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خالصه
يو دورهیمطالعاتيهر محدودهيبرایبودجه آبایآب النیب،هاها و مدیریت صحیح تخصیصيها و ورودیخروجنیتعادل بيبرقراريبرا

در یکليطایک خنهایتاًروبرو است، یمشکالتهمواره باي بیالن معادلهيااجزتعیین مستقل ودقیق نکهیبا توجه به ا.رددگمیمیتنظنیمعیزمان
باشد میجزعدم دقت در برآورد آن ي بیالن است که بیانگرلهي معاداجزابر فازياعمال یک مجموعه ضرایبمطالعه نیهدف ا. شودیمایجاد آن

و يبر رگرسیون فازیدر یک فرآیند مبتن،مشخص رایزمانيو دورهیبیالن در یک محدوده مطالعاتيمعادلهیکليتوان خطامیبه کمک آن و
روش . بعد مورد استفاده قرار گیردهايدر سالبیالن يمعادلهيتر اجزادر تعیین دقیقتواندینتایج م. به حداقل رساند،در سیستمخطا حداقل نمودن 

.دهدی را نشان میبخشرضایتاعمال شده و نتایج ساالنه یدر مقیاس زمانيدر استان خراسان رضوي آبریز ازغندحوزهبر اطالعات 

.، رگرسیون فازيي آبریز ازغندحوزهبیالن آب، : کلمات کلیدي

مقدمه.1

ها از طرفی و غیرقابل استفاده بودن درصد این آب97گویند، اما به دلیل شوربودن ي آب میزمین را آب فراگرفته و به آن کرهي درصد کره70گرچه 
فنی و از این رو نیازمند راهکاري . ]1[همواره با چالشی بزرگ براي تامین آب مورد نیاز روبروستهاي شیرین از طرفی دیگر بشرو توزیع نامناسب آب

راي مناطق مطالعاتی مختلف این راهکار تعیین و تنظیم بیالن آبی ب. مناسب جهت تنظیم و برقراري تعادل بین منابع موجود و توزیع و مصرف خواهیم بود
ي زمین متغیر باشد و ي آبریز کوچک تا کل کرهحوزهتواند از یک شرایط طراحی میبه ي مطالعاتی بسته منطقه. تهاي زمانی دلخواه اسو در دوره

گرچه که محدودیت وجود آمار و ،آبی یا پرآبی در نظر گرفته شودي کمتواند روزانه، فصلی، ساالنه و یا براي یک دورهي زمانی مطالعه میدوره
از علم به هر حال، هدف این شاخه. ي مطالعه تاثیرگذار باشدگیري ما در تعیین محدوده و دورهتواند در تصمیمده میگیري شاطالعات اندازه

.شودمینمایانتري هیدرولوژي برقراري تعادل گفته شده در چارچوب ضوابط موجود است که ضرورت برقراري آن هر روز به صورت برجسته
ي بیالن است که با مشکالت متعددي ها و اجزاي معادلهگیري براي آینده تعیین مولفهمهمترین کار در برقراري بیالن براي هر منطقه و تصمیم

شود، که گاهی این خطا از برخی از اجزاي یاد شده ي بیالن میگیري یک خطاي کلی در معادلهبه شکلمنجر این مشکالت در نهایت . روبروست
خطاي در هر صورت، . گیرداین خطا از سه منبع انسانی، دستگاهی و طبیعی ریشه می. بنابراین باید راهی یافت تا این خطا را کاهش داد. باشدتر میرگبز

م قطعیت ناشی از عدم قطعیتی است که معموالً به دو نوع عدم قطعیت اتفاقی و عداز هر جنسی که باشد،هاي هیدرولوژیکایجاد شده در سیستم
وجود دارد و مدليپارامترهاایهايدر ورودیعیو طبیذاتراتییتغشودکهیظاهرمیطیدر شرای عدم قطعیت اتفاق. شودبندي میسیستماتیک تقسیم
ندیفرآایت در مورد مدل که فقدان اطالعاآیدبه وجود مییدوم وقتيدسته. کندهاي فراوان آن را جبران میها و وجود دادهگیريتنها افزایش اندازه

مدلساختار ریاضی اطالعات در موردافتنیشیبا افزاتینوع عدم قطعنیا. میو اتفاقات نداشته باشهادهیاز پدیحیوجود داشته باشد و درك صح
].3و 2[کندیمدایکاهش پ

هاي تخمین و گیري اجزا و همچنین راههاي اندازهروشافزایش دقت وسایل وبراي کاهش عدم قطعیت اتفاقی و خطاي ناشی از آن بهترین راه 
گیري و اندازهايها، توزیع و تراکم مناسب ایستگاهگیرياندازهتواند در غالب افزایش تعدادگیري میافزایش دقت ابزار اندازه. باشدها میبرآورد آن

یدانشکده مهندس،عمرانمهندسیآب، گروه-عمرانیارشد مهندسیکارشناسيدانشجو١
یدانشکده مهندس،عمرانمهندسیگروهاستاد ٢
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بر این کار ما را تا حد بسیار زیادي به حقیقت نزدیک خواهد کرد، اما قطعاً هزینهستچه مشخص اآن. گیري نمایان شودرسانی و تجهیز ابزار اندازهروزبه
.کندزیادي را طلب میبوده و زمان و نیروي انسانی 

ي مدل و خطاي معادلهتابزار محاسباتی است که منجر به کاهش عدم قطعیت شناخوريآیی و بهرهاز این رو، تنها راه باقی مانده افزایش کار
به منجر در نهایت یاهاي نوین آزمایشگاهی و یا محاسباتی و استفاده از علوم مختلف دیگر است کهکارگیري روشاین کار نیازمند به. بیالن خواهد شد

در قالب دیدگاهی ، راهکارينترلدرنظرگرفتن کل سیستم به صورت یک حجم کبا خواهد شد و یا هاي جدید در برآورد هر یک از اجزا ي روشارائه
.کلی براي تعدیل بیالن آبی ارائه خواهد شد

شده را به هاي یادخطا و عدم قطعیت،یابی در قالب رگرسیون فازيو بهینهي بیالن آب در این مطالعه سعی شده است تا با درنظرگرفتن معادله
یابی عالوه بر کمینه ي بهینهگیرد که نتیجهها صورت میاین کار با در نظر گرفتن ضرایب مجهول فازي براي هر یک از اجزا و مولفه.حداقل برسانیم

آیند، میهاي گذشته به دست هاي سالکه به کمک نتایج داده،این ضرایب. ي بیالن، به دست آمدن این ضرایب نیز خواهد بودکردن خطاي معادله
.هاي آینده مورد استفاده قرار گیرندي بیالن در سالد در افزایش دقت معادلهنوانتمی

ي بیالن آبمعادله.2

تا یمحلاسیاز مق،یمکاناسیهر مقيو برایزمانيهر بازهيآب است که براانیجریوستگیاز پینیتخمیآبالنیبایبودجه طور که  گفته شد، همان
يکه چرخهرندیباز را در نظر بگستمیسکیدیبايدرولوژیهنیمتخصص. استمیقابل تعمن،یزميزهکش تا کل کرهکیاسیمقایيامنطقه

برابر تفاضل حجم )dS/dt(آب با زمانيرهیحجم ذخراتییصورت که تغنیبدشود،یتعادل جرم ميمعادلهکیبه لیتبدستمیدر آن سيدرولوژیه
:یعنی. ]4[از آن استیاز حجم خروجستمیبه سيورود

OutflowInflow
dt

dS
 )1(

.شونده میارائدر ادامه به ترتیبکه روابط آننوشته شودیو عمومینیرزمیز،یسطحدر سه حالتتواندیمآبالنیبيمعادله
IswRPssssgoutsins QQQQISITEQQQP  ;,,  )2(

IswRPgggggoutging QQQQISTEQQQI  ;,,  )3(
  STTEEQQQQP gsgsoutgingoutsins )()()()( ,,,, )4(

حجم Qs,out،مطالعاتیيبه محدودهيورودیسطحانیحجم جرQs,in،مطالعاتیيدر محدودهيجويهازشیحجم رPها، که در آن
ینیرزمیآب زانیحجم جرQg,out،مطالعاتیيبه محدودهيورودینیرزمیآب زانیحجم جرQg,in،مطالعاتیياز محدودهیخروجیسطحانیجر

نفوذ، I،...)چشمه، چاه، قنات، (از آبخوان یو خروجزیآبريبه حوزهيورودینیرزمیآب زانیکل جرمحجQg،مطالعاتیياز محدودهیخروج
QPيجويهازشیحجم نفوذ از ر،QRیسطحيهاانیحجم نفوذ از جر،QIياریحجم نفوذ از آب،Qsw صنعت و ،شربآب حجم نفوذ از

در یآب سطحيرهیذخراتییحجم تغ∆Ss،حجم تعرق از آبخوانTgاز آبخوان، ریحجم تبخEgحجم تعرق، Tsر،یحجم تبخEs،يکشاورز
خطا در ηs،مطالعاتیيآب در محدودهيرهیذخراتییحجم تغ∆S،مطالعاتیيآبخوان در محدودهيرهیذخراتییحجم تغ∆Sg،مطالعاتیيمحدوده

.باشندیمعمومیآب النیبيخطا در معادلهηو ینیرزمیآب زالنیبيخطا در معادلهηg،یآب سطحالنیبيمعادله
شود که تعیین هر یک از اجزاي ذکر شده با چه در تعیین خطاها و تشخیص عدم قطعیت در یک سیستم بیان گردید، مشخص میبا توجه به آن

ایین که ابهام و دقت پباشیمبه دنبال راهکاري بایست میبنابراین . هاي فراوانی براي تجزیه و تحلیل آن وجود داردخطا و عدم قطعیت همراه است که راه
.  پردازیممیفازي است که در بخش بعدي بیشتر به آنها منطقیکی از این راه. ناشی از عدم قطعیت را به حداقل برسانیم

منطق فازي.3

و به مرور زمان مورد توجه دانشمندان علوم مختلف ]5[دیمطرح گرديفازيهاتحت عنوان مجموعيادر مقالهزادهیپروفسور لطفتوسط ري فازي تئو
يفازيخود تئوریولباشندیبا ابهام و نامشخص مییهادهیپدشوند،یمفیتوصيفازيکه توسط تئورییهاستمیالبته، گرچه مسائل و س. قرار گرفت

از آن است تردهیجیپاریما بسیواقعيایدناول اینکه .وجود دارديفازيهاستمیسيبراهیدو نوع توجیدر حالت کل. دیآیبه حساب مقیدقيتئورکی
دیگر اینکه، .باشدصیقابل قبول و قابل تشخدیبايهمان فازاییبیتقرفیرو توصنیآن به دست آورد، از ايبراقیدقفیو تعرفیتوصکیکه بتوان 
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بر این کار ما را تا حد بسیار زیادي به حقیقت نزدیک خواهد کرد، اما قطعاً هزینهستچه مشخص اآن. گیري نمایان شودرسانی و تجهیز ابزار اندازهروزبه
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کیستماتیدانش  به صورت سنیايجهت مدلسازیاتیبه فرضنیبنابرا. کندیمدایپیروزافزونگاهیجايعصر اطالعات دانش بشريبا حرکت به سو
.دهدیقرار میمهندسيهاستمیوابسته به حواس در سيهايریگو اندازهیاضیريهايکه آن را همراه با مدلسازمیدارنیاز

به زبان انیها قابل بکه اطالعات آنباشندیمنبع افراد خبره و آگاه مکی. دو منبع هستندياطالعات مهم داراریعمليهاستمیسشتریدر ب
است که چگونه دونیابیترکنیدر ایسوال اساس. اندگرفته شدهجهینتیکیزیفنیاست که از قوانیاضیريهاو مدلهايریگاندازهگرید. استیعیطب
.]6[ت اسلیتبدنیهمدهدیانجام ميفازستمیسکیچه اساساً آن. فرموله کردیاضیريهارا در چارچوب مدليدانش بشرتوانیم

هاي فازيهاي فازيمجموعهمجموعه. . 11. . 33
ایتعلق دارد Aبه مجموعه ایXهر عضو از مجموعه مرجع ن،یبنابرا. دنباشیمنیو معحیصرق،یمرز دقيداراAيمانند مجموعهکیکالسيهامجموعه

کیبرابر Aعضو مزبور به مجموعه تیدرجه عضومییتعلق داشته باشد، گوAکیبه مجموعه کالسaعضو مانند کیکه یدر صورتنیبنابرا. ندارد
هاي برخالف مجموعه. باشدیبرابر صفر مAمجموعه بهbتیعضودرجه مییتعلق نداشته باشد، گوAبه مجموعه bرینظيکه عضویصورتودرباشدیم

يمجموعه فازکی1در حالت ب شکلÃمجموعه . باشدیباند مکینبوده بلکه به صورت قیو دقحیبه صورت صريفازيهامرز مجموعهکالسیک، 
به . مجموعه تعلق نداردنیاصال به اbتعلق دارد وعضو Ãبه مجموعه کامالaًعضو ،شودیمشاهده مکهيطوربه. دهدیرا نشان مXاز مجموعه مرجع 

نیواقع بوده، بنابراÃمرز مجموعه يبر روcاما عضو . باشدیو صفر مکیبرابر بیبه ترتÃيبه مجموعه فازbوaيعضوهاتیدرجه عضوگریدانیب
].7[باشدیمکیصفر و نیباشد و نه صفر، بلکه بکیتواندینه مÃيآن به مجموعه فازتیدرجه عضو

]7[ي فازيمجموعه-ي کالسیک  بمجموعه-هاي فازي و کالسیک، الفي مجموعهمقایسه–1شکل 
مجموعه کیچراکه تمام اطالعات مربوط به باشد،یبرخوردار ميفازيهامجموعهيدر تئورياژهیوتیاز اهميفازتیعضومفهوم تابع 

درجه زانیکه میدر واقع به تابع. شودیاز آن استفاده ميفازيهامجموعهيو در تمام کاربردها و مسائل تئورفیآن توصتیتابع عضولهیبه وسيفاز
با ودهدیرا نشان مÃيبه مجموعه فازxعضو تیکه درجه عضوندیگویمتیمجموعه نشان دهد، تابع عضوکیمختلف را به يهاعضوتیعضو

μÃ(x) کیبازه بسته صفر و ،يفازتیبرد توابع عضوکهیبوده در حالکیصفر و يمجموعه دو عضوکیکالستیبرد توابع عضو.شودیمدادهنشان
].8[باشدیم

اییخطتوانندیمتیتوابع عضو. عناصر مجموعه داده شده داشته باشديرا براتیاز عضویاجازه دارد درجات گوناگونتیتابع عضو
گیرد، توابع قرار میدر این تحقیق مورد استفادهچه آن2مطابق شکل . ]9[دنامتقارن باشنایمتقارن توانندیمنیهمچنوبا اشکال گوناگون ،یرخطیغ

. شوندمطرح میبه شرحی که بعداً خواهد آمد،ي بیالن آبعضویت مثلثی متقارن است که به عنوان ضرایب هر یک از اجزاي معادله

]10[تابع عضویت فازي مثلثی و متقارن–2شکل 
را در ) λ(و عدد المدا Ãيمجموعه فاز. ردیگیمورد استفاده قرار مکیکالسمجموعه کیبه يمجموعه فازکیلیتبديبراλيهابرش

:شودیمفیتعرریصورت زبهم،یدهینشان مAλو با مینامیمÃيمجموعه فازيمجموعه که آن را برش المداکیحال ).λ≤1≥0(دیرینظر بگ
})(|{ ~   xxA

A
)5(

هر . انتخاب کردλيتوان برایعدد متینهایب] 0،1[در بازه زیراکرد، لیمجموعه برش المدا تبدتینهایتوان به بیرا مÃيمجموعه فازهر 
].7[باشدمیλيمساوایشتریآن بتیبوده که درجه عضوÃعضو متعلق به مجموعه کیx∈Aλعضو 
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فازيگردد در حالی که رگرسیونخطی به ازاي هر سري از متغیرهاي ورودي، تنها یک مقدار مشخص براي متغیر خروجی محاسبه میرگرسیوندر 
شود، ي یک توزیع امکانی که به صورت تابع عضویت نشان داده میهلاین مقادیر به وسی. زنداي از مقادیر ممکن را براي متغیر خروجی تخمین میبازه

باشد، رگرسیون فازي بر اساس تئوري امکان و تئوري سیک که مبتنی بر تئوري احتمال میالبنابراین برخالف رگرسیون ک. گردندمشخص می
:]8[کرداز رگرسیون فازي استفاده توان میشرایط زیر دربه طور کلی. گذاري شده استهاي فازي پایهمجموعه
ايهاي مشاهدهناکافی بودن تعداد داده
 تبعیت خطاها از توزیع نرمالعدم
ي ارتباط بین متغیرهاي مستقل و وابستهمبهم بودن نحوه
وجود ابهام در ارتباط با یک پیشامد
سازي نادرست بودن فرضیات خطی

در این زمینه توسط محققان دیگر و سپس تحقیقات گسترده]11[مطرح شد1982در سال و همکارانTanakaرگرسیون فازي ابتدا توسط 
.انجام شد

هاي رگرسیون امکانی فازي که بهترین مدل. دنوجود دارهامدلازي رگرسیون خطی فازي سه دستهبه طور کلی براي برازش یک معادله
رگرسیون کمترین مربعات فازي که با کمینه کردن مجموع مربعات هايمدل. آورندي رگرسیون را با کمینه کردن میزان فازي بودن به دست میمعادله

اي، ضرایب و هاي رگرسیون مبتنی بر تحلیل بازهدر نهایت مدل. دهندخطاها یعنی اختالف بین خروجی مشاهداتی و محاسباتی این کار را انجام می
.]8[گیرند اي در نظر میي رگرسیون را به صورت اعداد بازههاي معادلهداده
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فازيگردد در حالی که رگرسیونخطی به ازاي هر سري از متغیرهاي ورودي، تنها یک مقدار مشخص براي متغیر خروجی محاسبه میرگرسیوندر 
شود، ي یک توزیع امکانی که به صورت تابع عضویت نشان داده میهلاین مقادیر به وسی. زنداي از مقادیر ممکن را براي متغیر خروجی تخمین میبازه

باشد، رگرسیون فازي بر اساس تئوري امکان و تئوري سیک که مبتنی بر تئوري احتمال میالبنابراین برخالف رگرسیون ک. گردندمشخص می
:]8[کرداز رگرسیون فازي استفاده توان میشرایط زیر دربه طور کلی. گذاري شده استهاي فازي پایهمجموعه
ايهاي مشاهدهناکافی بودن تعداد داده
 تبعیت خطاها از توزیع نرمالعدم
ي ارتباط بین متغیرهاي مستقل و وابستهمبهم بودن نحوه
وجود ابهام در ارتباط با یک پیشامد
سازي نادرست بودن فرضیات خطی

در این زمینه توسط محققان دیگر و سپس تحقیقات گسترده]11[مطرح شد1982در سال و همکارانTanakaرگرسیون فازي ابتدا توسط 
.انجام شد

هاي رگرسیون امکانی فازي که بهترین مدل. دنوجود دارهامدلازي رگرسیون خطی فازي سه دستهبه طور کلی براي برازش یک معادله
رگرسیون کمترین مربعات فازي که با کمینه کردن مجموع مربعات هايمدل. آورندي رگرسیون را با کمینه کردن میزان فازي بودن به دست میمعادله

اي، ضرایب و هاي رگرسیون مبتنی بر تحلیل بازهدر نهایت مدل. دهندخطاها یعنی اختالف بین خروجی مشاهداتی و محاسباتی این کار را انجام می
.]8[گیرند اي در نظر میي رگرسیون را به صورت اعداد بازههاي معادلهداده
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هاي فازي مشاهده شده نیز عدم قطعیت در نظر گرفته شده براي خروجیej. باشندیم) ج-7(تا ) الف-7(پارامترها مطابق روابط ،هاکه در آن
.کنندها تعریف مییک بازه براي خروجی3و مطابق شکل hباشند که با توجه به مقدار می

]10[ايهاي مشاهدهبراي خروجیhبرش –3شکل 
ي مورديمعرفی مطالعه.5

59˚8׳تا 58˚35׳این محدوده در طول جغرافیائی . محدودة مطالعاتی ازغند در استان خراسان رضوي و در غرب شهرستان تربت حیدریه قرار دارد

ه و دره، تیغ پایین، مول کوالرأس ارتفاعات شصتدشت ازغند از شمال به خط.شمالی واقع گردیده است35˚35׳تا 35˚8׳شرقی و عرض جغرافیائی 
الرأس ارتفاعات االرستان و شمشیر تیغ و از غرب کوه سر سفیدال و کال دره، کوه تربت و کال تجرود، از جنوب به خطتن، از شرق به شصتچهل

در هاي مطالعاتی که با محدودة مذکور مرز مشترك دارند، در شمال زاوه، رخ و عطائیه، در شرق زاوه و رشتخوار،محدوده. باشدژرف محدود می
.آمده است1ي مورد نظر در جدولحوزهخصوصیات فیزیکی .باشندآباد و در غرب ریوش و کاشمر میجنوب فیض

ي آبریز ازغندخصوصیات فیزیکی حوزه- 1جدول 

حوزه
مساحت

)کیلو متر مربع(
محیط 

)کیلومتر(
طول آبراهه یاطول 

)کیلومتر(اصلی 
ارتفاع متوسط

)متر(
شیب متوسط

)درصد(
ضریب 
شکل

نسبت 
گردي 

مستطیل معادل
)مترکیلو(عرض)کیلومتر(طول 

799/1874634/207457/65587/1499432/19438/0546/0539/80278/23ازغند

ازغندازغندآبریزآبریزييي بیالن در حوزهي بیالن در حوزهمعادلهمعادلهاجزاي اجزاي . . 11. . 55
:شودبراي آن به صورت زیر نوشته میعمومیي بیالني ازغند، معادلهحوزهو نیز با توجه به شرایط آبخوان ، آمار موجود با توجه به شرایط فیزیکی

  gsouts SETQP , )10(
از . وجود نداردحوزهورودي به اي یا موضعیرودخانهه جریان سطحیهستند کاي به گونهي مطالعاتیمحدودهباید دانست که، مرزهاي 

هاي مجاور حوزهبا حوزهاند و اینکه آبخوان قرار گرفتهحوزهبر هم منطبق نیستند و مرزهاي آبخوان داخل حوزهطرفی به دلیل اینکه مرزهاي آبخوان و 
، تبخیروتعرق از سطح آب زیرزمینی لت پایین بودن به ع. ي بیالن حذف شده استتبادل آبی ندارد، عبارات مربوط به تبادالت آب زیرزمینی از معادله

هاي از طرفی تغییرات ذخایر آب.اطالعات موجود تبخیروتعرق سطحی به صورت توامان محاسبه شده استبه و با توجه آبخوان ازغند ناچیز خواهد بود
در .آمده است2ساله در جدول17ي آماريدورهي ازغند براي حوزهي بیالن اجزاي معادله.باشدي ازغند قابل صرف نظر کردن میحوزهسطحی در 

موجود حوزهگیري بارش از آمار ایستگاه نامق استفاده شده و به این دلیل که ایستگاه دیگري با اطالعات معتبر و کافی در براي اندازهحوزهاین 
ایستگاه هواشناسی صنوبر که تنها ایستگاه با آمار مورد نظر ي تبخیروتعرق از آماربراي محاسبه. تعمیم یافته استحوزهباشد، اطالعات آن به کل نمی

هاي تبادالت جریان. ي تورك محاسبه گردیده استباشد استفاده شده و سپس تبخیر و تعرق واقعی ساالنه به کمک رابطهمناسب در این زمینه می
در نهایت باید دانست که . به دست آمده استحوزهو مساحت نهبارش ساالارتباط رواناب با اي و به کمک آنالیز منطقهبه صورت خروجی وسطحی

درصد 11ي عدد افزایش یافته و متوسط ضریب ذخیره7به 76اي که در سال چاه مشاهده6آمار هاي زیرزمینی با در نظر گرفتن ي آبتغییرات ذخیره
.اندبت و خروجی و ذخیره منفی منظور شدهمثحوزهها به ورودي2الزم به توضیح است که در جدول .محاسبه شده است

صنعتی اصفهانلی مهندسی عمران، دانشگاهبین الملکنگره نهمین
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هاي فازي مشاهده شده نیز عدم قطعیت در نظر گرفته شده براي خروجیej. باشندیم) ج-7(تا ) الف-7(پارامترها مطابق روابط ،هاکه در آن
.کنندها تعریف مییک بازه براي خروجی3و مطابق شکل hباشند که با توجه به مقدار می

]10[ايهاي مشاهدهبراي خروجیhبرش –3شکل 
ي مورديمعرفی مطالعه.5

59˚8׳تا 58˚35׳این محدوده در طول جغرافیائی . محدودة مطالعاتی ازغند در استان خراسان رضوي و در غرب شهرستان تربت حیدریه قرار دارد

ه و دره، تیغ پایین، مول کوالرأس ارتفاعات شصتدشت ازغند از شمال به خط.شمالی واقع گردیده است35˚35׳تا 35˚8׳شرقی و عرض جغرافیائی 
الرأس ارتفاعات االرستان و شمشیر تیغ و از غرب کوه سر سفیدال و کال دره، کوه تربت و کال تجرود، از جنوب به خطتن، از شرق به شصتچهل

در هاي مطالعاتی که با محدودة مذکور مرز مشترك دارند، در شمال زاوه، رخ و عطائیه، در شرق زاوه و رشتخوار،محدوده. باشدژرف محدود می
.آمده است1ي مورد نظر در جدولحوزهخصوصیات فیزیکی .باشندآباد و در غرب ریوش و کاشمر میجنوب فیض

ي آبریز ازغندخصوصیات فیزیکی حوزه- 1جدول 

حوزه
مساحت

)کیلو متر مربع(
محیط 

)کیلومتر(
طول آبراهه یاطول 

)کیلومتر(اصلی 
ارتفاع متوسط

)متر(
شیب متوسط

)درصد(
ضریب 
شکل

نسبت 
گردي 

مستطیل معادل
)مترکیلو(عرض)کیلومتر(طول 
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:شودبراي آن به صورت زیر نوشته میعمومیي بیالني ازغند، معادلهحوزهو نیز با توجه به شرایط آبخوان ، آمار موجود با توجه به شرایط فیزیکی

  gsouts SETQP , )10(
از . وجود نداردحوزهورودي به اي یا موضعیرودخانهه جریان سطحیهستند کاي به گونهي مطالعاتیمحدودهباید دانست که، مرزهاي 

هاي مجاور حوزهبا حوزهاند و اینکه آبخوان قرار گرفتهحوزهبر هم منطبق نیستند و مرزهاي آبخوان داخل حوزهطرفی به دلیل اینکه مرزهاي آبخوان و 
، تبخیروتعرق از سطح آب زیرزمینی لت پایین بودن به ع. ي بیالن حذف شده استتبادل آبی ندارد، عبارات مربوط به تبادالت آب زیرزمینی از معادله

هاي از طرفی تغییرات ذخایر آب.اطالعات موجود تبخیروتعرق سطحی به صورت توامان محاسبه شده استبه و با توجه آبخوان ازغند ناچیز خواهد بود
در .آمده است2ساله در جدول17ي آماريدورهي ازغند براي حوزهي بیالن اجزاي معادله.باشدي ازغند قابل صرف نظر کردن میحوزهسطحی در 

موجود حوزهگیري بارش از آمار ایستگاه نامق استفاده شده و به این دلیل که ایستگاه دیگري با اطالعات معتبر و کافی در براي اندازهحوزهاین 
ایستگاه هواشناسی صنوبر که تنها ایستگاه با آمار مورد نظر ي تبخیروتعرق از آماربراي محاسبه. تعمیم یافته استحوزهباشد، اطالعات آن به کل نمی

هاي تبادالت جریان. ي تورك محاسبه گردیده استباشد استفاده شده و سپس تبخیر و تعرق واقعی ساالنه به کمک رابطهمناسب در این زمینه می
در نهایت باید دانست که . به دست آمده استحوزهو مساحت نهبارش ساالارتباط رواناب با اي و به کمک آنالیز منطقهبه صورت خروجی وسطحی

درصد 11ي عدد افزایش یافته و متوسط ضریب ذخیره7به 76اي که در سال چاه مشاهده6آمار هاي زیرزمینی با در نظر گرفتن ي آبتغییرات ذخیره
.اندبت و خروجی و ذخیره منفی منظور شدهمثحوزهها به ورودي2الزم به توضیح است که در جدول .محاسبه شده است
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.کنندها تعریف مییک بازه براي خروجی3و مطابق شکل hباشند که با توجه به مقدار می
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ي مورديمعرفی مطالعه.5

59˚8׳تا 58˚35׳این محدوده در طول جغرافیائی . محدودة مطالعاتی ازغند در استان خراسان رضوي و در غرب شهرستان تربت حیدریه قرار دارد

ه و دره، تیغ پایین، مول کوالرأس ارتفاعات شصتدشت ازغند از شمال به خط.شمالی واقع گردیده است35˚35׳تا 35˚8׳شرقی و عرض جغرافیائی 
الرأس ارتفاعات االرستان و شمشیر تیغ و از غرب کوه سر سفیدال و کال دره، کوه تربت و کال تجرود، از جنوب به خطتن، از شرق به شصتچهل

در هاي مطالعاتی که با محدودة مذکور مرز مشترك دارند، در شمال زاوه، رخ و عطائیه، در شرق زاوه و رشتخوار،محدوده. باشدژرف محدود می
.آمده است1ي مورد نظر در جدولحوزهخصوصیات فیزیکی .باشندآباد و در غرب ریوش و کاشمر میجنوب فیض
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:شودبراي آن به صورت زیر نوشته میعمومیي بیالني ازغند، معادلهحوزهو نیز با توجه به شرایط آبخوان ، آمار موجود با توجه به شرایط فیزیکی
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از . وجود نداردحوزهورودي به اي یا موضعیرودخانهه جریان سطحیهستند کاي به گونهي مطالعاتیمحدودهباید دانست که، مرزهاي 

هاي مجاور حوزهبا حوزهاند و اینکه آبخوان قرار گرفتهحوزهبر هم منطبق نیستند و مرزهاي آبخوان داخل حوزهطرفی به دلیل اینکه مرزهاي آبخوان و 
، تبخیروتعرق از سطح آب زیرزمینی لت پایین بودن به ع. ي بیالن حذف شده استتبادل آبی ندارد، عبارات مربوط به تبادالت آب زیرزمینی از معادله

هاي از طرفی تغییرات ذخایر آب.اطالعات موجود تبخیروتعرق سطحی به صورت توامان محاسبه شده استبه و با توجه آبخوان ازغند ناچیز خواهد بود
در .آمده است2ساله در جدول17ي آماريدورهي ازغند براي حوزهي بیالن اجزاي معادله.باشدي ازغند قابل صرف نظر کردن میحوزهسطحی در 

موجود حوزهگیري بارش از آمار ایستگاه نامق استفاده شده و به این دلیل که ایستگاه دیگري با اطالعات معتبر و کافی در براي اندازهحوزهاین 
ایستگاه هواشناسی صنوبر که تنها ایستگاه با آمار مورد نظر ي تبخیروتعرق از آماربراي محاسبه. تعمیم یافته استحوزهباشد، اطالعات آن به کل نمی

هاي تبادالت جریان. ي تورك محاسبه گردیده استباشد استفاده شده و سپس تبخیر و تعرق واقعی ساالنه به کمک رابطهمناسب در این زمینه می
در نهایت باید دانست که . به دست آمده استحوزهو مساحت نهبارش ساالارتباط رواناب با اي و به کمک آنالیز منطقهبه صورت خروجی وسطحی

درصد 11ي عدد افزایش یافته و متوسط ضریب ذخیره7به 76اي که در سال چاه مشاهده6آمار هاي زیرزمینی با در نظر گرفتن ي آبتغییرات ذخیره
.اندبت و خروجی و ذخیره منفی منظور شدهمثحوزهها به ورودي2الزم به توضیح است که در جدول .محاسبه شده است
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٦

ي بیالن براي حوزه آبریز ازغنداجزاي معادله- 2جدول 

ي بیالن خطاي معادله
)میلیون متر مکعب(

تغییرات ذخایر آب زیرزمینی 
)میلیون متر مکعب(

هاي تبادالت جریان
میلیون متر (سطحی 

)مکعب

میلیون (تبخیروتعرق 
)متر مکعب

میلیون(بارش 
)متر مکعب آبیسال

72/46 09/22-  69/36- 73/684-  23/790 70-71 
83/19-  30/73- 06/37-  39/704-  91/794  71-72 

05/2-  97/16  48/10-  64/291-  09/283  72-73 
96/3  36/7  99/22-  11/569-  69/558  73-74 
93/6-  20/11  58/16-  75/462- 20/461 74-75 

80/1  41/22  22/13-  34/382-  96/374 75-76 
88/4  97/16-  94/31-  63/673- 42/727  76-77 

08/17-  88/2-  83/18-  32/505- 95/509 77-78 
57/5  73/22-  63/8-  51/203-  98/194 78-79 
59/26  73/46  97/10-  02/311-  84/301  79-80 
62/22  93/33  97/20-  46/542-  13/552 80-81 
30/43  01/32  81/27-  32/608-  43/667  81-82 
52/18  29/33  42/16-  80/455-  45/457  82-83 

37/5  61/17  87/16-  13/463-  76/467  83-84
28/10  81/28  34/9-  60/242- 41/233 84-85 
10/12  89/26  63/16-  30/460-  14/462  85-86 

36/9  61/25  33/8-  14/184-  23/176  86-87 

آبي بیالنمعادلهبه رگرسیون فازي هايمدلاعمال. 6

ي اجزاي معادله مطابق با به صورت کلی و براي همهیو عمومینیرزمیز،یسطحآب ي بیالنهامعادلههر یک از براي راریزي خطیمدل برنامهتوان می
به ) 9(و ) 7(ابطروهمچنینو) 10(يتوجه به معادلهو با ي ازغند با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی حوزهکه این مدلنوشت) 4(و ) 3(، )2(هاي رابطه

و )ه-12(، )د-12(،)و-11(،)ه-11(، )د-11(قیدهاي. شودمیبنديفرمول،تحت عنوان دو حالت یا دو مدل الف و ب، )12(و ) 11(روابط صورت 
هدف از این کار خارج کردن . انداعمال شدهبه مدل تهیه شده از آن و مدل مفهومی حوزهقیدهاي کمکی هستند که با توجه به شرایط فیزیکی )و-12(

فرض ارد،گیري وجود دها و شرایط اندازهمسئله از حالت ریاضی محض است که قیدهاي ذکر شده با توجه به عدم قطعیت و دقتی که در ایستگاه
تواند که بر حسب شرایط می،شودمیي بیالن در نظر گرفته یا همان خطاي معادلههاي خروجیبراي دادهحالت ب مقدار عدم دقتی براي مدل . اندشده

، ايهاي مشاهدهاز جمله افزایش تعداد چاه،بنا به دالیلیبه بعد 77-76سال آماري ازي ازغند به عنوان نمونه در حوزه.هاي مختلف متفاوت باشددر سال
ي با توجه به توصیهhها در نهایت باید گفت که سطح اعتماد به داده.ن مترمکعب کاهش داده شده استمیلیو5میلیون مترمکعب به 10از این خطا

Bardossy]12 [درصد فرض شده است70ي ازغندو شرایط موجود براي حوزه.mهاي زمانی، که مدل براي آن نوشته نیز در این مدل تعداد دوره
ي نتایج و به دست آمدن ضرایبشود و پس از محاسبهدر نظر گرفته می) 84-83تا 71-70هايسال(سال 14برابر mي ازغند براي حوزه.شود، استمی

تا هامدلکه این ارزیابی شودتا کنیم میاستفاده 87-86تا 85-84هاي سال بعد یعنی سال3خطا در يمحاسبهتنظیم معادله بیالن و ها را براي ، آنهامدل
ي مجموع قدرمطلق خطاها در هاي الف و ب در محاسبهازمدلدر انتها از ضرایب به دست آمده. دنکاههاي بعد میدر سالخطاي موجود چه حد از 

.کنیمساله استفاده خواهیم کرد و نتایج را با حالت عادي و شرایط غیرفازي مقایسه می17ي آماري دوره
يفازریغيامشاهدهیو خروجيورود،يفازبیضرا-الف
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تغییرات ذخایر آب زیرزمینی 
)میلیون متر مکعب(

هاي تبادالت جریان
میلیون متر (سطحی 

)مکعب

میلیون (تبخیروتعرق 
)متر مکعب
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)متر مکعب آبیسال
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96/3  36/7  99/22-  11/569-  69/558  73-74 
93/6-  20/11  58/16-  75/462- 20/461 74-75 

80/1  41/22  22/13-  34/382-  96/374 75-76 
88/4  97/16-  94/31-  63/673- 42/727  76-77 

08/17-  88/2-  83/18-  32/505- 95/509 77-78 
57/5  73/22-  63/8-  51/203-  98/194 78-79 
59/26  73/46  97/10-  02/311-  84/301  79-80 
62/22  93/33  97/20-  46/542-  13/552 80-81 
30/43  01/32  81/27-  32/608-  43/667  81-82 
52/18  29/33  42/16-  80/455-  45/457  82-83 

37/5  61/17  87/16-  13/463-  76/467  83-84
28/10  81/28  34/9-  60/242- 41/233 84-85 
10/12  89/26  63/16-  30/460-  14/462  85-86 

36/9  61/25  33/8-  14/184-  23/176  86-87 

آبي بیالنمعادلهبه رگرسیون فازي هايمدلاعمال. 6

ي اجزاي معادله مطابق با به صورت کلی و براي همهیو عمومینیرزمیز،یسطحآب ي بیالنهامعادلههر یک از براي راریزي خطیمدل برنامهتوان می
به ) 9(و ) 7(ابطروهمچنینو) 10(يتوجه به معادلهو با ي ازغند با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی حوزهکه این مدلنوشت) 4(و ) 3(، )2(هاي رابطه

و )ه-12(، )د-12(،)و-11(،)ه-11(، )د-11(قیدهاي. شودمیبنديفرمول،تحت عنوان دو حالت یا دو مدل الف و ب، )12(و ) 11(روابط صورت 
هدف از این کار خارج کردن . انداعمال شدهبه مدل تهیه شده از آن و مدل مفهومی حوزهقیدهاي کمکی هستند که با توجه به شرایط فیزیکی )و-12(

فرض ارد،گیري وجود دها و شرایط اندازهمسئله از حالت ریاضی محض است که قیدهاي ذکر شده با توجه به عدم قطعیت و دقتی که در ایستگاه
تواند که بر حسب شرایط می،شودمیي بیالن در نظر گرفته یا همان خطاي معادلههاي خروجیبراي دادهحالت ب مقدار عدم دقتی براي مدل . اندشده

، ايهاي مشاهدهاز جمله افزایش تعداد چاه،بنا به دالیلیبه بعد 77-76سال آماري ازي ازغند به عنوان نمونه در حوزه.هاي مختلف متفاوت باشددر سال
ي با توجه به توصیهhها در نهایت باید گفت که سطح اعتماد به داده.ن مترمکعب کاهش داده شده استمیلیو5میلیون مترمکعب به 10از این خطا

Bardossy]12 [درصد فرض شده است70ي ازغندو شرایط موجود براي حوزه.mهاي زمانی، که مدل براي آن نوشته نیز در این مدل تعداد دوره
ي نتایج و به دست آمدن ضرایبشود و پس از محاسبهدر نظر گرفته می) 84-83تا 71-70هايسال(سال 14برابر mي ازغند براي حوزه.شود، استمی

تا هامدلکه این ارزیابی شودتا کنیم میاستفاده 87-86تا 85-84هاي سال بعد یعنی سال3خطا در يمحاسبهتنظیم معادله بیالن و ها را براي ، آنهامدل
ي مجموع قدرمطلق خطاها در هاي الف و ب در محاسبهازمدلدر انتها از ضرایب به دست آمده. دنکاههاي بعد میدر سالخطاي موجود چه حد از 

.کنیمساله استفاده خواهیم کرد و نتایج را با حالت عادي و شرایط غیرفازي مقایسه می17ي آماري دوره
يفازریغيامشاهدهیو خروجيورود،يفازبیضرا-الف
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ي بیالن براي حوزه آبریز ازغنداجزاي معادله- 2جدول 
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تواند که بر حسب شرایط می،شودمیي بیالن در نظر گرفته یا همان خطاي معادلههاي خروجیبراي دادهحالت ب مقدار عدم دقتی براي مدل . اندشده

، ايهاي مشاهدهاز جمله افزایش تعداد چاه،بنا به دالیلیبه بعد 77-76سال آماري ازي ازغند به عنوان نمونه در حوزه.هاي مختلف متفاوت باشددر سال
ي با توجه به توصیهhها در نهایت باید گفت که سطح اعتماد به داده.ن مترمکعب کاهش داده شده استمیلیو5میلیون مترمکعب به 10از این خطا
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يفازيامشاهدهیو خروجغیر فازي يورود،يفازبیضرا-ب
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و بررسی نتایجهااعمال مدل.7

کلیفرآیندموجود درعدم دقتي عدم قطعیت و ، به ضرایبی خواهیم رسید که این ضرایب در برگیرندهشده در بخش قبلي معرفیهااعمال مدلبا 
به دست آمده یکدیگر و بر پایه اطالعات متوالی چند سالدر مقایسه با ضرایب این . باشدمیعمومی بیالن آب يدر معادلههامولفهیک از هر برآورد

از حاصل نتایج . سیستم حداقل باشدکلی آورد تا عدم قطعیت است که حالتی را به وجود میتابع هدف چه که در تعیین این ضرایب اهمیت دارد، آن.ندا
مفاهیم پس از اعمال ضرایب فازي به دست آمده به کمککهشودنیز مشاهده می4جدول در.اندارائه شده4و شکل3در جدولهااعمال مدل

. این کاهش خطا در مورد مدل ب بیشتر است. یابدهاي آینده تا حدي کاهش میي بیالن در سالرگرسیون فازي، خطاي معادله

ي بیالنهاي معادلهي ضرایب مولفهنتایج حاصل از رگرسیون فازي براي در محاسبه- 3جدول 
PETQs,out∆Sgعدد فازيمشخصاتمدل

یو خروجيورود،يفازبیضرا-مدل الف
يفازریغيامشاهده

05/106/19/092/0مرکز عدد فازي
38/538/55/038/5ي عدد فازيپهنه

ضرایب فازي، ورودي و خروجی -مدل ب
اي غیر فازيمشاهده

05/106/19/075/0مرکز عدد فازي
10/1110/115/010/11ي عدد فازيپهنه

هاي الف و بتولید شده براي مدليفازبیضرا–4شکل 
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يفازيامشاهدهیو خروجغیر فازي يورود،يفازبیضرا-ب
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و بررسی نتایجهااعمال مدل.7
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. این کاهش خطا در مورد مدل ب بیشتر است. یابدهاي آینده تا حدي کاهش میي بیالن در سالرگرسیون فازي، خطاي معادله

ي بیالنهاي معادلهي ضرایب مولفهنتایج حاصل از رگرسیون فازي براي در محاسبه- 3جدول 
PETQs,out∆Sgعدد فازيمشخصاتمدل

یو خروجيورود،يفازبیضرا-مدل الف
يفازریغيامشاهده

05/106/19/092/0مرکز عدد فازي
38/538/55/038/5ي عدد فازيپهنه

ضرایب فازي، ورودي و خروجی -مدل ب
اي غیر فازيمشاهده

05/106/19/075/0مرکز عدد فازي
10/1110/115/010/11ي عدد فازيپهنه

هاي الف و بتولید شده براي مدليفازبیضرا–4شکل 

6 8

مدل الف
مدل ب

2

براي ضریب فازي جریان سطح خروجیبرد تابع عضویت

مدل الف
مدل ب

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

-6 -4 -2 0 2 4

ت  
ضوی

ي ع
جه 

در

براي ضریب فازي تبخیروتعرق واقعی برد تابع عضویت

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

-6 -4 -2 0 2 4

ت  
ضوی

ي ع
جه 

در

براي ضریب فازیتغییرات ذخایر زیرزمینیبرد تابع عضویت

صنعتی اصفهانلی مهندسی عمران، دانشگاهبین الملکنگره نهمین
1391ماهاردیبهشت19-21

٧

يفازيامشاهدهیو خروجغیر فازي يورود،يفازبیضرا-ب
)الف-12(

4.16.0,4.16.0,1.19.0,05.195.0

25.0,25.0,25.0,25.0

,,,

,...,2,1,)1(])()()()()[1(

)()()()(

,...,2,1,)1(])()()()()[1(

)()()()(
:

)()()()(:

,

,

,,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

















gsouts

goutss

outsssoutsgg

gsouts

gsouts

gsouts

gsouts

gsouts

SETQP

SQETP

QETPETQSPS

jjjgSjsETjoutsQjP

jgSjsETjoutsQjP

jjjgSjETjoutsQjP

jgSjsETjoutsQjP

jgSjsETjoutsQjP

aaaa

cccc

cccccccc

mjehScETcQcPch

SaETaQaPa

mjehScETcQcPch

SaETaQaPa

toSubject

ScETcQcPcMinimize



























)ب-12(

)ج-12(
)د-12(
)ه-12(
)و-12(

و بررسی نتایجهااعمال مدل.7

کلیفرآیندموجود درعدم دقتي عدم قطعیت و ، به ضرایبی خواهیم رسید که این ضرایب در برگیرندهشده در بخش قبلي معرفیهااعمال مدلبا 
به دست آمده یکدیگر و بر پایه اطالعات متوالی چند سالدر مقایسه با ضرایب این . باشدمیعمومی بیالن آب يدر معادلههامولفهیک از هر برآورد

از حاصل نتایج . سیستم حداقل باشدکلی آورد تا عدم قطعیت است که حالتی را به وجود میتابع هدف چه که در تعیین این ضرایب اهمیت دارد، آن.ندا
مفاهیم پس از اعمال ضرایب فازي به دست آمده به کمککهشودنیز مشاهده می4جدول در.اندارائه شده4و شکل3در جدولهااعمال مدل

. این کاهش خطا در مورد مدل ب بیشتر است. یابدهاي آینده تا حدي کاهش میي بیالن در سالرگرسیون فازي، خطاي معادله

ي بیالنهاي معادلهي ضرایب مولفهنتایج حاصل از رگرسیون فازي براي در محاسبه- 3جدول 
PETQs,out∆Sgعدد فازيمشخصاتمدل

یو خروجيورود،يفازبیضرا-مدل الف
يفازریغيامشاهده

05/106/19/092/0مرکز عدد فازي
38/538/55/038/5ي عدد فازيپهنه

ضرایب فازي، ورودي و خروجی -مدل ب
اي غیر فازيمشاهده

05/106/19/075/0مرکز عدد فازي
10/1110/115/010/11ي عدد فازيپهنه

هاي الف و بتولید شده براي مدليفازبیضرا–4شکل 

6 8

براي ضریب فازي تبخیروتعرق واقعی برد تابع عضویت

مدل الف
مدل ب

6 8

براي ضریب فازیتغییرات ذخایر زیرزمینیبرد تابع عضویت

مدل الف
مدل ب



صنعتی اصفهانلی مهندسی عمران، دانشگاهبین الملکنگره نهمین
1391ماهاردیبهشت19-21

٨

حالت معمولی و در حالت فازيي بیالن در ي خطاي معادلهمقایسه- 4جدول 
خطا در حالت عاديسال آبی

)میلیون متر مکعب(
)میلیون متر مکعب(خطا در حالت فازي

مدل بمدل الف
84-85 28/10 03/6 13/1 
85-86 10/12 10/7 53/2 
86-8736/9 91/5 56/1 

98/25603/22109/184سال17مجموع قدر مطلق خطاها در 

گیرينتیجه.8

به عنوان (ي آبریز ي یک حوزههابر روي دادهي مفاهیم رگرسیون فازيبر پایهیافتههاي توسعهاعمال مدل، مشاهده شد کهرودطور که انتظار میهمان
از این رو با .شودی مییقطعیت باالي عدم با پهنهآب ي بیالن منجر به تولید ضرایب فازي براي هر یک از اجزاي معادله،)ي ازغندمطالعه موردي حوزه

اي از گیري شده در بازهتوان با اطمینان بیشتري در مورد قرار گرفتن آمار اندازههاي آینده، میي مدل در سالدر نظر گرفتن این ضرایب براي توسعه
در نظر گرفته شوند،ها غیرفازي شود در حالتی که خروجییهمچنین از نتایج مشاهده م. کرداظهار نظر که به آمار واقعی و حقیقی نزدیکتر است، ،اعداد

ي اعداد فازي در این و پهنه، عدم قطعیت بیشتري در نتایج وجود داردگیریماي عدم قطعیت فازي در نظر مینسبت به حالتی که براي خروجی مشاهده
براي هر یک از هم،خطاکه قدر مطلق شدمشاهده آینده، هاي ي بیالن آب در سالآمده بر معادلهپس از اعمال ضرایب به دست .حالت بیشتر است

هادادهمقادیري نحوهکهباید در نظر داشت.تواند کاهش پیدا کندمی،ي آماريمجموع خطا در کل دورهبر پایههممطالعه در آینده و تحت هاي سال
بسیار ناچیز است و علت این امر بزرگ بودن تبخیر و بارش نسبت به سایر در مدل بیالن آباي است که خطاي موجودي ازغند به گونهمورد حوزهدر 

، که در این صورت نقشباشدمیبارش و تبخیر بزرگ است و در صد قابل توجهی از شود که این خطا مشاهده میهابرخی از حوزهدر اما . اجزاست
.شودتري نمایان میکاهش خطا به صورت برجستهتنظیم ضرایب معادله بیالن وفازي در هايمدل
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