اقتصادی نشریه. قزوین دشت زراعت زیربخش

 .253-262: 25 ،(ورزیکشا صنایع و علوم) کشاورزی

 مخزنی سد احداث نقش بررسی. 9315 نیا، س،.ستوده ،.ع نیا،ستوده

، 9-1ص:  قزوین، دشت آبیاری شبکه یگذاررسوب بر طالقان

 و فنی دانشکده ایران، هیدرولیک کنفرانس پانزدهمین

 قزوین، ایران. خمینی، امام المللیینب دانشگاه ، مهندسی

 زمانی تغییرات. 9311 ک،. ، ابراهیمی،.م نی،قلعهمحمدی ،.م محمدی،

 آب پژوهش مجله. قزوین دشت زیرزمینی آب کیفیت مکانی و

 .49-52:  8 ایران،

Breiman, L., Friedman, J., Olshen R, Stone Ch., 1984. 

Classification and regression trees. Boca Raton: 

Chapman & Hall/CRC. 

Chattamvelli, R. 2011. Data Mining Algorithms, First 

Edition. Alpha Science International. 8: 274-290. 

Corona O L, Fuentes O E, Casique E M, Longoria P P, 

Moran T G., 2016. Data Mining of Historic 

Hydrogeological and Socioeconomic Data Bases of the 

Toluca Valley. Mexico. Journal of Water Resource and 

Protection. 8(4):522-533. 

Gupta, G, K., 2011. Introduction to Data Mining with 

Case Studies. (2th ed) Prentice Hall of India. 

Han, J., Kamber, M., 2006. Data Mining: Concepts and 

Techniques. 2nd ed. Morgan Kaufman. 

Huajie, D., Zhengdong, D., Feifan, Deng., 2016. 

Classification of groundwater potential in chaoyang 

area based on quest algorithm. College of Defense 

Engineering, advancing the understanding of our 

living planet, Beijing, China. 19: 890-893. 

Jang, C,S., Chen., S.K, Ku, Y,M., 2013. Applying 

indicator-based geostatistical approaches to determine 

potential zones of groundwater recharge based on 

borehole data. Catena. 101: 178–187. 

Khan, S., Gabriel, H, F, Rana, T., 2008. Standard 

precipitation index to track drought and assess impact 

of rainfall on watertables in irrigation areas. Irrig 

Drainage Syst. 22: 159–177. 

Kotsiantis, S., Kostoulas, A., Lykoudis S., Argirio, A, 

Menagias, K., 2008. Using data mining techniques for 

estimating minimum, maximum and average daily 

temperature value. IJMPES. 1(2): 117-121. 

Naghibi, S. A., Pourghasemi, H, R, Dixon, B., 2016. GIS-

based groundwater potential mapping using boosted 

regression tree, classification and regression tree, and 

random forest machine learning models in Iran. 

Environmental Monitoring and Assessment. 88:44-60. 

Norouzi, H., Moghaddam, A., Nadiri, A., 2016. 

Detemining the vulnerable areas of malekan plain 

aquifer for nitrate using random. ournal of 

Environmental Studies. 41(4): 923-942. 

Oorkavalan, G., Chidambaram, S,M., Mariappan, V., 

Kandaswamy, G., Natarajan. S., 2016. Cluster Analysis 

to Assess Groundwater Quality in Erode District, 

Tamil Nadu, India. Circuits and Systems, Computer 

Science & Communications. 7(6): 877-890. 

Varouchakis, E., 2015. Integrated water resources 

analysis at Basin scale: a case study in Greece. Journal 

of Irrigation and Drainage Engineering. 142(3): 1-12. 

Yoneyama, Y., Suzuki S, Sawa R, Yoneyama K, Power 

GG,Araki T., 2011. Increased plasma adenosine 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ3-OrmtLZAhXSaFAKHZPeDU8QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F308098456_Vulnerable_areas_of_malekan_plain_aquifer_for_nitrate_using_random_forest_method&usg=AOvVaw3k0JH-6FAsSiVaRCs_hWGo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ3-OrmtLZAhXSaFAKHZPeDU8QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F308098456_Vulnerable_areas_of_malekan_plain_aquifer_for_nitrate_using_random_forest_method&usg=AOvVaw3k0JH-6FAsSiVaRCs_hWGo


 

55 
 

هاشمی و همکارانمیر                                 مجله هیدروژئولوژی                                کاوی ...              های دادهارزیابی الگوریتم  

concentrations and theseverity of preeclampsia. Obstet 

Gynecol. 100(6): 1266-70. 

Zhao, Y., Li, Lifen ., Y, Zhang, L., Wang, Q., 2016. 

Groundwater level prediction of landslide based on 

classification and regression tree. Geodesy and 

geodynamics. l7(5): 348-355. 

 

 

Seliya, N., Khoshgoftaar, T., 2011. The use of decision 
trees for cost-sensitive classification: an empirical 

study in software quality prediction. WIREs Data 

Mining and Knowledge Discovery. 1(5): 448-459. 

Stumpp C J, Zurek A J, Wachniew P, Gargini, Gemitzi 

A, Filippini M, Witczak S., 2016. A decision tree tool 

supporting the assessment of groundwater 

vulnerability. Environmental Earth Sciences. 75: 1-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


