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استخراج قواعد انجمنی جهت تحلیل رفتار آبخوان شهرستان قزوین توسط
الگوریتم Apriori
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چکیده
ضرورت وجود الگوئی براي برنامهریزي مناسب در راستاي مدیریت منابع آب به ویژه آبهاي زیرزمینی و با توجه به
شرایط کم آبی و افت آبخوانها از اهمیت ویژهاي برخوردار است .در این تحقیق با استفاده از قوانین انجمنی ،وابستگی
بین تغییرات عمق آبخوان در محدوده شبکه آبیاري شهرستان قزوین و عوامل مختلف انسانی و طبیعی تأثیرگذار بر آن
از سال  1210تا  1296توسط الگوریتم  Aprioriبررسی شد .جهت بررسی دقت قوانین از سه شاخص بهبود و درصد
پشتیبان و اطمینان استفاده شد .نتایج نشان میدهند که ،بیشترین مقدار همبستگی مثبت بین دو مجموعه مقادیر
پیشین ( شامل درصد زیاد رطوبت هوا ،حجم کم آب در شبکه آبیاري و برداشتی از چاه کشاورزي) و پیآیند
(باالآمدگی عمق آبخوان بیشتر از یک متر) بوده است .با مقدار پشتیبان  6/1درصد میتوان بیان کرد که از مجموعه
عوامل تأثیرگذار بر تغییرات عمق آبخوان ،مقادیر حجم کم بارندگی ،حجم زیاد آب در شبکه آبیاري و حجم زیاد نیاز
آبی گیاهان با افت بین  0/2تا  1متر به طور همزمان رخ داده است .در مواردي که مقادیر دماي هوا زیاد ،درصد رطوبت
هوا و حجم بارندگی کم بوده ،مقدار افت بین  0/2تا  1متر با مقدار اطمینان  44درصد شده است .همچنین با توجه به
نتایج حاصل از استخراج قوانین انجمنی ،با افزایش مقدار حجم آب برداشتی از چاه کشاورزي ،دماي هوا ،حجم آب در
شبکه آبیاري و نیاز آبی گیاهان باعث افزایش افت عمق آبخوان و افزایش مقدار رطوبت هوا و بارندگی ،باعث کاهش
افت عمق آبخوان میشود.
واژه های کلیدی :بارندگی ،رطوبت هوا ،دادهکاوی ،شبکه آبیاری ،مدیریت منابع آب.

1

-دانشجوي دکتري آبیاري و زهکشی ،دانشگاه زابلhassan.mirhashemi@yahoo.com ،

-2استادیار گروه آب دانشکده آب و خاک ،دانشگاه زابل ( 09100620124نویسنده مسئول)phjou40@gmail.com ،
 -2دانشیار مهندسی گروه آبیاري و آبادانی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران fmirzaei@ut.ac.ir ،09121412120
 -6استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزي ،دانشگاه زنجانpanahi40@yahoo.com ،09124070222 ،

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

سال هشتم • شماره سی و یکم • بهار 1397

مقدمه
با توسعه و پیشرفت کشاورزي و همچنین افزایش
جمعیت که نیاز روز افزون به منابع آب را نیز به دنبال
داشت ،ناپایداريهایی را در مدیریت سنتی منابع آب
ایجاد نمود .بخش عمدهاي از عدم تعادل در منابع آب،
ناشی از محدودیت طبیعی منابع آب و چرخه
هیدرولوژي بوده و بخش دیگر تصمیمات و فعالیتهاي
انسانی مؤثر بر روي منابع آب است که زمینهساز
مشکالت زیادي در امر بهرهبرداري از منابع آب
زیرزمینی گشته است .همچنین مدیران در این بخش با
روابط پیچیده و خصوصیات بسیار متنوع از حجم بسیار
زیادي از دادههاي جمعآوري شده مواجه هستند که
تجزیه و تحلیل و مدیریت آنها به وسیله روشهاي
تجربی و آماري ،امري دشوار و در بسیاري از حوضهها
عمالً ناممکن میباشد.
نتایج تحقیقات نشان میدهد که برداشت بیرویه از
سفره آب زیرزمینی دشت سیرجان ،پیامدهایی همچون
تغییر کیفیت آب زیرزمینی ،افزایش مصرف انرژي براي
استحصال آب زیرزمینی ،افزایش آسیبپذیري دشت
نسبت به خشکسالی ،نشست زمین ،از بین رفتن
اکوسیستم منطقه و خشک شدن باغات و غیره را نیز به
دنبال داشته است (عباسنژاد و شاهیدشت.)1292 ،
ساالنه بیش از  199میلیون متر مکعب اضافه برداشت
از منابع آب زیرزمینی این دشت صورت میگیرد
(باریکانی و همکاران .)1290 ،.با توجه به اینکه منابع
آبهاي زیرزمینی دشت قزوین یکی از اصلیترین منابع
آبی مورد استفاده در بخش کشاورزي استان قزوین
است ،بنابراین براي نگهداري و برداشت بهینه از آب-
هاي زیرزمینی مورد استفاده در بخش کشاورزي باید
برنامهریزي مناسبتري در بخش آب مصرفی کشاورزي
انجام گیرد که براي تحقق این امر عالوه بر پیشبینی
رفتار آبخوان با توجه تصمیمات عرضه و تقاضا ،باید
مقدار تأثیر عوامل مختلف را بر نوسانات عمق آبخوان
بررسی کرد .ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل
کمبود منابع آب سطحی ،بیشترین آب مصرفی در
کشاورزي را از آبهاي زیرزمینی تامین میکند.
بنابراین کمبود منابع آب هاي زیرزمینی و تراز رو به
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کاهش و منفی آن نیز یکی از بحرانهاي حال حاضر
کشور محسوب میگردد (عباسنژاد و شاهیدشت،
 .)1292در سالهاي گذشته نیز تحقیقات مختلفی در
ارتباط با بررسی تغییرات مکانی و تخمین سطح آب-
هاي زیرزمینی توسط محققین صورت گرفته است
(.)jang et al.,2013
امروزه دادهکاوي در بسیاري از زمینهها مانند بازاریابی،
تشخیص تقلب ،کشف علم و پزشکی استفاده میشود.
قوانین انجمنی 1یکی از تکنیکهاي اصلی دادهکاوي
است و تقریباً مهمترین شکل از کشف و استخراج
الگوها در سیستمهاي یادگیري غیر هدایت شده می-
باشد .این روش تمام الگوهاي جالب و تکرارپذیر در
پایگاه دادهها را بازیابی میکند).(Ramageri, 2011
هدف از کاوش قوانین انجمنی ،یافتن ارتباطات بین
اجزاء یک مجموعه میباشد .به این ترتیب جستجويِ
یافتن وابستگیها ،همبستگیها و ساختارهاي علّی و
معلولی موجود بین اعضاء و اشیاي بانکهاي اطالعاتی،
تبادالت و معامالت و سایر انبارهاي اطالعاتی در این
مقوله جاي میگیرد) .(Tan et al., 2006فتاحی و
همکاران در سال  1291با استفاده از قوانین انجمنی،
ارتباط بارندگی پاییزه و زمستانه را بدا دماي سطح آب-
هاي آزاد بدست آوردند .آنها در تحقیق خود دادههاي
سه ایستگاه سینوپتیک آبادان ،اهواز و دزفول واقع در
استان خوزستان را در طی سالهاي  2010-1944مورد
بررسی قرار دادند .در این تحقیق ابتدا شاخص دماي
سطح آب ( )SST2در خلیج فارس ( )SSTpو دریاي
سرخ ( )SSTRو شاخص بارندگی( )SPI2به دست
آوردند و سپس براي تولید قوانین انجمنی ،شاخصها
بده هفت دسته تقسیمبندي شدند .شاخص  SPIبه
عنوان نماینده وقایع خشکسالی و ترسالی مورد نظر قرار
گرفته شد .بعد از گسستهسازي دادهها ،شاخص SPIبه
عنوان جملده پدیآیندد 6قوانین و  SSTخلیج فارس و
دریاي سرخ به عنوان سري پیشین 0مورد استفاده قرار
گرفتند.
1

Association Rules
Sea Surface Temperature
3
Standardized Precipitation Index
4
Consequent
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پارامترهاي اقیانوسی ،اقلیمی ،و هواشناسی را براي
کشف قواعدي که بتوانند رخداد خشکسالی را تشخیص
دهند به کار گرفت و به این نتیجه رسید که بیشتر
رخدادهاي خشکسالی با مقادیر مثبت نمایة نوسانات
جنوبی ،مقادیر منفی نمایة  ENSOچند متغیره و
مقادیر منفی نوسانات دهکی آرام مرتبط هستند
) .(Tadesse, 2002از دادهکاوي براي مدیریت
خشکسالی استفاده کردند و در کاوش قواعد انجمنی
متوالی با قیود تأخیر زمانی ارتباطاتی بین حوادث
ضمنی اقلیمی در مقیاس جهانی و شرایط محلی
خشکسالی یافتند ).(Harms and Deogun., 2004
براي ارتباط خشکسالیها و سیلها در هندوستان با
دادههاي اقلیمی از قواعد انجمنی استفاده کردند و
روابط مستحکمی بین نمایههاي اقلیمی منتخب با
رویدادهاي بارش حدي به دست آوردند (Dhanya
) .and Nagesh Kumar., 2009قوانین انجمنی را در
مطالعة تطبیقی نمایههاي هواشناسی SPIو  SIAPبه
کار بردند و وقوع همزمانی طبقات خشکسالی این دو
نمایه را بررسی کردند (قربانی و همکاران.)1211 ،.
نیکزاد و همکاران در سال  ،1292از روش دادهکاوي
قوانین انجمنی براي آشکارسازي وابستگیهاي بین
پارامترهاي اقیانوسی-جوي و اقلیمی براي پایش
خشکسالی استان خوزستان استفاده کردند و نشان
دادند که وقایع خشکسالی بیشتر با وضعیت نرمال
شاخصها همراه میباشد .رحیمیخوب در سال ،1219
با استفاده از قوانین انجمنی که یکی از تکنیکهاي
دادهکاوي میباشد ،ارتباط بین دماي سطح گسترههاي
آبی خلیج فارس و دریاي سرخ ،با حداکثر بارش ماهانه
ایستگاه ایالم را بررسی کرد و نشان داد  SSTدو گستره
آبی فوق قابل پیشبینی است .تحلیل وابستگیها یک
حالت غیر نظارتی دادهکاوي میباشد که به جستجو
براي یافتن ارتباط در مجموعه دادهها میپردازد .یکی از
کاربرديترین حاالت تحلیدل وابسدتگی (تحلیدل سدبد
بدازار) میباشد و در آن هدف یافتن کاالهایی است که
معموالً به طور همزمان خریداري میشدوند .(Tan. et
) al., 2006از قواعد انجمنی براي رصد وقایع بارندگی
و خشکسالی با استفاده از دماي سطح آب خلیج فارس
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و دریاي سرخ استفاده کردند .نتایج نشان داد با اینکه
الگوریتم تهیه شده قادر است شرایط خشکی متوسط تا
رطوبت شدید را پیشبینی کند ،شرایط خنثی نیز با
احتمال بسیار زیاد و اطمینان باال قابل پیشبینی
هستند (فتاحی و همکاران.)1291 ،
با اینکه دادهکاوي در مطالعات مختلف در زمینههاي
هواشناسی و خشکسالی به کار رفته ،در مطالعات اندکی
جهت استخراج قوانین انجمنی بین روابط تغییرات عمق
آبخوان و عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن استفاده شده
است .بر این اساس ،هدف این تحقیق به استخراج
قوانین انجمنی بین روابط تغییرات عمق آبخوان و
عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن در محدوده شبکه آبیاري
منطقه کشاورزي دشت شهرستان قزوین میباشد.

مواد و روش ها
منطقه مطالعاتی
دشت قزوین با مساحتی حدود  600000هکتار
در محدودهي طول جغرافیایی  69درجه و  20دقیقه تا
 00درجه و  20دقیقه شرقی و عرضهاي جغرافیایی
 20درجه و  20دقیقه تا  24درجه و  20دقیقه شمالی
قرار دارد .این دشت از جلگه آبرفتی پهناوري تشکیل
شده که از رسوبات جریانهاي سطحی کوههاي اطراف
تشکیل شده است (محمدي و همکاران.)1290 ،
مجموع تغذیه آبخوان دشت قزوین  1209/64میلیون
مترمکعب و مجموع عوامل تخلیه آبخوان دشت قزوین
 1601/44میلیون مترمکعب است .بر این اساس سهم
تخلیه بخش کشاورزي حدود  1202/92میلیون
مترمکعب میباشد که حدود  107/2میلیون هکتار آن
سهم بخش زراعی است .با توجه به محدودیت منابع آب
سطحی و فصلی بودن این منابع بخش عمده آب آبیاري
از منابع زیرزمینی استحصال میشود .در وضعیت
موجود ،برداشت باعث افت سالیانه  1/0متر سطح
سفرههاي زیرزمینی و فرو نشست زمین در این منطقه
تا حدود  20سانتیمتر در سال شده است .با توجه به
اهمیت دشت قزوین به عنوان یک منطقه مستعد
کشاورزي از یک سو و وجود معضل افت شدید عمق
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سطح ایستابی در این منطقه از سوي دیگر ،توجه به
پایداري منابع آب زیرزمینی در تولید محصوالت
کشاورزي و انتخاب الگوي کشت این منطقه ضروري به
نظر میرسد(باریکانی و همکاران .)1290 ،استان قزوین
داراي شش شهرستان آبیک ،آوج ،البرز ،بوئینزهرا،
تاکستان و قزوین میباشد .از این شش شهرستان
بخشهایی از شهرستانهاي آبیک ،البرز ،بوئینزهرا،
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تاکستان و قزوین داخل دشت قزوین هستند و با توجه
به متفاوت بودن رفتار آبخوان دشت قزوین ،در بخش-
هاي مختلف دشت ،در این مطالعه بخشی از آبخوان
دشت قزوین که در محدوده منطقه کشاورزي
شهرستان قزوین میباشد ،مورد مطالعه قرار گرفت
(شکل.)1

شکل  -1الف-موقعیت دشت قزوین در بین دشتهای ایران ب-موقعیت شهرستانهای قزوین در دشت قزوین ج-منطقه
کشاورزی شهرستان قزوین
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شبکه آبیاري دشت قزوین داراي یک کانال به
طول  96کیلومتر بوده که روي خط تراز  1200متر
احداث شده است و تقریبا به موازات اتوبان تهران-
زنجان قرار دارد .یرفیت کانال اصلی از  1تا 20
مترکعب در ثانیه متغییر است( .ستودهنیا و ستودهنیا،
.)1290
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در شکل( )2محل قرارگیري شبکه آبیاري در
منطقه کشاورزي شهرستان قزوین را نشان میدهد.
مناطق آبی رنگ داخل شکل ( )2خارج از محدوده
شبکه آبیاري که در حدود  9406/20هکتار و مناطقی
که با رنگ سبز مشخص شده داخل محدوده شبکه
آبیاري که در حدود  22079/70هکتار میباشد را
مشخص میکند.

شکل  -3موقعیت شبکه آبیاری در منطقه کشاورزی شهرستان قزوین

نرمافزار دادهکاوی IMB SPSS Modeler
 IBM SPSSنرمافزاري است که براي تحلیلهاي
آماري به کار میرود IBM SPSS Modeler .نرم
افزاري از شرکت  SPSSاست که در ابتدا با نام
کلمنتاین ( )Clementine 12ارائه می شد که در
نسخه جدید به  SPSS Modelerتغییر نام پیدا کرد.
این نرم افزار یکی از بهترین ابزارهاي دادهکاوي است و
برنامهاي حرفه اي براي انجام محاسبات پیچیده و
آنالیزهاي آماري به صورت سرور و کالینت می باشد.
نرم افزار  SPSS IBM Modelerکه از بهترین
ابزارهاي داده کاوي است داراي مزیتهاي نسبت به نرم
افزار  Clementine 12است :بهینه کردن تکنیک ها
براي مجموعه دادههاي بزرگ ،افزایش مصورسازي
الگورتیم هاي کلیدي مانند شبکه هاي عصبی و درخت
تصمیم ،محیط مصورسازي جدید براي الگوریتمهاي
کلیدي و مدل هاي ترکیبی در ساخت نتایج براي فهم

بهتر ،بروزرسانی الگوریتمهاي شبکه عصبی و خطی،
توانایی در خواندن و نوشتن داده از  xmlو بهینه کردن
پردازش پایگاه داده بزرگ براي الگوریتمهاي کلیدي را
اشاره کرد.
الگوریتم قوانین انجمنی
دادهکاوي انجمنی و استخراج قوانین انجمنی از
مجموعه دادهها از جنس قوانین احتمالی هستند که
اولین بار توسط  Agrawalو همکاران در سال 1996
ارائه شد .در واقع براي مشخص شدن وابستگیهاي مهم
و پنهان رکوردهاي یک پایگاه داده از قوانین انجمنی
استفاده میشود .این قوانین وابستگی اتفاق و وقوع یک
شی را بر اساس وقوع سایر اشیا پیشبینی میکند.
اغلب مشاهده میشود که وابستگی نزدیک بین
مجموعهاي از دادههاي معین وجود دارد .بنابراین
الگوریتمهاي یافتن قوانین وابستگی ،تمامی قواعد
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انجمنی ممکن را درون پایگاه داده پیدا میکنند.
خروجی مهم در این روش ،عبارت است از مجموعهاي
از قوانین اگر آنگاه که بیانگر ارتباطات میان رخداد
توامان مجموعهاي از اشیا با یکدیگر هستند .این
الگوریتم مجموعه قوانین به دست آمده از دادهها را

گسترش میدهد و قوانین با باالترین سطح اطالعات را
بیرون میآورد .یکی از الگوریتم هاي تکامل یافته کشف
قوانین انجمنی الگوریتم  Aprioriمیباشد که در این
تحقیق استفاده شده است .این الگوریتم در سال 1994
توسط  Cheungو همکارانش ابداع شد.

معرفی اصطالحات پایه مربوط به قوانین انجمنی
ضریب پشتیبان : 1احتمال شمول مقدم (پیشین) و
تالی (پیآیند) در یک قانون میباشد .به عبارت دیگر
میزان پشتیبانی نسبت وقایع هم زمان  Aو  Bبه کل
وقایع موجود در مجموعه را نشان می دهد که از تقسیم
تعداد وقایعی که شامل  Aو  Bمیباشند بر تعداد کل
وقایع به دست می آید به عبارت دیگر این پارامتر
احتمال وجود همزمان  Aو  Bرا در قانون  A Bبیان
میکند.
2
ضریب اطمینان  :میزان صحت یک قاعده را
مشخص میکند .این ضریب نشان میدهد اگر تبادل،
شرایط مقدم را اختیار کند آنگاه با چه احتمالی شرایط
تالی را نیز کسب میکند .به عبارت دیگر نسبت تعداد
وقایع شامل  Aو  Bبه تعداد وقایع شامل  Aمیباشد.
این پارامتر احتمال شرطی است براي آنکه تراکنش A
داراي  Bنیز باشد.
بهبود :2معیاري براي ارزیابی مقدار همبستگی دو
مجموعه داده (مقادیر پیشین و پیآیند) میباشد.
بطوریکه اگر مقدار بهبود کمتر از یک باشد دو مجموعه
داراي همبستگی منفی و اگر بیشتر از یک باشد دو
مجموعه داده داراي همبستگی مثبت و اگر برابر یک
باشند دو مجموعه بدون همبستگی و مستقل هستند.
سه پارامتر اخیر پشتیبان ،اطمینان و بهبود جهت
ارزیابی قانونهاي تولید شده استفاده میشود .در رابطه
A Bمقدار پشتیبان ،اطمینان و بهبود به ترتیب از سه
رابطه زیر محاسبه میگردند:
() 1

)n (A B
N

=support

Support
Confidence
Lift

1
2
3

)Support(A B) n(A B

)Support(A
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Confidence (A  B) 

()2

y
) (p
) p (x y
) Confidence (X Y
lift  x 
lift 
) p ( y ) p (x ). p ( y
)Support (Y

()2
 nبیانگر تعداد رکوردهاي داراي شرایط و  Nتعداد
کل رکوردها میباشند.
براي به دست آوردن قوانین انجمنی ،الگوریتم
Aprioriروي دو مجموعه داده پیشین (مقدم) و پی-
آیند (تالی) پیاده سازي خواهند شد .هدف یافتن روابط
بین متغیرهاي ورودي (پیشین) و متغیر هدف (پیآیند)
خواهد بود .متغییرهاي ورودي (مقادیر پیشین) شامل
مقادیر حجم آب برداشتی از چاههاي کشاورزي (میلیون
مترمکعب) ،حجم آب در شبکه آبیاري (میلیون
مترمکعب) ،حجم نیاز آبی گیاهان (میلیون مترمکعب)،
مقادیر حجم بارندگی (میلیون مترمکعب) ،دما (سانتی-
گراد) و رطوبت هوا (درصد) انتخاب شدند .همچنین از
دادههاي مربوط به مقدار تغییرات عمق آبخوان (متر)
به عنوان متغییر هدف (مقدار پیآیند) در چندین حالت
مختلف بر اساس دستههاي مختلف تقسیمبندي شدند.
مجموعه دادههاي مورد استفاده در این تحقیق از
اطالعات مربوط به منطقه کشاورزي دشت شهرستان
قزوین طی دوره  10ساله بین سالهاي  1210تا 1296
به صورت ماهانه در محدوده شبکه آبیاري میباشد.
شهرستان قزوین داراي  26پیزومتر اندازهگیري
عمق آبخوان در محدوده دشت قزوین میباشد .با توجه
به پراکندگی پیزومترهاي اندازهگیري عمق آب
زیرزمینی در قسمتهاي مختلف آبخوان و همچنین
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براي تشخیص تقریبی میزان بهرهمندي و تأثیر هر
پیزومتر از پارامترهاي مختلف همچون بارندگی ،عرضه
و مصرف آب از روش تیسن براي تعیین محدوده
مساحت تأثیر هر پیزومتر محاسبه گردید .براي تحقق
این امر از نرم افزار  ArcGIS 10استفاده گردید .در این
خصوص با استفاده از نرمافزار  GISابتدا الیههاي
اطالعاتی پیزومتر و مرزهاي مناطق کشاورزي
شهرستان قزوین در محدوده دشت قزوین تهیه گردید.
از 176حلقه چاه مجاز مورد استفاده در منطقه
کشاورزي شهرستان قزوین 121 ،حلقه چاه از نوع
بهرهبرداري کشاورزي ،تعداد  22حلقه چاه از نوع بهره-
برداري تلفیقی و تعداد  12حلقه چاه از نوع بهرهبرداي
چندمنظوره هستند .از 176حلقه چاه موجود ،تعداد 60
حلقه چاه در خارج از محدوده شبکه آبیاري و تعداد
 126حلقه چاه در محدوده شبکه آبیاري قرار دارند.
میانگین عمق چاهها  122متر و بیشترین عمق چاهها
 200متر و همچنین متوسط آبدهی چاهها  24لیتر در
ثانیه و حداکثر آبدهی چاهها  90لیتر در ثانیه میباشد.
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براي تعیین حجم نیاز آبی گیاهان ،مقدار نیاز
خالص آبی هر محصول در مقدار سطح زیر کشت همان
محصول ضرب شد .مقادیر بارندگی بر حسب میلیمتر
از شرکت آب منطقهاي استان قزوین ،به صورت ماهانه
تهیه گردید .با توجه به اینکه میزان اثر باران براي هر
پیزومتر متفاوت است ،لذا میزان مقدار حجم باران
مربوط به وزن تأثیر هر پیزومتر ،بر حسب میلیون متر
مکعب محاسبه شد.
با توجه به اینکه مقادیر ورودي به الگوریتم
 Aprioriباید به صورت دستهبندي باشد به همین دلیل
مقادیر بارندگی ،نیاز آبی گیاهان ،حجم آب برداشتی از
چاه کشاورزي ،حجم آب در شبکه آبیاري ،دماي هوا،
درصد رطوبت هوا و همچنین مقدار نوسانات عمق
آبخوان به صورت جدولهاي  1تا  6در ماههاي زراعی
اسفند تا مهر دستهبندي شدند .با توجه به اینکه مقادیر
دادههاي ورودي در ماههاي مختلف با هم متفاوت می-
باشند ،بدین منظور براي هر هشت ماه زراعی ،دادههاي
مختلف در سه دسته کم ،متوسط و زیاد تقسیمبندي
شدند.

جدول  -1دستهبندی مقادیر حجم بارندگی و حجم آب در شبکه آبیاری
نام ماه

حجم آب در شبکه آبیاری(میلیون مترمکعب)

حجم بارندگی (میلیون متر مکعب)
کم

متوسط

زیاد

کم

متوسط

زیاد

اسفند

>0/12

0/12-0/6

<0/6

-

-

-

فروردین

>0/2

0/2-0/1

<0/1

اردیبهشت

>0/14

0/14-0/02

<0/02

>0/2
>1

0/2-0/6
1-1/2

<0/6
<1/2

خرداد

>0/020

0/020-0/12

<0/12

>0/1

0/1-1/2

<1/2

>0/004

0/004-0/001

<0/006

>0/0

0/0-0/1

<0/1

>/0002

0/0002-0/016

<0/016

>0/4

0/4-1

<1

>0/002

0/002-0/020

<0/020

>0/0

0/0-0/1

<0/1

>0/01

0/01-0/07

<0/07

>0/1

0/1-0/2

<0/2

تیر
مرداد
شهریور
مهر
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جدول  -3دستهبندی حجم آب خروجی از چاه کشاورزی و حجم نیاز آبی گیاهان
نام ماه
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر

حجم نیاز آبی گیاهان (میلیون مترمکعب)

حجم آب برداشتی از چاه کشاورزی(میلیون مترمکعب)
کم

متوسط

زیاد

کم

متوسط

زیاد

>0/027

0/027-0/1

<0/1

>/04

0/04-0/16

<0/16

>0/1

0/1-0/24

<0/24

>0/21

0/21-0/0

<0/0

>0/10

0/10-0/01

<0/01

>0/26

0/26-0/77

<0/77

>0/24

0/24-0/97

<0/97

>0/00

0/00-1/20

<1/20

>0/24

0/24-0/97

<0/97

>0/01

0/01-1/24

<1/24

>0/2

0/2-0/74

<0/74

>0/67

0/67-1

<1

>0/070

0/070-0/2

<0/2

>0/11

0/11-0/6

<0/6

>0/02

0/02-0/12

<0/12

>0/07

0/07-0/14

<0/14

جدول  -3دسته بندی مقدار دما و رطوبت نسبی در ماههای زراعی
نام ماه

رطوبت نسبی هوا (درصد)

دما (سانتیگرد)
کم

متوسط

زیاد

کم

متوسط

زیاد

>1/0

1/0-9/1

<16/0

>00

00-41

<41

فروردین

>12

12-16/6

<16/6

>00

00-07

<07

اردیبهشت

>11

11-19

<19

>60

60-07

<07

>22/6

22/6-26/6

<26/6

>29

29-62

<62

>24/2

24/2-27

<27

>62

62-66

<66

>20/4

20/4-24/2

<24/2

>27

27-61

<61

>21/6

21/6-22/6

<22/6

>29

29-62

<62

>10/4

10/4-14/2

<14/2

>66

66-00

<00

اسفند

خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر

دستههاي مختلف تقسیمبندي شدند .مقادیر منفی در
جدول ( )6نشان دهنده مقدار افت میباشد.

براي افزایش قابلیت استفاده از نتایج و اجراي
الگوریتم ،مقادیر تغیییرات عمق آبهاي زیرزمینی در

جدول  -1تعیین محدوده دادههای تغییرات عمق آبخوان
محدوده دادهها

میانگین دادهها

تغییرات عمق آبخوان

-1≤...

-1/11

افت زیاد

-0/2≤...˃-1

-0/02

افت متوسط

0 ˃...˃-0/2

-0/14

افت کم

0/2≤...˃0

0/10

باالآمدگی کم

1≤...˃0/2

0/00

باالآمدگی متوسط

...˃ 1

1/77

باالآمدگی زیاد
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جدول ( )6شامل خالصهاي از مشخصات آماري
به صورت ماهانه مربوط به دادههاي آبخوان منطقه
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کشاورزي شهرستان قزوین در محدوده شبکه آبیاري
براي دوره  10ساله از سال  1210تا  1296میباشد.

جدول  -5مشخصات آماری مربوط به عمق آبخوان در داخل محدوده مورد مطالعه
میانگین

میانگین مقادیر

میانگین مقادیر

محدوده مطالعاتی

کل()m

افت()m

باال آمدگی()m

محدوده شبکه آبیاري

-0/22

-0/09

0/60

تعداد دادهها

1012

1112

600

حداکثر افت()m

حداکثر باالآمدگی()m

-6/41

2/2

نتایج
اثرات ناشی از افت آب زیرزمینی باعث بروز
مشکالت روز افزون بر جوامع انسانی و از جمله
کشاورزي میشود .براي بررسی عوامل تأثیرگذار بر
نوسانات عمق آبخوان از الگوریتم  Aprioriدر این
تحقیق استفاده شد .از جمله عوامل تاثیر گذار بر
تغییرات عمق آبخوان که در این تحقیق استفاده شد
شامل مقادیر حجم آب برداشتی از چاه کشاورزي
(میلیون مترمکعب) ،حجم نیاز آبی گیاهان (میلیون -
مترمکعب) ،حجم بارندگی (میلیون مترمکعب) ،حجم
آب در شبکه آبیاري (میلیون مترمکعب) ،دماي هوا و
درصد رطوبت هوا به عنوان مقادیر پیشین و همچنین

نوسانات عمق آبخوان (متر) به عنوان مقدار پیآیند
مورد استفاده قرار گرفته شدند .با توجه به اینکه داده-
هاي ورودي به الگوریتم  Aprioriباید گسسته باشد با
استفاده از اطالعات جدولهاي  2 ،2 ،1و  6براي اجراي
الگوریتم استفاده شد .سپس با استفاده از سه شاخص
مقدار پشتیبان ،اطمینان و بهبود مورد ارزیابی قرار
گرفتند .جدول ( )4اطالعات آماري قوانین به دست
آمده از اجراي الگوریتم  Aprioriروي مجموعه داده-
هاي تأثیرگذار بر تغییرات عمق آبخوان را نشان می-
دهد.
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جدول -1قوانین به دست آمده از الگوریتم Apriori
شماره قانون

1

2

2

6

0

4

7

1

9

10

11

12

پیشین
حجم آب در شبکه آبیاري= کم
حجم بارندگی= کم
حجم آب برداشتی از چاه کشاورزي= کم
دماي هوا = زیاد
حجم نیاز آبی گیاهان =زیاد
حجم آب برداشتی از چاه کشاورزي = زیاد
درصد رطوبت هوا= کم
دماي هوا = زیاد
درصد رطوبت هوا =کم
حجم بارندگی=کم
حجم آب در شبکه آبیاري= زیاد
حجم بارندگی=کم
حجم نیاز آبی گیاهان=زیاد
حجم نیاز آبی گیاهان=متوسط
حجم آب برداشتی از چاه کشاورزي= متوسط
حجم بارندگی=متوسط
دماي هوا =زیاد
حجم آب در شبکه آبیاري= متوسط
درصد رطوبت هوا =کم
حجم نیاز آبی گیاهان =کم
حجم بارندگی=متوسط
حجم بارندگی= کم
دماي هوا = متوسط
حجم آب برداشتی از چاه کشاورزي= متوسط
حجم بارندگی= کم
دماي هوا = کم
درصد رطوبت هوا =متوسط
حجم بارندگی= متوسط
دماي هوا = کم
درصد رطوبت هوا =متوسط
حجم آب در شبکه آبیاري= متوسط
حجم نیاز آبی گیاهان=کم
دماي هوا = کم
حجم بارندگی= متوسط
درصد رطوبت هوا = زیاد
حجم آب در شبکه آبیاري=کم
حجم آب برداشتی از چاه کشاورزي= کم
حجم نیاز آبی گیاهان =کم
حجم آب برداشتی از چاه کشاورزي= کم
درصد رطوبت هوا = زیاد
دماي هوا = کم

پیآیند

درصد پشتیبان

درصد اطمینان

بهبود

افت زیاد

2/2

29/21

2/44

افت زیاد

2/10

61/27

2/11

افت متوسط

2/2

44/47

1/92

افت متوسط

6/12

42/40

2/2

افت کم

2/10

01/42

2/24

افت کم

6/2

06/00

2/1

باالآمدگی کم

2/64

27/12

2/1

باالآمدگی کم

6/22

20/61

2/91

باالآمدگی متوسط

2/4

20/71

2/91

باالآمدگی متوسط

1/10

4/19

0/74

باالآمدگی زیاد

6/71

17/71

0/4

باالآمدگی زیاد

2/71

11/24

2/07

100

با توجه به جدول ( )4بیشترین مقدار اطمینان
مربوط به قانون سوم و با مقدار اطمینان  44/47درصد
میباشد لذا میتوان بیان کرد که  44درصد مواردي که
مقادیر دماي هوا زیاد ،درصد رطوبت هوا و حجم
بارندگی کم بوده ،مقدار افت متوسط (افت بین  0/2تا
 1متر) شده است .بیشترین مقدار پشتیبان مربوط به
قانون چهارم و با مقدار پشتیبان  6/12درصد میباشد
لذا میتوان بیان کرد که با مقدار پشتیبان  6درصد
مقادیر حجم زیاد آب در شبکه آبیاري ،حجم کم
بارندگی و حجم زیاد نیاز آبی گیاهان با مقدار افت
متوسط همزمان رخ داده است و همچنین بیشترین
مقدار بهبود در قانون  11بین دو مجموعه مقادیر
پیشین (درصد زیاد رطوبت هوا ،حجم کم آب در شبکه
آبیاري و حجم کم آب برداشتی از چاه کشاورزي) و
پیآیند (باالآمدگی بیشتر از یک متر) و داراي بیشترین
همبستگی مثبت بوده است.
با توجه به جدول ( )4بیشترین مقدار افت در قانون
اول و دوم میباشد .در قانون اول با وجود مقادیر حجم
کم آب در شبکه آبیاري و حجم کم آب برداشتی از چاه
کشاورزي ولی به دلیل دماي زیاد هوا و بارندگی کم
باعث افت زیاد آبخوان با مقدار بهبود ،درصد اطمینان و
پشتیبان به ترتیب برابر  29/21 ،2/44و  2/2شده است
و همچنین در قانون دوم هر سه عامل پیشین حجم
زیاد نیاز آبی گیاهان ،حجم زیاد آب برداشتی از چاه
کشاورزي و درصد کم رطوبت هوا باعث افت زیاد
آبخوان با مقدار بهبود ،درصد اطمینان و پشتیبان به
ترتیب برابر  61/27 ،2/11و  2/10شده است.
مقدار بهبود بیشتر از یک نشان دهنده کارامدي
قانون و همبستگی مثبت بین دو مجوعه مقادیر پیشین
و پیآیند میباشد .در تمامی قوانین جدول  4به جز
قانون شماره  10مقدار بهبود بیشتر از یک میباشد .در
قانون شماره  10مقدار بهبود برابر مقدار  0/74میباشد.
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لذا قانون شماره  10قانون ناکارامدي میباشد و
همبستگی منفی بین دو مجموعه مقادیر پیشین (حجم
متوسط آب در شبکه آبیاري ،حجم کم نیاز آبی
گیاهان ،دماي کم هوا و حجم متوسط بارندگی) و پی-
آیند (باالآمدگی بین  0/2تا  1متر) وجود دارد.
بیشترین مقدار باالآمدگی در قانون یازدهم و
دوازدهم و در مقادیر پیشین هر دو قانون مقادیر درصد
رطوبت هوا زیاد و حجم آب برداشتی از چاه کشاورزي
کم میباشد .در قانون یازدهم در  17درصد مواردي که
مقدار درصد رطوبت هوا زیاد ،حجم آب در شبکه
آبیاري و حجم آب برداشتی از چاه کشاورزي کم بوده،
مقدار باالآمدگی بیشتر از یک متر شده است .همچنین
با مقدار پشتیبان  6درصد احتمال رخ دادن مقادیر
پیشین و پیآیند قانون یازدهم همزمان بوده است.
مقدار بهبود نیز برابر  0/4میباشد که نشان دهنده
کارامدي این قانون و همبستگی مثبت دو مجموعه
مقادیر پیشین و پیآیند قانون یازدهم میباشد .در
قانون دوازدهم در  11درصد مواردي که حجم نیاز آبی
گیاهان ،حجم آب برداشتی از چاه کشاورزي و دماي
هوا کم و درصد رطوبت هوا زیاد بوده ،مقدار باالآمدگی
بیشتر از یک متر شده است و با مقدار پشتیبان 2
درصد مقادیر پیشین و پیآیند همزمان رخ داده است.
مقدار بهبود نیز برابر  2/07که از مقدار یک بیشتر می-
باشد ،لذا همبستگی مثبت بین دو مجموعه مقادیر
پیشین و پیآیند قانون دوازدهم وجود دارد.
در مقادیر پیشین  44 ،70و  01درصد کل قوانین
جدول ( ،)4به ترتیب شامل مقدار حجم بارندگی ،دماي
هوا و درصد رطوبت هوا بوده است .لذا میتوان بیان
کرد مقدار بارندگی بیشترین تأثیر و بعد از آن به ترتیب
مقادیر دما و رطوبت هوا بیشترین تأثیر در تغییرات
عمق آبخوان داشتهاند.
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The mining association rules for water table fluctuations analysis of Ghazvin city
by Apriori algorithm

Seyyed Hassan Mirhashemi1, Parviz Haghighat jou⃰2, Farhad Mirzaei3, and Mehdi Panahi4

Abstract
The necessity of existence of a model is very important for suitable planning along with
management of ground water resources and with regard to water scarcity and decline aquifers.
Because of various factors in the amount of changes the depth of the aquifer can be effective. in
this article by using association rules, dependency between aquifer depth changes in irrigation
network of Qazvin city and human and natural factors affecting on it, was investigated. for the
years 2001 to 2015 using Apriori algorithm. to evaluate accuracy of the rules used three
indicator such as lift, support percent and confidence percent.The results show that the
maximum positive correlation has been between two sets of the Antecedent value, consisting
high percent of relative humidity and low volume of water in irrigation network and withdraw
of agricultural water, and Consequent, rising of aquifer depth more than one meter. With 4.8
percent of support it can be stated that effective factors on aquifer fluctuations are low
precipitation, high volume of water in irrigation network and high crop water requirements
occurred simultaneously with decline of 0.3 to one meter. In cases that the temperature was
high, air humidity and precipitation were low, the decline has been 0.3 to one meter with 66
percent of confidence. Furthermore, due to the derived association rules by increasing
withdrawal of water from the well, air temperature, volume of water in irrigation network and
crop water requirements, causes aquifer drops and On the other hand, increasing air humidity
and precipitation causes a slump in aquifer decline.
Keywords: Air humidity, Association algorithm, Data mining, Irrigation network, Rainfall
depth.
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