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  چکیده
 نییرا تع ينیرزمیمنابع آب ز یداریو پا يدسترس نزایاست که م يکیدرولوژیپارامتر ه نیمهمتر ينیرزمیز یآبها هیتغذ

 نیکاهش ا ایاز حد  شیاز استفاده ب يناش یدیاز عدم وجود تهد دیبا ،ينیرزمیز یاز آبها داری. به منظور استفاده پاکنديم

مناطق  يیشناسا مطالعه حاضر هدف ازحاصل کرد.  نانیاطم ندهیآ یبرا ابستهو يعیطب یهاطیمح زیمنابع و حفظ آن و ن

 ،یبردارو نمونه يطیمح یهاهیال هیمنظور پس از ته نی. به ابود يبا استفاده از مدل نسبت فراوان یرینفوذپذ تیقابل یدارا

مدل با  ينیبشی. پگردید یبندبقهمختلف ط یهاو با کالسشد  هیته ينیبشیمحاسبات مربوط به مدل انجام و نقشه پ

=  %929/0با  يمدل نسبت فراوان ينیبشیپ تیقرار گرفت. در نها يابیمورد ارز ROCعملکرد  نییاستفاده از شاخص تع

ROC و  زانیربرنامه یبرا توانديحاصل از پژوهش حاضر م جیشد. نتا يابیارز يمدل در سطح عال تیبدست آمد و قابل

نفوذ،  یهاطق مستعد حوضچهمنا هیو تعب هاالبیبه منظور کنترل س یریگمیخصوصا در تصم طه،مطالعات مربو رانیمد

 .باشنديقابل استفاده م

 

 ROC يمنحن ،ينیرزمیز هیتغذ ،يمدل نسبت فراوان كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
و  یيو روستا یشهر تیجمع یآب برا نیتأم يدر جهان، منبع اصل نیریآب ش رهیذخ نیبه عنوان بزرگتر ،ينیرزمیآب ز

پارامتر  نیمهمتر ينیرزمیز یآبها هیمختلف چرخه آب، تغذ یهايژگیو انیاست. در م یصنعت و کشاورز نیهمچن

 ،ينیرزمیز یمصرف آبها شی. با افزاکنديم نییرا تع ينیرزمیمنابع آب ز یداریو پا يدسترس زانیاست که م يکیدرولوژیه

-Alمواجه خواهند بود ) يآت یهاها و دههدر سال ينیرزمیز یمنابع آبها یداریاز پا نانیمنابع با مشکل عدم اطم نیا رانیمد

Bassam  وAl-Rumikhani ،2002ينیرزمیز یبخش آبها رانیمد ،يعموم يطیمح ستیز یهايآگاه شیبا افزا نی(. همچن 

ها، کنار رودخانه ياهیها، پوشش گروخانه هیپا انیمنابع )مانند جر نیوابسته به ا يعیطب یهاطینگران حفاظت از مح

از  يناش یدیاز عدم وجود تهد دیبا ،ينیرزمیز یاز آبها داریها( هستند. به منظور استفاده پاتاالب و یآبز یهاستمیاکوس

-Alحاصل کرد ) نانیاطم ندهیآ یوابسته برا يعیطب یهاطیمح زیمنابع و حفظ آن و ن نیکاهش ا ایاز حد  شیاستفاده ب

Bassam ،2002وجود خواهد داشت،  شهیهم يطیمح لیابال اثرات پتانسو متق ينیرزمیز یاستفاده از آبها نی(. تبادالت ب

(. به منظور 2011و همکاران،  Aliشود ) تخاذا طیمح یازهایتوسعه و ن نیاستفاده از آب ب یبرا يروش حد واسط دیبا نیبنابرا

و نفوذ( و  هیغذ)ت هایاز ورود يقیبه اطالعات دق زانیرو برنامه رانیدر هر حوزه، مد ينیرزمیمنابع آب ز حیصح تیریمد

 يابیمدت ارزيطوالن يآن را ط داریکه بتوان رفتار آبخوان و عملکرد پا یدارند، به طور ازی( نيعیطب ي)پمپاژ و زهکش هايخروج

 ينیرزمیز یآبها ستمیس ياصل یهااز مؤلفه ينیرزمیز یهاسفره هی(. تغذAl-Bassam ،2002؛ 2011و همکاران،  Aliکرد )

 )خصوصا منابع کم عمق( دارد.  ينیرزمیز یآبها تیفیک یبرا يهمم یامدهایبوده و پ
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ها گردند. روش یبندو پهنه يابیارز ينفوذ عمق تیقابل یدارا ایو  هیدر ابتدا مناطق مستعد تغذ دیبا ينیرزمیز هیتغذ یبرا

استفاده شوند  هیتغذ لیپتانس یمناطق دارا یبندو پهنه نییبه منظور تع تواننديوجود دارند که م یمتعدد یهاکیو تکن

(Mukherjee ،1991 ؛Yeh  ،استفاده از مدل2011و همکاران .)اریبس یيهاپژوهش نیچن یبرا ریاخ یهاسال يط یساز 

 يرا بطور کم دهیپد کیو وقوع  يطیمح یفاکتورها نی(، ارتباط بFR) يمانند نسبت فراوان یآمار یهااست. روش افتهیتوسعه 

 کیباال است که احتمال وقوع  ينیب شیبا دقت پ يمدل احتماالت کی FR(. 2012و همکاران،  Tehrany) کنديم يابیارز

و همکاران،  Senanayake؛ Bonham-Carter ،2012ساده است ) اریو استفاده از آن بس دهديخاص را نشان م يژگیو

 نیب ي)احتمال( بوده که روابط مکان يمکان عیتوز بر اساس رهیدو متغ یآمار کیمدل داده محور و تکن کی ک،یتکن نی(. ا2020

(. مدل نسبت Zhang ،2020و  Ullah) کندي( را محاسبه ميطیمح یهاهیال یهامستقل )کالس یرهایوابسته و متغ ریمتغ

،  و همکاران Nouraniلغزش ) نیمناطق مستعد زم يابیو مکان یبندو به منظور پهنه یاریعمدتا در مطالعات بس يفراوان

و  Abrams) ينیرزمیز یهاآب لیپتانس یدارا طقمنا يابی(، مکانPradhan ،2012و  Neshat) یریپذبی(، آس2012

 ارینشان از رابطه بس FRباالتر  یها. وزنشودياستفاده م يطیمح ستیموضوعات ز ری( و ساDas ،2019؛ 2012همکاران، 

 (. Altural ،2012و  Ozdemirند )دار يمورد بررس دهیآن طبقه و وقوع پد نیدر ب يخوب

 يمحسوب شده که ط یمستعد کشاورز یهادر استان لرستان است که از دشت يدرود از جمله مناطق-ماربره زیآبخ حوزه

قرار گرفته است.  ينیرزمینسبت به برداشت آب ز هیرو يب برداریو بهره ساليتنش ناشي ازخشک ریتحت تاث ریاخ یها-سال

حاصل  جیموضوع و استفاده از نتا يبه بررس يانیکمک شا توانيم وده،محد نیا هیمناسب تغذ هایمحل تیوضع يرسلذا با بر

 استفاده شد. یریمناطق مستعد نفوذپذ نییتع یبرا يمنظور از مدل نسبت فراوان نیمنابع آب داشت. به ا نهیبه تیریدر مد

 

 مواد و روش -2
 منطقه مورد مطالعه -2-1

رودخانه  یهااز سرشاخه يکی ایمتر از سطح در 2220مربع و ارتفاع متوسط  لومتریک 2229ماربره با مساحت  زیه آبخحوز

 نیقرار گرفته است. ا يشمالعرض  12o22 _ 21o22طول شرقي و  20o29 _ 22o29جغرافیایي که در محدوده  باشديمسزار 

بوده و  یاصخره يو اراض يمسکون ياراض ،ياهیفاقد پوشش گ ياراض ت،اغامراتع، ب ،يو آب مید یکشاورز يحوزه شامل اراض

 یخشک و سرد و دما مهین میاقل یاست. بر اساس روش دومارتن، حوزه دارا متريلیم 210بلند مدت بارش آن  نیانگیم

 ياز منابع آب ادهستفا شتریبوده و ب يقابل توجه يمنطقه فاقد آب سطح نی. اباشديم وسیدرجه سلس 2/12متوسط ساالنه 

  ارائه شده است. (1)در شکل  کیبصورت شمات يحوزه مورد بررس تی. موقعباشديمها سفره
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 موقعیت حوزه آبخیز ماربره -(1شکل )

 

 مدل نسبت فراوانی -2-2

در  خاص و مجموعه عوامل مؤثر دهیپد کی نیب يمحاسبه رابطه احتمال یبرا جیرا کردیرو کی FRبر  يمبتن یسازمدل

ارائه شده است  ریدر معادله ز FR ي(. رابطه محاسبات2011و همکاران،  Ohاست ) دهیاز آن پد یاپهنه ای يمکان هیال کی جادیا

(Tshering  ،2020و همکاران:) 

(1                                                                                            ) 

 Ri هر کالس از  يراوان= نسبت فiيطیفاکتور مح نیام، Ai  مساحت هر کالس از =iيطیفاکتور مح نیام، Bi  مساحت =

در منطقه مورد  هاکسلی= تعداد کل پ L ،يطیفاکتور مح نیامiهر کالس از  یهاکسلی= تعداد پ Hi ،يطیفاکتور مح نیامiکل 

 = درصد کل دامنه K ،يطیکتور محفا نیامi از= درصد مساحت با توجه به هر کالس  Piمطالعه؛ 

مانند تعداد  ازیاستفاده شد. بر اساس رابطه مربوطه اطالعات مورد ن 2011افزار اکسل انجام محاسبات مدل از نرم یبرا

شد. بعد از  هیمساحت هر کالس، درصد سطح آنها و .... طبق فرمول باال، ته ،يطیهر کالس از هر فاکتور مح یهاکسلیپ

 .دیگرد هیدر منطقه ته ياطالعات هیهر ال یبرا يت مقدار مربوط به نسبت فراوانیمحاسبات انجام گرفت و در نها ،يسینوفرمول

 

 روش كار -2-3

شدند.  هیو ته يبررس یرینفوذپذ تیقابل یمناطق دارا نییو تع يابیموثر بر مکان یرهایعوامل و متغ يبررس نیانجام ا یبرا

شاخص  ،يکیدرولوژیه یفاکتورها ل،یپروف یسطح و انحنا یانحنا ب،یجهت ش ب،یارتفاع، ش ياز جمله مدل رقوم یيهاهیال

شاخص  ،ياراض یفاصله از گسل، کاربر ،یتولوژیل ،يفاصله از آبراهه و تراکم زهکش ان،یشاخص قدرت جر ،يتوپوگراف يسیخ

 و بافت خاك استفاده شدند. ياهینرمال شده تفاضل پوشش گ

ماهواره استفاده شد. نقشه  نیا Asterو سنسور  Terraماهواره  ریارتفاع، از تصاو يمدل رقوم هیته یبرا ،يبررس نیا در

DEM افزار نرم طیمنطقه در محArcGIS 10.6 ارتفاع  يمدل رقوم هیبا استفاده از ال زین بیش انیجهت و گراد هیشد. ال هیته

(DEMدر مح )طی ArcGIS 10.6 مشتق  یریگاشکال، از اندازه یژئومورفومتر یهايژگیو نیی. به منظور تعندمحاسبه شد

  یقائم است که انحنا يژگیانحنا با و زیدو نوع متما یدارا يژگیو نی. اشوديارتفاع )انحنا( استفاده م يرقوم یهادوم در مدل
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جهت در  ریی(. اندازه تغ1290همکاران،  و انی)شا شوديم دهی)مشتق دوم ارتفاع نسبت به طول( نام لیپروف یسطح و انحنا

 یهايمنحن بیش انیگراد لیپتانس ریی( و مقدار تغ1292و همکاران،  يسطح )سلمان یتوسط انحنا زانیم يمنحن کیطول 

(. 1292و همکاران،  ي)سلمان شوندينشان داده م لیپروف یانحنا لهیبه وس انیشدت جر راتییو تغ انیجر ریمس يدر ط زانیم

 یآب برا لیمحاسبه شدند. تما ArcGIS 10.6نرم افزار  طیدر مح DEM هیبا استفاده از ال زین لیپروف یدشت و انحنا یاانحن

( توسط tanθ) بیدست ش نییحرکت دادن آب به سمت پا یبرا يگرانش یروین لی( و تماθتجمع در هر نقطه از حوزه )

نرم افزار  طیارتفاع در مح يفاده از مدل رقومبا است TWI هی(. ال1292)مهربان و همکاران،  دیآيبدست م TWIشاخص 

ArcGIS 10.6 آب است  انیجر يندگیقدرت فرسا زانیدهنده منشان زین انیقدرت جر یریگحاصل شد. شاخص اندازه

محاسبه  ArcGIS 10.6نرم افزار  طیارتفاع در مح يبا استفاده از مدل رقوم زیشاخص ن نی( که ا1292)مهربان و همکاران، 

 ArcGIS یافزارنرم طیحوزه در مح يارتفاع هیبا استفاده از ال زیحوزه ن يفاصله از رودخانه و تراکم زهکش هیدو ال .دیگرد

 شدند.  هیته 10.6

که از سازمان  1:100000 اسیحوزه با مق يشناسنیبا استفاده از نقشه زم يحوزه مورد بررس یبرا یتولوژیل هیال

 اسیاستان لرستان با مق یهابا استفاده از نقشه گسل زیفاصله از گسل ن هیال نی. همچنبدست آمد د،یگرد هیته يشناسنیزم

. نقشه بافت خاك منطقه با استفاده از نقشه بافت خاك استان دیگرد هیته ArcGIS 10.6 یافزارنرم طیدر مح 1:100000

حوزه  ياراض یشد. نقشه کاربر هیته ArcGIS 10.6 یافزارنرم طیشد، در مح افتیاستان در قاتیلرستان که از اداره مرکز تحق

به کالس زراعت و مراتع بدست  مربوطحوزه  ی. عمده کاربردیگرد هیمربوط به منطقه مورد مطالعه، ته ریبا استفاده از تصاو زین

 ArcGIS 10.6 افزار، در نرم2لندست  ریبا توجه به دو باند قرمز و مادون قرمز تصو زین NDVI هیآمد. در مطالعه حاضر، ال

 اعفبا استفاده از روش استوانه مض یيصحرا یبرداربا استفاده از نمونه زیحوزه مورد نظر ن یرینفوذپذ یها. دادهدیگرد هیته

 ارائه شده است. (2)حوزه مورد مطالعه در شکل  ياطالعات یهاهیبدست آمد. نقشه ال
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 ماربره زیحوزه آبخ یاطالعات یهاهیشه النق -(2) شکل

 

روش کمي  نیترجیشاخص را نی( استفاده شد. اROC) رندهیگ ياتیسطح عمل ياز منحن جیصحت نتا يظور بررسنم به

 یبنددر مسائل دسته یيکارا زانیسنجش م اریمع زیو ن عيیطب یهادهیپد نيیبشیمکاني و پ یهایسازصحت سنجي در مدل

مثبت( و  یهايدرست در مقابل تمام خروج شدهينیبشیپ ریمقاد انگری)ب  تیحساس بیبر اساس دو ضر . کهباشديم

 شود.مي می( ترسيمنف یهايدرست در مقابل تمام خروج يشده منف ينیبشیپ ریمقاد انگریبودن  )ب ياختصاص

 

 نتایج -3

 ،یدار، آهک خاکستراز جمله آهک مارن ،يشناسگسن هیال 21 یدارا يانجام شده، حوزه مطالعات یهايبر اساس بررس 

 یکه مربوط به رسوبات دوره کواترنر Qft2و  Qft1دو کالس  ن،یب نیبوده که از ا  تیدریماسه سنگ و ان لتستون،یس ل،یش

است که بر اساس نقشه بافت خاك منطقه،  يدر حال نی. اباشنديم یرینسبت به نفوذپذ یشتریب تیحساس یهستند، دارا

نفوذ را  تیقابل نیشتریب ،يلوم _ يو شن يلوم_ يرس _ يشن یهاو کالس باشديمکالس خاك  9حوزه مورد نظر متشکل از 

زراعت و مراتع  سحوزه مربوط به کال یحوزه نشان داد که عمده کاربر ياراض یکاربر هیمطالعه ال نینشان دادند. همچن

 .باشديم

از جمله تعداد و درصد  هیهر ال ازیمورد ن یشده و پارامترها هیته یورود یهاهیال ،يمدل نسبت فراوان یاجرا یبرا

 مدل مورد نظر در  يروابط محاسبات يسینوالزم با استفاده از فرمول یهاتعداد نقاط نفوذ و وزن زیهر طبقه و ن یهاکسلیپ
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منطقه با استفاده از مدل  یریؤثر بر نفوذپذاز عوامل م کیهر  يارتباط مکان ازبه دست آمده  جیاکسل، بدست آمد. نتا طیمح

 ارائه شده است.  (1)در جدول  ،ينسبت فراوان

 

 یموثر بر نفوذ و مدل نسبت فراوان یفاكتورها نیب یمکان یهمبستگ -(1) جدول

هاكالس پارامترها هاكالس پارامترها وزن نهائی   وزن نهائی 

DEM 

2,1912 - 1222  29,1 

 فاصله از گسل

22,2 - 0 22,0 

1,2222 – 2,1912  22,0 21,11– 22,2 12,1 

2,2010 – 1,2222  22,0 22,12 – 21,11 21,1 

2,2222 – 2,2010 00,0 12,22 – 22,12 22,0 

2021 – 2,2222 00,0 9,22 – 12,22 91,0 

 جهت

 20,1 مسطح

 كاربری اراضی

 22,1 کشاورزی

ي، زمین بایر، جنگل، برونزد سنگ 22,0 شمال

 آب

00,0 

 11,0 باغ 22,0 شرق

 22,0 مرتع 11,0 جنوب

 21,0 مسکوني 00,0 غرب

 شیب

2 - 0 10,1 

NDVI 

02,0 - _ 122,0 - 22,0 

2 - 2 92,0  12,0 _ 02,0- 21,0 

12 - 2 02,1 21,0 – 12,0 22,1 

22 - 12 99,0 22,0 – 21,0 22,1 

22< 99,0 12,0 – 22,0 20,1 

تراكم 

 زهکشی

22,0 - 0 22,0 
شاخص رطوبت 

 توپوگرافی

22,2 – 29,0 22,0 

21,0 – 22,0 22,0 21,9 – 22,2 92,0 

22,0 – 21,0 22,0 29,12 – 21,9 02,1 

11,1 – 22,0 02,2 22,12 – 29,12 22,1 

29,1 – 11,1 21,1 22,22 – 22,12 02,2 

 بافت خاک

 21,0 سیلتي لومي
شاخص قدرت 

 جریان

222,10 – 21,1 20,1 

 02,1 222,10 – 191,12 22,0 سیلتي، رسي، لومي

 22,0 191,12 – 112,12 00,0 لومي

 22,0 112,12 – 122,22 01,0 رسي

 21,1 122,22 – 1,21 01,0 لومي شني

 11,1 سیلتي رسي
 انحنای دشت

 22,0 محدب

 19,0 مسطح 12,0 شني، رسي، لومي

 شناسیسنگ

Jph, TRml 02,0 1,1 مقعر 

Kgr 02,0 
 انحنای پروفیل

 22,1 محدب

Qft1 29,10 22,0 مسطح 

Qft2 22,2 12,0 مقعر 

TRuJm 01,0 

فاصله از 

 رودخانه

022,1 – 0 21,1 

Cm, Edv, h, Jkbl, Jss, Klsol, 

P, Pda, KPegr-di, Ksml, 

pCgn, Pml, pCgn, pCmt1, 

pCmt2, pCrr, Pd, Plbk, 

TRav, TRavt, TRkk-nz 

00,0 

122,2 – 022,1 92,0 

222,2 – 122,2 22,0 

291,2 – 222,2 22,0 

22,2 – 291,2 00,0 

 

، الف(. در 2، تهیه گردید )شکل ArcGIS 10.6در نهایي مربوط به مدل  های بدست آمده، نقشهنهایتا با وارد کردن وزن

به پنج  ArcGIS10.6بیني مدل نسبت فراواني با فراخواني در محیط از پیش های دارای نفوذپذیری حاصلنقشه پهنهنهایت 

 (. ب، 2بندی گردید )شکل طبقه نفوذپذیری بسیار کم، نفوذپذیری کم، متوسط، زیاد و خیلي زیاد، طبقه
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 )الف(

 

 )ب(

بندی )الف( و نقشه طبقهنسبت فراوانی  های زیرزمینی بر اساس خروجی اصلی مدلمناطق مستعد تغذیه آب -(3شکل )

 شده )ب(

 

های مدل نسبت فراواني، با بیني(. بر اساس پیش2سپس مقدار و درصد سطح مربوط به هر کالس نیز محاسبه شد )جدول 

( بیشترین سطح از 2Km 11/921)معادل  % 92/22مشاهده شد که مناطقي با پتانسیل نفوذپذیری کم با  ،(2) توجه به جدول

اند. ( کمترین سطح از حوزه مطالعاتي را تشکیل داده2Km 92/21)معادل  % 22/1با قابلیت بسیار زیاد، با  حوزه و مناطقي

دهند. این در حالیست بیشترین سطح حوزه را تشکیل مي % 20/22پس از کالس نفوذپذیری کم، کالس نفوذپذیری متوسط با 

 دهند. ي با قابلیت نفوذپذیری زیاد و بسیار کم پوشش ميهایاز سطح منطقه را به ترتیب کالس % 92/19و  22/12که 

 

 های نفوذپذیریمساحت هر یک از كالس -(2جدول )

 سطح )درصد( سطح )کیلومتر مربع( کالس

 92,19 22,211 نفوذپذیری بسیار کم

 92,22 11,921 نفوذپذیری کم

 20,22 22,229 نفوذپذیری متوسط

 22,12 22,212 نفوذپذیری زیاد

 22,1 92,21 ذپذیری بسیار زیادنفو
 

 (ROCسنجي منحني عملکرد گیرنده )بیني نقشه نهایي نتایج حاصل از مدل با استفاده از شاخص صحتدقت پیش

در مدل  ( برای محدوده مطالعاتيAUROCمقدار سطح زیر منحني ) ROCارزیابي شد. بر این اساس و با توجه به منحني 

FR ،929/0 باشد. بیني مدل در سطح عالي ميدهنده قرار گرفتن پیش، نشان(2)توجه به جدول  د که بادرصد محاسبه گردی 
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 AUROCمحدوده اعتبارسنجی شاخص  -(3جدول )

 مفهوم اعتبارسنجی AUCمقادیر 

 اتفاقي بودن نتایج 2,0
 قابل قبول 2,0 – 2,0
 خیلي خوب 2,0 – 2,0
 عالي 9,0 - 2,0

 گیرینتیجه -4

منابع آب زیرزمیني و بررسي قابلیت تغذیه این منابع امروزه با وجود مشکل بحران آبي در اکثر نقاط جهان و  مطالعه

باشد. با توجه به وضعیت حوزه آبخیز ماربره، این منطقه نیز از این امر مستثني نبوده و به دلیل کشور، بسیار حائز اهمیت مي

سطوح امکان دسترسي و استفاده از منابع آب سطحي شاید ممکن نباشد،  موقعیت توپوگرافي خاص حوزه که در بسیار از

باشد. از این رو در این مطالعه سنجش پتانسیل نفوذپذیری منطقه از نظر تغذیه آبهای زیرزمیني مسئله اساسي در این حوزه مي

صحرایي سعي بر ارزیابي توانایي و قابلیت برداری های موثر بر فرایند نفوذپذیری حوزه و نیز انجام نمونهبا تهیه مجموعه داده

حوزه از نظر نفوذپذیری شد. برای تعیین میزان قابلیت حوزه از مدل نسبت فراواني استفاده گردید که در اکثر مطالعات مشابه 

؛ 2012و همکاران،  Guru؛ 2012و همکاران،  Jaafari؛ Ozdemir ،2011توانایي این مدل به کررات اثبات شده است )

Zabihi  ،درصد سطح حوزه دارای قابلیت متوسط تا بسیار زیاد به  1/22(. با توجه به نتایج حاصل در مجموع 2012و همکاران

. کم بودن میزان سطوح دارای قابلیت زیاد و بسیار زیاد شودمنظور تغذیه بوده که کمتر از نصف کل سطح حوزه را شامل مي

دهنده اهمیت هرچه بیشتر تغذیه این منابع است. زیرا از یک طرف مسئله کاربری حوزه مطرح است که عمده آن را نشان

ی را شناسي حوزه هست که باید اجازه نفوذپذیردهند، از طرف بافت خاك و سازندهای زمینهای زراعي تشکیل ميزمین

تری از منطقه میتوان داشت و سطوحي که توانایي بدهند. بنابراین با لحاظ کردن مجموعه زیادی از عوامل موثر، برآورد دقیق

برداری را در راستای تری برای آنها داشت که از این سطوح کم نهایت بهرهریزی دقیقکافي برای نفوذپذیری را دارند باید برنامه

 هدف مورد نظر برد. 
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Abstract  
Groundwater recharge is the most important hydrological parameter in determining the 

availability and sustainability of groundwater resources. It must be ensured that there is no 

threat of overuse or depletion of groundwaters and their conservation, as well as dependent 

natural environments for the future, in order to use groundwater sustainably. In the present 

study, we tried to identifying the areas with percolation potential by using the frequency 

ratio model. For this purpose, after preparing the environmental layers and field surveying, 

model was executed. The forecast map was prepared and reclassified. The results were 

evaluated using the ROC curve. The model capability was evaluated at an excellent level 

(with ROC = 0.929%). The results of the present study can be useful for planners and 

managers of relevant studies, especially in decision making to control floods and embed 

potential areas of percolation basins. 

Key words: Frequency Ratio, Groundwater Recharge, ROC curve  

 

 

 

 


