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در تهیۀ نقشۀ پتانسیل آب زیرزمینی جهرم
کریم سلیمانی ،*1فاطمه علیدادگانفرد ،2حمیدرضا

پورقاسمی3

تاریخ دریافت۱۳۹6/۹/۱۸ :

تاریخ پذیرش۱۳۹۸/۴/۱5 :

چکیده
ﻣﻨاﺑﻊ آب زیرزﻣیﻨی ﻫمواره یﻜی از ﻣﻬمﺗریﻦ و ﻣﻄمﺌﻦﺗریﻦ ﻣﻨاﺑﻊ آﺑی در ﻣﻨاطﻖ ﺧﺸﻚ و نیمهﺧﺸﻚ اسﺖ و ﺑهدسﺖآوردن آب
از ایﻦ ﻣﻨاﺑﻊ نﺴﺒﺖ ﺑه اقلیمﻫای دیﮕر ،اﻫمیﺖ ویﮋهای دارد .ﺑﻨاﺑرایﻦ ﻫدف از ﺗحقیﻖ حاضر ،ﺗﻬیۀ نقﺸۀ پتانﺴیل آب زیرزﻣیﻨی در
شﻬرستان جﻬرم ،استان فارس ﺑا استفاده از روشﻫای آنتروپی شانون و الﮕوریتم جﻨﮕللل ﺗدللادفی و ﻣقایﺴللۀ دقللﺖ آنﻫاسللﺖ.
ﺑدیﻦ ﻣﻨظور ﺑا ﺗوجه ﺑه اطالعات و دادهﻫای زﻣیﻦشﻨاسی ،ﻫیدرولوژیﻜی ،ساﺧتاری و ﺗوپوگرافی ،نقﺸهﻫای ﻣورد نیللاز ﺗحقیللﻖ
در ﻣحیط  ArcGIS 10.3و  SAGAﺑا فرﻣﺖ رستری ﺗﻬیه شدند .سل ب ﺑللا اسللتفاده از ﻣللدی آنتروپللی شللانون و ﻣللدی جﻨﮕللل
ﺗدادفی ،وزن ﻫریﻚ از عواﻣل ﻣؤثر در نرمافزار  Rﻣحاسﺒه و در نﻬایﺖ نقﺸۀ پتانﺴیل آب زیرزﻣیﻨللی ﺗﻬیلله شللد .پللب از ﺗﻬیل ۀ
نقﺸهﻫای پتانﺴیل چﺸمه ﺑا استفاده از روشﻫای ﻣذکور ،ﺑرای ارزیاﺑی نتایج از ﻣﻨحﻨی ﺗﺸخیص عملﻜرد نﺴﺒی ( )ROCاسللتفاده
شد .سﻄح زیر ﻣﻨحﻨی ( )AUCﺑهدسﺖآﻣده از ﻣﻨحﻨللی ﺗﺸللخیص عملﻜللرد نﺴللﺒی ،نﺸللاندﻫﻨدۀ دقللﺖ  83/90و  76/20درصللد
ﺑهﺗرﺗیب ﺑرای ﻣدیﻫای آنتروپی شانون و جﻨﮕل ﺗدادفی اسﺖ .نتایج ﺑهدسﺖآﻣده نﺸاندﻫﻨدۀ دقﺖ ﺑاالی ﻣدی آنتروپللی شللانون
نﺴﺒﺖ ﺑه ﻣدی جﻨﮕل ﺗدادفی اسﺖ.
واژههای کلیدی :آب زیرزﻣیﻨی ،آنتروپی شانون ،ساﻣانۀ اطالعات جغرافیایی ،جﻨﮕل ﺗدادفی ،دادهکاوی.
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فالت ایران ﺑهویﮋه نواحی ﻣختلف ایران از اقلیمﻫای ﻣتفللاوﺗی
ﺗﺸللﻜیل شللده اسللﺖ ،درحالیکلله در نللواحی جﻨللوﺑی آن ،در
ﺗاﺑﺴللتان گرﻣللا ﺑلله  ۵0درجلله ﺑللاالی صللفر ﻣیرسللد ،نللوار
ﻣدیترانهای ﺧزر ،آبوﻫوای ﻣرطوب را از سر ﻣیگذرانللد .در
ایﻦ ﻣیان یﻜی از ﻣﻬمﺗریﻦ شاﺧصﻫای ﺗفاوت اقلیمﻫا ﻣﺴل ﺌلۀ

در ﻣقایﺴه ﺑا ﻣدیﻫای دیﮕر داشته اسﺖ.

اواده1

( )2009ﺑرای

پتانﺴیلیاﺑی آب زیرزﻣیﻨللی در ﻣﻨﻄقللۀ شللمای شللرد اردن ،از
الیهﻫای ارﺗفاع ،ﺧاک ،ژئوﻣورفولللوژی ،زﻣیﻦشﻨاسللی ،ﺗللراکم
گﺴل و ﺑا روش  AHPاستفاده کردند .ایﻦ ﻣﻨﻄقه ﺑه  ۵کللالس
از ﺧیلی فقیر ﺗا ﺧیلی ﺧوب ﺗقﺴیم شده اسللﺖ .ایتیﺸللری 2و

پایل دار ،یﻜل ی از ﻣﻬمﺗللریﻦ دغدغللهﻫا و چالشﻫللا در ﺑیﺸللتر

شللﺒﻜه آب زیرزﻣیﻨللی در ﻣﻨﻄقللۀ یونللائو در کﺸللور ﻫﻨللد را

کﺸورﻫای جﻬان اسﺖ (ذﺑیحی و ﻫمﻜاران .)201۵ ،ﺑه ﻫمل یﻦ

پتانﺴل یلیاﺑی کردنللد .نتللایج ایللﻦ ﺗحقیللﻖ نﺸللان داد حللدود

دلیل ،ﺗعییﻦ ﻣﻨاطﻖ دارای پتانﺴیل آب زیرزﻣیﻨل ی از اﺑزارﻫللای

1۵درصد از ﻣﺴاحﺖ ﻣﻨﻄقه ،پتانﺴیل ﺧوب و ﺧیلی ﺧوب از

ﻣﻬللم در حفا،للﺖ ،ﻣللدیریﺖ و ﺑﻬرهﺑللرداری از ﻣﻨللاﺑﻊ آب

نظللر آب زیرزﻣیﻨللی دارد .ﻫدف از انجام ایﻦ ﺗحقیﻖ ،ارزیاﺑی

زیرزﻣیﻨل ی ﺑلله شللمار ﻣل یرود (ﻫمللان) .رحمتللی و ﻫمﻜللاران

کارایی روش ﻣدی آنتروپللی و الﮕل وریتم جﻨﮕللل ﺗدللادفی در

( )2016در پﮋوﻫﺸی ﺑه ارزیاﺑی پتانﺴیل آب زیرزﻣیﻨی ﻣﻬللران

ﺗﻬیلللۀ نقﺸلللۀ پتانﺴیل وقوع چﺸمه در شﻬرسلللتان جﻬلللرم و

ﺑا ﻣدی انتروپی و الﮕوریتم جﻨﮕل ﺗدللادفی پرداﺧتﻨللد .نتللایج

آزﻣایش قاﺑلیﺖﻫای ایﻦ ﻣدیﻫلللللا در نقﺸهﺑرداری نواحی ﺑا

حاصل از ایﻦ ﺗحقیﻖ ،ﺑیانﮕر عملﻜرد دقﺖ ﺑﺴیار ﺧوب ﻣللدی

پتانﺴیل چﺸمهﻫای آب زیرزﻣیﻨی و ﺗعییﻦ ﻣﻬمﺗللللللللللریﻦ

انتروپی ﺑا دقﺖ 91درصد نﺴﺒﺖ ﺑه ﻣدی جﻨﮕللل ﺗدللادفی ﺑللا

فاکتورﻫای ﺗأثیرگذار در وقوع چﺸلللمۀ ﻣﻨﻄقلللۀ ﻣورد ﻣﻄالعه

دقﺖ 8۵درصد اسللﺖ .ذﺑیحللی و ﻫمﻜللاران ( )201۵ﺑللا ﻣللدی

اسﺖ.

انتروپی شانون و جﻨﮕل ﺗدادفی در دشﺖ ﺑجﻨللورد ﺧراسللان

مواد و روش کار

شمالی ﺑه ﺗﻬیۀ نقﺸۀ پتانﺴیل آب زیرزﻣیﻨللی پرداﺧتﻨللد؛ نتللایج
ارزیاﺑی دقﺖ روشﻫللای ﻣللورد اسللتفاده ﺑللهﻣﻨظور پﻬﻨهﺑﻨللدی
پتانﺴیل آب زیرزﻣیﻨی ﺑا اسللتفاده از ﻣﻨحﻨللی عملﻜللرد نﺴللﺒی
 ،8۵/۵۵ﺑیانﮕر دقﺖ ﺧیلی ﺧوب ﻣدی انتروپی شانون نﺴللﺒﺖ
ﺑه جﻨﮕل ﺗدادفی ﺑا 76/9۵درصد اسﺖ .ﻫمچﻨیﻦ ﺑللر اسللاس
ﻣقایﺴه ﺑا ﻣدی جﻨﮕل ﺗدادفی ﺑللا آنتروپللی شللانون الیللهﻫای
فاصله از آﺑراﻫه ،لیتولوژی ،کارﺑری اراضی و طﺒقات ارﺗفللاعی
ﺑیﺸللتریﻦ ﺗل أثیر را ﺑللر پتانﺴللیل آب زیرزﻣیﻨللی ﻣﻨﻄللﻖ ﻣللورد
ﻣﻄالعاﺗی داشللته اسللﺖ .نقیﺒللی و ﻫمﻜللاران ( )2014از ﻣللدی
نﺴﺒﺖ فراوانی و انتروپی شانون ﺑهﻣﻨظور ﺗﻬیۀ نقﺸللۀ پتانﺴللیل
آب زیرزﻣیﻨللی در حوضللۀ آﺑخیللز ﻣغللان در اسللتان ﺧراسللان
رضوی استفاده کردند .نتایج ایﺸان نﺸان داد که ﻣدی آنتروپی
شانون ﺑا سﻄح زیر ﻣﻨحﻨی ﺑراﺑر ﺑا 91/21درصد کارایی ﺑاالیی

منطقۀ مورد مطالعه
شﻬرستان جﻬرم ﺑا ﻣﺴللاحﺖ آن  ۵768کیلوﻣترﻣرﺑللﻊ ،یﻜللی از
شﻬرستانﻫای ﺗاﺑﻊ استان فللارس اسللﺖ کلله در نیمل ۀ جﻨللوﺑی
استان واقﻊ شده اسﺖ .ارﺗفاع ﺑیﺸللیﻨه و کمیﻨل ۀ ﻣﻨﻄقل ۀ ﻣللورد
ﻣﻄالعه ﺑهﺗرﺗیب  3166و  766اسﺖ .ﻫمچﻨیﻦ ﻣیانﮕیﻦ ﺑللارش
سالیانه در شﻬرستان جﻬرم  1۵0ﺗللا  200ﻣیلیﻣتللر اسللﺖ .ﺑللر
اساس گزارشﻫای آب ﻣﻨﻄقهای شﻬر جﻬرم که در سای آﺑی
 2006ﺗا  2009انجام گرفته ،در ﻣﻨﻄقۀ ﻣﻄالعاﺗی  ۵000حلقلله
چاه عمیﻖ و نیمهعمیﻖ و  103دﻫانه چﺸمه وجود دارد .ﺑﻨا ﺑر
آﺧریﻦ آﻣار در شﻬرسللتان جﻬللرم طللی سللای  ،2009ﻣجمللوع
ﺑرداشللﺖ از ﻣﻨللاﺑﻊ آب زیرزﻣیﻨلل ی  432ﻣیلیللون ﻣترﻣﻜعللب
ﻣحاسﺒه شده اسﺖ (شﻜل .)1

داشته اسﺖ .پورﺗقی و پورقاسمی ( )2014ﺑه ارزیاﺑی پتانﺴیل
آب زیرزﻣیﻨی ﺑا استفاده از نقاط چﺸمه در شﻬرستان ﺑیرجﻨللد
پرداﺧتﻨد و نﺸان دادند کلله روش نﺴللﺒﺖ فراوانللی ﺑللا ﻣقللدار

1. Awawdeh
2. Etishree

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 23:58 +0430 on Tuesday June 15th 2021
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Figure (1): The study area region

در ﻣحدودۀ ﻣﻄالعاﺗی ﺑرای ﺗﻬیللۀ الیللۀ لیتولوژی از نقﺸللۀ

روش کار
در اﺑتدا ﻣدی رقوﻣی ارﺗفاع ﺑا قدرت ﺗفﻜیﻚ ﻣﻜانی  10ﻣتر از

زﻣیﻦشﻨاسی  1:100000استفاده شد و پب از زﻣللللیﻦ ﻣرجﻊ

سازﻣان نقﺸهﺑرداری کﺸللور ﺗﻬیلله ،و الیللهﻫای درجلله شللیب،

شدن و رقوﻣی شدن در ﻣحلللیط نرمافلللزاری  ArcGISالیلللۀ

ارﺗفللاع و شللﻜل شللیب ﺑللهطور ﻣﺴللتقیم از آن در نرمافللزار

ﻣذکور استخراج گردید (شﻜل .)2

 ArcGISاستخراج شد .نقﺸل ۀ کللارﺑری اراضللی از ادارۀ کللل
ﻣﻨللاﺑﻊ طﺒیعللی اسللتان فللارس و در ﻣقیللاس  1:100000ﺗﻬیلله
گردید .الیهﻫای ﻣرﺑوط ﺑه آﺑراﻫه ،یعﻨی ﺗراکم آﺑراﻫه و فاصله
از آن ،ﺑا استفاده از نقﺸۀ ﺗوپوگرافی ﻣﻨﻄقه و  DEMحوضه ﺑه
کمﻚ اﺑزار ﺗواﺑﻊ ﺗحلیلی ﻫیدرولوژی در  ArcGIS 10.3ﺗﻬیلله
شد .ایﻦ الیه از واحللد طللوی آﺑراﻫلله در واحللد کیلوﻣترﻣرﺑللﻊ
( )Km/Km2ﺗﻬیه شد .نقﺸۀ فاصله و ﺗللراکم گﺴللل ﻣﻨﻄقلله ﺑللا
اسللتفاده از نقﺸللهﻫای زﻣللیﻦ شﻨاسللی  1:100000سللازﻣان
زﻣیﻦشﻨاسی و اکتﺸافات ﻣعدنی کﺸور در نرمافللزار

ArcGIS

ﺗﻬیه شد .فاکتورﻫای واﺑﺴته ﺑلله آب ﻣانﻨللد  TWIنیللز ﺑللهطور
ﻣﺴتقیم از ﻣدی ارﺗفاعی رقللوﻣی در نرمافللزار (

SAGA-GIS,

 )ArcGISﻣﻄاﺑﻖ راﺑﻄۀ ( )1ﻣحاسﺒه شد (ﻣللور 1و ﻫمﻜللاران،
1991؛ جعفری و ﻫمﻜاران. )2014 ،
() 1

𝑠𝐴
) (𝑇𝑊𝐼 = ln
𝛽

1. Moore
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 نقشۀ عوامل مؤثر مورد استفاده برای مدلسازی:)2( شکل
Figure (2): The maps of conditioning factors for modeling

Fig.2: Geology map and the sampled
Fig.2: Geology map and the sampled
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ادامۀ شکل ()2

مدل آنتروپی شانون

ﻣوجود در اطالعات ﻣﺸخدی اسللﺖ .آنتروپللی نخﺴللتیﻦ ﺑللار

آنتروپی در علللوم فیزیللﻚ و در نظریللۀ سیﺴللتمﻫا ﺑلله ﻣعﻨللای

ﺗوسط شانون ( )1948ﺑیان شد ،که ﻣیﺗوان آن را ﺑا ﺑینظمللی

(ﺑینظمی) و در علوم ارﺗﺒاطات و اطالعللات ﺑیللانﮕر اطمیﻨللان

ﻣعادی دانﺴﺖ .ﻫرچه نظم سیﺴتمی ﺑیﺸتر شل ود ،آنتروپللی آن
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(شللانون .)1948 ،1آنتروپللی ،یﻜللی از رویﻜردﻫللای ﻣللدیریتی

ﻫمﻜاران .)2011 ،ایللﻦ الﮕللوریتم یﻜللی از اﺑزارﻫللای کارآﻣللد

اسللﺖ کلله ﺑللهﻣﻨظور ﺑرﺧللورد ﺑللا ﺑینظمللی ،ﺑیثﺒللاﺗی و عللدم

ﻣورد استفاده در ﻣﺴائل ﻣرﺑوط ﺑه ﺗخمیﻦ ﻣتغیرﻫای ﻫللدف و

یقیﻦﻫای ﻣوجود در یﻚ سیﺴتم استفاده ﻣیشود (پورقاسللمی

یا طﺒقهﺑﻨدی الﮕوﻫا ،درﺧﺖ ﺗدللمیم اسللﺖ .در سللاﺧﺖ ﻫللر

و ﻫمﻜاران .)2012 ،در آنتروپی ،ﻣتغیرﻫایی ﺑا حللداک ر ﺗللأثیر

درﺧﺖ ﺗدمیم ،یﻚ استراﺗﮋی پارﺗیﺸﻦﺑﻨدی ﺑازگﺸتی ﺑاال ﺑه

در وقوع یﻚ رﺧداد ،ﺗعییﻦ و ﻣﺸللخص ﻣیشللوند .ﺑللهﻣﻨظور

پاییﻦ استفاده ﻣیشود (رحمان .)2008 ،ﻣللدی پیشﺑیﻨیکﻨﻨللده

پﻬﻨهﺑﻨدی و ﺗرسیم نقﺸه ﺑا استفاده از ﻣدی آنتروپی شللانون از

( ،)RFﺑللر اسللاس ﻣیللانﮕیﻦگیری از نتللایج حاصللل از ﺗمللاﻣی

راﺑﻄهﻫای ( )2ﺗا ( )6در ایﻦ ﺗحقیﻖ استفاده شد (ﺑدناریﻚ 2و

درﺧﺖﻫای ﺗدمیم ﻣرﺑوطه استوار اسللﺖ و ﺑللرای ﺑﺴللیاری از

ﻫمﻜاران2010 ،؛ کﻨﺴتانتیﻦ 3و ﻫمﻜاران2011 ،؛ پورقاسمی و

ﻣجموعه دادهﻫا ،طﺒقهﺑﻨدی ﺑا صحﺖ ﺑاالیی را انجام ﻣیدﻫﻨد.

ﻫمﻜاران.)2012 ،

درﺧتان ﺗدادفی ﺑا در نظر گرفتﻦ ﺑردار ورودی ،آن را ﺑللا ﻫللر
𝑗𝑆
𝑗𝑖𝑃 ( Pij) = Pij / ∑𝑗=1

()2

𝑗𝑆

درﺧﺖ در جﻨﮕل طﺒقهﺑﻨدی کرده و ﺧروجللی ،ﺑرچﺴللبﻫای
کالسی ﻫﺴتﻨد که از اک ریﺖ آرا دریافﺖ شده اسﺖ.

()3

H j = ∑𝑗=1(𝑃𝑖𝑗)𝑙𝑜𝑔2(𝑃𝑖𝑗). j = 1. … . n

()4

H j max = log2 Sj ,Sj – Number of Class

ﺑللهﻣﻨظور ارزیللاﺑی ﻣللدیﻫای ﺗﻬیهشللده ،از ﻣﻨحﻨللی ﺗﺸللخیص

W J = I j P ij

عملﻜللرد نﺴللﺒی ( )ROCاسللتفاده شللده اسللﺖ (پورقاسللمی و

ارزیابی و مقایسه مدلها
()6

که در آن Pij ،ﺗراکم چﺸمه در ﻫر طﺒقه )Pij( ،احتمللای وجللود

ﻫمﻜاران2012 ،؛ پورﺗقی و ﻫمﻜللاران،

 .)2014ﻣﻨحﻨللی ROC

 Hjو Hj max

یﻚ نمایش گرافیﻜی از ﻣوازنۀ ﺑیﻦ نرخ ﺧﻄای ﻣﻨفی و ﻣ ﺒللﺖ

ﻣقادیر آنتروپی و ﻣاکزیمیم آنتروپی Ij ،ضریب اطالعات و wij

ﺑللرای ﻫللر ﻣقللدار احتمللالی از ﺑرشﻫاسللﺖ (پورقاسللمی و

وزن نﻬایی ﻫر عاﻣل اسﺖ .ﺑعد از ﺗعییﻦ وزن نﻬایی ﻫر عاﻣللل

ﻫمﻜاران .)2014 ،شاﺧص عملﻜرد نﺴﺒی ،ﻣﻨحﻨیای اسﺖ که

Pij

ﻣؤلفۀ قائم و افقی آن که از ﻣاﺗریب ﻣقایﺴه ﺑللا ﺗعریللف حللد

چﺸمه در ﻫر عاﻣللل و کالسﻫللای ﻣللرﺗﺒط ﺑللا آن،

و ضرب آن در کالسﻫای عاﻣل ﻣذکور ،یعﻨی ﻣقللدارﻫای

ﻣرﺑوط ﺑه ﻫر عاﻣل و کالسﻫای آن ﺑر اسللاس ﺗقﺴللیم ﺗعللداد

آستانۀ ﺑیﻦ صفر و یﻚ ﺑه دسﺖ ﻣیآیﻨد ،ﻣحاسﺒه ﻣیشوند.

چﺸمه ﺑر ﺗعللداد چﺸللمه ﺑللر ﺗعللداد پیﻜﺴلللﻫای کالسﻫللای

نتایج و بحث

عواﻣل (جدوی  ،)1نقﺸهﻫای وزنی ﺑا ﻫم جمﻊ شللده و نقﺸل ۀ
نﻬللایی پتانﺴللیل آب زیرزﻣیﻨللی ﺗﻬیلله شللد .طﺒقللهﻫایی کلله
حﺴاسیﺖ ﺑیﺸتری دارند ،وزن ﺑیﺸللتری ﺑلله ﺧللود اﺧتدل اص
ﻣیدﻫﻨد (پورقاسمی و ﻫمﻜللاران2012 ،؛ نقیﺒللی و ﻫمﻜللاران،
2014؛ کﻨﺴتانتیﻦ و ﻫمﻜاران.)2011 ،

نتایج حاصل از ارﺗﺒاط ﺑللیﻦ پتانﺴللیل آب زیرزﻣیﻨللی ،ﺑللرای 13
عاﻣل ﻣؤثر انتخاب شده و ﺑا استفاده از ﻣدی آنتروپی شانون در
ﻣﻨﻄقۀ ﻣورد ﻣﻄالعه ﻣحاسﺒه و نﺸان داده شد .ﺑللر اسللاس نتللایج
ﺑهدسﺖآﻣده ،طﺒقۀ ارﺗفاعی پاییﻦ (776ل )1246ﺑیﺸتریﻦ ﻣقللدار
چﺸمه را در ﺧود جللای داده اسللﺖ ﺑﻨللاﺑرایﻦ ﻫرچلله اﺧللتالف

مدل جنگل تصادفی

ارﺗفاع نﺴﺒﺖ ﺑه ﻣیانﮕیﻦ ارﺗفاع ﻣحلﻫللای ﺗخللی ه کمتللر ﺑاشللد،

ایﻦ الﮕوریتم را نخﺴتیﻦ ﺑللار لﺌللوﺑرایمﻦ و آدی کللاﺗلر ایجللاد

ﻣﻄلوﺑیﺖ ﺑﻬتری در پتانﺴیلیاﺑی آب زیرزﻣیﻨی دارا ﺧواﻫد ﺑللود

کردند و ﺗوسعه دادند .الﮕل وریتم جﻨﮕللل ﺗدللادفی ﻣﺒتﻨللی ﺑللر

و ایﻨﻜه ﻣﻨاطﻖ ﺑا پتانﺴیل ﺑاال ﺑیﺸتر ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑللر ارﺗفاعللات پللاییﻦ
ﺑهعلﺖ شللیب کمتللر نﺴللﺒﺖ ﺑلله ارﺗفاعللات ،کللم ﺑللودن ﺗللراکم

1. Shannon
2. Bednarik
3. Constantin

زﻫﻜﺸی و ﺗراسﻫای آﺑرفتی و ﻣخروطافﻜﻨهﻫا در ایﻦ طﺒقلله و
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ﻣیشود .شانون ﺗﺌوری آنتروپی را ﺑهصورت کمل ی ﺑیللان کللرد

ﺑﻬتللریﻦ الﮕوریتمﻫللای یللادگیری اسللﺖ (اﺑراﻫیمﺧللانی و
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کاﻫش ﻣییاﺑد و ﺑرعﻜب ،کاﻫش نظم ﺑاعث افزایش آنتروپللی

دستهای از درﺧﺖﻫای ﺗدمیم اسﺖ و در حای حاضر یﻜی از
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ﺑیﺸتریﻦ ﺗعداد چﺸمهﻫا در ﻣﻨاطﻖ ﻣﺴﻄح اسللﺖ و کمتللریﻦ آن

سازندهﻫای ﻣﻨﻄقللۀ ﻣللورد ﻣﻄالعلله از دورۀ سللﻨوزوئیﻚ اسللﺖ.

در کالس جﻬﺖ شللمای غللرب اسللﺖ .ﻫمچﻨللیﻦ نتللایج نﺸللان

عملﻜرد فعالیﺖﻫللای ﺗﻜتللونیﻜی ﻣوجللب گﺴللترش گﺴلللﻫا و

ﻣیدﻫد که فاصلۀ صفر ﺗا  200ﻣتری از آﺑراﻫه ،ﺑیﺸتریﻦ چﺸمه

سیﺴتم درزه و شﻜﺴتﮕیﻫا ،در ایﻦ پﻬﻨللهﻫای آﻫﻜللی ،شللرایط

را در ﺧود جای داده اسﺖ .ﺑررسی عواﻣل دیﮕر نﺸان داده کلله

ﻣﻨاسﺒی را ﺑرای ذﺧیره و حرکﺖ آب فراﻫم آورده اسﺖ .ﻣﻨاطﻖ

جۀ
ﺑیﺸتریﻦ ﺗعداد وقوع چﺸمه ﺑهﺗرﺗیب ﻣرﺑوط ﺑلله کللالس در ل

ﺑا پوشش گیاﻫی ﻣتراکمﺗر ،ﻣﺴتعد نفوذ آب ﺑه داﺧل ﺧللاک ﺑللا

شیب صفر ﺗا  ۵درجه اسﺖ؛ ﻣﻨللاطقی کلله دارای شللیب پللاییﻨی

ﺗوجه ﺑه راﺑﻄۀ ﻣ ﺒﺖ ﺑیﻦ ﺗوانایی نفوذ و ﺗراکم پوشللش ﻫﺴللتﻨد.

ﻫﺴتﻨد آب را ﺑرای ﻣدت طوالنی حفظ ﻣیکﻨﻨد ،ایﻦ اﻣر ﺑاعللث

ﻫمچﻨللیﻦ ﺑللر اسللاس نتللایج ارائهشللده در جللدوی ()Wij( )2

نفوذ یا ﺗغذیۀ ﺑیﺸتر آب ﻣیشللود ،ولللی نللواحی ﺑللا شللیب ﺑللاال

ﻣﺸخص شد که عواﻣل لیتولوژی ،کارﺑری اراضی ،ﺗراکم گﺴل،

دارای ﻣقادیر زیادی رواناب ﻫﺴتﻨد و ﻣقدار نفوذ در آنﻫللا کللم

شاﺧص رطوﺑﺖ ﺗوپوگرافی ،ارﺗفاع ،فاصله از گﺴل ،فاصللله از

اسللﺖ (رحمللان .)2008 ،طللوی شللیب صللفر ﺗللا  ،2/24ﺗللراکم

رودﺧانه ،درجۀ شیب ،انحﻨای آﺑراﻫلله ،انحﻨللای سللﻄح ،لﺗ راکم

زﻫﻜﺸی  1/28ﺗا  ،2/۵6شاﺧص رطوﺑﺖ ﺗوپوگرافی ﻣرﺑوط ﺑلله

زﻫﻜﺸی ،جﻬﺖ شللیب ،طللوی شللیب ﺑللهﺗرﺗیب ﺑیﺸللتریﻦ وزن

کالس  12ﺗا  ،16انحﻨای سﻄح ﻣﺴﻄح و انحﻨای آﺑراﻫۀ ﻣﺴﻄح،

(،0/222 ،0/301 ،0/308 ،0/322 ،0/336 ،7/6۵ ،8/017

فاصله از گﺴل کمتر از  1000ﻣتللر و ﺗللراکم گﺴللل ﻣرﺑللوط ﺑلله

 )0/002 ،0/02۵ ،0/0۵0 ،0/109 ،0/12۵ ،0/1۵9را ﺑلله ﺧللود

کالس  0/۵ﺗا  ،1لیتولوژی  Qft2ﺑیﺸتریﻦ ﻣقدار وقوع چﺸمه را

اﺧتداص دادند.

نﺸان ﻣیدﻫﻨد .ﺑر اساس نتایج جدوی ( )1ﻣی ﺗوان گفﺖ ﺗراکم

در نﻬایﺖ ،نقﺸۀ پتانﺴیل آب زیرزﻣیﻨی ﻣﻨﻄقۀ ﻣورد ﻣﻄالعلله

زﻫﻜﺸی یﻚ ﻣﻨﻄقه ﺑللا پتانﺴللیل آب زیرزﻣیﻨللی نﺴللﺒﺖ عﻜللب

ﺑر اساس ﻣدی آنتروپی شانون ﺗﻬیه و در شللﻜل ( )۵نﺸللان داده

داشته ،ﺑهطوری که ﺗراکم ﺑیﺸتر نﺸللاندﻫﻨدۀ جریللان ﺑیﺸللتر آب

شده اسﺖ .نتایج ﺑررسی اﻫمیللﺖ ﻫریللﻚ از فاکتورﻫللای ﻣللؤثر

ﺑهصللورت سللﻄحی و نفللوذ کمتللر ،در نتیجلله کللم ﺑللودن آب

ﺑهدسﺖآﻣده از ﻣدی جﻨﮕل ﺗدادفی در شﻜل ﻣﺸﻬود اسﺖ .ﺑللر

زیرزﻣیﻨی اسﺖ .وجود راﺑﻄۀ ﻣعﻜوس ﺑللیﻦ فاصللله از گﺴللل و

ایﻦ اساس ،ﻣﻬمﺗریﻦ عواﻣل ﺗأثیرگذار در ایللﻦ ﻣللدی ﺑللهﺗرﺗیب،

ﺗعداد چﺸمه نیز از دیﮕر نتایج پﮋوﻫش حاضر اسﺖ .ایﻦ نتیجه

فاصله از آﺑراﻫه ،کارﺑری اراضی ،ﺗراکم گﺴللل و ارﺗفللاع اسللﺖ.

ﺑدان ﻣعﻨاسﺖ که ﻫرچلله فاصللله از گﺴللل کمتللر ﺑاشللد ،ﺗعللداد

ﻫمچﻨیﻦ پاراﻣترﻫایی ﻣانﻨللد جﻬللﺖ شللیب ،لیتولللوژی ،انحﻨللای

چﺸمه ﺑیﺸتر اسﺖ .دلیل ایﻦ اﻣر ،ﺗللراکم شﻜﺴللتﮕی اسللﺖ کلله

سﻄح ،انحﻨای آﺑراﻫه ﺑهﺗرﺗیب کمتریﻦ ﺗأثیر ﺑر وقوع چﺸللمه در

ﻣعیاری ﺑرای ﺧردشدگی سازند ﻣیﺑاشد؛ ﺑدیﻦ ﻣعﻨی که ﺗعللداد

ﻣﻨﻄقۀ ﻣﻄالعاﺗی داشتﻨد .در شللﻜل ( )3ایللﻦ نتللایج ارائلله شللده

درزه و شﻜﺴتﮕی که ﺑهازای ﻫللر واحللد طللوی در یللﻚ ﻣﻨﻄقلله

اسﺖ .نقﺸۀ پتانﺴیل آب زیرزﻣیﻨللی ﺑللر اسللاس ﻣللدی آنتروپللی

،اﻫر ﻣیشوند ،ﻣدنظر اسللﺖ .افللزایش ﺗللراکم درزه و گﺴلللﻫا

شانون و الﮕوریتم جﻨﮕل ﺗدادفی در ﻣحیط

نرمافللزار ArcGIS

ﺑهطور کلی ،نقش ﻣؤثری در نفوذ و انتقللایدﻫی آب زیرزﻣیﻨللی

ﺑه پﻨج کالس ﺑا پتانﺴیل ﺧیلی کللم (ﺑللدون پتانﺴللیل) ،پتانﺴللیل

دارد .نتایج پﮋوﻫش حاضر در ﺧدللوص ارﺗﺒللاط پتانﺴللیل آب

کم ،پتانﺴللیل ﻣتوسللط ،پتانﺴللیل زیللاد و پتانﺴللیل ﺧیلللی زیللاد

زیرزﻣیﻨی ﺑللا لیتولللوژی نﺸللان داد کلله در دورۀ سللﻨوزوئیﻚ در

طﺒقهﺑﻨدی و ﺗﻬیه شللدند .شللﻜل ( )4ایللﻦ نقﺸللهﻫا را ﺑللهﺗرﺗیب

ﻣعیار زﻣیﻦشﻨاسی دارای ﺑیﺸتریﻦ ﺗأثیر ﺑر وقوع چﺸللمۀ ﻣﻨﻄلق ۀ

ﺑرای ﻣدی آنتروپی شانون و الﮕللوریتم جﻨﮕللل ﺗدللادفی نﺸللان

ﻣللورد ﻣﻄالعلله دارد .ﺗعللداد چﺸللمه در سللازند ،OMr ،Qft2

ﻣیدﻫد .نقﺸۀ پتانﺴیل ﻣتوسللط در ﺑخللش غرﺑللی ﻣﻨﻄقلله ﻣللورد

 MuPlajﺑهﺗرﺗیب ﺑیﺸتریﻦ لﺗ أثیر را در وقللوع چﺸللمه داشللته و

ﻣﻄالعه قرار گرفته اسﺖ کلله احتمللای وقللوع چﺸللمه را در ایللﻦ

ﺑقیۀ سازندﻫا ﺗأثیر چﻨدانی ﺑللر پتانﺴللیل آب زیرزﻣیﻨللی ندارنللد؛

طﺒقه نﺸان ﻣیدﻫد.

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.24.25

و شﻜافﻫا رو ﺑه ایﻦ سﻄح از طﺒقللۀ ارﺗفللاعی فللراﻫم ﻣیکﻨللد.

ﺗراکم زﻫﻜﺸی کمتری دارند و ﻫمچﻨللیﻦ ﺑللیش از 60درصللد از
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زیرا ﻣﻨاطﻖ ﺑا صخرهﻫای ﻣقاوم و یا ﻣللواد زیرﺧللاک نفوذپللذیر،
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Figure (3): Relative importance of effective factors on spring ocurance in Jahrom with Random Forest model

شکل ( :)۴نقشۀ نهایی پتانسیل آب زیرزمینی منطقۀ مورد مطالعه مدل آنتروپی شانون (راست) و جنگل تصادفی (چپ)
)Figure (4): Final map of groundwater potential based-on Shannon Entropy (right) and Random Forest (left

پتانﺴللیل آب زیرزﻣیﻨللی ﺑللر اسللاس ایللﻦ دو ﻣللدی ﻣللذکور

ﺗأﻣیﻦکﻨﻨدۀ آب چﺸمۀ ﻣﻨﻄقۀ شمالی اسﺖ .ﻫمچﻨیﻦ شللﻜل ()۵

ﺗفاوتﻫایی ﺑا ﻫم دارند .ﺑر اساس ﻣدی آنتروپی شانون ،ﻣﻨللاطﻖ

نﺸان ﻣیدﻫد در ﻣللدی الﮕللوریتم جﻨﮕللل ﺗدللادفی ،ﻣﻨللاطﻖ ﺑللا

ﺑا آﺑدﻫی ﺑیﺸتر چﺸمهﻫای ایﻦ قﺴمﺖ ﺑللیﻦ داﻣﻨللۀ صللفر ﺗللا ۵

پتانﺴللیل زیللاد در ﺑخللش شللمای غرﺑللی ،دارای پتانﺴللیل آب

درجه و از نظر ساﺧتار از نوع زﻫﻜﺸیل درز و شﻜافی ﻫﺴللتﻨد.

زیرزﻣیﻨللی ﻫﺴللتﻨد .در ایللﻦ ﻣﻨﻄقلله ،رودﺧانللۀ سللیمﻜان کلله از

طﺒقۀ ﺑعدی که ﻣیﺗوان از لحاظ آب زیرزﻣیﻨی نام ﺑرد ﻣﻨاطﻖ ﺑللا

شاﺧهﻫای اصلی رودﺧانۀ قره آغاج اسﺖ ،ﺑللا جریللان دائمللی و

پتانﺴیل ﺧیلی زیاد در شمای شﻬرسللتان جﻬللرم اسللﺖ .در ایللﻦ

دﺑی پایۀ کم جریان دارد .پللوش گیللاﻫی عمللدۀ آن ،جﻨﮕلللی و

ﻣﻨاطﻖ پوشش گیاﻫی ،جﻨﮕل اﻣیر ساالر ﺧفللر یﻜللی از عواﻣللل

کﺸللاورزی اسللﺖ .ﺑللر اسللاس نتللایج نقﺸللهﻫای پتانﺴللیل آب

ﻣؤثر در پتانﺴیل آب زیرزﻣیﻨی اسﺖ .سازند آسللماری ﺑللهعﻨوان

زیرزﻣیﻨللی ﻫللر دو ﻣللدی ،ﻣیﺗللوان دلیللل ﺗفاوتﻫللای آن را در

ﻣﻬمﺗللریﻦ عاﻣللل ﺗغذیلل ۀ ﻣﻨللاﺑﻊ آب زیرزﻣیﻨللی و ﻫمچﻨللیﻦ

ساﺧتار و عدم قﻄعیﺖﻫای ﻣوجود در ﻣدیسللازی دانﺴللﺖ کلله
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شکل ( :)۳اهمیت نسبی عوامل مؤثر بر وقوع چشمه در شهرستان جهرم با مدل جنگل تصادفی

مقایسۀ تکنیکهای دادهکاوی آنتروپی شانون و الگوریتم جنگل تصادفی در تهیۀ...

ﻣالکﻫللللا و ﻣعیارﻫای ارزیاﺑی در ﻣرحلللللۀ ﻣدیسازی انجام

نتیجهگیری
ﻫدف اصلی ایﻦ پﮋوﻫش نیز استفاده از ﻣدی آنتروپی شانون و

ﻣیشللود؛ زیللرا ﺑعﻀی از ایﻦ عواﻣل ﻣمﻜﻦ اسﺖ در یﻚ ﻣدی

ﺗﻜﻨیﻚ الﮕوریتم جﻨﮕل ﺗدللادفی ﺑللهعﻨوان ﺗﻜﻨیﻜللی در روش

نقش ﺑﺴیار ﺑاالیللللللی داشته ﺑاشﻨد در حالی که ﺑرای یﻚ ﻣدی

دادهکاوی ﺑهعﻨوان صللحﺖ و اعتمللاد ﺑلله نقﺸللۀ پتانﺴللیل آب

 .)201۵ﻫمللان گونلله کل ه در ﻣللدی آنتروپللی شللانون ،عواﻣللل

ﺗوجه ﺑلله ویﮋگیﻫللای ﻫیللدرولیﻜی ،زﻣیﻦشﻨاسللی ،اقلیمللی و

ﺗأثیرگذار ﺑر وقوع چﺸمۀ لیتولوژی ،کللارﺑری اراضللی و ﺗللراکم

ژئوﻣورفولوژیﻜی ﻣﻨﻄقه و اﻫداف پﮋوﻫش ،ﻣﻬمﺗللریﻦ عواﻣللل

گﺴل ﺑودند که ﺑیﺸتریﻦ وزن را ﺑه ﺧللود اﺧتدللاص دادنللد ،در

ﻣوثر ﺑر نفوذپذیری و ﺗغذیۀ سفرهﻫای زیرزﻣیﻨی ﻣد نظر قل رار

ﻣدی الﮕللوریتم جﻨﮕللل ﺗدللادفی فاصللله از رودﺧانلله ،کللارﺑری

گرفﺖ .ﺑدیﻦ ﻣﻨظور  13عاﻣل ﺑهعﻨوان عواﻣل ﻣؤثر در پتانﺴیل

اراضی ،ﺗراکم گﺴل و ارﺗفاع ﺑیﺸتریﻦ وزن را گرفتﻨد .ﻫمچﻨللیﻦ

آب زیرزﻣیﻨی ﺗﻬیه شد .در ﻣللدی آنتروپللی شللانون لیتولللوژی،

ﺑر اساس شﻜل ( )۵ﻣدی آنتروپی شانون نﺴﺒﺖ ﺑه ﻣدی جﻨﮕللل

کارﺑری اراضی ﺗراکم گﺴللل ﺑیﺸللتریﻦ ﺗل أثیر و طللوی شللیب،

ﺗدادفی ارزیاﺑی و صللحﺖ ﺑیﺸللتری را ﺑللرای پتانﺴللیلیاﺑی آب

درجۀ شللیب و ﺗللراکم زﻫﻜﺸللی کمتللریﻦ ﺗل أثیر را در وقللوع

زیرزﻣیﻨی ﻣﻨﻄقۀ ﻣورد ﻣﻄالعه داشته اسﺖ.

چﺸمه در ﻣﻨﻄقۀ ﻣورد ﻣﻄالعه نﺸان دادند .ﻫمچﻨیﻦ فاصللله از

ارزیابی صحت نقشههای پتانسیل آب زیرزمینی

رودﺧانه ،کارﺑری اراضی و ﺗراکم گﺴل ﺑیﺸتریﻦ و لیتولللوژی،

ﺑهﻣﻨظور ارزیاﺑی صحﺖسﻨجی ﻣدیﻫای ﺗﻬیهشللده ،از ﻣﻨحﻨللی
ﺗﺸخیص عملﻜرد نﺴللﺒی  ROCاسللتفاده شللد (پورقاسللمی و
ﻫمﻜاران .)2013 ،در ایﻦ پﮋوﻫش از دادهﻫای صحﺖسللﻨجی
ﺑرای ارزیاﺑی دقﺖ ﻣدیﻫا استفاده شد .در شﻜل ( )۵اسللتفاده
از ﻣﻨحﻨی  ROCﺑرای ﻣدی آنتروپی شانون نﺸان ﻣیدﻫللد کلله
ﻣقدار  AUCﺑراﺑر 83/90درصد ﺑوده اسﺖ کلله در ﻣقایﺴلله ﺑللا
ﻣدی الﮕوریتم جﻨﮕل ﺗدادفی کلله ﻣقللدار  AUCآن ﺑراﺑللر ﺑللا
 76/20درصد اسﺖ ،عملﻜرد ﺑﻬتری داشللته و ایللﻦ ﻣقللدار در
طﺒقۀ ﺧیلی ﺧوب قرار ﻣیگیرد.

انحﻨای سﻄح و انحﻨای آﺑراﻫه کمتریﻦ ﺗأثیر در وقوع چﺸللمه
در الﮕوریتم جﻨﮕل ﺗدادفی در شﻬرستان جﻬرم داشتﻨد .ﺗعداد
ﺑﺴیاری از چﺸمهﻫای آزﻣایﺸی در ناحیه ﺑا پتانﺴیل ﻣتوسط و
زیاد قرار گرفته و چﺸمهﻫای واقﻊشده در کلللللالس پتانﺴیل
ناﻣﻨاسب و کم ،نللاچیز ﻫﺴللتﻨد (زنللدی و ﻫمﻜللاران.)201۵ ،
صحﺖسﻨجی نقﺸهﻫای ﺑهدسﺖآﻣده ﺑللا ارزیللاﺑی  ROCﺑللرای
ﺗﻬیۀ پﻬﻨهﺑﻨدی حﺴاسیﺖ پتانﺴللیل آب زیرزﻣیﻨللی ﻣؤیللد ایللﻦ
ﻣﻄلب اسﺖ که ﻣدی آنتروپی شانون ﺑا ارزیاﺑی 0/839درصللد
نﺴﺒﺖ ﺑه الﮕوریتم جﻨﮕل ﺗدادفی ﺑللا ارزیللاﺑی 0/762درصللد
دقﺖ ﻣﻄلوبﺗری داشللته اسللﺖ و ﻣیﺗوانللد ﻣللورد آزﻣللون و
ﺑررسی قرار گیرد .ﻫمچﻨیﻦ ﺑا ﺗوجه ﺑه نقﺸللهﻫای ﻣوجللود در
ﻣدیﻫای ﻣذکور ،ﻣﻨاطﻖ شمالی و غرﺑللی ﻣحللدودۀ ﻣﻄالعللاﺗی
نﺴﺒﺖ ﺑلله سللایر ﻣﻨللاطﻖ ،از پتانﺴللیل آب زیرزﻣیﻨللی ﺑیﺸللتری
ﺑرﺧوردارند و ایﻦ ﻣیﺗوانللد ﺑللهدلیل انﻄﺒللاد ایللﻦ ﻣﻨللاطﻖ ﺑللا
ﻣﻨاطقی ﺑاشد که شیب پاییﻦ ،ارﺗفاع پللاییﻦ و پوشل ش گیللاﻫی
فراوان دارد؛ ﻫمچﻨیﻦ لیتولوژی ایﻦ قﺴمﺖ در ﺑخللش ﺑللاالیی

شکل ( :)5منحنی  ROCو سطح زیر منحنی مربوط به نقشۀ پتانسیل
آب زیرزمینی مدل آنتروپی شانون و جنگل تصادفی
Figure (5): ROC curve and area under curve related to
groundwater potential map of Entropy and Random forest
model

ﻣرﺑللوط ﺑل ه رسللوﺑات آﺑرفتللی کللواﺗرنری (ﻣخروطافﻜﻨللهﻫای
جدید) اسﺖ که ضخاﻣﺖ کمی داشته و نقللش ﺗغذیللۀ سللازند
سخﺖ را ﺑر عﻬده دارد (ﺗﺒرﻣایلله و واعظللی ﻫیللر .)2016 ،ﺑللا
ﺗوجه ﺑه سﻄح زیر ﻣﻨحﻨی ﺑهدسﺖآﻣده از ایﻦ پﮋوﻫش ،نتللایج

1. Tien Bui
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دیﮕر چﻨدان ﻣفید نﺒاشﻨد و ﺑالعﻜب (ﺗللیﻦ ﺑللوی 1و ﻫمﻜللاران،

زیرزﻣیﻨی در ﻣﻨﻄقۀ ﻣورد ﻣﻄالعۀ شﻬرسللتان جﻬللرم اسللﺖ .ﺑللا
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نقش اﻫمیﺖ نﺴﺒی عواﻣل اثرگذار ﺑر وقوع چﺸمه ﺗوسط ﻫمان
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ﻣﻨاسللب در ﺗﻬیللۀ نقﺸللۀ پتانﺴللیل آب زیرزﻣیﻨللی در ﻣﻨللاطﻖ

ایﻦ ﺗحقیﻖ ﺑا ﻣﻄالعات دیﮕر پﮋوﻫﺸللﮕران از قﺒیللل ذﺑیحللی و

ﻣختلف پیﺸللﻨﻬاد کللرده ﺑودنللد و نتللایج ﺑهدسللﺖآﻣده از ایللﻦ

 رحمتی و ﻫمﻜاران که پیشﺗر در پیﺸیﻨۀ ﺗحقیﻖ ﺑه،ﻫمﻜاران

.پﮋوﻫش نیز ﺑیانﮕر نظر آنﻫاسﺖ

 پﮋوﻫﺸﮕران ﻣذکور روشﻫللای. ﻫمخوانی دارد،آن اشاره شد
داده کاوی جﻨﮕل ﺗدادفی و آنتروپی شانون را ﺑهعﻨوان روش
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Expanded abstracts
Introduction: Iran's plateau, especially in different regions of Iran, is composed of different climates, while in
its southern areas summer temperatures reach 50 degrees above zero, the Caspian Mediterranean region is
running wet weather. One of the most important indicators of climate difference is the issue of water. Today,
water supply is one of the most important concerns to realize the goals of sustainable development and
challenges are in most countries in the world (Zabihi et al., 2015). For this reason, the identification of areas with
groundwater potential is one of the important tools for conservation, management and exploitation of
groundwater resources (Zabihi et al., 2016). In an exploratory study, Mehran groundwater potential assessment
was conducted with the entropy model and random forest log algorithm (Rahmati, et al. 2016).
Materials and Methods: Jahrom is one of the cities of Fars, located in the southern part of this province with an
area of 5,768 km2. The maximum and minimum altitudes of the study area are 3166 and 766, respectively. These
altitudes are part of the Zagros folding, and for most of the mountains, they are located in the southern part of the
Southern Zagros Mountains, and its branches are surrounded by the city. In the present study, 13 variables
including geological layers, slope, tilt direction, elevation, distance from fault, fault density, distance from the
waterway, water congestion, land use, topography humidity index Surface curvature, curvature of the waterways,
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slope length using the experiences of experts and researchers in the surveys have been used in the study area. At
first, a digital elevation model with a spatial resolution of 10 meters from the mapping organization of the
country was prepared and the slope, height and gradient layers were directly extracted from the ArcGIS
software. The map of distance and density of the region fault was prepared using ArcGIS software using 1:
100000 Geological maps of Iran Geological Survey and Mining Exploration. Water dependent factors such as
TWI were calculated directly from the digital elevation model in software (SAGA-GIS, ArcGIS) according to
Equation 1 (Moore et al., 1991; Jafari et al., 2014). In the entropy model, variables with the maximum effect on
the occurrence of an event are determined. (Bodarik et al., 2010; Constantin et al., 2011; Pourghasemi et al.,
2012).
Results: In order to evaluate the produced models, the relative recognition function curve (ROC) has been used
(Pourghasemi et al., 2012; Porruthi et al., 2014). The ROC curve is a graphical representation of the equilibrium
between the negative and positive error rates for any possible cutoffs (Pourghasemi et al., 2013). The relative
performance index is a curve whose vertical and horizontal components are calculated from the comparison
matrix with the definition of the threshold between zero and one. Shannon's entropy model shows that the AUC
was 83.9%, which is better than classical forestry algorithm model, whose AUC is equal to 76.20%, and this
level is very good.
Discussion and conclusion: Considering the experimental springs located in the potential springs of the spring,
it reveals the fact that with the increase in the potential spring levels of the spring, there has been a significant
increase in the density of springs in these areas, while experimental springs have not played a role in the
modeling. Many of the pilot springs are located in a medium and high potential area, and springs located in an
inappropriate and low potential class are insignificant (Zandi et al., 1394). Validation of the maps obtained by
assessing the ROC for the zoning of groundwater potential susceptibility confirms that Shannon entropy model
with a 0.839 percent estimation compared to the random forest log algorithm with an estimated 762 percent
accuracy has a better accuracy.
Keywords: Groundwater, Shannon Entropy, Geographic Information System, Random forest.

