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 هاي حفاظت آب و خاك نشریه پژوهش

  1396جلد بیست و چهارم، شماره دوم، 
http://jwsc.gau.ac.ir 

  
   مصنوعی از هوش استفاده با دراستیک مدل بهبود نتایج حاصل از

  رامهرمز دشت آبرفتی پذیري آبخوان آسیب ارزیابی جهت
  

  1ادي و پوریا مر3زاده ، مصطفی کابلی2، کاظم رنگزن1نازنین قنبري*
  ، دانشگاه شهید چمران اهواز، )GIS( سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی  گروهارشد آموخته کارشناسی دانش1

  اهواز،  چمران شهید دانشگاه ،)GIS (جغرافیایی اطالعات سیستم و دور از سنجش گروه دانشیار2
  اهواز  چمران شهید انشگاهد ،)GIS (جغرافیایی اطالعات سیستم و دور از سنجش گروه استادیار3

  20/3/96:  ؛ تاریخ پذیرش7/4/95: تاریخ دریافت
 ١چکیده
توسعه . باشد اي می هاي زیرزمینی یک فرآیند پیچیده و پر از عدم قطعیت، در مقیاس منطقه  آلودگی آب: و هدفسابقه

مد آها کار هینه و حفاظت از آنمنظور مدیریت ب تواند به ها، می پذیري آبخوان یک روش یکپارچه جهت ارزیابی آسیب
هاي مستعد کشاورزي است که دلیل داشتن خاك حاصلخیز و منابع آب کافی داراي زمین دشت رامهرمز به. باشد

  یکی. کش همواره در معرض خطر آلودگی قرار دارد  آفت دلیل توسعه کشاورزي، استفاده از کودهاي شیمیایی و مواد به
هدف . باشد  آلودگی می پتانسیل داراي مناطق شناسایی زیرزمینی، هايآب آلودگی از گیريبراي جلو مناسب هاي راه از

کارگیري  همهرمز با استفاده از مدل دراستیک و سپس بپذیري آبخوان آبرفتی دشت را، تهیه نقشه آسیباز مطالعه حاضر
 در زیرزمینی آب منابع اهمیت هب توجه  با.هاي هوش مصنوعی جهت بهبود نتایج حاصل از مدل دراستیک است روش
 آبخوان پذیري  آسیبهمطالع گیرد، می قرار استفاده مورد کشاورزي از جمله مختلف براي مقاصد که مطالعه مورد همنطق

   .رسد می نظر به آب ضروري منابع بهینه مدیریت و توسعه براي مناطق این حفاظت و
ري آبخوان آبرفتی دشت رامهرمز در ابتدا با استفاده از مدل دراستیک پذی در این مطالعه، ارزیابی آسیب:ها مواد و روش

 شامل دراستیک مدل .سازي مدل استفاده گردیدهاي هوش مصنوعی جهت بهینهانجام شد و در ادامه از روش
 و عغیراشبا همنطق دهنده تشکیل مواد توپوگرافی، خاك، نوع سفره، جنس تغذیه، ایستابی، سطح عمق تا: پارامترهاي

هاي  این روش بر اساس وزن. ثر هستندؤزیرزمینی م آبه سفر پذیري آسیب ارزیابی در باشد کههیدرولیکی می هدایت
پذیري آبخوان میزان آسیب پارامتر هفتدست آمده براي هر یک از  ههاي ب و الیه استاندارد پارامترهاي مدل دراستیک

، دراستیک  پذیري آبخوان آبرفتی دشت رامهرمز با استفاده از روش آسیب، هاسازي الیهاز آماده پس. نماید را محاسبه می
منظور ارزیابی  به. محاسبه شد منطقه کل براي دراستیک شاخص و آبخوان پذیري آسیب هچنین نقش هم. گردیدتعیین 

 در ادامه .استفاده شده است سنجیآبخوان جهت صحت در موجود نیترات غلظت هاي داده دقت نتایج این مدل، از
 سیستم و )ممدانی و سوگنو( فازي مصنوعی، منطق عصبی شبکه هايروش با دراستیک نتایج، مدل بهبود منظور به

                                                
  com.yahoo@70nazanin_ghanbari:  مسئول مکاتبه*
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هوش مصنوعی  مختلف هايمدل از استفاده با پذیريآسیب چهار نقشه شد و فازي تلفیق -عصبی تطبیقی استنتاج
  .گردید حاصل

کم، متوسط و زیاد  پذیريآسیب همحدود سه به بنديتقسیم آلودگی، با هب نسبت آبخوان پذیري آسیب ه نقش:ها یافته
  بین شاخص97/0همبستگی  ضریب. محاسبه گردید 156 تا 48 بین منطقه کل براي دراستیک شاخص و تهیه

 مصنوعی هوش هاي مدل که داد نشان نتایج. دهنده دقت نسبتاً مناسب این روش است نشان نیترات غلظت و دراستیک
توان نتیجه گرفت ها میبا مقایسه نتایج مدل. باشنددارا می را اولیه دراستیک مدل نتایج بهبود شده، قابلیت گرفته کار به
  .در بردارد را نتیجه بهترین فازي -عصبی تطبیقی استنتاج مدل سیستم که

 فازي هاي ه عصبی و مدلفازي، شبک -عصبی تطبیقی استنتاج هاي سیستممدل براي )R2( ضریب تعیین :گیري نتیجه
 شرقی  جنوب-نواحی جنوب نهایی، مدل طبق. دست آمد ه ب87/0 و 98/0، 94/0، 99/0ترتیب  به ممدانی و سوگنو
  . هستند آلودگی پتانسیل میزان ترین داراي بیش منطقه

  
  عیمصنو هوش سیستم اطالعات جغرافیایی، زیرزمینی، مدل دراستیک، پذیري آب آسیب :ي کلیديها واژه

  
  مقدمه

 ترین مهم از یکی عنوان به زیرزمینی، آب هاي سفره
 معرض در مختلف هايشکل پذیر، به آبی آسیب منابع

 در آلودگی کنترل و که تشخیص دارند قرار آلودگی
 تر پرهزینه تر وسطحی پیچیده هايآب به نسبت ها  آن

 منابع، بهترین این در آلودگی استمرار دلیل به .است
 منابع شناسایی ها،آن آلودگی از یريجلوگ روش
 بندي پهنه هاينقشه تهیه پذیر،آسیب و مناطق کننده آلوده

 مناسب مدیریتی هاياتخاذ سیاست و پذیري آسیب
 خشک که مناطق خشک و نیمهجاییاز آن. است

زیرزمینی دارند، تري به منابع آب وابستگی بیش
زمینی امري بنابراین جلوگیري از آلودگی منابع آب زیر

شمار  به ضروري در مدیریت یکپارچه منابع آب کامالً
 ابزارهاي از طور که گفته شد، یکی همان). 14(رود  می

 زیرزمینی هايآب مدیریت به مؤثري که کمک مناسب
 مناطق هاآن در که هایی استنقشه هتهی کند، می

 .باشند مشخص شده آلودگی به حساس یا پذیر آسیب
مستعد  و حساس مناطق از هاییشهنق منظور بدین

 پذیري مفهوم آسیب .شودمی تهیه آلودگی بروز به نسبت
 میالدي در فرانسه 1960براي اولین بار در اواخر سال 

براي آگاهی بخشی در مورد آلودگی آب زیرزمینی 
 نسبی، ویژگی یک پذیري آسیب). 40 (ارائه شده است

 هاي ویژگی به و است گیريغیرقابل اندازه و بعد بدون
 بستگی هیدروژئولوژي و شناسیزمین محیط آبخوان،

 ارزیابی براي متداول هايروش از یکی). 4(دارد 
 که دراستیک است روش آبخوان ذاتی پذیري آسیب

 در .است PCSM1 هاي مدل از روش پرکاربردترین
 مختلف، پارامترهاي بنديطبقه بر عالوه هامدل این

شود  می تعیین عامل هر نسبی براي وزنی ضرایب
مدل دراستیک توسط آژانس حفاظت محیط ). 30(

پذیري  براي ارزیابی آسیب 2زیست ایاالت متحده
. )4 (هاي زیرزمینی در کل ایاالت متحده ابداع شد آب

پایه مفهوم وضعیت هیدروژئولوژیکی  این مدل بر
وضعیت هیدروژئولوژیکی در حقیقت . استوار است

شناسی و  ی از تمام عوامل زمینکننده ترکیب توصیف
هاي زیرزمینی را  هیدرولوژیکی است که حرکت آب

در ورود، درون و خروج از سیستم در یک ناحیه 
امروزه با ). 3 (کند ثیر قرار داده و کنترل میأت تحت

                                                
1- Point count system models 
2- Environmental protection agency  
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هاي  امتیازبندي و ترکیب الیه GIS1 استفاده از تکنیک
ت نیز تر شده و دقت انجام این محاسبا این مدل آسان

ها  پژوهش). 41 (تا حد زیادى افزایش یافته است
  برايGISمحیط  از استفاده که است داده نشان

 پی در قبولی قابل نتایج آبخوان پذیريآسیب ارزیابی
 روش این از بسیاري مطالعات). 23(داشت  خواهد

به نشات و  توانجمله می آن از که اندجسته بهره
، باغاپور و )2015(ران ، سنر و همکا)2014(همکاران 

 همکاران شاهملکی و  کرمی، )2014(همکاران 
  اشاره کرد ) 2008 (متکان و همکارانو ) 2010(
) 2013(احمدي و همکاران . )37 و 28، 25، 17، 9(

 –آبخوان دشت سلفچگان پذیريدر مطالعه خود آسیب
آنالیز  اعمال و دراستیک مدل از استفاده با  رازار نی

نتایج . حذفی تعیین کردند و پارامتري تک حساسیت
هاي مختلف کیفی، قبل و بعد از نشان داد که حریم

شان نشان دادند و تصحیح مدل تغییراتی در محدوده
 پارامتري تک حساسیت تحلیل نتایج کلی طور چنین به هم
 تئوریک و مؤثر وزن که داد نشان روش این در

). 1(نیستند  نطبقم هم بر کامالً رفته، کار پارامترهاي به
 و آلودگی پتانسیل ارزیابی) 2013(نخعی و همکاران 

را  آباد خاتون آبخوان در زیرزمینی آب حساسیت آنالیز
 دادند دراستیک انجام دادند و نشان مدل از استفاده با

 در آلودگی استعداد بندي طبقه از نظر آبخوان این که
 نظورم به). 26(گیرد می قرار متوسط تا کم محدوده

 شده استفاده مختلفی هاي روش از دراستیک مدل بهبود
 فازي، منطق از استفاده ، با)b2005(دیکسون . است

 در را آلودگی نسبت به آبخوان آرکانزاس پذیري آسیب
شامل  پژوهش اهداف .کرد بینیپیش اي منطقه مقیاس

 پارامترهاي بعضی از استفاده با فازي هاي مدل تهیه
 فازي مدل نتایج مقایسه شده، الحاص دراستیک شاخص

). 12(بود  آبخوان کیفی آنالیز نتایج و دراستیک مدل با
 دراستیک روش ، بهبود)2006 (پاناگوپولز و همکاران

                                                
1- Geographic information system 

در ). 30(دادند  انجام هاي آماري روش از استفاده با را
 هاي روش از استفاده با تا شده سعی ،پژوهش این

 بگیرد ورتص دراستیک مدل بهبود هوش مصنوعی
 تري دقیق روش، نتایج این مزایاي حفظ با که طوري به

دشت . آید دست هب اولیه دراستیک مدل به نسبت
دلیل داشتن خاك حاصلخیز و منابع آب  رامهرمز به

 از. هاي مستعد کشاورزي است کافی داراي زمین
 صورت به کاربري عمده دشت رامهرمز در که جایی آن

 استفاده شیمیایی نیز يکودها از است و کشاورزي
 روستایی، و شهري فاضالب وجود چنین هم شود و می

 آلودگی معرض خطر در دشت زیرزمینی آب منابع
 و پذیري آسیب هاي نقشه تهیه با بنابراین گیرد، می قرار

 دشت زیرزمینی منابع آب از توان می صحیح مدیریت
  . کرد محافظت مشابه، هاي دشت همچنین رامهرمز و

 
 ها  و روشمواد

محدوده مطالعاتی رامهرمز با  :منطقه مورد مطالعه
 49 در مختصات جغرافیایی  کیلومتر1848مساحت 
 دقیقه عرض 46 درجه و 49 دقیقه تا 9درجه و 
 دقیقه 41 درجه و 31 دقیقه تا 6 درجه و 31شمالی و 

. النهار گرینویچ قرار گرفته است طول شرقی از نصف
سلیمان،  مطالعاتی مسجدهاي  محدوده این محدوده

هاي شادگان و جایزان  شوشتر و از جنوب با محدوده
داود و  می-هاي مطالعاتی دالون و از شرق با محدوده
ارتفاع متوسط دشت . )31 (باشد باغملک همسایه می

 است و با میانگین دماي ساالنه  از سطح دریا متر170
گراد داراي آب و هواي استپی   درجه سانتی3/25

 دشت رامهرمز داراي امتداد ).32 (باشد لی میمح
ترین دشت  شرقی است و بزرگ  شمال- غربی جنوب

 موقعیت منطقه را نشان 1شکل  .باشد محدوده می
   .دهد می
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  .  موقعیت منطقه مورد مطالعه-1 شکل
Figure 1. Location of the study area.  

  
 براي ترین روش رایج :)DRASTIC( دراستیک مدل

 به نسبت زیرزمینی هاي آب پذیري آسیب برآورد
 این در .است دهیوزن هاياز مدل استفاده آلودگی

 آب آلودگی بر که تأثیري اساس بر پارامترها ها، روش
ترین  متداول). 21(شوند می امتیازدهی دارند، زیرزمینی
 آبخوان، ذاتی پذیريآسیب ارزیابی براي دهیمدل وزن

 واژه دراستیک از .ستیک استدرا روش از استفاده
  هفت پارامتر دخیل در این مدل تشکیل شده است 

تغذیه  -2عمق تا سطح ایستابی،  -1: از که عبارتند
  ، محیط خاك -4محیط آبخوان،  -3، خالص

هدایت  -7 و غیراشباعمحیط  -6 ،توپوگرافی -5
 آب پذیري آسیب مطالعات هدف. هیدرولیکی آبخوان

باالي  پتانسیل با مناطقی تعیین و هنقش هتهی زیرزمینی،
 براي مناسب روش از استفاده. باشد می پذیري آسیب

 بستگی منطقه یک پذیري در آسیب بندي پهنه هنقش هتهی
 هیدروژئولوژیکی، موقعیت ها، آن توزیع و ها داده وجود به

ه نقش هتهی براي). 6(دارد  نقشه هدف و مقیاس
 GISمحیط  توان ازمی آبخوان پذیريآسیب بندي پهنه

 مجموعه تلفیق  امکان GISمحیط در. نمود استفاده

با استفاده از امکانات . دارد مختلف وجود هاي داده
 قابل دسترسی است، GISتحلیل فضایی که در 

لفه دراستیک ؤهاي اطالعاتی براساس هفت م الیه
 GISوقتی مقادیر دراستیک از طریق . شوند ایجاد می

ابطه فضایی بین اجراي مدیریت نشان داده شوند، ر
شود  پذیري آب زیرزمینی مشخص می اراضی و آسیب

به هر پارامتر بر اساس استعداد و حساسیت ). 38(
 5 تا 1نسبی در برابر آالینده، یک وزن نسبی از 

 5ترین پارامتر داراي وزن  مهم(شود اختصاص داده می
کدام از  هر).  است1ترین داراي وزن  اهمیت و کم

شوند که  هایی تقسیم میارامترهاي دراستیک به بازهپ
. پذیري متفاوت استها بر روي آسیبثیر آنأنسبت ت
هاي هر کدام از پارامترهاي دراستیک نیز یک  به بازه

دهی  نحوه وزن. یابد  اختصاص می1-10رتبه بین 
 نشان 1ثر در مدل دراستیک در جدول ؤفاکتورهاي م

دراستیک یک اندیس نتیجه مدل . داده شده است
یافته به  هاي اختصاص ها و وزن عددي است که از رتبه

ه مربوط رابط. )35 (شود پارامترهاي مدل مشتق می
   ):3( صورت زیر است براي تعیین اندیس دراستیک به

  

)1(                                                                       WRWRWRWR

WRWRWR

CC+ II+ TT+ SS+
 AA+ RR+DD =  Index)  (DRASTIC I
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). 36 (باشد  وزن هر عامل میW  رتبه و R،آنکه در 
 تر بیش حساسیت دهنده نشان تر بزرگ دراستیک شاخص

 تر کوچک عدد و باشد می آلودگی نسبت به منطقه

 بندي رتبه نهایت با در .دهد می نشان را تر کم حساسیت
 شود می تهیه منطقه پذیري آسیب نقشه دراستیک شاخص

)26.(  
  

  . )3(رامترهاي مدل دراستیک گذاري پا بندي و نرخ طبقه -1 جدول
Table 1. Classification and rating of DRASTIC parameters (3).  

 Rating رتبه Range بازه Rating رتبه Range بازه

 )متر( عمق تا سطح ایستابی
Depth to water table (m)  

W=5 محیط غیراشباع Vadose zone  W=5  
  

0-1.5 
1.5-4.6 
4.6-9.1 
9.1-15.2 

15.2-22.9 
22.9-30.5 

>30.5 
 

  

10 
9 
7 
5 
3 
2 
1  

  

                                     Karstic aquifer آبخوان کارستی
                                               Sandماسه 
  Silty sandماسه سیلتی 
  Clay sandماسه رسی 
  Sandy siltاي  سیلت ماسه
  Sandy clayاي رس ماسه

  Silty clayسیلتی رس 
  Marl and clayمارن و رس 
  Confining layer with dense clayالیه محصورکننده با رس متراکم 

  

9 
 
8 
7 

 
6  
5 
4 
3  

 
2  

 
1 

  )متر بر روز( هدایت هیدرولیکی
Hydraulic conductivity (m/day) 

W=3   متر بر سالمیلی(تغذیه خالص(  
Net recharge (mm/year) 

W=4 

<4.1 1 <51 1 

4.1-12.2 2 51-102  3 

12.2-28 4 102-178 5 

28-40 6 178-254 8 

40-80 8     
>80 10     

 Soil media W=2 محیط خاك Aquifer media  W=3 محیط آبخوان

  رس سیلت و
Silt and clay 

 Gravel or thin layer of soil  10 گراول یا الیه نازك خاك 2

  رس با کمی ماسه و گراول سیلت و
Silt and clay with a little sand and gravel 

 Sand  9 ماسه 4

  ماسه با مقداري سیلت ورس
Sand with silt and clay  

 Peat  8 تورب 6

  گراول ماسه و
Sand and gravel 

 Dense clay  7 رس متراکم 8

 Sandy loam  6 اي لوم ماسه  Topography (%)  W=1) درصد( توپوگرافی

 loam  5 لوم 10 0-2

 Silty loam  4 لوم سیلتی 9  2-6

 Clay loam  3 لوم رسی 5 6-12

 Fertilizer  2 کود 3 12-18

 non condensing clay  1 رس غیرمتراکم 1 18<
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 منطقی قواعد بر فازي مبتنی هاي  سیستم:1فازي منطق
 متغیرهاي از مفهوم استفاده با که است نتیجه -شرط
  متغیرهايفضاي فازي، گیري تصمیم روند و زبانی

کند  تصویر می خروجی متغیرهاي فضاي بر را ورودي
 از استفاده با بشري سازي دانشپیاده توانایی). 2(

 غیرخطی فازي، و قواعد زبانی هايبرچسب مفاهیم
 بهتر دقت و هااین سیستم پذیريسازش قابلیت بودن،

 محدودیت در شرایط هاروش سایر با مقایسه در ها آن
 ها سیستم این هايویژگی ترینمهم ملهج از ها، داده

 اصلی بخش شامل سه فازي سیستم هر). 34(است 

 تعریف عمل با این که هاداده کردن فازي) الف :است
 بین ارتباط ایجاد )ب شود،می انجام عضویت تابع

 قوانینی سري یک با نیز کار که این خروجی و ورودي
 مرحله) ج یرد،پذ  انجام می)if-then (گاه آن - اگر مانند
  یا2ممدانی روش دو به که است سیستم بررسی آخر،

 در روش دو این تفاوت .اجراست قابل 3سوگنو
 بر خالف سوگنو روش در که هاست آن خروجی

 فازي، سیستم خروجی عضویت تابع ممدانی روش
ساختار مدل ). 6(است  رابطه خطی یا ثابت صورت به

  .است نشان داده شده 2منطق فازي در شکل 
  

  
  

  . )13 (فازي منطق مدل ساختار -2 شکل
Figure 2. Structure of the fuzzy logic (FL) model (13). 

  
 طراحی در مهم بسیار نکات از یکی 123:بندي خوشه
 .است قواعد مناسب تعداد فازي، انتخاب هاي سیستم
 شدن پیچیده قواعد باعث از تعداد زیادي انتخاب
 ممکن از قواعد کمی تعداد انتخاب و شود می سیستم

اهداف  که کند ایجاد را ضعیفی فازي سیستم است
 بندي، خوشه اصلی علت. نکند تامین را نظر مورد
 هاي دسته در  خروجی-ورودي هاي زوج بندي گروه

 هر براي قانون فازي یا قاعده یک از استفاده و مختلف

                                                
1- Fuzzy logic 
2- Mamdani 
3- Sugeno 

 ها خوشه تعداد با قواعد تعداد نهایت در. است دسته
 معنی به بندي خوشه مفهومی نظر از .بود دخواه برابر

 مجزا هايخوشه یا هامجموعه زیر به ها افراز داده
 به امکان حد تا خوشه یک هايکه داده نحوي به است،

 هاي خوشه هاي داده از حال متفاوت عین در و شبیه هم
جا که ایجاد سیستم استنتاج  از آن). 22(باشند  دیگر

گیر و دشوار است و  وقتصورت غیرخودکار  هفازي ب
انجامد، به   به نتایج پذیرفتنی و معقولی نمیغالباً

روشی نیاز است که بتوان با آن توابع عضویت و 
). 8(صورت خودکار استخراج کرد  قوانین فازي را به
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عالوه براي بسیاري از کاربردها امکان دسترسی به  به
ترتیب استخراج خودکار  بدین. کارشناس وجود ندارد

بندي  توابع عضویت و قوانین فازي از طریق خوشه
). 39(تواند پاسخگوي مشکالتی از این دست باشد  می

هاي عددي، مبناي بسیاري از بندي داده خوشه
در . باشدسازي میهاي مدلها و الگوریتم بندي طبقه

بندي به اختصار شرح داده ادامه دو روش خوشه
  .شوند می

بندي  ک روش خوشهی :FCM1بندي به روش  خوشه
ها است که در آن به هر داده یک خوشه یا یک  داده

این مقدار تعلق . شودمقدار تعلق، اختصاص داده می
با داشتن ). 27(شود با درجه عضویت مشخص می

هاي ورودي و خروجی و اي از داده مجموعه
توان سیستم استنتاج فازي را یها مبندي آن خوشه

در این روش ابتدا ). 8(رد صورت خودکار ایجاد ک به
یک حدس اولیه، که به احتمال بسیار زیاد نادرست 

وسیله آن  شود تا بهباشد، براي مرکز خوشه، زده می می
 FCMدر ضمن . دست آید همکان میانگین هر خوشه ب

با . کند درجه عضویت تعیین میبراي هر داده یک
ها براي هر هنگام کردن مراکز و درجه عضویت به

این . کندها را تصحیح می مراکز خوشهFCMه، داد
باشد که در تکرار بر پایه کمینه کردن تابع هدف می

ها  ، فاصله هر داده از مرکز خوشهجا تابع هدف این
وسیله درجه  ها بهباشد که البته این مراکز خوشه می

با تصویر ). 27(شوند دهی میعضویت هر داده وزن
توان  اي مختصات میکردن هر خوشه بر روي محوره

در این روش، هر . نظر دست یافت به توابع فازي مورد
عنوان یک قانون فازي که  دست آمده به هخوشه ب

کند، در فضاي ورودي را به فضاي خروجی مرتبط می
  FCMبنديروش خوشه). 8(شود نظر گرفته می

سازگارترین روش با سیستم استنتاج فازي ممدانی 
و لی ) 1992(وتن و همکاران باشد که توسط نی می

براي ارزیابی . )29 و 20(بحث شده است  )2004(
در این مطالعه،  MFL2پذیري با استفاده از مدل  آسیب

  :شود صورت زیر بیان می  بهiقانون فازي 

  

)2(                                                        
i

VulisMFi

i
C

i
I

i
T

i
S

i
A

i
R

i
D

(Vul then 

),MF is (C And )MF is (I And )MF is (T And )MF is (S
 And )MF is(A  And )MF is (R And )MF is (D if :i Rule

  
  

i ،MFDخروجی قانون  Vuli در آن، که
i  تابع عضویت

D ،MFR ورودي ام iخوشه 
i تابع عضویت خوشه i  ام

 )And )minimizeعملگر . باشد می...  وRورودي 
 Orبراي توابع عضویت ورودي و عملگر 

)maximize(12 .شود  براي خروجی قوانین استفاده می      
 :)Subtractive Clustering(بندي کاهشی  خوشه
وسیله  بهها  دست آوردن مراکز خوشه هوش براي باین ر
 کاهشی بندي روش خوشه. باشدبندي کاهشی میخوشه

کند هر داده این بر این پایه استوار است که فرض می
 و این )18 (پتانسیل را دارد که مرکز خوشه شود

                                                
1- Fuzzy C-Means 
2- Mamdani Fuzzy Logic 

هاي مجاور، محاسبه  احتمال را بر مبناي تراکم داده
  : شود له انجام میاین روش در چند مرح. کند می
ترین پتانسیل اولین مرکز  اي که بیش  یافتن داده-1

هاي   جدا کردن همه داده-2باشد بودن را دارا می
وسیله شعاع مشخص شده،  مجاور اولین مرکز، به

منظور مشخص کردن خوشه و مرکز خوشه بعدي  به
ها در شعاع   تکرار این مراحل تا زمانی که همه داده-3

سیستم استنتاج فازي سوگنو، ). 27( گیرند مراکز قرار
 هاي خوشه. برد کار می توابع عضویت ثابت یا خطی را به

ورودي و توابع عضویت خروجی توسط فرایند 
بندي کاهشی، روش خوشه. شودبندي تعیین می خوشه
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ثر براي مدل استنتاج فازي سوگنو، جهت ؤروشی م
ترین  مهم). 6(باشد  گاه می  آن-استخراج قوانین اگر

ها و بندي کاهشی که تعداد خوشهپارامتر در خوشه
بندي است که کند، شعاع خوشهقوانین را کنترل می

کاهش شعاع .  داشته باشد1 و 0تواند مقادیري بین  می
 دهد و منجرها را افزایش میبندي، تعداد خوشه خوشه

در مقابل شعاع . شودهاي کوچک میبه تشکیل خوشه
کند و ها ایجاد میهاي بزرگ در دادههتر، خوش بزرگ

مدل سوگنو بدون . شودتري می به قوانین کم منجر
تواند سیستم کاملی را ارائه تعداد کافی قوانین نمی

دهد و به همین ترتیب سیستمی با تعداد زیاد قوانین، 
. پیچیده خواهد شد و دقت کمی خواهد داشت

 تا قوانین و بندي باید بهینه شودبنابراین شعاع خوشه
براي ارزیابی ). 6(هاي مناسب ایجاد گردد  خوشه
در این مطالعه،  SFL1 پذیري با استفاده از مدل آسیب

   :شود صورت زیر بیان می  بهiقانون فازي 
  

)3(                                                             
iiiiiiiii

i
C

i
I

i
T

i
S

i
A

i
R

i
D

c+CI+Ik+Tu+Sq+Ap+Rn+Dm=Vul then 
),MF is (C And )MF is (I And )MF is (T And )MF is (S

 And )MF is(A  And )MF is (R And )MF is (D if :i Rule
  

  

i، MFD خروجی قانون Vuli  در آن،که
i   

D ،MFRام ورودي  iتابع عضویت خوشه 
i   

  ...  وRام ورودي  iتابع عضویت خوشه 

iiiiiiii. باشد می clkuqpnm ضرایبی هستند  ,,,,,,,
. شوند وسیله تخمین حداقل مربعات خطی تعیین می هکه ب

  :اشدب خروجی نهایی میانگین وزنی تمام قوانین می
  

)4(                                                                                                )W)/(VulW(  =Vul
i iii i   

  

 Andکه توسط عملگر  iوزن قانون  Wi در آن، که
  1 .آید دست می هب

 Artificial Neural(مصنوعی  عصبی هاي شبکه

Networks :(از یکی مصنوعی، عصبی هاي شبکه 
 از الگوبرداري با که هستند هاي محاسباتی روش

 تجربی هايداده پردازش با مغز انسان، کارکرد سیستم
 و یادگیري منظور به لهأفیزیک مس به توجه بدون و

 را اطالعات در وراي نهفته قانون دانش، ایجاد
   مصنوعی عصبی هايشبکه). 2(کنند  می استخراج

که  هستند اي توده اطالعات پردازشگر سیستم یک
 شبیه عملکردي و اندگرفته قرار صورت موازي به

 شبکه چنین هم). 16(دارند  انسان مغز عصبی شبکه
 میان قوانین و ذاتی روابط شناخت با عصبی مصنوعی

 تصویر خروجی فضاي به را ورودي ها، فضاي داده
 عصبی، هاي شبکه توجه قابل هاي مشخصه. کند می

ها از این شبکه). 15(ت اس هاآن قابلیت یادگیري
                                                
1- Sugeno Fuzzy logic 

صورت  هشوند که باي ساخته میعناصر عملیاتی ساده
 زیر اصول). 19(کنند موازي در کنار هم عمل می

  : باشند می مصنوعی عصبی هايشبکه اساس نشانگر
  نرون نام به منفردي واحدهاي در هاداده  پردازش-1

 طریق از هانرون هاي بین سیگنال-2 .گیرد می صورت
 داده نسبت  وزن-3 .یابندمی انتقال ارتباطی طوطخ

 آن ارتباطی قدرت نشانگر ارتباطی هر خط به شده
 داراي توابع معمول طور به نرون  هر-4 .است خط
 هاي سیگنال براي تعیین گر تبدیل و سازي فعال

 اکثر). 6(باشد می شبکه ورودي هايداده از خروجی
 .باشند می تر بیش یا و سه الیه داراي هاي عصبی شبکه

 استفاده شبکه به هاداده ورود براي که ورودي، الیه
 به مناسب هايپاسخ تولید براي الیه خروجی، شود، می

 الیه تر بیش تعداد یا یک و شده داده هاي ورودي
 و اند شده تشکیل پردازشگر هاياز گره که حدواسط

 ايه نرون تعداد .روند می شمار به هاداده پردازش محلّ
 به توجه با خروجی و ورودي هايالیه در موجود
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 حال شود،می مشخص بررسی مورد مسأله ماهیت
 الیه هر در نرون تعداد و هاي مخفی الیه شمار که آن

 جهت در خطا و آزمون روش وسیله به معموالً مخفی
). 24(شود  می مشخص توسط طراح خطا مقدار کاهش
 مانند ختلفیم هايروش به مصنوعی عصبی هاي شبکه

 شبکه در هاداده حرکت و هاارتباط نرون چگونگی
هاي  در این مطالعه از شبکه). 7(شوند می بندي دسته

 ترین ساده از یکی 2پرسپترون.  استفاده شده است1پیشرو
 باشد می هاي عصبی پیشروشبکه نوع پرکاربردترین و

اجرا  چندالیه و الیه پرسپترون تک صورت به که
 مسائل حل براي الیه تک پرسپترون). 33(شود  می

 تر پیچیده مسائل براي .است استفاده خطی قابل مجزاي

 الیه تري بیش تعداد از که پرسپترون چندالیه شبکه از
 پرسپترون شبکه در. شود استفاده می شده تشکیل میانی

 تبدیل توابع با نرون تعدادي شامل هر الیه چندالیه،
 شبکه یک در شده جامان مراحل. باشدمی متفاوت
 گیرد      می متفاوت صورت ریاضی هايالگوریتم توسط

 خطا انتشار  الگوریتم-1: از عبارتند ها آن ترین مهم که
  الگوریتم-3مزدوج و  گرادیان  الگوریتم-2به عقب 

الگوریتم  میان این از ، که3مارکوارت -لونبرگ
 شمار به  مارکوارت، کاراترین الگوریتم-لونبرگ

روابط ریاضی براي یک شبکه عصبی ). 5(رود  یم
  :صورت زیر است مصنوعی سه الیه به

  

)5(                                                                                                       )IW+(bf =O i
i

jij1i   
  

)6(                                                                                              )OW(bf=Vul=O j
j

kjk2k   
  

سازي براي الیه  ترتیب توابع فعال  بهf2 و f1 در آن، که
   خروجی Qj  ام،i ورودي Ii پنهان و الیه خروجی،

j ،ام Wji و Wkj الیه 2هایی که طول ارتباط بین وزن 
ترتیب براي  به bk  وbj هاي کنند و بایاس ل میرا کنتر

تنظیم مقادیر متوسط الیه ورودي و الیه خروجی 
 پذیري آسیب( خروجی شبکه عصبی Ok. روند کار می به

 نمایانگر ساختار مدل 3شکل . باشد می) آب زیرزمینی
  .شبکه عصبی است

  

  
  

  123. )13 (شبکه عصبی مصنوعی ساختار مدل -3 شکل
Figure 3. Structure of the artificial neural network (ANN) model (13).  

                                                
1- Feed forward Networks  
2- Perceptron 
3- Levenberg-Marquardt  
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 Adaptive(فازي  عصبی تطبیقی استنتاج سیستم

Neuro Fuzzy Inference System(:ترکیب  
 قواعد منطقی بر مبتنی که فازي استنتاج هاي سیستم

توان  که مصنوعی عصبی هايشبکه روش و بوده
 به منجر دارند، را عددي اطالعات از دانش ستخراجا

). 2(شود می فازي عصبی تطبیقی سیستم استنتاج ارائه
 هاي الگوریتم از فازي– عصبی استنتاج تطبیقی سیستم

 نگاشت طراحی منظور به فازي منطق و شبکه عصبی
 استفاده خروجی و ورودي بین فضاي غیرخطی

 قابلیت قدرتمند يعنوان ابزار به سیستم این .کند می
 را موجود هاي عدديداده از استفاده با نتایج بینی پیش

 هاي داده با متناسب فازي -عصبی سامانه در .دارد
 درجه توابع و قوانین عضویت، درجه ورودي،

در حقیقت از ). 15(شود  می انتخاب عضویت خروجی
 فازي از و قوانین براي تعیین مصنوعی عصبی شبکه
 این در .شود            می استفاده عضویت ابعتو تعیین براي

 کردن بهینه جاي به مصنوعی شبکه عصبی روش،
 روش تنها در این .کند می بهینه را فازي قوانین ها، وزن
 یا ثابت آن خروجی که سوگنو فازي روش از توان می

 ANFIS مدل ساختار). 6(است، استفاده نمود  خطی
 تشکیل زیر شرح به  و4شکل  الیه همانند پنج از

   :شود می
  

  
  

  . )13 (ساختار مدل انفیس -4 شکل
Figure 4. Structure of the ANFIS model (13).  

  
 هر گره از این الیه با ):فازي سازي(الیه اول 

  استفاده از تابع عضویت، میزان تعلق هر ورودي 
هاي فازي مناسب تعیین  را با توجه به مجموعه

  . کند می
  

)7(                                                                                                  ,7…1,=i      (X)µ =O ji
1
i  

  

 ایندکس تابع iها،  تعداد خروجیj  در آن،که
 و} D,R,A,S,T,I,C{  مجموعه وروديXعضویت، 

)(Xji مجموعه فازي مرتبط با گره iباشد  می.  

ودي به هر گره در  با ضرب مقادیر ور:الیه دوم
آید  می دست هب دوم الیه در قانون، وزن هریکدیگر، 

)Wi  وزن قانونi ام است.(  
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)8                                                                               ((X),…(X), (X) (X)=W=O 7i3i2i1ii
2
i   

  
 وزن محاسبه هاي این الیه  وظیفه گره:الیه سوم
  ).9رابطه (ن است یک از قوانی نرمالیزه هر

به . شوندهاي فازي صریح می خروجی:الیه چهارم
این صورت که مقادیر حقیقی از توابع عضویت 

ها را که عددي حقیقی است،  دست آمده و نسبت آن به

گیریم  عنوان ضریب خطی جمله شرطی در نظر می به
  ).10رابطه (

در این الیه خروجی کلی با جمع کردن  :الیه پنجم
  .)11رابطه  (شود هاي ورودي محاسبه می نالهمه سیگ

  

)9(                                                                                                ,7…1,=i     
w

w =W =O
i i

i
i

3
i  

  

)10         (                                              
 

,7…1,=i        )c+Cl+Ik+Tu+Sq+Ap+Rn+D(mW=VulW =O iiiiiiiiii
4
i  

  

)11(                                                                                                     i
i

i
5
i VulW=Vul=O  

  
 درجه پارامترهاي اصالح با آموزش، مرحله در

 مقادیر قبول، قابل خطاي میزان براساس عضویت
 .شوند می تر واقعی نزدیک مقادیر به خروجی

 و انتشار خطا پس روش رایج، آموزش هاي روش
از  استفاده با خطا انتشار پس روش در .است هیبرید

 سمت به خطا مقدار خطا، نزولی شیب الگوریتم
 .شوند می تصحیح پارامترها و گردد پخش می ها ورودي

 و نزولی گرادیان روش از ترکیب هیبرید روش در
 تصادفی انتخاب .شود استفاده می خطا مربعات ترین کم

 تست و در آموزش که است نکاتی جمله از ها داده
در ). 18(کرد  توجه هاآن به  بایدANFISشبکه 

مطالعه حاضر مدل دراستیک توسط چهار مدل هوش 
به این منظور، اولین . سازي شده است مصنوعی بهینه

پذیري آبخوان با مدل دراستیک گام ارزیابی آسیب
 ،که در منطقه مورد مطالعه  با توجه به این.است

کشاورزي از رونق خاصی برخوردار است و غالباً از 

حیوانی و شیمیایی حاوي نیترات استفاده کودهاي 
هاي غلظت داده از  ارزیابی نتایج مدلشود، جهت می
گام .  استفاده شده استآب زیرزمینیدر  نیترات یون

هاي هوش سازي روش دراستیک توسط مدل دوم بهینه
مصنوعی شامل سیستم استنتاج فازي ممدانی، سیستم 

  و سیستماستنتاج فازي سوگنو، شبکه عصبی مصنوعی

ترین  مهم. باشدفازي می -عصبی تطبیقی استنتاج
هاي هوش مصنوعی سازي مدل مرحله در پیاده

هاي هوش ورودي مدل. هاست سازي داده آماده
مصنوعی مشابه مدل دراستیک است، اگرچه خروجی 

شده توسط  پذیري تصحیحها شاخص آسیب آن
. هاي غلظت نیترات در منطقه مورد مطالعه است داده
هاي غلظت نیترات جهت مقایسه چنین از داده هم

هاي غلظت بندي دادهپهنه. ها استفاده شد نتایج مدل
 نشان 5 در شکل Splineیابی  نیترات به روش درون

  .داده شده است
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  .  توزیع غلظت نیترات در منطقه مورد مطالعه-5 شکل
Figure 5. Distribution of nitrate concentration in the study area.  

  
هاي  روش از مطالعه، هدف نهایی، استفاده این در
 -عصبی تطبیقی استنتاج و سیستم عصبی شبکه فازي،

 بهبود و باالتر کارایی با هاییارائه مدل فازي براي
هاي  ، دادهدر این پژوهش .است دراستیک روش

مقادیر نیترات مربوطه به دو ورودي مدل دراستیک و 
ورودي مدل در . ش و آزمایش تقسیم شدنددسته آموز

مرحله آموزش، پارامترهاي دراستیک و خروجی آن 
براي . پذیري است شده شاخص آسیب مقادیر تصحیح

 در دراستیک اجراي مرحله آزمایش مدل، پارامترهاي
 نظر در ورودي عنوان مربوط به این مرحله به هاي داده

 زیرزمینی آب پذیريشاخص آسیب و شد گرفته
 و محاسبه گردید نقاط این براي مدل خروجی عنوان به

 مورد نیترات، غلظت یون از استفاده با حاصله نتایج
 به مربوط هايانتخاب داده در .گرفت قرار ارزیابی

که این  بود آن بر سعی آزمایش مرحله آموزش و
 به مربوط هايبین داده از تصادفی صورت به ها داده

  .شود انتخاب واقعی هاي گیري اندازه
  

  بحث و نتایج
 از استفاده با تا شده سعی حاضر، پژوهش در
 دراستیک مدل بهبود هوش مصنوعی هاي روش

روش،  این مزایاي حفظ با که طوري به بگیرد صورت

 دست هب اولیه دراستیک مدل به نسبت تريدقیق نتایج
 دراستیک پارامترهاي هبراي تهی نیاز مورد هايداده. آید
افزار  مختلف، به فرمت مورد قبول نرم منابع از

ArcGISهاي نقشه تهیه منظور به چنین هم.  درآمدند 
 روي مختلفی بر مکانی دراستیک آنالیزهاي مدل معیار
. گرفت صورتGIS محیط  در موجود هاي داده

را  دراستیک پارامترهاي هاي نقشه 6-12 هاي شکل
هاي هفتگانه  الیهسازياز آماده پس. دهد               می نشان

پذیري آبخوان آبرفتی دشت مدل دراستیک، آسیب
. شد، تعیین DRASTIC  رامهرمز با استفاده از روش
هاي استاندارد پارامترهاي  این روش بر اساس وزن

دست آمده براي هر یک  ههاي ب و الیه مدل دراستیک
هاي   با ضرب کردن الیه. باشد پارامتر میهفتاز 

راي هر پارامتر در وزن مربوط به آن دست آمده ب به
، نقشه 1ه رابطها طبق رامتر و جمع کردن آنپا

حاصل  DRASTICپذیري آبخوان به روش  آسیب
براي درك بهتر و نشان دادن ). 13 شکل(گردید 

پذیري به  پذیري منطقه شاخص آسیب وضعیت آسیب
 مقادیر .ه استشد بنديکالس مختلف طبقهسه 

 قرار 156 تا 48ین مطالعه بین شاخص دراستیک در ا
 نیترات غلظت هايداده از استفاده با مدل این. گرفت
 ضریب و شد داده آبخوان مطابقت در موجود
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 غلظت و دراستیک  بین شاخص9756/0همبستگی 
 مدل، تلفیق نتایج بهبود منظور به. دست آمد هب نیترات

 شبکه(مصنوعی  روش هوش و چهار دراستیک مدل
 ممدانی، و شامل سوگنو فازي منطق ی،مصنوع عصبی

 و انجام شد )فازي -عصبی تطبیقی استنتاج سیستم و
 مختلف هايمدل از استفاده با پذیريآسیب نقشه چهار

  .شد هوش مصنوعی تهیه

  

  
  

  .الیه عمق تا سطح ایستابی -6 شکل
Figure 6. Depth to Watertable layer. 

 

  
  

  .الیه تغذیه خالص -7 شکل
Figure 7. Net Recharge layer. 

 

  
  

  .الیه محیط آبخوان -8 شکل
Figure 8. Aquifer Media layer. 

 

  
  

  .الیه محیط خاك -9شکل
Figure 9. Soil Media layer. 

 

  
  

  .الیه شیب -10 شکل
Figure 10. Topography layer. 

  
  

  .الیه اثر محیط غیراشباع -11 شکل
Figure 11. Impact of the Vadose Zone layer. 
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  .الیه هدایت هیدرولیکی -12 شکل
Figure 12. Hydraulic Conductivity. 

 

  
  

  .پذیري آبخوان با مدل دراستیک  نقشه آسیب-13شکل 
Figure 13. The aquifer vulnerability map using 
DRASTIC model. 

  
 دو از مطالعه این در: فازي هاي مدل سازي پیاده نتایج
 ممدانی فازي استنتاج سیستم فازي، نطقم روش

)MFL (سوگنو فازي استنتاج سیستم و) SFL (براي 
 استفاده رامهرمز دشت آبخوان پذیريآسیب ارزیابی

 بندي خوشه SFL مدل ایجاد در گام اولین. است شده
 روش از شد، ذکر که طورهمان. باشدمی ها داده

. شود یم استفاده منظور این براي کاهشی بندي خوشه
 ترین مهم از یکی که بنديخوشه شعاع روش، این در

 خطاي میزان ترین کم براساس باشد،می آن پارامترهاي
 انتخاب 4/0 معادل ،)RMSE (مربعات میانگین جذر
در این . دست آمد ه بهترین نتیجه ب4/0با شعاع . شد

 دسته یا خوشه 7هاي ورودي و خروجی به مدل، داده
. شود  قانون نیز ایجاد می7راین تقسیم شدند، بناب

 یک ورودي، پارامتر هفت عضویت توابع براساس
 با تا شد ایجاد گاه آن -اگر فازي قوانین از اي مجموعه

. آید دست هب سیستم خروجی ها،ورودي خطی جمع
 براي عضویت تابع بهترین که اي ذوزنقه عضویت تابع

 بآ پذیريآسیب ارزیابی جهت ورودي، پارامتر هفت
 تابع چنینهم). 11 (شد استفاده باشد،می زیرزمینی
 استفاده با. شد انتخاب خروجی براي خطی عضویت

 آموزش مرحله در RMSE و R2 مقادیر SFL مدل از

 سازي پیاده نتیجه. آمد دست هب 88/4 و 94/0ترتیب  به
 منظور  به.است شده داده نشان 14شکل  در SFL مدل
 بندي خوشه روش زا نیز MFL روش سازي پیاده

FCM مدل همانند مدل این هايورودي. شد استفاده 
SFL، عضویت تابع. باشدمی دراستیک پارامتر هفت 

 این در. شد گرفته نظر در هاورودي براي اي ذوزنقه
 و ورودي پارامترهاي براي هادسته تعداد مدل

 امر این علت. است شده انتخاب 23 معادل خروجی
 ترین کم (نتیجه بهترین حالت این در که است این

RMSE (تعداد که جایی آن از. شودمی حاصل 
 قانون 23 تعداد پس است، قوانین تعداد برابر ها خوشه
 تولید منظور به و انتها در. شد ایجاد MFL مدل براي

 ثقل مرکز سازي غیرفازي روش از قطعی، خروجی
 مرحله در مدل، این سازي پیاده از پس. شد استفاده

 87/0  و84/7 ترتیب به R2 و RMSE مقادیر وزشآم
 15شکل  در مدل این سازيپیاده نتیجه. آمد دست هب

  .است شده ارائه
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 . )SFL( پذیري آبخوان با مدل سوگنو  نقشه آسیب-14 شکل
Figure 14. The aquifer vulnerability map using 
Sugeno model (SFL). 

  
  

  . )MFL( خوان با مدل ممدانیپذیري آب  نقشه آسیب-15 شکل
Figure 15. The aquifer vulnerability map using 
Mamdani model (MFL). 

  
 اجراي در: مصنوعی عصبی هايشبکه مدل نتایج
 مختلفی هاي نرون آرایش با متفاوت توابع عصبی شبکه

 در. گرفت قرار بررسی مورد خطا و سعی صورت به
 الگوریتم با ترونپرسپ الیه سه شبکه یک نهایت

 پذیري آسیب بینی پیش براي مارکوارت - لونبرگ
 -لونبرگ الگوریتم. شد استفاده رامهرمز دشت آبخوان

 الگوریتم عنوان به تر، کم خطاي دلیل به مارکوارت
 انتخاب شبکه بایاس و ها وزن سازيبهینه جهت مناسب
 الیه در ورودي عنوان به دراستیک پارامتر هفت. گردید

 هاي نرون کوچک حد از بیش تعداد. شدند وارد اول
 و واقعی مقدار از تر کم تخمین به منجر پنهان الیه

 شود می برازش بیش منجربه ها نرون حد از بیش زیادي
 و آزمون با میانی الیه در ها نرون تعداد بنابراین). 10(

. شد انتخاب 1 برابر خروجی الیه در و 6 برابر خطا
 مختلف تبدیل توابع عصبی، بکهش ساختار ایجاد جهت

 قرار بررسی مورد مارکوارت -لونبرگ الگوریتم با
 تبدیل تابع که شد حاصل زمانی مناسب نتیجه و گرفتند

 الیه در و تانژانتی سیگمویید تابع دوم الیه در هانرون
 مقدار آموزش دوره 46 از بعد. باشد خطی تابع سوم

RMSE مقادیر. ماند باقی ثابت RMSE و R2 مرحله 
 نتیجه. آمد دست هب 98/0 و 31/4 روش این در آموزش

 16 شکل در مصنوعی عصبی شبکه مدل سازي پیاده
  .است شده داده نشان

 در :فازي -عصبی تطبیقی استنتاج سیستم مدل نتایج
 پذیري، آسیب ارزیابی براي ANFIS مدل مطالعه این
 که ساختار این. شد استفاده هامدل دیگر کنار در
 از است، فازي قوانین با عصبی شبکه تلفیق اصلح

 مناسب ساختار. کندمی استفاده سوگنو استنتاج سیستم
ANFIS تابع نوع ورودي، هايداده با متناسب 
 تابع تعداد و قوانین خروجی، و ورودي عضویت
 مدل که جایی آن از. گرددمی انتخاب عضویت
ANFIS رو روبه مشکل با زیاد ورودي با مواجه در 

 را ها آن ها،داده روي بر پردازش پیش با باید شود، می
 روش به کار این پژوهش این در. کرد بندي دسته

. شد انجام SFL مدل مشابه کاهشی بندي خوشه
 مشابه مدل این خروجی و ورودي هايداده بنابراین

 بندي خوشه انجام براي. گردید بنديدسته SFL مدل
 قبول نرخ ،45/0 ثیرأت همحدود هاداده روي بر کاهشی

 عنوان به ها داده این و شد انتخاب 15/0 رد نرخ  و5/0
   توجه با. شدند وارد ANFIS سیستم به ورودي

 تابع نوع اي، ذوزنقه عضویت تابع هاي ویژگی به
 روش، این در. شد انتخاب اي ذوزنقه نیز عضویت

 براي. بود خواهد ها دسته تعداد برابر قوانین تعداد
 عضویت توابع پارامترهاي تنظیم و بهینه ،آموزش
 الگوریتم از خروجی خطی معادله ضرایب و اي ذوزنقه
 روش و مربعات حداقل روش از ترکیبی که هیبرید
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). 42 (شد استفاده است، عقب به انتشار نزولی گرادیان
RMSE و R2 11/3 ترتیب به آموزش مرحله در مدل 

 ANFIS مدل سازي پیاده نتیجه. شد محاسبه 99/0 و

 نتایج 2  جدول.است شده داده نشان 17 شکل در
 آموزش مرحله در مختلف هايروش از آمده دست هب
  .دهد می نمایش را آزمایش و

  

  
  

  .پذیري آبخوان با مدل شبکه عصبی نقشه آسیب-16 شکل
Figure 16. The aquifer vulnerability map using 
Neural Networks model.  
 

  
  

 تطبیقی استنتاج سیستم پذیري آبخوان با مدل نقشه آسیب- 17 شکل

 . )ANFIS(فازي  - عصبی
Figure 17. The aquifer vulnerability map using Adaptive 
neuro fuzzy inference system model (ANFIS). 

  
   .آزمایش و آموزش مرحله در مصنوعی هوش مختلف هاي مدل  نتایج حاصل از-2 جدول

Table 2. The results of the various artificial intelligence models in the training and test step. 
  مدل

(Model)  مرحله  
(Step)  

  معیار
(Criteria)  

ANFIS  ANN  SFL  MFL  
RMSE )آموزش  7.84  4.88  4.31  3.11 )خطاي برآورد  

(Training)  R2) 0.87  0.94  0.98  0.99  )ضریب تعیین  
RMSE )یشآزما  7.95  5.01  4.6  3.54 )خطاي برآورد  

(Test) R2) 0.76  0.91  0.97  0.98  )ضریب تعیین  
  

پذیري آب بینی آسیبها در پیشمقایسه نتایج مدل
 گفته شد، غلظت نیترات طور که قبالً همان: زیرزمینی

عنوان نشانگري جهت نمایش صحت شاخص  به
بیانگر شرایط پذیري در منطقه مورد مطالعه، که  آسیب

براي این منظور از روشی . رودکار می واقعی است، به
ها که فیجانی و  خاصی جهت تشخیص بهتر نتایج مدل

کار بردند، استفاده  در مطالعه خود به )2013(همکاران 
پذیري  در ابتدا غلظت نیترات و آسیب). 13(شد 

هاي مختلف در این مطالعه، به  دست آمده از روش به

تعداد . کم، متوسط و زیاد تقسیم گردیدسه دسته 
 روي محدوده مربوط به هاي نیتراتی که دقیقاً نمونه

 3افتند در پذیري، میهاي آسیبخودشان در نقشه
) سطح(هایی که اختالف تعداد نمونه. شوند ضرب می

 است 2 یا 1ها پذیري آن آسیبغلظت نیترات و
یر سپس مقاد. شوند ضرب می1 و 2ترتیب در  به
نتیجه، شاخص . شوددست آمده با هم جمع می هب

نام دارد که ) Correlation Index(همبستگی 
ها و غلظت نیترات تواند همبستگی بین نتایج مدل می
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دهنده   نشانCIمقادیر باالي ). 13(را نشان دهد 
شاخص همبستگی نیترات با . تر است همبستگی بیش

هاي   مدلبینی شده توسط پذیري پیش سه سطح آسیب

 در ANFIS و MFL ،SFL ،ANNدراستیک، 
  . نشان داده شده است3جدول 

  
  . )ها تعداد نمونه= واحد(پذیري و غلظت نیترات  ها با سه سطح آسیبانطباق نمونه -3 جدول

Table 3. Coincidence of samples with three contamination levels and nitrate concentration (unit = number of samples). 
   غلظت نیترات

Nitrate concentration  
  زیاد  

High  
  متوسط

Moderate  
  کم

Low  
  شاخص همبستگی

Correlation Index  
  DRASTICدراستیک 

  
  Highزیاد 
  Moderateمتوسط 

  Lowکم 

  
  
  
4  

  
3  

 
0  

  
  
  
5  

  
5  

 
0  

  
  
  
5  

  
8  

 
7  
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  Sugeno fuzzy logicمنطق فازي سوگنو 
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  Mamdani fuzzy logicمنطق فازي ممدانی 
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  Artificial Neural Network شبکه عصبی مصنوعی
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  کلی گیري نتیجه
 هوش مختلف هايمدل از آمده دست هب نتایج طبق
 هاي مدل تمام که گفت توانمی ،)2 جدول (مصنوعی

 پذیري آسیب یابیارز براي پژوهش، این در رفته کار به
 شده اصالح هايمدل. هستند مناسب زیرزمینی آب

 اعتبارسنجی نیترات واقعی مقادیر وسیله هب دراستیک،
 مختلفی هاي روش از مطالعه این در اگرچه. شدند
 و پایه چون اما است شده استفاده هاداده تلفیق براي

 مدل هاي الیه آمده، دست هب هاي نقشه همه اساس
 هاي نقشه در زیادي خیلی تفاوت ت،اس دراستیک

 شاخص نتایج به توجه با. گردد نمی مشاهده نهایی
 غلظت و مصنوعی هوش مدل چهار بین همبستگی

 تخمین براي مدل بهترین ANFIS مدل نیترات،
 نهایی نقشه طبق. باشد می آبخوان آلودگی ریسک

 تا جنوب نواحی مدل، این از آمده دست هب

 آلودگی پتانسیل میزان ترین بیش داراي شرقی جنوب
 هاي سیستم  مدل براي )R2(ضریب تعیین  .هستند

فازي، شبکه عصبی و  -عصبی تطبیقی استنتاج
، 94/0، 99/0ترتیب  به ممدانی سوگنو و فازي هاي مدل
 منابع اهمیت به توجه با .دست آمد ه ب87/0 و 98/0
 این از حفاظت مطالعه، مورد منطقه در زیرزمینی آب
 کامالً امري بهینه مدیریت و آلودگی مقابل در عمناب

 نشان پژوهش این از حاصل نتایج. است ضروري
 قبول               قابل تخمین یک رفته، کار به رویکرد که دهد می
. دهد می ارائه را مطالعه مورد منطقه آلودگی ریسک از
 وجود امکان این دراستیک، مدل بهبود و اصالح با

 با آلودگی به نسبت منطقه واقعی پذیري آسیب تا دارد
  . شود بینی پیش تري، بیش دقت
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Abstract14 
Background and Objectives: Groundwater pollution is a complex and full of uncertainty process, on a 
regional scale. Development of an integrated method for assessing groundwater vulnerability, can be 
efficient in order to optimized management and protection of them. Because of fertile soil and sufficient 
water resources, Ramhormoz plain is suitable area for agriculture that by development of agriculture, use 
of chemical fertilizers and pesticide, this plain always is at risk of contamination. One of the suitable 
approach to prevent groundwater contamination, identify areas of potential contamination. The aim of this 
study is to produce vulnerability map of Ramhormoz plain alluvial aquifer using DRASTIC model and 
then use artificial intelligence techniques to improve the results of the DRASTIC model. Due to the 
importance of groundwater resources in the study area that are used for various purposes including 
agriculture, Aquifer vulnerability study and protect these areas for development and management of water 
resources is essential.             
Materials and Methods: In this study, first, vulnerability evaluation of Ramhormoz alluvial aquifer plain 
was performed using DRASTIC model and in the following, artificial intelligence methods was used to 
optimize the model. DRASTIC model includes the following parameters: depth to water table, net 
recharge, aquifer media, soil media, topography, impact of vadose zone and hydraulic conductivity that 
are effective in groundwater vulnerability assessment. This method, based on the standard weights of 
DRASTIC model and obtained layers for each of the seven parameters, calculates the amount of aquifer 
vulnerability. After preparation of the layers, vulnerability of Ramhormoz alluvial aquifer plain was 
determined using drastic model. Also the groundwater vulnerability map and DRASTIC index was 
calculated for the entire area. In order to evaluation of accuracy of the obtained results from the model, 
nitrate concentration data existing in groundwater have been used for verification. Following  In order to 
improve results, DRASTIC model was integrated by artificial neural networks, fuzzy logic (Sugeno and 
Mamdani) and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System methods and four vulnerability maps was 
obtained using different models of artificial intelligence.                           
Results: The groundwater vulnerability map toward the contamination was prepared by the division into 
three vulnerability ranges including low, medium and high and DRASTIC index was calculated for the 
entire area between 48 and 156. Correlation coefficient 0.97 between DRASTIC index and nitrate 
concentration reflects the relatively good accuracy of this method. Also, the results of the implementation 
of these models showed that the used artificial intelligence models have the ability to improve the primary 
DRASTIC model results. By comparing the results of the models can be concluded that the Adaptive 
Neuro-Fuzzy Inference System model has the best result.                  
Conclusion: The determination coefficient, R2, for the Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, neural 
networks and Mamdani fuzzy and Sugeno fuzzy models, is 0.99, 0.94, 0.98 and 0.87 respectively. 
According to the final model, South- Southeast regions have the highest potential for contamination.     
 
Keywords: Groundwater vulnerability, DRASTIC model, Geographic information system, Artificial 
intelligence   
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