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 چکیذٌ:

أزٚسٜ وٕجٛد آة در خٟبٖ یىی اس اعبعی تزیٗ ٔؾىالتی اعت وٝ س٘ذٌی ثؾز را تحت اِؾؼبع لزار دادٜ اعت. ایٗ ٔؾىُ ثیؼ اس 

ٕٞٝ ٔٙبطك خؾه ٚ ٘یٕٝ خؾه را تحت تبثیز لزار ٔی دٞذ. وؾٛر ایزاٖ ثب لزار ٌزفتٗ در وٕزثٙذ خؾه خٟب٘ی ثیؼ اس ثغیبری 

ؾٛر ٞب ثب ٔغئّٝ ثحزاٖ آة رٚثزٚعت. ِذا تؼییٗ اخشای ثیالٖ آثی ٚ ٔحبعجٝ ٔمذار تّفبت آة اس حٛسٜ در ٔٙبطك خؾه یىی اس و

رٚػ ثزآٚرد  6اس راٞىبرٞبی ٔٛثز در ٔذیزیت ٔٙبثغ آة ثب تٛخٝ ثٝ ؽزایط وٕجٛد آة ٔی ثبؽذ.در تحمیك حبضز الذاْ ثٝ ٔمبیغٝ 

 ػ فبئٛ پٕٙٗ ٔب٘تیث ثٝ ػٙٛاٖ رٚػ ٔٛرد پذیزػ تٛعط اوثز ٔتخققبٖ ٞیذرِٚٛصی ٌزدیذ.تجخیز ٚ تؼزق ٚ ٔمبیغٝ آٖ ٞب ثب رٚ

٘تیدٝ ایٗ پضٚٞؼ ٘ؾبٖ داد وٝ ٔٙبعت تزیٗ رٚػ ثزای ٔحبعجٝ تجخیز ٚ تؼزق ٔزخغ ثؼذ اس رٚػ فبئٛ پٕٙٗ ٔب٘تیث، رٚػ 

ثزای ٔحبعجٝ تجخیز ٚ ثٝ تزتیت  24 بثؼ فبئٛ( ٚ ت1985ٞبرٌزیٛس ـ عبٔب٘ی)ٔی ثبؽذ ٚ رٚػ ٞبی  (ASCE)عبسٔبٖ ػٕزاٖ آٔزیىب 

 تؼزق در حٛسٜ ٔٛرد ٘ظز ٔٙبعت ٘یغتٙذ.

 

 تجخیز ٚ تؼزق ٔزخغ، فبئٛ پٕٙٗ ٔب٘تیث، تّفبت آة، ٔٙبطك خؾه ٚ ٘یٕٝ خؾه کلمات کلیذی:

 

 

 مقذمٍ:

تبعیغبت اثی، تجخیز ٚ تؼزق پتب٘غیُ یىی اس ػٛأُ ٟٔٓ عیىُ ٞیذرِٚٛصی اعت وٝ ثبیذ در طزح ٞبی آثیبری، 

ٔطبِؼبت سٞىؾی ٚ ٞیذرِٚٛصیىی ثزآٚرد ؽٛد. تؼییٗ دلیك ٔمذار آثی وٝ ثزای تجخیز ـ تؼزق ٔقزف ٔی ؽٛد، اس ػٛأُ 

در اغّت رٚػ ٞبیی وٝ ثزای تؼییٗ ٔیشاٖ تجخیز ـ  >1ای رعیذٖ ثٝ ٔحقٛالت ثیؼ تز اعت.=اعبعی در ثز٘بٔٝ ریشی ثز

 ؼزق تخٕیٗ سدٜ ٔی ؽٛد ٚ عپظ اس رٚی آٖ تجخیز ـ ت (ETo)ز ـ تؼزق ٌیبٜ ٔزخغ تؼزق ارائٝ ؽذٜ ا٘ذ، اثتذا ٔمذار تجخی
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رٚؽی ثزای ٔحبعجٝ  (FAO)عبسٔبٖ غذا ٚ وؾبٚرسی ُّٔ ٔتحذ  1975در عبَ  >4ٌیبٜ ٔٛرد ٘ظز ٔحبعجٝ ٔی ؽٛد=

ارائٝ وزد٘ذ وٝ در آٖ دا٘ؾٕٙذا٘ی  (Kc)ٚ ضزایت ٌیبٞی  (ETo)تجخیز ـ تؼزق ثب اعتفبدٜ اس تجخیز ـ تؼزق ٌیبٜ ٔزخغ 

را ثٝ فٛرت ٔیشاٖ تجخیز ـ تؼزق اس یه عطح  ETo >،7=اعٕیت >،6=خٙغٗ ٚ ٕٞىبراٖ >،5=ٕٞب٘ٙذ دٚر٘جبط ٚ پزٚت

عب٘تی ٔتز(، وٝ ثز رٚی سٔیٗ عبیٝ وبّٔی داؽتٝ ٚ آة ثٝ  15تب  8ٚعیغ ٌیبٜ چٕٗ در حبَ رؽذ یىٙٛاخت ثب ارتفبع ) 

بر داؽتٝ ثبؽذ تؼزیف وزدٜ ا٘ذ ٚ ایٗ رٚػ چٖٛ افالح ؽذٜ رٚػ پٕٙٗ ٔی ثبؽذ، ثٝ رٚػ پٕٙٗ ا٘ذاسٜ وبفی در اختی

ٔؼبدِٝ پٕٙٗ فبئٛ وٝ تٛعط ٔتخققبٖ فبئٛ ارائٝ ٌزدیذ یىی اس ٔؼبدالت وبرثزدی ٔی ثبؽذ  فبئٛ ٔؼزٚف ٌزدیذٜ اعت.

ػٛأُ ٞٛایی وٙتزَ ٔی ؽٛد ٚ ٘مؼ  ی وٝ در ایٗ ٔؼبدِٝ فزك ؽذٜ اعت وٝ تجخیز ٚ تؼزق فمط ثٛعیّٝیِٚی اس آ٘دب

خبی خٛد ٌیبٜ در ٘ظز ٌزفتٝ ٘ؾذٜ اعت ثتذریح إٞیت خٛد را اس دعت دادٜ ٚ ٔؼبدالت دیٍزی ٕٞچٖٛ پٕٙٗ ٔب٘تیث 

ارائٝ ٌزدیذ وٝ در ایٗ رٚػ عطح پٛؽؼ  1986رٚػ پٕٙٗ ٔب٘تیث ثٛعیّٝ خبٖ ٔب٘تیث در عبَ  >.4ٚ6آٖ را ٌزفتٙذ=

وٝ عطح آة در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذٜ اعت، یه عطح ٔزطٛة اعت ثٝ ػجبرت دیٍز در رٚػ ٌیبٞی ثز خالف رٚػ پٕٙٗ 

پٕٙٗ ٔب٘تیث فزك ٔی ؽٛد وٝ وُ عطح پٛؽؼ ٌیبٞی یه ثزي ثشري ثب رٚس٘ٝ ٞبی ٔٛخٛد در آٖ اعت ٚ ٔمبٚٔت 

(، عطح ٔزخغ رٚػ پٕٙٗ ٔب٘تیث را 1998آِٗ ٚ ٕٞىبراٖ ) >.1=ؼبدِٝ پٕٙٗ ٔب٘تیث ِحبظ ؽذٜ اعترٚس٘ٝ ٞب ٘یش در ٔ

پذیزفتٝ  23/0ثب٘یٝ ثز ٔتز ٚ آِجیذٚ  70عب٘تی ٔتز ٚ یه ٔمبٚٔت عطح ثبثت  12ثٝ فٛرت یه ٌیبٜ فزضی ثب ارتفبع 

 56 اِٗ ٚ ٕٞىبراٖ اعتفبدٜ اس رٚػ پٕٙٗ ٔب٘تیث فبئٛ >.4ٚ9=ا٘ذ، ایٗ رٚػ ثٝ رٚػ فبئٛ پٕٙٗ ٔب٘تیث ٔؼزٚف ٔی ثبؽذ

ا ثزای تٕبْ را ثٝ دِیُ ایٙىٝ در تخٕیٗ تجخیز ـ تؼزق ٔزخغ در ؽزایط آة ٚ ٞٛایی ٔختّف ٘تبیح لبثُ لجِٛی ٔی دٞذ ر

رٚػ ٞبی ثغیبر سیبدی ثزای تخٕیٗ تجخیز ـ تؼزق ٌیبٜ ٔزخغ ٚخٛد دارد أب ثغیبری اس  >.9ٚ10=د٘یب تٛفیٝ وزدٜ ا٘ذ

ٔؾخـ وزد٘ذ وٝ ٔؼبدِٝ پٕٙٗ ٔب٘تیث  >8=، اعٕیت >7=ٗ ٚ ٕٞىبراٖ، خٙغ >11=دا٘ؾٕٙذاٖ ٕٞب٘ٙذ آِٗ ٚ ٕٞىبراٖ

در یه تحمیك  >12=دلیك تزیٗ رٚػ در ٔمبیغٝ ثب دیٍز ٔؼبدالت در ٘ٛاحی ٔختّف د٘یب ٔی ثبؽذ. آٔیتب ٚ ٕٞىبراٖ

ٔؾخـ وزد٘ذ وٝ رٚػ ٞبی تخٕیٗ تجخیز ـ تؼزق پٕٙٗ ٔب٘تیث ٘غجت ثٝ دیٍز رٚػ ٞبی ٔؼَٕٛ اس یه پبیٝ 

ه لٛی ثزخٛردار ٔی ثبؽذ، ثٙبثزایٗ ٘تبیح لبثُ اػتٕبدی اس وبرثزد ایٗ رٚػ ثذعت ٔی آیذ. ٔطبِؼبتی وٝ ثؼذٞب تئٛری

ا٘دبْ ؽذ، ثزتزی رٚػ فبئٛ پٕٙٗ ٔب٘تیث را ثز دیٍز رٚػ ٞب ٚ در ٔمبیغٝ ایٗ رٚػ ثب ا٘ذاسٜ ٌیزی الیغیٕتزٞب تبییذ 

اس  1990ثزای ٔحبعجٝ تجخیز ٚ تؼزق ٌیبٜ ٔزخغ، در عبَ  اس ثیٗ رٚػ ٞبی تدزثی ٔتؼذد ارائٝ ؽذٜ >.13ٚ14=وزد

رٚػ فبئٛ پٕٙٗ ٔب٘تیث ثٝ  (FAO)ٚ عبسٔبٖ خٛار ٚ ثبر خٟب٘ی(ICID) عٛی وٕیغیٖٛ ثیٗ إِّّی آثیبری ٚ سٞىؾی

ػٙٛاٖ تٟٙب رٚػ اعتب٘ذارد ثزای ٔحبعجٝ تجخیز ٚ تؼزق ٌیبٜ ٔزخغ اس رٚی دادٜ ٞبی الّیٕی ٚ ٕٞچٙیٗ ثزای ارسیبثی 

. ایٗ رٚػ ٘یبسٔٙذ دادٜ ٞبی تبثؼ، دٔب، رطٛثت ٚ عزػت ثبد ثٛدٜ ٚ ثب درخٝ >15=عبیز رٚػ ٞب پیؾٟٙبد ؽذٜ اعت

 .>16=اػتٕبد ثبالیی در دأٙٝ ٚعیؼی اس ٔٙبطك ٚ الّیٓ ٞب ثزآٚرد فحیحی اس تجخیز ٚ تؼزق ٌیبٜ ٔزخغ ارائٝ ٔی وٙٙذ

رٚػ تجخیز ٚ تؼزق ٔزخغ ٚ ٔمبیغٝ آٖ ٞب ثب رٚػ فبئٛ پٕٙٗ ٔب٘تیث ثٝ ػٙٛاٖ  6ٞذف اس ا٘دبْ ایٗ تحمیك، ثزآٚرد 

 پذیزفتٝ ؽذٜ ثزای ثزآٚرد ٔٙبعت ٔمذار تجخیز ٚ تؼزق، ٔی ثبؽذ. رٚػ 



[Type text] 
 
 
 
 

 مًاد ي ريش َا:

 05"تب  00، َ 50" ثب ٔختقبت  اعتبٖ اففٟبٖ غزة در در ؽٟزعتبٖ داراٖ حٛسٜ اعىٙذری ٚالغحٛسٜ ٔٛرد ٔطبِؼٝ، 

(. 1ٔی ثبؽذ)ؽىُ ٚ دارای آة ٚ ٞٛای ٘یٕٝ ٔزطٛة عزد ػزك ؽٕبِی 33، َ 05" تب  32، َ 02"طَٛ ؽزلی ٚ  00، َ

 اؽتٝ ٚ یىی اس ٔزتفغ تزیٗ ٔٙبطك ایزاٖ ٔی ثبؽذ.در ٔٙطمٝ ای وٛٞغتب٘ی اس رؽتٝ وٜٛ ٞبی ساٌزط لزار دایٗ ٘بحیٝ 

                             

 ٔطبِؼٝ در اعتبٖ اففٟبٖ: ٔٛلؼیت حٛسٜ ٔٛرد 1ؽىُ 

عب٘تیٕتز ٚ  12طجك تؼزیف فبئٛ، تجخیز ٚ تؼزق ٔزخغ ػجبرت اعت اس ٔیشاٖ تجخیز ٚ تؼزق اس یه ٌیبٜ فزضی ثٝ ارتفبع 

اس وٝ ٔؾبثٝ ٔیشاٖ تجخیز ٚ تؼزق  23/0ثب٘یٝ در ٔتز ٚ ضزیت آِجیذٚ ثزاثز ثب  70ٔمبٚٔت پٛؽؼ ٌیبٞی ثبثت ٚ ثزاثز ثب 

ٛؽؼ ٌیبٞی چٕٗ عجش ثب ارتفبع یىٙٛاخت ٚ ثب رؽذ فؼبَ ٚ عبیٝ ا٘ذاسی وبُٔ ثز رٚی سٔیٗ ٚ یه عطح ٌغتزدٜ ثب پ

ثذٖٚ وٕجٛد آة ٔی ثبؽذ. ثٙبثزایٗ رٚػ پٕٙٗ ٔب٘تیث ایٗ أىبٖ را ٔی دٞذ تب ثتٛاٖ راثطٝ ثغیبر ٔؼٙی دار تزی ثیٗ 

دیٍز ثزلزار وزدٜ ٚ /اٖ را ٚاعٙدی  دادٜ ٞبی ٞٛاؽٙبعی ٚ الّیٕی ٔختّف اس یه عٛ ٚ ؽزایط پٛؽؼ ٌیبٞی اس عٛی

ٍز ثٝ ٔٙظٛر رتجٝ ثٙذی، ثب رٚػ دی 6ِذا رٚػ فبئٛ پٕٙٗ ٔب٘تیث ثٝ ػٙٛاٖ رٚػ ٔزخغ در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذٜ ٚ  >.5=ٕ٘ٛد

 ایٗ رٚػ ٔمبیغٝ ٌزدیذٜ ا٘ذ.

 ٔؼبدِٝ پٕٙٗ ٔب٘تیث ثٝ فٛرت سیز ٘ٛؽتٝ ٔی ؽٛد:

      
       (    )   *

   

     
+   (     )

    (         )
                                                                (1) 

 (mm/day)تجخیز ٚ تؼزق ٌیبٜ ٔزخغ ;       

MJm)تبثؼ خبِـ در عطح پٛؽؼ ٌیبٞی    = 
-2

d
-1

) 

T  ٔتزی اس عطح سٔیٗ  2; ٔتٛعط دٔبی ٞٛا در ارتفبع(˚C) 

U2  ٔتزی اس عطح سٔیٗ  2; عزػت ثبد در ارتفبع(ms
-1

) 

 e a - ed ٔتزی  2; وٕجٛد فؾبر ثخبر در ارتفبع(KPa) 
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KPa˚C); ؽیت ٔٙحٙی فؾبر ثخبر ∆
-1

) 

γ  ضزیت رطٛثتی ;(KPa˚C
-1

) 

G  ؽبر ٌزٔب ثٝ داخُ خبن ;(MJm
-2

d
-1

) 

 (1895معادلٍ َارگریًز ـ ساماوی )

(، ثب داؽتٗ ٔبوشیٕٓ ٚ ٔیٙیٕٓ درخٝ حزارت لبدر اعت تجخیز ٚ تؼزق را در دٚرٜ ٞبی 1985)ٔؼبدِٝ ٞبرٌزیٛس ـ عبٔب٘ی 

 .>3=رٚسٜ ٚ ٔبٞب٘ٝ ٔحبعجٝ وٙذ 10عبػتٝ، ٞفتٍی،  24

ET0 = 0.0023 (Tmean + 17.8)(Tmax – Tmin)
0.5

Ra                                               (2) 

 (mm/day)تجخیز ٚ تؼزق ٌیبٜ ٔزخغ ;       

Tmax ٝ٘ٔبوشیٕٓ درخٝ حزارت رٚسا :(˚C) 

Tmin ٝ٘حذالُ درخٝ حزارت رٚسا :(˚C) 

Tmean ٔیبٍ٘یٗ درخٝ حزارت :(˚C) 

Ra ٔیشاٖ تؾؼؾغ ٚرٚدی در ثبالی اتٕغفز :(mm/day) 

 تًرکمعادلٍ 

 >.3=ارٚپبی غزثی، ٔؼبدالت سیز را ارائٝ وزدٜ اعترٚسٜ ٚ ثزای ؽزایط الّیٕی  10ثزای دٚرٜ ٞبی  1961تٛرن در عبَ 

         (
 

    
) (     )                                                           RH>50%  (3)  ثزای  

         (
 

    
) (     )(  

     

  
)                                     RH<50%  (4)  ثزای 

 (mm/day)تجخیز ٚ تؼزق ٌیبٜ ٔزخغ :       

T ٔیبٍ٘یٗ درخٝ حزارت :(˚C) 

Rs تؾؼؾغ خٛرؽیذی :(mm/day) 

RH)ٔتٛعط رطٛثت ٘غجی )درفذ : 

 ASCEپىمه ماوتیث استاوذارد معادلٍ 
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ثزای ٔحبعجٝ تجخیز ٚ تؼزق ٔزخغ چٕٗ  (ASCE)ٔؼبدِٝ اعتب٘ذارد ارائٝ ؽذٜ تٛعط ا٘دٕٗ ٟٔٙذعیٗ ػٕزاٖ آٔزیىب 

 (:1ٚ یٛ٘دٝ در ثبسٜ سٔب٘ی عبػتی ٚ رٚسا٘ٝ ثٝ فٛرت سیز ٔی ثبؽذ)

      
       (    )   *

   

     
+   (     )

    (         )
                                                                          (5) 

 (mm/day)تجخیز ٚ تؼزق ٌیبٜ ٔزخغ ;    

MJm)تبثؼ خبِـ در عطح پٛؽؼ ٌیبٞی    = 
-2

d
-1

) 

T  ٔتزی اس عطح سٔیٗ  2; ٔتٛعط دٔبی ٞٛا در ارتفبع(˚C) 

U2  ٔتزی اس عطح سٔیٗ  2; عزػت ثبد در ارتفبع(ms
-1

) 

 e a - ed ٔتزی  2; وٕجٛد فؾبر ثخبر در ارتفبع(KPa) 

KPa˚C); ؽیت ٔٙحٙی فؾبر ثخبر ∆
-1

) 

γ  ضزیت رطٛثتی ;(KPa˚C
-1

) 

G  ؽبر ٌزٔب ثٝ داخُ خبن ;(MJm
-2

d
-1

) 

Cn  ٚCd  ٝثٝ تزتیت ثبثت ٞبی فٛرت ٚ ٔخزج ثٛدٜ ٚ تبثغ ٘ٛع ٌیبٜ ٔزخغ ٚ ثبسٜ سٔب٘ی ا٘ذاسٜ ٌیزی ٔی ثبؽذ وٝ ث

 فٛرت خذَٚ سیز ٔی ثبؽذ.

 ثزای ٌیبٜ چٕٗ ٚ یٛ٘دٝ Cn  ٚCd: ضزایت 1خذَٚ 

 ٌیبٜ یٛ٘دٝ ٌیبٜ چٕٗ ثبسٜ سٔب٘ی

Cn Cd Cn Cd 
 38/0 1600 34/0 900 رٚسا٘ٝ

 25/0 66 24/0 37 عبػتی ـ در طَٛ رٚس

 7/1 66 96/0 37 عبػتی ـ در طَٛ ؽت

 

 معادلٍ بالوی ـ کریذل فائً

الّیٓ ثز رٚی آة ٔٛرد ٘یبس ٌیبٜ ثب اعتفبدٜ اس راثطٝ ، دٚر٘جبط ٚ ٕٞىبراٖ ثزای ارائٝ تؼزیف ثٟتز اس اثز 1997در عبَ 

ثال٘ی وزیذَ، رٚػ افالح ؽذٜ ثال٘ی وزیذَ را ثزای ثزآٚرد تجخیز ٚ تؼزق ٔزخغ تٛفیٝ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ ثٝ فٛرت سیز ٔی 

 :> 2=ثبؽذ
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      [ (       )]                                                                                             (6) 

 (mm/day)تجخیز ٚ تؼزق ٌیبٜ ٔزخغ ;    

Tٔیبٍ٘یٗ درخٝ حزارت رٚسا٘ٝ در ٔبٜ ٔٛرد ٘ظز ثزحغت درخٝ عب٘تیٍزاد : 

Pزك خغزافیبیی، ٔبٜ ٚ عبَ : درفذ ٔتٛعط عبػبت رٚؽٙبیی رٚسا٘ٝ در طَٛ ٔبٜ وٝ تبثغ ػ 

C فبوتٛر تؼذیُ وٙٙذٜ ٚاثغتٝ ثٝ حذالُ رطٛثت ٘غجی، عبػبت آفتبثی ٚ عزػت ثبد : 

 مک کیىگمعادلٍ 

رٚسٜ  10ٔه ویًٙ ٔؼبدِٝ سیز را خٟت ٔحبعجٝ ٚ تخٕیٗ تجخیز ٚ تؼزق ثزای چٕٗ در دٚرٜ ٞبی  1975در عبَ 

 :>2=ثذعت آٚرد وٝ ثٝ فٛرت سیز ٔی ثبؽذ

        
 

   

  

    
                                                                                             (7) 

ایٗ رٚػ ثزاعبط ا٘ذاسٜ ٌیزی تؾؼؾغ خٛرؽیذی ٚ درخٝ حزارت اعتٛار اعت. ٚی اػتمبد دارد وٝ ٞزچٝ درخٝ حزارت 

 صی خٛرؽیذ در تجخیز ٚ تؼزق ٔقزف ٔی ؽٛد.ثیؼ تز ؽٛد ٔمبدیز ثیؼ تزی اس ا٘ز

 24تابص فائً  معادلٍ

 :>2=ٔؼبدِٝ ٔه ویًٙ را تقحیح وزد٘ذ ٚ ثٝ فٛرت سیز در آٚرد٘ذ 1977دٚر٘جبط ٚ پزٚت در عبَ 

       [
 

   
]
  

 
                                                                                                      (8) 

a= - 0.3  

b= 1.0656 – 0.0012795 × RH + 0.044953 × Ud – 0.000203 × RH × Ud – 0.000031508 × RH2 – 0.0011026 × 

Ud2 

ٚ     وٝ در آٖ 
  

 
خٛاٞذ ثٛد. ثٝ ایٗ ٔؼبدِٝ وٝ تٛعط وبرؽٙبعبٖ فبئٛ افالح ؽذٜ اعت،  (mm/day)ثزحغت  

 اطالق ٔی ؽٛد. FAO 24 Radiationٔؼبدِٝ 

 ي وتیجٍ گیری بحث

، 1389ثٝ ٔٙظٛر پیؾجزد اٞذاف تحمیك، دادٜ ٞبی الّیٕی یه دٚرٜ یه عبِٝ اس اَٚ فزٚردیٗ تب آخز اعفٙذٔبٜ عبَ 

یٗ دٔب، عزػت ثبد، عبػبت آفتبثی، تبثؼ ٚ دٔبی ٘مطٝ ؽجٙٓ ثٝ فٛرت رٚسا٘ٝ ؽبُٔ دٔبی حذاوثز، دٔبی حذالُ، ٔیبٍ٘

اس ایغتٍبٜ عیٙٛپتیه داراٖ ٚالغ در اعتبٖ اففٟبٖ خٕغ آٚری ٌزدیذ ٚ عپظ ثٝ ٔحبعجٝ ٔیشاٖ تجخیز ٚ تؼزق ٔزخغ 

(، 1985یٛس ـ عبٔب٘ی)، ثال٘ی ـ وزیذَ، ٞبرٌز24، تبثؼ فبئٛ (ASCE)ثٝ رٚػ ٞبی پٕٙٗ ٔب٘تیث عبسٔبٖ ػٕزاٖ آٔزیىب 
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ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ رٚػ فبئٛ پٕٙٗ ٔب٘تیث پزداختٝ ؽذ. در ٟ٘بیت خٟت ثزرعی دلت ٚ تؼییٗ  ( 1961ٔبویٙه ٚ تٛرن)

ٔٙبعت تزیٗ رٚػ در ثزآٚرد تجخیز ٚ تؼزق، رٚػ فبئٛ پٕٙٗ ٔب٘تیث ثٝ ػٙٛاٖ رٚػ ٔزخغ در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذٜ ٚ ٘تبیح 

 (MAE)، ٔیبٍ٘یٗ خطبی ٔطّك(D)، ؽبخـ تٛافك(RMSE)ٚر ٔزثؼبت خطب ٞزیه اس ایٗ رٚػ ٞب ثب اعتفبدٜ اس ٔدذ

 ارسیبثی ٌزدیذ.

    
∑ (     )  
   

∑ (|    ̅| |    ̅|)  
   

                                                                   (9) 

    
 

 
∑ |     | 
                                                                           (10)            

     √
∑ (     )  
   

 
                                                                             (11) 

آٔبری: ٘تبیح ثزرعی ٔؼبدالت ثب اعتفبدٜ اس ؽبخـ ٞبی 2خذَٚ   

MAE D RMSE ِٝٔؼبد 

45/0  99/0  97/0 پٕٙٗ ٔب٘تیث عبسٔبٖ ػٕزاٖ  

 (ASCE)آٔزیىب 

12/2  62/0  63/5  24تبثؼ فبئٛ  

03/2  68/0  10/5  ثال٘ی ـ وزیذَ 

33/2  56/0  59/6  ٞبرٌزیٛس ـ عبٔب٘ی 

46/1  90/0  74/2  ًویٙٔه  

39/1  93/0  96/2  تٛرن 

ٚ ثیؼ تزیٗ  ثب داؽتٗ وٕتزیٗ خطب (ASCE)رٚػ پٕٙٗ ٔب٘تیث عبسٔبٖ ػٕزاٖ آٔزیىب ٘تبیح ایٗ تحمیك ٘ؾبٖ داد وٝ 

ٞبرٌزیٛس ـ دادٜ اعت. در ٔمبثُ رٚػ ٞبی ٘تبیح ٔٙبعت تزی را ٘غجت ثٝ عبیز رٚػ ٞب ارائٝ ؽبخـ تٛافك 

اس دلت وٕتزی ثزخٛردار ثٛدٜ ٚ ٘یش ثب داؽتٗ ثیؼ تزیٗ خطب ٚ وٕتزیٗ ؽبخـ تٛافك  24 ( ٚ تبثؼ فبئ1985ٛعبٔب٘ی)

 ثزای پیؼ ثیٙی ٔمذار تجخیز ٚ تؼزق در ٔٙطمٝ ٔذوٛر ٔٙبعت ٕ٘ی ثبؽذ. 

 مىابع

ٚ پٕٙٗ ٔب٘تیث  ASCE سٞزا ؽیز ٔحٕذی ػّی اوجز خب٘ی ٚ ٕٞىبراٖ، ٔمبیغٝ تجخیز ـ تؼزق ٔزخغ پٕٙٗ ٔب٘تیث> 1=

، 25در ثبسٜ سٔب٘ی عبػتی در ایغتٍبٜ ٞٛاؽٙبعی فزیٕبٖ، ٘ؾزیٝ آة ٚ خبن )ػّْٛ ٚ فٙبیغ وؾبٚرسی(، خّذ  56-فبئٛ

 .472 – 484، ؿ. 1390، ٔزداد ـ ؽٟزیٛر 3ؽٕبرٜ 

ٔحبعجبتی ؽٟبثی فز. ٟٔذی، ػقبری. ٔقطفی، وٛچه سادٜ. ٟٔذی ٚ ػشیشی سٞبٖ. ػّی اوجز، ارسیبثی ؽؼ رٚػ > 2=

تجخیز ٚ تؼزق عطح ٔزخغ ثب دادٜ ٞبی الیغیٕتزی در ؽزایط ٌّخب٘ٝ ای، اِٚیٗ وبرٌبٜ ارتمبء وبرایی ٔقزف آة ثب 

 .1386ٟٔزٔبٜ  26وؾت ٔحقٛالت ٌّخب٘ٝ ای، 
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ػبثذی وٛپبیی.خٟبٍ٘یز، اعالٔیبٖ. عیذ عؼیذ، أیزی. ٔحٕذ خٛاد، ٔمبیغٝ چٟبر رٚػ تخٕیٗ تجخیز ٚ تؼزق عطح > 3=

غ ثب دادٜ ٞبی ٔیىزٚالیغیٕتزی در ٔٙطمٝ اففٟبٖ، دٚٔیٗ ٕٞبیؼ ّٔی ٔذیزیت ؽجىٝ ٞبی آثیبری ٚ سٞىؾی، ٔزخ

 .1387ثٟٕٗ  10اِی  8دا٘ؾٍبٜ ؽٟیذ چٕزاٖ اٞٛاس، دا٘ؾىذٜ ٟٔٙذعی ػّْٛ آة، 

 ػّیشادٜ ا. افَٛ طزاحی عیغتٓ ٞبی آثیبری. ا٘تؾبرات آعتبٖ لذط رضٛی.> 4=

، وٕیتٝ ّٔی آثیبری ٚ سٞىؾی، 1376برثزدی رٚػ پٕٙٗ ٔب٘تیث، ٌزٜٚ وبر آة ٔٛرد ٘یبس، ٔؼزفی خٟبت ٘ظزی ٚ و> 5=

 .168، ؿ 16/76ؽٕبرٜ 
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