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کمترین  برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور با استفاده از مدل رگرسیون
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 خالصه

های آب رویا دارد، ازاینتری نسبت به متوسط دنخشک، ازنظر منابع آب وضعیت نامطلوبی خشک و نیمهایران به علت قرار گرفتن در منطقه 

-ن رضوی میب در استان خراساهای پرآترین دشتهای مختلف است. دشت نیشابور یکی از مهمزیرزمینی، منبع مهم تأمین آب مصرفی در بخش

 متر درسانتی 74توسط افت مرویه از منابع آب زیرزمینی باعث ایجاد کند. برداشت بیباشد که نقش مهمی در تولید محصوالت کشاورزی ایفا می

ارایی حاضر ک شلذا در پژوه ی علمی و مدیریت صحیح این منابع آبی است.ی بهینه از منابع آب زیرزمینی مستلزم احاطهسال شده است. استفاده

راز رهای تنظور پارامتم. بدین رهیافت رگرسیون کمترین مربعات فازی در برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور مورد ارزیابی قرار گرفت

نجانده مترین فازی گشده استحصالی و میانگین بارندگی ماهیانه با اعمال تأخیر زمانی یک تا دوماهه در یک مدل رگرسیون کآب، حجم آب تخلیه

اران در این فصل برغم کاهش شدید بود. علی 2R=83/0و  ERMS، 41/5=MAE=34/5شد. نتایج پژوهش نشان داد بهترین دقت در ماه خرداد با

 بینی سطح آب داشت.در پیش خوبیهای با تأخیر یک تا دوماهه نتایج ستان، اعمال ورودیتاب
 

 آب زیرزمینی، دشت نیشابور، پیزومتر، رگرسیون کمترین مربعات فازی.کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1

 
به علت قرار  . ایران]1[شود ک محسوب میخشنیمه وویژه در مناطق خشک آب زیرزمینی منبع اصلی تأمین نیازهای کشاورزی، شرب و صنعتی به

های متعدد و طوالنی و نوسانات سالیمتوسط دنیا دارد. خشک تری نسبت بهخشک، ازنظر منابع آب وضعیت نامطلوبی خشک و نیمهگرفتن در منطقه

های خشأمین آب مصرفی مردم در بی، منبع مهم تهای زیرزمینرو آبکند. ازاینویژه منابع آب سطحی را تشدید میزیاد آب و هوایی، کمبود آب، به

هر منطقه  یستم منابع آبی علمی و اصولی بر سبرداری و احاطهحیح در بهرهصهای زیرزمینی مستلزم مدیریت ی بهینه از منابع آبمختلف است. استفاده

ت. ال نابودی اسها خشک و یا در حاز قنات مینی، بسیاریهای آب زیرزازحد مجاز از سفره. در حال حاضر در کشور به دلیل برداشت بیش]2[است 

  .]3[میلیارد مترمکعب کسری مخزن مواجه است  5/5مخازن آب زیرزمینی کشور هرساله با 

منظور . در همین راستا و به]4[های آن پیچیده است سازی نوسانات سطح آب زیرزمینی به دلیل پیچیدگی ماهیت و عدم قطعیت در مؤلفهمدل

ناخت مستقیم رفتار یک سیستم آب زیرزمینی، الزم است تعداد زیادی چاه اکتشافی حفر گردد و آزمایشات پمپاژ و ژئوفیزیک صورت پذیرد. ش

-باشد. امروزه پیشرفتهای فراوان میصورت مداوم آماربرداری و ثبت گردد. کلیه موارد ذکرشده نیازمند صرف هزینههمچنین سطح آب زیرزمینی به

های ریاضی و کامپیوتری با استفاده از یکسری روابط بینی تراز سطح آب زیرزمینی توسط مدلمنظور پیشصورت گرفته در بخش هیدرولوژی، بههای 

ای نظرهبینی تراز آب زیرزمینی ازنقطه. با توجه به اهمیت پیش]5[ی آبخوان رو به گسترش است عنوان یک روش غیرمستقیم مطالعهپیچیده ریاضی، به

های هوشمند به دلیل آسانی کاربرد های ریاضی و سامانهباشد. در سال اخیر استفاده از مدلمختلف، یافتن روشی مناسب در این خصوص حائز اهمیت می

تراز سطح ایستابی  بینیهای گوناگون برای پیش. تحقیقات متعددی از مدل]6[یافته است های پیچیده افزایشها در تقریب معادلهو دقت باالی این مدل
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مدل میانگین  3بینی سطح آب زیرزمینی حوضه شاتوگه در ایالت کبک کانادا از منظور پیشطی پژوهشی به ]7[چان اند. آداموفسکی و فونگبهره جسته

در این پژوهش های مدل عصبی استفاده کردند، ورودی-های موجکهای عصبی مصنوعی و شبکه(، شبکهARIMAمتحرک خود همبسته یکپارچه )

های زمانی کاهش آب زیرزمینی را در غرب استرالیا، با استفاده ازسری ]8[های بارش، دمای متوسط و تراز آب زیرزمینی بود. بکسی و همکاران داده

ر هر چاهک سازی سطح آب زیرزمینی دسازی کردند. همچنین در دشت چمچال مدل شبکه عصبی برای شبیهمدت و بلندمدت مدلصورت کوتاهبه

را در  ANN و غیرخطی ARIMAروش خطی  ]10[. در تحقیقی جمالی و همکاران ]9[ای مورداستفاده قرار گرفت که نتایج مطلوبی ارائه نمود مشاهده

 تابع (،GSMی )های خودحافظه خاکستربا مقایسه پتانسیل مدل ]11[سازی نوسانات سطح آب زیرزمینی مورد ارزیابی قراردادند. ژانگ و همکاران مدل

 سازی نمودند.های زیرزمینی در یک آبخوان آزاد مدلبینی تراز سطح آب( برای پیشANFISو سیستم استنتاج عصبی فازی ) (RBF) یشعاعپایه 

-پیش یک مدل )معادله ها ساختنباشد. اساس تمام آنها میتوسط هیدرولوژی ست ترین ابزارهای مورداستفادهتحلیل رگرسیون یکی از مهم

ستفاده، یرهای مورداطعیت متغهای موردبررسی و عدم قهای مشاهداتی است. در برخی موارد به علت پیچیدگی زیاد ساختار سیستمبینی( بر اساس داده

ن بار لطفی زاده اولی برای .]12[باشد سازی با استفاده از توابع عضویت فازی میهای فازی در تحلیل رگرسیون ابزار مناسبی جهت مدلتئوری مجموعه

خوبی برای توان بهتئوری را می این های رگرسیونی پیشنهاد داد.های فازی در مدلهای فازی را بیان کرد و کاربردهایی از دادهمفاهیم مجموعه ]13[

های یناخت پیچیدگبشری در ش دم قطعیت ناشی از ضعف دانش و ابزارهای پیچیده بکار برد. نوع اول عسازی دو نوع اصلی عدم قطعیت در پدیدهمدل

ا در سیون فازی بایل رگرها خاص است. در اویک پدیده و نوع دوم عدم قطعیت مربوط به عدم صراحت و عدم شفافیت مربوط به یک پدیده یا ویژگی

ختلف رگرسیون فازی انجام مهای ای بین مدل. همچنین مقایسه]14[نظر گرفتن مینیمم میزان شاخص فازیت )میزان عدم قطعیت( موردتوجه قرار گرفت 

نیز صورت  ]12[نگ و ایوب چای بین رگرسیون فازی و رگرسیون معمولی توسط . مقایسه]15[های رگرسیون فازی و معمولی نیز اشاره شد و به تفاوت

شده است. ازآنجاکه در بسیاری از گرفتهبا موفقیت بکار  ]17[بینی و پیش ]16[های مختلف ازجمله مهندسی های رگرسیون فازی در زمینهگرفت. مدل

 قابله با عدممکارگیری رگرسیون فازی راهکاری برای خورد، بههای طبیعی به چشم میهای علوم هیدرولوژی پیچیدگی و عدم قطعیت پدیدهزمینه

ها هدات نادقیق و یا روابط بین آنبیعی عموماً مشاهای طبیان کردند در سیستم ]19[. باردوسی و همکاران ]18[دهد ها در دنیای واقعی ارائه میقطعیت

باشد. یمهیدرولوژی  یحوزه مبهم بوده، لذا استفاده از روشی منطبق با دنیای واقعی موردنیاز است. رگرسیون فازی روشی برای مطالعات واقعی در

دخانه حوزه آبخیز جریان ساالنه رو ]20[پرویز و همکاران  ت.های مختلف علوم هیدرولوژی رو به گسترش اساکنون کاربرد این رویکرد در شاخههم

به مدل  ن فازی نسبترگرسیو های زمانی و رگرسیون فازی برآورد نمودند. نتایج داللت بر برتری عملکرد رهیافتدریاچه ارومیه را به دو روش سری

های عصبی و بکهشمونتیت، -منمتغیر مستقل به سه روش پن 5فاده از تبخیر و تعرق بالقوه را با است ]21[سری زمانی داشت. شایان نژاد و همکاران 

-ود. ساداتبتعرق بالقوه -ی برتری رویکرد رگرسیون فازی نسبت به دو روش دیگر در برآورد تبخیردهندهرگرسیون فازی برآورد نمودند. نتایج نشان

. ستفاده کردندهای آزمایشگاهی اادهتخمین سرعت رسوب ذرات با استفاده از د منظورهای رگرسیون فازی بهدر پژوهشی از مدل ]22[هلبار و همکاران 

واقعی متغیر  شده( و مقادیرزدهینهای محاسباتی )تخمهای رگرسیون فازی مقادیر باقیمانده و یا اختالفات بین دادهنتایج نشان داد ازآنجاکه در مدل

ده و میزان خطا ش تعریف است، بنابراین استفاده از تکنیک رگرسیون فازی موجب کاهشقابل های سیستموابسته، با توجه به ماهیت فازی پارامتر

 ها بهتر و تخمین سرعت رسوب ذرات واقعی خواهد بود.بینیدرنتیجه، بازده پیش

 مهم تولیدات هایقطب کی ازمنابع آب زیرزمینی، ی برهیتکخشک و با ی با شرایط اقلیمی خشک و نیمهخراسان رضودشت نیشابور در استان 

ازحد یشعدد با افت بهای متترویه از منابع آب زیرزمینی و اضافه برداشدر این پژوهش، به دلیل استحصال بی موردمطالعهزراعی کشور است. منطقه 

طح آب سییرات تراز رآورد تغبقه، آب زیرزمینی یک منط ریپذ دیتجدی منابع رو بوده است. ازآنجاکه برای حفظ پایداری در توسعهآب زیرزمینی روبه

بینی تراز ر زمینه پیشت اندکی داند و تحقیقامناسبی در مباحث هیدرولوژی داشته کاراییهای رگرسیون فازی اهمیت بسزایی دارد و نظر به اینکه مدل

راز تی در برآورد یون کمترین مربعات فازرسها صورت گرفته است، لذا پژوهش حاضر باهدف ارزیابی کارایی رهیافت رگکارگیری این مدلآب با به

 سطح آب زیرزمینی آبخوان نیشابور انجام شد.

 

 

 هامواد و روش .2

 

 منطقه موردمطالعه 2-1

ی جنوبی ارتفاعات بینالود و در شمال شرق کویر کیلومترمربع، بخشی از حوضه آبریز کویر مرکزی بوده که در دامنه 38/3351دشت نیشابور با وسعت 

 44ً تا 35° 40 30ًَشرقی و عرض جغرافیایی  30° 59َ 10ًتا  57° 17 14ًَ خشک است. این دشت در طول جغرافیاییشده و دارای اقلیم نیمهکزی واقعمر
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-بند، سیاهورهای نیزهماهپلنگ، از جنوب به تپههای لیالجوق و یالالرأس ارتفاعات بینالود، از شرق به بلندیشمالی قرار داشته و از شمال به خط °36 39َ

ها ها و چاهها، چشمه. منابع آبی موجود در دشت شامل رودها، قنات]23[ی آبریز دشت سبزوار محدودشده است نمک و از غرب به حوضهکوه و کوه

 1زیرزمینی نقش دارند. شکل  شوند، قنوات نیز در زهکشی آبها منبع اصلی موردنیاز منطقه بوده که از آبخوان دشت نیشابور تغذیه میهستند. چاه

شده در خلل و فرج رسوبات آبرفتی است که های ذخیرهدهد. منابع آب زیرزمینی دشت نیشابور عمدتاً شامل آبموقعیت منطقه موردمطالعه را نشان می

های ورودی از ارتفاعات شمالی حوضه ها و سیالب مسیلآبخوان آزاد منطقه را تشکیل داده است. آبخوان این دشت عمدتاً از طریق مخروط افکنده

رشته قنات با مصارف  832دهنه چشمه و  908حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق،  2396. منابع آب زیرزمینی آبخوان نیشابور شامل ]24[گردد آبریز تغذیه می

وهوای منطقه دهد. آبرا نشان میوضعیت مصرف منابع آب زیرزمینی دشت  2شکل  .]25[باشد مختلف کشاورزی، شرب، صنعتی و بهداشت می

فدیشه -گراد و در ایستگاه محمدآباددرجه سانتی 13خشک تا خشک بوده و میانگین درجه حرارت ماهانه ایستگاه بار )معرف مناطق کوهستانی( نیمه

. دشت نیشابور ]26[است  شدهگزارشتر ممیلی 292 شطمتوسط برای محدود  طوربهگراد است. میزان بارندگی درجه سانتی 8/13)معرف مناطق دشتی( 

های آزاد آب مواجه شده، ی برای کاربردهای کشاورزی با مشکل افت شدید سفرهنیرزمیزهای های زیاد آبهای اخیر به علت برداشتدر سال

 .]26[به بعد، وزارت نیرو این دشت را ممنوعه اعالم کرده است  1356ی که از سال اگونهبه

 

 
  های پیزومتری حوضه و آبخوان دشتها، چاه. حوضه نیشابور و نمایی از رودخانه1شکل       

 

 
 ب(ن مترمکعو میزان تخلیه منابع آب از آبخوان نیشابور )میلیو ( نوعو میزان مصرف منابع آب دشت نیشابور )میلیون مترمکعب(، ب ( نوع. الف2شکل
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-ی شاخصمنظور مطالعه. به]26[، تراز سطح آب دشت نیشابور موردبررسی قرار گرفت 1388تا  1370ای از سال چاه مشاهده 57با استفاده از اطالعات 

تخراج ه نسبت به اسهای منطقیستگاهدر تمامی ا شدهثبتگیری و ی اندازههای ماهیانههای هیدرولیک آب زیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از داده

 همطالع این در تأثیرگذارند آب نبحرا در تخلیه که و بارش ماهانه شامل تغییر تراز سطح آبخوان اصلی عامل ی آن اقدام شد. دوو ماهانهمقادیر فصلی 

 اتیعمطال محدوده برای جداگانه صورتبه یسنجباران و کلیماتولوژی سینوپتیک، هایایستگاه هایداده از استفاده با آن مقادیر و گرفت قرارمدنظر 

غذیه و تهای بر سطح آب مانند داده اررگذیتأثگرفت. با توجه به پارامترهای  قرار مورداستفاده هیدرولوژی بیالن محاسبه در حاصل ارقام وشده محاسبه

ی شدههیخلتحجم آب  زا ت بودندهای مورداستفاده در این پژوهش انتخاب شدند، این پارامترها عبارتخلیه سفره، تأخیر زمانی پارامترهای فوق، داده

-ه )میلیرندگی در ماجموع باممتر(، متر(، مجموع بارندگی در دو ماه قبل )میلیاستحصالی برحسب هزار مترمکعب، مجموع بارندگی در ماه قبل )میلی

 متر( و همچنین تراز سطح آب در ماه حاضر، یک و دو ماه قبل برحسب متر.
 

 مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی 2-3

گیری و متدالل، تصمیسته به اسها مشکل و یا مسائلی که وابای که درک آنهای پیچیدهرویکردهای فازی ابزار توانمندی جهت مسائل مربوط به سیستم

-وده و دادهیاد بیچیدگی زهایی است که دارای پسازی سیستمها بهترین وسیله برای مدلآید. به همین دلیل این روشباشد، به شمار میاستنباط بشری می

کارایی  وی باقابلیت ه سمت مدلباشد. رگرسیون فازی سبب ارتقاء مدل آماری بها مبهم و غیرصریح میها موجود نیست یا اطالعات آنهای کافی از آن

مناسب و تعیین ضرایب  ی. هدف اصلی در رگرسیون پیدا کردن مدل ریاض]27[بیشتر با تأکید بر درنظرگرفتن عدم قطعیت حاکم بر مسئله شده است 

داتی است ز خطای مشاهای ناشی باشد. اختالف بین مقادیر مشاهداتی و محاسباتمدل باهدف بهترین برازش نتایج مدل رگرسیون با مقادیر مشاهداتی می

-ه مبتنی بر تئوری احتمال مییک ک. بنابراین برخالف رگرسیون کالس]28[باشد ولی این تفاوت در رگرسیون فازی ناشی از ابهام در ساختار سیستم می

طورکلی برای برازش یک معادله رگرسیون خطی گذاری شده است. بههای فازی پایهرگرسیون فازی بر اساس تئوری امکان و تئوری مجموعه باشد،

های رگرسیون مبتنی بر تحلیل دلم -3های رگرسیون کمترین مربعات و دلم -2رگرسیون امکانی فازی،  هایمدل -1فازی سه دسته مدل وجود دارد: 

با مقادیر  ل رگرسیونای. هدف اصلی در رگرسیون فازی پیدا کردن مدل ریاضی مناسب و تعیین ضرایب مدل باهدف بهترین برازش نتایج مدبازه

ای در این زمینه ادامه طور گستردهتحقیقات به ازآنارائه شد و پس ]14[باشد. رگرسیون خطی فازی اولین بار توسط تاناکا و همکاران مشاهداتی می

 اشاره نمود. ]12[و چنگ و ایوب  ]29[های پیشنهادی ساویچ و پدریچ توان به روشیافت که در این میان می

 صورت زیر است:فازی به ونیرگرسفرم کلی تابع 

 
)1(Ỹ =Ã0+Ã1X1+Ã2X2+ Ã3X3+…+ÃnXn 

 

اعداد   nX ،... و 0X،1X ،2X ،1Xای یعنی اعداد فازی و متغیرهای ورودی مشاهده nÃ ،... و 1Ã ،0Ã، 2Ã ، 3Ãکه ضرایب این معادله یعنی 

ود دارد و در هر ای وجی مشاهدهسطر داده m د. فرض کنید مقدارها فازی هستنها قطعی و خروجیباشند. در بیشتر مسائل طبیعت ورودیمعمولی می

پهنای  iCل باشد )در این شک 3صورت مثلثی متقارن به شکل باشد. همچنین فرض کنید عدد فازی بهوجی می( و یک متغیر خرijXمتغیر ورودی ) n سطر

 مرکز عدد فازی(. iPعدد و 

 
 . تابع عضویت ضرایب فازی3شک
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د، هدف مدل ستنه یفاز ریغها ریزی خطی است. در این حالت که دادههای حل رگرسیون خطی فازی تبدیل آن به مسئله برنامهیکی از روش

اربر که توسط ک hقدار معینی مانند مها از یک ی که درجه عضویت متغیر خروجی فازی برای تمام دادهاگونهبهاست  Aرگرسیون تعیین مقادیر بهینه 

 سطر داده باید نامساوی زیر صادق باشد:  mبرای گریدانیببهباشد.  تربزرگشود تعیین می

 (2) μyj (yi)≥h 

 

 :ه نمودصورت زیر ارائتوان بهریزی خطی را میبا توجه به مطالب مذکور تابع هدف و قیدهای مسئله برنامه بنابراین 

 تابع هدف:

.
1 1

XCmcMinimize ij

m

j

n

i
i 

 

)3(  

 قیدها:

)4(   yxcchxpp ijijioijio   )1(  

   
yxccxpp

ijijioijio
h 





   )1(

)5( 

 

مکانی اگرسیون های رده از روش کمترین مربعات فازی است. در مدلیکی دیگر از رویکردهای حل مسائل رگرسیون خطی فازی، استفا

ای هف بین دادهردن اختالهای رگرسیون کمترین مربعات، هدف مینیمم کدر مدل کهیدرحالهدف مینیمم کردن مجموع فازی بودن ضرایب معادله بود 

از  که ترکیبی ]29[دریچ در این پژوهش از رویکرد ساویچ و پ ادشدهشنهیپهای متعددی . برای این کار روش]27[باشد مشاهداتی و محاسباتی می

مولی ن مربعات معیون کمتریی شد. بدین منظور در ابتدا ضرایب رگرسریگبهرهکمترین مربعات معمولی و روش مینیمم کردن میزان فازی بودن است، 

 ( محاسبه شد:2ی )ی از رابطهامشاهدهی هادادهبرای 

 



 
























m

i

m

i
ii

m

i
i

m

i
i

m

i
iy

xx

yxyx
A

m

1

2

1

2

111

0(6  )          

 

مشخص شد. در  (4ها در رابطه ) piار در برابر مرکز ضرایب معادله رگرسیون فازی قرار گرفت، بدین ترتیب مقد آمدهدستبهسپس ضرایب 

زی میای غیر فاهدهی و خروجی مشاکه در آن ضرایب فازی بوده و ورودشده ارائهی خطی زیربرنامهها از مدل  ciگام بعد برای مشخص کردن مقادیر 

ی خطی بر زیرنامهبره یک مدل ، کافی است کشدهانیبگشت. بنابراین برای حل یک مسئله رگرسیون کمترین مربعات فازی، طبق مطالب  استفادهباشد، 

 صورت پذیرفت. Lingo افزارنرم 11که این کار توسط نسخه  حل شود 5و  4اساس معادالت 

 

 ارزیابی مدل-2-4

سه آماره نیشابور، از ح آب زیرزمینی آبخوانبینی تراز سطمنظور پیشبه شدهاستفادهی دقت و توانایی مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی جهت ارزیاب

= سطح آب iPها، ادهد=تعداد کل Nاستفاده شد. که در این روابط  (2R( و ضریب تبیین )MAE(، متوسط مطلق خطا )RMSEی میانگین مربعات خطا )

 هستند: iOو  iPبه ترتیب متوسط مقادیر  oو pو  شدهمشاهدهسطح آب  =iOشده، ین زدهتخم
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 نتایج و بحث .3
 

است.  شدهدادهنشان  1ی تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور در نمودار نیبشیپنتایج حاصل از ارزیابی مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی در 

های مختلف و نوسانات سطح آب در فصول امترهای ورودی ماهکه این امر از تغییر در پار متفاوت است باهمهای مختلف دقت برآورد مدل در ماه
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های شبکه عصبی مصنوعی و کردند کارایی مدل گزارش ]30[ی تحقیق حاضر خاشعی سیوکی و همکاران هاافتهشود. همسو با یمختلف ناشی می

 بهبر اساس اطالعات پیزومتری در دشت بیرجند  ]31[ی و نخعی عرب ریماست. همچنین  افتهیکاهشهای زمستان فازی در ماه-استنتاج تطبیقی عصبی

ی نیبشیپمیزان بارندگی و برداشت با تأخیر دوماهه دقت مدل  واردکردنی نوسانات سطح آب زیرزمینی پرداختند، نتایج حاکی از آن بود که با نیبشیپ

های مورداستفاده در مقیاس روزانه یا رفته است. در اکثر تحقیقات دادهها و فصول مختلف در نظر نگیابد، تحقیق مذکور نوسانات را برای ماهافزایش می

های تابستان روند نزولی های زمستان روند صعودی و در ماهدر ماه کهیطوربهصورت ماهانه جدی بوده تغییرات سطح آب به کهیدرحالساالنه بوده 

قبل، مجموع بارندگی ماه قبل، مجموع بارندگی ماه و  دو ماهمجموع بارندگی در  ،شدههیتخلپژوهش حاضر پارامترهای حجم آب  دررو دارد. ازاین

و کمترین مقادیر  نییتب بیضرعنوان عوامل تأثیرگذار بر تغییر سطح آبخوان در نظر گرفته شد. باالترین و ماه گذشته، به دو ماهسطح آب  همچنین تراز

های عنوان یکی از ورودیاعمال تأخیر دوماهه بارش به با توجههای بهار مشاهده شد، طا در ماههای متوسط مطلق خطا و ریشه مجذور مربعات خآماره

 به افزایش نزوالت جوی در این دو ماه گذشته و تأثیر مستقیم آن در باال آمدن سطح آب است. با توجهمدل رگرسیون فازی افزایش دقت مدل 

، ANFISو برای مدل  ]32[ 99/0ضریب تبیین  ،های عصبی مصنوعیسطح ایستابی با استفاده از شبکهبینی تراز گرچه درتحقیقات انجام گرفته در پیش

دارای کارایی  شدهاستفاده، مدل تربزرگباشد و ضریب تبیین  ترکوچکی متوسط مطلق خطا ازآنجاکه هرچه آماره، اما]30[ گزراش شده است 86/0

مترین مربعات فازی نمایانگر مدل رگرسیون ک MAE و RMSE، 2R، زیرزمینی خواهد داشت، مقادیربینی تراز سطح آب منظور پیشتری بهمناسب

  باشد.ی تراز سطح ایستابی مینیبشیپکارایی مناسب این رهیافت در 
 

 
 ب و ج در نمودارهای الف، MAEو  2R ،RMSEهای ارزیابی مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی به ترتیب . تغییرات شاخص1نمودار

 

 گیرینتیجه .4

 
شود. ازآنجاکه سیستم ی محسوب مینیرزمیزی و مدیریت منابع آب زیربرنامهدر زمینه  توجهقابلهای مهم و برآورد تراز سطح ایستابی یکی از مؤلفههر 

بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از  نماید،باشد که برآورد تراز سطح آب را دشوار میآب زیرزمینی پیچیده و تحت تأثیر پارامترهای زیادی می

مدل رهیافت رگرسیون کمترین مربعات فازی متغیرهای تراز سطح آب، بارندگی و میزان تخلیه از آبخوان با اعمال تأخیر زمانی یک تا دوماهه در 

 بااعتباروهش امکان برآورد تراز سطح ایستابی را در این پژ شدههیتهرگرسیون فازی گنجانده شد. نتایج نشان داد مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی 

های زیرزمینی منظور کنترل میزان برداشت آب از سفرهکند بههای ماهانه به مدیران کمک میبینیکند. از طرفی استفاده از پیشمناسب فراهم می
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دقت مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی در برآورد سطح های حاصل از پژوهش حاکی از آن بود که رو دادهتصمیمات مؤثرتری اخذ نمایند. ازاین

و  RMSE،41/5=MAE=43/5های ارزیابی در ماه خرداد با از سایر فصول بود و باالترین شاخص ترنییپاهای زمستان آب دشت نیشابور در ماه

83/0=2R  های رگرسیونی فازی امکانی، کمترین ی روشیسهی آبخیز کشور و همچنین مقاهاحوضهمشاهده شد. لذا انجام تحقیقات مشابه در سایر

های رگرسیونی از پیشنهادات تهیه مدل بندی نهایی درمنظور جمعبینی تراز سطح آب، بهای در پیشمربعات فازی و رگرسیون فازی مبتنی بر تحلیل بازه

 باشد.منتج از این پژوهش می
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