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 3و علی شهیدی 3عباس خاشعی سیوکی ،2بیلندی پور رضامحسن  ،1سپیده زراعتی نیشابوری

 مهندسی آب، دانشگاه بیرجند علوم و دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه -1

 بیرجند دانشگاه ،آب مهندسی علوم و گروه ،استادیار-2

 بیرجند دانشگاه ،آب مهندسیعلوم و  گروه دانشیار،-3

 

 (Sepide_zeraati@yahoo.com) :رابط نویسنده رایانامهآدرس 

 
 خالصه

 ابع آبر پایداری مندی آن یژهنظر به اهمیت و وو همچنین رو به کاهش  استفادهقابلیک منبع آبی  عنوانبهمنابع آب زیرزمینی  گاهیبه جابا توجه 

یرزمینی، زمنابع آب  یدارپاالزمه دستیابی به مدیریت جامع و  شود.هم برشمرده می، مطالعه و مدیریت مناسب آن مخشکنیمهنواحی خشک و 

های دشت ترینمهمکی از صلخیزی، یذخیره آب و حا ازلحاظابور نیش. دشت باشدمیح آن در آینده سط وساناتن بینیپیششناخت رفتار سیستم و 

وده است. لذا هدف از پژوهش متر افت سطح آب زیرزمینی مواجه ب 2/0متوسط هرساله با  طوربه 1371شود. این دشت از سال محسوب میخراسان 

ک در های سینوپتیایستگاه سنجی،سنجی، بارانتبخیرهایی نظیر آوری اطالعات ایستگاهوسیله جمعبه نیشابور، تغییرات سطح آبخوان بینیپیش حاضر

هش در این پژو .باشدمی بخوان در سنوات آتیآسطح تغییرات  بینیپیش منظوربهروش رگرسیون فازی  کارگیریبهو  سالهی آماری سیبازه

. مدآ به دستندی بی پهنههانقشه آماریزمینهای تعیین شد و با استفاده از روششامل بارندگی و تخلیه پارامترهای مؤثر بر تراز سطح آبخوان 

با  شدههبکار گرفتل زیابی مدنتایج پژوهش در اردرنهایت با استفاده از مدل رگرسیون فازی امکانی سعی در برآورد تراز سطح آب زیرزمینی شد. 

-می 78/0و  81/7، 90/7ه ترتیب بها تبیین، نشان داد مقادیر این آماره ضریبو  طاخ قدر مطلقر میانگین مربعات خطا، استفاده از معیارهای مجذو

مدل رگرسیون فازی  بیان داشت توانمی روازاین به دست آمد. 88/0باشد. همچنین نسبت نیکویی برازش بین تراز آب محاسباتی و مشاهداتی 

 .ندکمناسب فراهم می بااعتباردر این مطالعه، امکان برآورد تراز سطح آبخوان را  شدهتهیه

 

 های هواشناسیسطح آب زیرزمینی، پیزومتر، داده افتکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1

 
صد کل آب در 3از  رو کمتبرای مصارف انسانی، مقداری محدود  مورداستفادهی زمین است. آب شیرین ات موجودات زنده در کرهی حیمایه آب،

آب مروزه اشته کرده است. ی تولیدات کشاورزی را بیش از گذی جمعیت، نیاز به آب سالم برای شرب و برافزاینده. رشد ]1[موجود کره زمین است 

ر ب سطحی و غیآست. منابع های اساسی کرده ابرداری صحیح از آن را جزو ضرورتشود که شناسایی منابع سالم و بهرهبها محسوب میکاالیی گران

بع ه مدیریت منابدارد. توجه  ، اقتصادی و سیاسی به دنبالاعیاجتمکه تبعات  های آبی را موجب شدهصحیح مدیریت نشوند بحران طوربه گرسطحی ا

رصدی آب در بخش د 70ی بیش از استفادهآب در کشورهایی مانند ایران که دارای اقتصاد متکی به محصوالت کشاورزی هستند با توجه به 

 .]1[ی، از اهمیت زیادی برخوردار است کشاورز

ی ممکن در جهت در بعضی مناطق تنها گزینهنیازهای خانگی، صنعتی و کشاورزی و  تأمینع در جهت مناب ترینمهمهای زیرزمینی یکی از بآ

محسوب شده و  خشکنیمهو بی در مناطق خشک آترین منابع بر این منابع آب زیرزمینی همواره یکی از مطمئنفزون  باشد.می نیازهااین  تأمین

 هاآنبهینه از این منابع بدون شناخت صحیح  برداریبهرهمدیریت و  ازآنجاکه دارد. ایویژههمیت دیگر اهای استحصال آب از این منابع نسبت به اقلیم
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رسد در طول سال امری ضروری به نظر میتغییرات تراز آب زیرزمینی  بینیپیشی هرچه مؤثرتر این منابع، استفاده منظوربهبنابراین نیست،  پذیرامکان

درصد منابع آبی  80بیش از  خشکنیمههای زیرزمینی در بسیاری از کشورهای واقع در نواحی خشک و دارد آبمی ظهارا ]4[ صداقت .]3؛2[

رو به  شدتبههای زیرزمینی، منابع آب زیرزمینی ز سفرهجاز آب ام ازحدبیششود. در حال حاضر، در کشور به دلیل برداشت شامل می را مورداستفاده

 ]6[ پرورجاننیریزی و  .]5[در شرایط بحرانی قرار دارند رویهبیهای آب زیرزمینی کشور به دلیل برداشت درصد از سفره 25 کهطوریبهکاهش است، 

 یافتهافزایشمیلیارد مترمکعب  6/4به میزان  1384تا  1350های زیرزمینی از سال از آب برداریبهرهلعاتی در دشت مشهد اعالم نمودند میزان طابر اساس م

های کشت آبی در شتح آب زیرزمینی در ایران در اغلب دطسمیلیارد مترمکعب دیگر افزایش یابد.  5/2به میزان  1399شود تا سال می بینییشپو 

های شمالی چین و دشت ایگنوگانگاتیک در هند، دشت لیقبهای دنیا )از وضعیت در بسیاری از دشت. این ]7[متر در سال افت دارد 1تا  5/0حدود 

باشد لذا یبا توجه به آنکه سیستم آب زیرزمینی پیچیده، غیرخطی و تحت تأثیر پارامترهای زیادی م .]8[است گونههمیننوب غربی آمریکا( نیز ج

مانند  آن متأثرتشخیص رفتار آبخوان به ازای تغییر در پارامترهای  از طرفی .]9[رسد دشوار به نظر میهای زیرزمینی امری ح آبتراز سط بینیپیش

تراز سطح  بینیپیشهای زیادی برای مدل حالتابه آورد.میمات مدیریتی مناسب را فراهم میبارندگی، دما، تبخیر و تعرق و برداشت آب امکان اخذ تص

-ندارد، میه تجارب قبلی ببوده و نیاز زیادی های مشاهداتی داده یپایهکه بر  ریاضی هایمدل. اندپیشنهادشدههای زیرزمینی توسط محققین مختلف آب

است.  شدهانجامبررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی  منظوربهیقات متعددی تحق .]10[تراز آب زیرزمینی باشند  بینیپیشی مناسبی در توانند گزینه

اکبری و  .نمودند بینیپیش آب زیرزمینی دشت مراغه واقع در آذربایجان شرقی را تراز ،عصبی-های موجکبا کمک شبکه ]11[ نیکبخت و همکاران

 70آمار در این پژوهش ینی آبخوان مشهد را بررسی کردند، افت سطح آب زیرزم (GIS)از سیستم اطالعات جغرافیایی  گیریبهرهبا  ]12[ همکاران

 بهینه مدل تهیه باهدف ونیهای رگرسیاز مدلدر پژوهشی  قرار گرفت. موردبررسی( 1377-87و  1366-76ساله ) 10دوره  2ای در طی چاه مشاهده

 منطقه زیرزمینی آب ریاضی مدل تحقیق این در .شد استفاده تهران جنوب کشاورزی اراضی برای زیرزمینی و سطحی هایآب از تلفیقی استفاده

 ماهانه صورتبه ایستابی سطح تنوسانا بر متأثر بین پارامترهای آماری رابطه و شدهتهیه زیرزمینی آب سطح تغییرات سازیشبیه منظوربه موردمطالعه

 و میزان ورودی اساس بر و اجراشده مکرر صورتبه ریاضی مدل معادالت رگرسیونی، تعیین منظوربه .شد اجرا سازیبهینه مدل آن بر اساس و تعیین

 و پرباران هایفصلدر  آب سطح باالآمدگی به علت آب سطح نوسانات معادالت استخراج شد هاآن بین رگرسیونی معادله مدل، هر برای خروجی

 استحصالی دبی شامل غیرخطی معادالت رگرسیونی این در مورداستفاده ارامترهای. پشد انتخاب ماهانه صورتبه باران کم فصول در آن افتادگیپایین

 .است شدهگرفته نظر در نیز دشت سطح در و تخلیه تغذیه هایچاه دبی میزان تحقیق این در. است بوده ماهانه بارندگی و ساالنه صورتبه هاچاه از

با  ]14[ژانگ و همکاران  .]13[معادالت رگرسیونی دشت حاصل شد آن اساس بر و تعیین مترمربع 250000 مساحت در هر پیکسل برای اطالعات

تراز سطح  بینیپیش( برای ANFISو سیستم استنتاج عصبی فازی ) (RBF) یشعاعپایه  تابع (،GSMهای خودحافظه خاکستری )مقایسه پتانسیل مدل

 نمودند. سازیمدلدر یک آبخوان آزاد  زیرزمینیهای آب

 آماری ابزار ترینمهم از یکی رگرسیون تحلیل و کنترل سطح ایستابی استفاده از معادالت رگرسیونی است. بینیپیش هایروشیکی از 

از  برخی در .است مشاهداتی هایداده اساس ( بربینیپیش مدل )معادله یک ساختن اهآن تمام باشد. اساسمی هاهیدرولوژی ست توسط مورداستفاده

 رگرسیون تحلیل در فازی هایتئوری مجموعه ،مورداستفاده متغیرهای قطعیت عدم و موردبررسی هایسیستم ساختار زیاد پیچیدگی علت به موارد

بر  هم فازی رگرسیون احتماالت و قوانین بر اساس آماری رگرسیون شباشد. رومی یفاز عضویت توابع از استفاده با سازیمدل مناسبی جهت ابزار

 مدل رگرسیونی و مشاهداتی هایداده بین محاسباتی خطای رگرسیون آماری تحلیل است. در فازی هایمجموعه هم تئوری و احتماالت تئوری اساس

های محققین زیادی روش .]15[ باشدمی مدل بودن ساختار فازی میزان صورتبه اخط فازی در رگرسیون ولی است نرمال توزیع با تصادفی متغیری

ای طور گستردهپس بهاند و ازآنبرای اولین بار به این مسئله پرداخته ]16[تاناکا و همکاران  اند.مختلفی جهت حل مسائل رگرسیون فازی ارائه نموده

 و چنگ و ایوب ]18[سلمینش  ،]17[ های پیشنهادی توسط ساویچ و پدریچبه روش توانمین میان تحقیقات در این زمینه ادامه یافته است که در ای

اخیر  هایسالدر  اند.مطالعات بسیاری در این زمینه انجام داده نیز، ]21[و سانچز و گومز  ]20[ایشیبوچی  ،]19[همچنین باردوسی  اشاره نمود. ]15[

 ٔ  درزمینه ]22[به مطالعات محمدی و طاهری  توانمیکه  است شدهگرفتههای مختلف به کار درزمینهیده و گرد هیدرولوژیمباحث فازی وارد علوم 

در  ]24[جریان رودخانه و شایان نژاد و همکاران  بینیپیشدر مورد  ]23[برازش توابع انتقالی خاک با استفاده از رگرسیون فازی، پرویز و همکاران 

-تکنیک جایبههای رگرسیون فازی )از مدل همچنین در پژوهش دیگری تانسیل با استفاده از رگرسیون فازی اشاره کرد.مورد برآورد تبخیر و تعرق پ

های آزمایشگاهی استفاده کردند. تخمین سرعت رسوب ذرات با استفاده از داده منظوربهبود(  مورداستفاده درگذشتههای رگرسیون کالسیک که 

ها است. ی فازی بین متغیررابطه یدهندهنشانهای مبهم و نادقیق فات بین مقادیر مشاهداتی و محاسباتی و وجود دادهمحققان اظهار داشتند اختال

اعداد فازی، ممکن است ابزار مناسب و کارآمدی برای دستیابی به ساختار فازی در  عنوانبهمدل رگرسیون فازی و تعریف سرعت رسوب  کارگیریبه
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فازی، با نتایج نشان داد استفاده از تکنیک رگرسیون  غیرخطی، مدل رگرسیون یادشدهوبات طبیعی به شمار آید. در پژوهش تخمین سرعت نشست رس

 .]25[ها بهتر و تخمین سرعت رسوب ذرات واقعی خواهد بودبینیپیش، بازده درنتیجهفازی موجب کاهش میزان خطا شده و 

زی در رگرسیون فا هایاز مدلمطالعات اندکی  تاکنونود، شعلم هیدرولوژی محسوب می نوینی درمبحث رگرسیون فازی، روش  ازآنجاکه

است  خشک بوده و طبیعییی خشک و نیمهباشد که دارای رژیم آب و هوادشت نیشابور نیز جزء مناطقی می .اندجستهب زیرزمینی بهره آتراز  بینیپیش

های الزم جهت توسعه شرطی جزو پیشهای مطالعاتی در مسائل آبپیشرفت روش موازاتبههمگام و های متعدد کارشناسی ریزیدر چنین وضعیتی برنامه

ند که کین بخش میاریتی در های مدیریزیباشد. به طبع آگاهی از روند تغییرات سطح آب زیرزمینی آبخوان کمک شایان توجهی به برنامهپایدار می

 .رددگرسیون فازی سعی در برآورد منطقی تغییرات سطح آبخوان نیشابور میهای رگدر این پژوهش، با استفاده از مدل
 

 

 هاروشمواد و  .2

 

 موردمطالعهمنطقه 
جوق و یال های لیاللندیاز شرق به بود، ارتفاعات بینال الرأسخطبریز کال شور نیشابور است که از شمال به ی آی آبریز نیشابور، جزئی از حوضهحوزه

 حوضه در طول اینشود. حدود میم ی آبریز دشت سبزوارکوه و کوه نمک و از غرب به حوزه نیزه بلند، سیاه ماهورهایتپهبه  پلنگ و از جنوب

وسعت کل حوضه آبریز است.  شدهدقیقه واقع 39درجه  36دقیقه تا  40درجه  35دقیقه و عرض جغرافیایی  30درجه  59دقیقه تا  13درجه  58جغرافیایی 

 بلندترین نقطه منطقه در ارتفاعات دهد.کیلومترمربع را دشت تشکیل می 4190یعنی  آن مترمربع ارتفاعات و بقیهکیلو 3160ه کیلومترمربع ک 7350حدود 

 1050د آباد جنگل( قرار دارد که حدوترین نقطه خروجی در محل خروجی دشت )حسینمتر ارتفاع دارد. پایین 3300بینالود واقع بوده که از سطح دریا 

 دشت یآب منابع دهد.شان مینی آبریز دشت نیشابور را در استان خراسان رضوی و ایران را موقعیت حوضه 1شکل  .]26[متر از سطح دریا بلندتر است

هنه چشمه د 908یق و نیمه عمیق، حلقه چاه عم 2396. منابع آب زیرزمینی دشت نیشابور شامل زیرزمینی است هایآب و سطحی هایآب شامل نیشابور

 سطحی هایآب .]27[ شودآب استخراجی از منابع زیرزمینی صرف فعالیت کشاورزی می %96که حدود  باشدرشته قنات با مصارف مختلف می 832و 

 بعضا   اهنالود( رودخانهبی دشت )ارتفاعات شمالی هایقسم در. باشندمی شوند،می زهکش شور توسط کال که دشت هایرودخانه رواناب شامل نیز

 که آب زیرزمینی منابع از مدتا ع دشت در نیاز آبی تأمین لذا باشندمی فصلی عموما  هارودخانه دشت جنوبی در حاشیه ولی باشندمی پایه دبی دارای

 شمال در نیشابور شهر هک است نیشابور شور کال آبریز هموار حوضه نسبتا  بخش نیشابور دشت آبخوان .گیردمی صورت باشندمی دسترس در دائما 

-می احاطه مختلف ماهورهایتپه سطتو اطراف از و شدهواقع شرقی( بلند بینالود )البرز ارتفاعات جنوبی دامنه در دشت این .دارد قرار دشت شرق این

 فرج و خلل از و دهمونفوذ ن زمین در نیشابور دشت به رسیدن از پس گیرندمی تنشأ ارتفاعات اطراف از که حوضه سطحی هایجریان و گردد

 .شودمی خارج حوضه( )خروجی آبادحسین از و حرکت غرب به از شرق زیرزمینی جریان صورتبه آبرفتی رسوبات

 

 
 ها و دشت در این حوضهی از رودخانهموقعیت حوضه نیشابور و نمای -1شکل
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 هاداده آوریجمع
 یشدهثبتو  گیریاندازهی انههای ماهیزیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از دادههای هیدرولیک آب ی شاخصمطالعه منظوربه در پژوهش حاضر

یشابور در نهای دشت اهچاربرداری با توجه به آمی آن اقدام شد. های منطقه نسبت به استخراج مقادیر فصلی و سالیانهبارش، تبخیر در تمامی ایستگاه

 و بارش شامل هوایی، و آب صلیا عامل دوتعیین شد.  هاسالاز سفره در این  ستابی، بارندگی و تخلیههای تراز سطح ایداده 1394تا  1365های سال

 سینوپتیک، هایایستگاه هایداده از استفاده با آن مقادیر و گرفت قرار مدنظر مطالعه این در تأثیرگذارند آب بحران در که تعرق و تبخیر میزان

. گرفت قرار مورداستفاده هیدرولوژی یالنب محاسبه در حاصل ارقام و شدهمحاسبه مطالعاتی محدوده برای جداگانه تصوربه سنجیباران و کلیماتولوژی

 از هاچشمه و هاقنات ا،هچاه طریق از تخلیه حجم همچنین و موردمطالعه محدوده به خروجی و ورودی زیرزمینی و سطحی جریان به مربوط هایداده

 تحلیل، در که اندبوده مهمی مترهایپارا از تخلیه میزان و افت میزان ها،چاه در آب عمق این، بر عالوه. است قرارگرفته ستفادهموردا نیرو وزارت آمار

 گرفته است. مورداستفاده

 

 روش رگرسیون فازی
که رگرسیون درحالی گرددبه میمشخص برای متغیر خروجی محاسدر رگرسیون خطی کالسیک به ازای هر سری از متغیرهای ورودی، تنها یک مقدار 

 شود،می تابع عضویت نشان داده صورتبهیک توزیع امکانی که  وسیلهبهاین مقادیر  زند.یمای از مقادیر ممکن را برای متغیر خروجی تخمین فازی بازه

تئوری  تئوری امکان و ازی بر اساسرگرسیون ف باشد،بنابراین برخالف رگرسیون کالسیک که مبتنی بر تئوری احتمال می گردند؛مشخص می

های رگرسیون دلم -1معادله رگرسیون خطی فازی سه دسته مدل وجود دارد:  برای برازش یک طورکلیبه .گذاری شده استهای فازی پایهوعهمجم

ن مدل ی در رگرسیون فازی پیدا کرداصل هدفای. رسیون مبتنی بر تحلیل بازهرگ هایدلم -3رگرسیون کمترین مربعات و  هایمدل -2امکانی فازی، 

ینی اهداتی و تخممش مقادیرین ب. اختالف باشدمیبهترین برازش نتایج مدل رگرسیون با مقادیر مشاهداتی  باهدفریاضی مناسب و تعیین ضرایب مدل 

 .]28[ناشی از خطای مشاهداتی است ولی این تفاوت در رگرسیون فازی ناشی از ابهام در ساختار سیستم است 

دله رگرسیون را با کمینه کردن ها بهترین معامدلارائه گردید. این  ]29[های رگرسیون امکانی فازی اولین بار توسط تاناکا و همکاران مدل

از مدلکی یشود. انجام می دهد. این کار با کمینه کردن مجموع کل پهنای توابع عضویت ضرایب فازی معادله رگرسیونمیزان فازی بودن به دست می

ر پژوهش حاضر از این که د باشدای غیر فازی میو خروجی مشاهده فازی امکانی، مدلی است که در آن ضرایب فازی بوده و ورودی رگرسیونهای 

 اهاین مدلدر  ت.خطی یا غیرخطی اس ریزیبرنامهائل غالبا  مبتنی بر حل مس این روشی رگرسیون بر پایه هایمدلیافتن  است. شدهگرفتهمدل بهره 

دار متغیر ای مستقل، مقسیون و به ازای مقادیری از متغیرهبر پایه مدل رگر کههنگامی دیگرعبارتبهمتغیر وابسته تحلیل امکانی دارد.  بینیپیشخطای 

 شود:ته میر گرفگرسیون فازی ارتباط بین متغیرهای ورودی و خروجی به شکل زیر در نظدر این نوع ر کند.می بینیپیشوابسته را 

)1(Ỹ=Ã0+Ã1X1+Ã2X2+ Ã3X3+…+ÃnXn 

 nx و... ، 0x،1x ،2x ،1xای یعنی یرهای ورودی مشاهدهاعداد فازی و متغ nÃ ... و، 0Ã،1Ã ،2Ã ،3Ãطور که ضرایب این معادله یعنی به

شود. هدف این عنوان خروجی به دست آورده میهب Ỹی، یک عدد فازی مانند متغیر ورود nباشند. با توجه به رابطه ذکرشده برای هر اعداد معمولی می

ای به دست گونهبه nÃ ... و، 0Ã،1Ã ،2Ã ،3Ãای، ضرایب فازی مربوط به رابطه مذکور یعنی های مشاهدهاست که بر اساس یک مجموعه از داده

 نهادشدهپیشتلفی ای مخهرگرسیون خطی فازی، الگوریتم سائلل محای بر داشته باشد.های مشاهداتی دادهبهترین برازش را بر روی آورده شود که معادله

 ایگونهبهی امکانی ضرایب رگرسیون فاز در روش .خطی است ریزیبرنامهتبدیل مسئله رگرسیون خطی فازی به یک مسئله  هاآناست که یکی از 

خطی را  ریزیبرنامهله یدهای مسئمطالب مذکور تابع هدف و ق به با توجه؛ ها حداقل گرددروجی فازی برای تمام مجموعه دادهشود که پهنای ختعیین می

 .ارائه نمود 1جدول  صورتبه توانمی

 

 غیر فازیبرای حل رگرسیون خطی با مشاهدات  ریزیبرنامه. مدل 1جدول 

 .Ỹ =Ã0+Ã1X1+Ã2X2+ Ã3X3+…+ÃnXn)2( معادله رگرسیون:

. تابع هدف:
1 1

X ij

m n
CimcMinimize

j i
 
 

)3( 

( 4)  قیدها:  
yxccxpp

ijijioijio
h 





  )1(
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(5)  

 

باشد و اعمال یای غیرفازی مدر این پژوهش از مدل رگرسیون فازی امکانی که در آن ضرایب فازی بوده و ورودی و خروجی مشاهده

متر برای رحسب میلیاستحصالی بر حسب هزارمترمکعب و میانگین بارندگی ب یبرحسب متر، حجم آب تخلیه شدهشامل: تراز  ورودیپارامترهای 

 آبخوان نیشابور استفاده گردید. یبرآورد تراز سطح آب زیرزمین

 

 ارزیابی مدل
ن ی میانگیارهمسه آ از ،آبخوان نیشابور تراز سطح آب زیرزمینی بینیپیش منظوربه شدهاستفادهمدل رگرسیون فازی  جهت ارزیابی دقت و توانایی

 :استفاده شد (2R( و ضریب تبیین )MAEمتوسط مطلق خطا )(، RMSEمربعات خطا )

 

 

)8( MAE=  
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و  iPبه ترتیب متوسط مقادیر  و و  شدهمشاهدهسطح آب  =iO، شدهزده= سطح آب تخمین iP، هاداده=تعداد کل N این روابطکه در 

iO هستند. 

 

 نیکویی برازش
دی طح آب برآورع تراز سنسبت اشتراک به اجتما این روشفازی این پژوهش، از آزمون نیکویی برازش نیز استفاده شد. در  رویکردبرای آزمودن  

 (.4)رابطه شد )محاسباتی( به تراز آب مشاهداتی )واقعی( استفاده 

)9( SH= 













i

n

i

n

BA

BA

1

1  

 باشد.= تراز سطح آب محاسباتی میB= تراز سطح آب مشاهداتی و A= نیکویی برازش، SHی فوق که در رابطه

 

 نتایج و بحث .3
 

ح آب تراز سط آوردبرتنی بر رگرسیون خطی فازی در رویکرد مب کار آیی توانمیهای ارزیابی مدل ی شاخصاز محاسبه آمدهدستبهبا استفاده از نتایج 

 منظوربهری تمناسب کار آییی دارا شدهاستفاده، مدل تربزرگباشد و ضریب تبیین  ترکوچکمیانگین مربعات خطا  یهرچه آماره ا بررسی نمود.ر

انی کیون فازی امرای مدل رگرسهای فوق ب، در پژوهش حاضر مقادیر آمارهذکرشدهبا توجه به روابط  تراز سطح آب زیرزمینی خواهد بود. بینیپیش

به  MAEو  2R ،RMSEکه مشخص است مقادیر  طورهماناست.  شدهدادهنشان  2گیری و در جدول برآورد سطح آب اندازه منظوربه شدهطراحی

 ی مجذور مربعاتشاخص ریشه های رگرسیون فازی، هرچه مقداربیان داشت در ارزیابی مدل ]30[ عراقی نژادآمد.  به دست 81/7و  90/7، 78/0ترتیب 

 نابراینب؛ ری برخوردار خواهد بوداز صحت باالت هادادهبر  شدهدادهباشد؛ مدل برازش  ترنزدیکو ضریب تبیین به یک  ترکوچک(، RMSEخطا )

دقت مناسب مدل  یدهندهنشانینی، تراز آب زیرزم بینیپیش منظوربه شدهطراحیهای مذکور برای مدل رگرسیون فازی امکانی ارزیابی شاخص

 ]31[ن و همکارا ژادساداتی نحاضر  هایباشد. در تأیید یافتهمی دشت نیشابور از آب زیرزمینیرت برآورددرخور توجه مدل در  کار آییو  شدهزیابیار

نه لیای سامشدههای گهبازسازی دادمناسبی جهت  کار آییگزارش کردند با توجه به شاخص ریشه مجذور میانگین مربعات خطا، روش رگرسیون فازی 

یب رطوب به ترتلیم نیمه مهای حداکثر بارش در اقتخمین دادهضریب تبیین و میانگین مربعات خطای مدل رگرسیون فازی برای ن همچنیبارش دارد. 

 .]32[است  شدهگزارش 9و  74/0 خشکنیمهو در اقلیم  7/15و  75/0

yxccxpp
ijijioijio

h 





  )1(
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 تراز سطح آب فازی امکانی در برآوردنتایج ارزیابی دقت مدل رگرسیون  .2جدول 

 1ارزیابی مدل هایشاخص مدل

RMSE MAE 2R 

 78/0 81/7 90/7 رگرسیون فازی امکانی
 (2R( و ضریب تبیین )MAE(، قدر مطلق خطا )RMSEی مجذور مربعات خطا )ریشه 1

 

ید، آکه از نام آن برمی طورهمان در این پژوهش، از آزمون نیکویی برازش نیز استفاده شد. شدهاستفادهبرای آزمودن مدل رگرسیون فازی 

مچنین کویی برازش هی نسبت نی. محاسبهرودبه کار می نهاست یا  شدهدادهبرازش  خوبیبهآزمون نیکویی برازش برای تعیین اینکه آیا یک توزیع خاص 

ازی و نمودار ب فتراز سطح آهرچه نمودار  شوند. بندیرتبهها برازش دارند، با داده چقدر خوبآنکه  برحسبرا  شدهثابت هایتوزیعکند تا کمک می

، بیانگر دقت خوب بیشتر باشد 45/0بت از است. اگر این نس شدهطراحیدقت مدل فازی  یدهندهنشانبیشتری داشته باشند،  تراز مشاهداتی همپوشانی

و تراز آب برآوردی توسط  بین تراز سطح آب مشاهداتینیکویی برازش  .]33[باشد، دقت مدل باالتر است  ترنزدیکمدل و هرچه این نسبت به یک 

مدل  کارگیریبهبا  ]34[ ارانمحاسبه شد. مبارکی و همک 88/0افزار متلب انجام شد. این نسبت برای پژوهش حاضر مدل رگرسیون فازی امکانی در نرم

 مدل مذکور و بین رسوب برآوردی حققان نسبت نیکویی برازشکردند، این م سازیمدلرا  رودزایندهی آبخیز رگرسیون فازی بار رسوبات دو حوضه

بیشتر باشد،  45/0ن نسبت از ، اگر ای]35[و همچنین طاهری ]33[های پژوهش و همکاران با توجه به یافتهگزارش نمودند.  73/0مقادیر مشاهداتی را 

دشت  رزمینیزیح آب برآورد تراز سط منظوربهها برازشی بر دادهمدل رگرسیون فازی وهش حاضر دقت بنابراین در پژ؛ برازشی مطلوب استدقت مدل 

 ت.سار مطلوب ابسی نیشابور
 

 

 گیرینتیجه .4

 
م عد به با توجه، مری دشوار استهای زیرزمینی اتراز سطح آب بینیپیشباشد لذا تحت تأثیر پارامترهای زیادی می و سیستم آب زیرزمینی پیچیده

 صورتبهش حاضر در پژوهختار در مقیاس حوزه، این سا دخیل در تراز یک آبخوانو نیز ابهام در شناخت فرآیندهای  شدهمشاهدهی هادادهقطعیت در 

 برآورد تراز آدر بن فازی مدل رگرسیو کاربرد روازایندرنظرگرفته شد و  غیر فازیو خروجی  ضرایب فازی و ورودییک تابع خطی فازی متشکل از 

در یک  ندگی ماهیانهمیانگین بار استحصالی و شدهتخلیهتراز آب، حجم آب  پارامترهای منظوربدین مورد ارزیابی قرار گرفت.  دشت نیشابورزیرزمینی 

 اعتباربابخوان را آح د تراز سطکان برآوردر این مطالعه، ام شدهتهیهنتایج نشان داد مدل رگرسیون فازی مدل رگرسیون امکانی فازی گنجانده شد. 

رازش بین تراز سطح آب بمحاسبه شد و نسبت نیکویی  78/0و  81/7، 90/7به ترتیب  2Rو  RMSE ،MAEارزیابی  هایشاخص، کندهم میمناسب فرا

 بود. 88/0فازی امکانی و تراز مشاهداتی  رگرسیونمحاسباتی توسط مدل 

 

 قدردانی .5
 

را  کر و امتنانوهش کمال تشپژ موردنیازهای آوری دادهمعراسان رضوی در جای استان خآب منطقه محترم مسئولینهمکاری  نویسندگان این مقاله از

 دارند.
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