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 چکیدٌ

ثبؽذ. ثیٙی ثبرػ ثزای اٞذاف ٔختّفی ٘ظیز ثزآٚرد عیالة، خؾىغبِی، وؾبٚرسی ٚ ... دارای إٞیت سیبدی ٔیپیؼ

درفذ اس آة وؾٛر در ثخؼ وؾبٚرسی ثٟتز اعت ػالٜٚ ثز  8=ثب تٛخٝ ثٝ ثحزاٖ آثی ٔٛخٛد ٚ فزف ثیؼ اس 

ثیٙی ٘شٚالت ٞبی آثیبری در ثزآٚرد ٘یبس آثی ٚالؼی ٌیبٜ تدذیذ ٘ظز ؽٛد. ایٗ أز ثب پیؼدٖ عیغتٓٔىب٘یشٜ ٕ٘ٛ

ٚ ٔذیزیت ٔٛثز در ٔذیزیت ٔٙبثغ آة  تزیٗ پبرأتزٞبیٟٔٓیىی اس  ثبرػخٛی در فقَٛ رؽذ أىبٖ پذیز اعت. 

عبسی ٔذَ .در ٔؼبدالت حبوٓ ثز خٛٞبی غیز خطی پیچیذٜ ثبؽذ. ثب تٛخٝ ثٝ راثطٝٔیٔحقٛالت دیٕی ٔثُ ٌٙذْ 

ِذا در ایٗ ٞبی ٔختّفی ثزای پیؼ ثیٙی ایٗ پذیذٜ فٛرت ٌزفتٝ اعت. در ایٗ ثیٗ رٚػ ثبؽذ.ٔیثبرػ دؽٛار 

-ٔب٘ٙذ رٚػ ؽجىٝ ػقجی ٔقٙٛػی ثٝ ثزرعی ٚ پیؼٞبی دیٙبٔیىی ٞبی ٔغتمُ اس ٔذَتحمیك ثب اعتفبدٜ اس رٚػ

ة دارای إٞیت ثغیبر سیبدی آریشی ٚ ٔذیزیت ثحزاٖ ثیٙی ثبرػ ثزای ثز٘بٔٝپیؼ .ٜ اعتثیٙی ثبرػ پزداختٝ ؽذ

اعتفبدٜ ثبر٘ذٌی  یٙیثپیؼ خٟت وبرأذ رٚػ یه ػٙٛاٖ ثٝ ٔقٙٛػی ػقجی ٞبیؽجىٝ ٔمبِٝ اس ایٗ ثبؽذ. درٔی

 .ثبؽذٔی ارائٝ ؽذٜ یٞبٚ ٘تبیح حبفّٝ ٘ؾبٖ دٞٙذٜ وبرایی ٚ دلت ٔذَ ؽذٜ اعت
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Abstract 

 Rainfall forecasting is important for various purposes such as flood routing, drought, agriculture and etc. 

According to the current water crisis and this fact that more than 94 percent of country water is consumed in 

agriculture section, it is better that estimating the actual water demand is revised and also mechanization of 

irrigation systems should be done. This is possible by precipitation forecasting. Rainfall is one of the most 
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paramount factors in water resource management and also in dry land faming crop management such as 

wheat, it has important role. Because of the intricate governing atmosphere equation, rainfall modeling 

becomes hard. Different ways are presented for anticipating this event so in this study, rainfall forecasting is 

done by intendant methods of dynamics methods such as neural network. Rainfall forecasting has significant 

importance in planning and water crisis management. In this study, artificial neural network was used as a 

capable method for rainfall anticipating and results showed that presented models had high efficiency and 

accuracy. 
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 مقدمٍ -الف

-ٕٞٝ خٙجٝ .ثبؽذٔی خؾه ٘یٕٝ ٚ خؾه ٔٙبطك خّٕٝ اس خٟبٖ ٘مبط تٕبْ در آثی در تبٔیٗ ٔٙبثغ تزیٗ ػبُٟٔٔٓ ثبرػ

ٞبی ٞٛاؽٙبعی اعت وٝ ػالٜٚ ثز ٞبی س٘ذٌی ا٘غبٖ ثٝ ٘ٛػی ٔتبثز اس فزآیٙذٞبی آة ٚ ٞٛایی اعت. ثبرػ اس خّٕٝ پذیذٜ

٘مؼ ٟٕٔی در  ثبؽذ ٚ ػٛأُ خغزافیبیی ٘یشز ٔیپیچیذٜ ٚ غیزخطی ثٛدٖ دالیُ ٚلٛع آٖ ٘غجت ثٝ سٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٘یش ٔتغیی

ریشی ٚ ٔذیزیت ثحزاٖ آة ثٝ اطالػبت ٔتٙٛػی اس لجیُ اطالػبت الّیٕی، ٞٛاؽٙبعی، التقبدی ثز٘بٔٝ ٌیزی آٖ دار٘ذ.ؽىُ

اری ثٟیٙٝ ثزدتزیٗ فزایٙذٞبیی اعت وٝ در ٔذیزیت ٚ ثٟزٜثیٙی ثبر٘ذٌی یىی اس ٟٔٓٚ ... ٘یبسٔٙذ اعت ٚ در ایٗ ٔیبٖ پیؼ

 ٞبی ٔٙبثغ آة اثزٌذار اعت. اس عیغتٓ

-ثبؽٙذ ٚ ارتجبط ثیٗ آٟ٘ب ٘یش ارتجبطی پیچیذٜ ٔیػٛأُ ٔتؼذدی ٔثُ فؾبر. دٔب. رطٛثت ٚ ... ثز پیؼ ثیٙی ثبرػ ٔٛثز ٔی

ی ثبرػ ثیٙٞبیی ٞغتیٓ وٝ ثب در ٘ظز ٌزفتٗ ایٗ ارتجبطبت پیچیذٜ ثٝ پیؼثبؽذ اس ایٗ رٚ ثٝ د٘جبَ اعتفبدٜ اس رٚػ

 اعت. أزٚسٜ ٟٔٓ خیّی اعت وؾبٚرسی ثز ٔجتٙی التقبد آٟ٘ب وٝ تٛعؼٝ حبَ در وؾٛرٞبی ثزای ثبرػ ثیٙیثپزداسد. پیؼ

 ٞبیٔذَ اس ٔغتمُ ٚ پذیز ا٘ؼطبف تٛإ٘ٙذ، اثشاری ٞبی ٞٛؽٕٙذ وٝرٚػ چٖٛ ػّٛٔی پیؾزفت ٚ اثذاع ثب ٔحممیٗ

-ٔی ٞٛاؽٙبعی ٟٔٓ پبرأتزٞبی ثیٙی پیؼ ٚ پیؾزفت ثزایٞبیی راٜ خغتدٛی در ثبؽٙذٔی عیغتٓ دیٙبٔیىی

 "ا٘غٛ" ؽبخـ اتٕغفزی ٚ چزخؼ اٍِٛی ٞبیتیپ اس اعتفبدٜ ثب در ٔدبرعتبٖ ٔبٞیب٘ٝ ثبر٘ذٌی (.9>57،ثبؽٙذ)خّیّی

 ٘ذٌیثبر ٚ ٞبثیٗ ٚرٚدی ارتجبط ایدبد ثزای فبسی لٛا٘یٗ ثز ٔجتٙی عبسیتىٙیه ٔذَ اس ٔٙظٛر ثذیٗ ؽذٜ اعت. عبسیٔذَ

 در دی ٔبٜ ٔحّی ثبرػ ثیٙی پیؼ ٚ عبسی ثزای ٔذَ فبسی ٔٙطك تىٙیه (. اس:600)پٍٙزاعش ٚ ثبردِی،  ؽذٜ اعت اعتفبدٜ

ی حبفّٝ ٘ؾبٖ دٞٙذٜ ٘تبیح ٔی ثبؽذ اعتفبدٜ ؽذٜ اعت ٚ ثز٘ح تِٛیذ ٘بحیٝ ثشٌتزیٗ وٝ ا٘ذٚ٘شی در 9 فزٚدٌبٜ ٞبسا٘ٛدیٗ

اعت)ٞبِٕز ٚ پیتز،  تزٔٙبعت آٔبری ٞبیٔذَ ثٝ ٘غجت دی ٔبٜ ثبرػ یٙیثپیؼ فبسی ثزای ٔٙطك ٔذَ ایٗ اعت وٝ

 آثزیش ٞبی ایزاٖ) حٛسٜ ٔٙبطك غزة در ثبرػ ثیٙیپیؼ ثزای ػقجی ٞبیؽجىٝ ٚ لٛا٘یٗ فبسی ثز ٔجتٙی ٔذَ (. اس6006

 (.8>57 )وبرآٔٛس، اعتؽذٜ  الّیٕی اعتفبدٜ ٔمیبط ثشري ٞبیوبرثزد عیٍٙبَ اس اعتفبدٜ غزة( ثب ٔزسی ٚ وزخٝ وبرٖٚ،

 ٚ ٞبی ٞٛاؽٙبعیسٔیٙٝ در ٔقٙٛػی ػقجی ٞبیؽجىٝ خقٛؿ ثٝ ٚ ٔقٙٛػی ٞٛػ اثشار وبرثزد در اخیز دعتبٚردٞبی



 
 ٞبیٔذَ ٘ٛع اس ٔقٙٛػی وٝ ػقجی ٞبیؽجىٝ .اعت ٌؾٛدٜ عبسیٔذَ در را ٔتؼذدی ٚ ٘ٛ ٞیذرِٚٛصیىی، رٚیىزدٞبی

 ثزدٜ وبر ثٝ ٚ ٌزفتٝ لزار ٔٛرد ٔطبِؼٝ ثیٙیپیؼ خّٕٝ اس ٔختّف ٔغبئُ حُ در یاٌغتزدٜ طٛر ثٝ اعت. دادٜ اس ؽذٜ ٔؾتك

 فزِٔٛٝ اس تدزثی ٔذَ یه ثٝ ػٙٛاٖ ٔقٙٛػی ػقجی ٞبیؽجىٝ ثبر اِٚیٗ (. ثزای;>57 فتبحی. ٚ وزدار اعت )فذالت ؽذٜ

 تؾخیـ رٚ٘ذٞبی ٔذَ یه ٛاٖػٙ ػقجی ثٝ ٞبیؽجىٝ. (87=5پیتظ ٚ وبِچ ؽذ) ٔه ارائٝ ا٘غبٖ ٔغش ٞبیتٛا٘بئی وزدٖ

 ٞبیرٚػ ثٝ ٘غجت ثٟتزی دلت ثب ٚ وٙذػُٕ ٔی ٔغتمُ ٚ ٚاثغتٝ ٔتغییزٞبی ثیٗ پیچیذٜ رٚاثط خطیغیز ٚ ٘بپبرأتزی

-ٔىب٘ی تخٕیٗ عیغتٓ اِٚیٗ وٝ رعذٔی ٘ظز ثٝ (.9==5ٕٞىبراٖ،  ٚ ٕ٘بیذ )وزاط ػُٕ رٌزعیٖٛ رٚػ خّٕٝ اس آٔبری

 ٚ تٛٔب فز٘چ. اس پظ.وزد٘ذ ارائٝ (6==5) در عبَ ٕٞىبراٖ ٚ فز٘چ را. ٔقٙٛػی ػقجی ٞبیؽجىٝ اس اعتفبدٜ ثب ثبر٘ذٌی سٔب٘ی

ػٙٛاٖ   ة فبسی ٚ ػقجی ٞبیؽجىٝ پزداختٙذ. اس ثبر٘ذٌی ثیٙیپیؼ ثٝ ایالیٝ عٝ یه ؽجىٝ ثىبرٌیزی ثب (8==5ایٍبتب )

 دیبٌزاْ ثیٙیپیؼ ٞذفؾبٖ ٔذَ ایٗ در ٜ اعت ٚتؼطیُ اعتفبدٜ ؽذ ٚ خبؿ رٚسٞبی در ٞٛا ثبرػ ثیٙیٔذِی ثزای پیؼ

 پزٚفغٛر تٛعط ;==5 عبَ در ثبر اِٚیٗ فبسی ٞبیٔدٕٛػٝ تئٛری(. 8>57ثٛدٜ اعت)٘بٞی،  آتی رٚس در آیٙذٜ عبػت 68

 فٛرت ٟٔٙذعی ػّْٛ در فبسی ٞبیعیغتٓ وبرثزد ٔٛرد در سیبدی ٘غجتب تحمیمبت(. ;==5)سادٜ، ؽذ ٌذاری پبیٝ سادِٜطفی

 سٔیٙٝ در ؽذٜ ا٘دبْ وبرٞبی اس .( اؽبرٜ ٕ٘ٛد6000 ،)عیٙب ٌٚٛثتبٔزخغ ثٝتٛاٖ ٔی ثیؾتز اطالػبت ثزای وٝ اعت فتٌٝز

(. ===5)پبٍ٘زان، خؾىغبِی عبسیٔذَ ٕٞچٖٛ ٔٛاردی ثٝ تٛأٖی فبسی ٞبیعیغتٓ اس اعتفبدٜ ثب آة ػّْٛ ٟٔٙذعی

(. 6009)الً٘ ٚ ٕٞىبراٖ،  ٞٛا ثیٙیپیؼ .(6005)دٔیىٛ ٚ وّیز،  ةرعٛ ثزآٚرد(. 6008)چبٚس ٚ ٕٞىبراٖ،  ٔخبسٖ ٔذیزیت

 (6005)اوغٖٛ ٚ ٕٞىبراٖ،  رٚا٘بة-ثبرػ فزایٙذ (6000ٚ اعتٛثز ٚ ٕٞىبراٖ،  6007)ٔبٞبثیز ٚ ٕٞىبراٖ، عیالة ثیٙیپیؼ

 بٖ ثدٙٛرد پزداختٝؽٟزعت ثبرػ در ثیٙیپیؼ ػقجی ٔقٙٛػی ثٝ ٞبیؽجىٝ ٔذَ اس اعتفبدٜ ثب ٔمبِٝ ایٗ در .وزد اؽبرٜ

یخجٙذاٖ،  رٚس رٚسٞبی ثبرا٘ی، تؼذاد رطٛثت، تؼذاد دٔب، ٔتٛعط ٚ ٔتغییزٞبی ٚرٚدی ؽجىٝ ػقجی ٔتٛعط اعت ؽذٜ

ثبؽذ ٚ ٘تبیح حبفّٝ ٘ؾبٖ ٚ خزٚخی آٖ ٔیشاٖ ثبرػ عبال٘ٝ ٔی عبػتٝ 68ثبرػ  ثبد ٚ حذاوثز عبػت آفتبثی، تجخیز، عزػت

 .ثبؽذدٞٙذٜ ٔطّٛثیت ایٗ رٚػ ٔی

 َبمًاد ي ريش -ة

 :مىطقٍ مًرد مطبلعٍ -1

دلیمٝ لزار ٌزفتٝ ٚ  60درخٝ ٚ  ;9 طَٛ ؽزلی ٚ ػزك ؽٕبِی دلیمٝ >6درخٝ ٚ  ;7ػزك ؽٕبِی ؽٟزعتبٖ ثدٙٛرد در 

ٔتز  5050ٔتز ثبالتز اس عطح دریب ٚالغ ؽذٜ اعت. ارتفبع ثدٙٛرد اس عطح دریب  6900تب  5000ایٗ ؽٟزعتبٖ ثیٗ ارتفبع 

 .ویّٛٔتز ٔزثغ در ؽٕبَ ؽزلی ایزاٖ ٚالغ اعت   ;59:ٔغبحت  ارایدٚ  اعت



 
 

 

 

 

 

 

 

 <ٔٛلؼیت خغزافیبیی ؽٟزعتبٖ ثدٙٛرد -5ؽىُ 

 ،تجخیز ،یآفتبث عبػت ،خجٙذاٖیتؼذاد رٚس  ،را٘یثب تؼذاد رٚس ٞبی ،ٔتٛعط رطٛثت ،ٔتٛعط دٔب ٞبیدر ایٗ تحمیك اس دادٜ

ٔیشاٖ  اعت ٚ ؽجىٝ ػقجی اعتفبدٜ ؽذٜثزای ٚرٚدی 9;57 -5=57َ ٞبی در عب ٝعبػت 68 حذاوثز ثبرػ ٚ عزػت ثبد

 ثٝ ػٙٛاٖ خزٚخی ؽجىٝ ػقجی ثٛدٜ اعت  ثبر٘ذٌی

       عصجی: ضجکٍ -2

ی یه خبٔؼٝ آٔبری یب ا٘جٛٞی اس ٞبی ٔغشی خب٘ذاراٖ لبدر اعت ثب ٔؾبٞذٌٜیزی اس رفتبر عَّٛٞبی ػقجی ثب اِٟبْؽجىٝ

آٖ  ٞب پی ثزدٜ ٚ حغبعیتای دار٘ذ، ثٝ ػّٓ پٟٙبٖ در پظ دادٜریبضی ٚ یب فیشیىی پیچیذٜ اطالػبت ٔیذا٘ی وٝ تٛخیح

 وٝ عَّٛ ػقجی ریبضی ٔذَ اس.ٔقٙٛػی ػقجی ؽجىٝ ٞبیٔذَ دراغّتپذیذٜ را ٘غجت ثٝ تغییز ٔتغیزٞبی آٖ ثغٙدذ. 

  .اعت ػقجی ؽجىٝ عبس٘ذٜ ٚاحذ تزیٗ وٛچه ٘زٖٚ. ٌزددٔی اعتفبدٜ .ؽٛدٔی ٘بٔیذٜ ٘زٖٚ

ٞبی الیٝ اس یه ٞز داخُ در اعت. ؽذٜ تؾىیُ ٔیب٘ی یٝال یب چٙذ یه ٚ خزٚخی الیٝ یه ،ٚرٚدی الیٝ یه اس ٞزؽجىٝ

طٛر  ثٝ ٞبٚسٖ ایٗ .ؽجىٝ آٔٛسػ آیٙذ فز طی. ؽٛ٘ذٔی ٞٓ ٔزثٛط ثٝ دارٚسٖ اتقبالت ثب وٝ دار٘ذ لزار ٘زٖٚ تؼذادی .فٛق

 اس ٔؼٕٛال ثؼذی ٞبیالیٝ ثٝ الیٝ ٞز ٞبیخزٚخی ای ا٘تمبَ ثز .ثزعذ خٛد ٔمذار یٗوٕتز ثٝ خطب تب وٙٙذٔی تغییز پیبپی

 .ؽٛدٔی اعتفبدٜعیٍٕٛئیذ  ٚ ٞیپزثِٛیه تب٘ضا٘ت ،تٛاثغ ا٘تمبَ خطی



 
 لبٖ٘ٛ ثب الیٝ چٙذ پزعپتزٖٚ ی ٞب ؽجىٝ تٛپِٛٛصی .دٞذٔی ٘ؾبٖ ؽجىٝ در را ٞبعَّٛ ٘غجی ٚضؼیت ؽجىٝ ٞز تٛپِٛٛصی 

 وٛارت ٔیٔبر ِٛ٘جزي ٚ ٔٛٔٙتٓ ،ٔشدٚج ؽیت لجیُ اس ،آٔٛسػ ٔختّف ٞبیاٍِٛریتٓ اراید ٝو خطبا٘تؾبر پظ آٔٛسػ 

 . ؽٛ٘ذتمغیٓ ٔی ٌزٜٚ عٝ ثٝ ٔذَ عبختبر تذٚیٗ ثزای ٞبدادٜ تٕبْ .ؽٛدٔی تىٕیُ .ثبؽذ

-دادٜ اس ٌزٜٚ دٚٔیٗ .رٚ٘ذثٝ وبر ٔی ؽجىٝ ٞبیاریت ٚ ٞبٚسٖ تؼییٗ ثزای آٔٛسػ، یٞبدادٜ ػٙٛاٖ ثٝ ،ٞبدادٜ ٌزٜٚ اِٚیٗ 

 آٔٛسػ تٛلف درخقٛؿ ٌیزی تقٕیٓ ٚ آٔٛسػ ٔزحّٝ ٘تبیح ارسیبثی ثزای .ؽٛ٘ذٔی ٘بٔیذٜ اػتجبری ٞبیدادٜ وٝ .ٞب

  .ؽٛ٘ذٔی ؽجىٝ اعتفبدٜ

 ٔذَ تذٚیٗ در وٝآسٖٔٛ  ٞبیدادٜ یؼٙی ،ٞبدادٜ ٌزٜٚ عٛٔیٗ اس اعتفبدٜ ثب، ٔذَ آسٖٔٛ ػجبرتی ثٝ یب ٚ .ٔذَ دلت تؼییٗ 

 تؾىیُ را ؽجىٝ ٔؼٕبری الیٝ، ٞز ٞبیٖ ٘زٚ ثب ٕٞزاٜ خزٚخی ٚ پٟٙبٖ ٚرٚدی، ٞبیالیٝ .ؽٛدٔی ا٘دبْ ،ا٘ذ٘ؾذٜ اعتفبدٜ

 ٘یش ٚ الیٝ ایٗ ٞبی٘زٖٚ تؼذاد  .ؽٛدٔی ا٘دبْ خزٚخی ٚ ٚرٚدی الیٝ دٚ ثیٗ حذٚاعط ٔحبعجبت پٟٙبٖ، الیٝ در .دٞذٔی

 ٘ٛع ثٝ تٛخٝ ثب خی خزٚ الیٝ ٞبی٘زٖٚ تؼذاد  .آیذٔی دعت ثٝ خطب ٚ عؼی ثب ٔغئّٝ ٘ٛع ثٝ تٛخٝ ثب پٟٙبٖ الیٝ تؼذاد

 . ثبؽذ ثیؾتز یب یه اعت ٕٔىٗ ٘ظز ٔٛرد ٞبیخزٚخی ٚ ٔغئّٝ

 ٚعیّٝ ثٝ ٚخزٚخی پٟٙبٖ ٚرٚدی، ٞبیالیٝ ٞبی٘زٖٚ ارتجبط ٚ اتقبَ ذ.دٞیٔ ٘ؾبٖ را الیٝ عٝ ػقجی ؽجىٝ یه 6 ؽىُ

  . ٌزددٔی ثزلزار ؽٛ٘ذٔی تّمی ٘زٚ٘ی اتقبالت وٝ ٞبٚسٖ

 اس ثبرػ ٚلٛع وٝ ٌیزدٔی فٛرت اعبط ایٗ ثز ثبر٘ذٌی، ٔذت وٛتبٜ ثیٙی پیؼ در ػقجی ؽجىٝ رٚػ اس اعتفبدٜ ٔجٙبی

 لجّی خشئی ٔمبدیز اس تبثؼی ٔىبٖ ٚ سٔبٖ در ٔٙطمٝ یه در ػثبر ٔمبدیز فزایٙذ، ایٗ ثزاعبط .وٙذٔی تجؼیت ٔبروف فزایٙذ

 . ثٛد خٛاٞذ

 ٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ اعت. 6ثب یه الیٝ پٟٙبٖ در ؽىُ  ػقجییه ؽجىٝ 

 

 MLP (Multi layer perceptron)ؽجىٝ ػقجی  -6ؽىُ 



 
 سبزی:پیبدٌ-3

 ثٝ عیغتٓ ٚ پبرأتزٞبی اخشاء ثیٗ رٚاثط وٝ ٘بٔؼیٗ ٚ غیزخطی ٞبیعیغتٓ در وٝ اعت خذیذی اثشارٞبی اس ػقجی ؽجىٝ

 اس یىی آٖ ثیٙیپیؼ ٚ ثبر٘ذٌی پذیذٜ .ذثبؽٔی عبسی ؽجیٝ ٚ تحّیُ ثٝ لبدر .٘یغتٙذ پذیز تٛفیف ٚ ذٜؽ ؽٙبختٝ خٛثی

 . .اعت ثٛدٜ تحمیك ٔٛضٛع ایٗ وٝ ثبؽذٔی ٞب عیغتٓ ٘ٛع ایٗ

ٞبی ٞبی تغت تمغیٓ وزدٜ ایٓ دادٜٞبی آٔٛسؽی ٚ دادٜرا ثٝ دٚ دعتٝ دادٜ 5=57تب  ;579ٞبی ٔٛخٛد اس عبَ دادٜ

زفتٝ اعت. ثزای ٞبی تغت ثزای عٙدیذٖ ؽجىٝ ػقجی ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٌٛسؽی ثزای یبدٌیزی ؽجىٝ ػقجی ٚ دادٜآٔ

ٞب)ٔتغیزٞبی ٚرٚدی ٚ عبسی تٕبٔی دادٜعبسی ؽجىٝ ػقجی اس ثز٘بٔٝ ٔتّت اعتفبدٜ ؽذٜ اعت ٚ لجُ ار ؽجیٝؽجیٝ

 ؽٛ٘ذ.( ٘زٔبَ ٔی0-5ی )ٗ ثبسٜؽٛ٘ذ ٚ ثیی سیز ٘زٔبَ عبسی ٔیخزٚخی( ثب اعتفبدٜ اس راثطٝ

(5) N=0.8*[ ]+0.1                                                                                                

غت در ٞبی تاِف ٚ ثزای دادٜ-7ٔٛسؽی در ؽىُ آٞبی رٌزعیٖٛ ثٝ دعت آٔذٜ ثزای ؽجىٝ ػقجی ٔٛرد اعتفبدٜ ثزای دادٜ

ثبؽذ وٝ ٚ ٔذَ ارائٝ ؽذٜ دارای رٌزعیٖٛ خٛثی ٔی تغیبر خٛثی اعثة ٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ اعت وٝ حبوی اس ٘تبیح -7ؽىُ 

 ثبؽذ ی آٔٛسػ خٛة ؽجىٝ ػقجی ٔیایٗ ٘ؾبٖ دٞٙذٜ

 ػذْ ثب وٝ ذ.ثبؽثبرػ ٔی ثیٙیپیؼ در ٔقٙٛػی ػقجی ؽجىٝ ٔطّٛة ػّٕىزد اس حبوی آٔذٜ ثذعت ٘تبیح وّی طٛر ثٝ

ؽجىٝ ػقجی  .ثبؽٙذ ٞبی تدزثیرٚػ ثٝ ٘غجت تزیٔٙبعت راٞىبر تٛا٘ٙذ ٔی ٞبؽجىٝ ایٗ ٘یبس. ٔٛرد ٞبیدادٜ ثٝ یدعتزع

٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ اعت وٝ ؽجىٝ ػقجی  5ایٓ وٝ در خذَٚ ٞبی ٔختّف در الیٝ پٟٙبٖ ٔٛرد ثزرعی لزار دادٜرا ثب تؼذاد ٘زٖٚ

ٞبی ٔٛرد ٘ظز ٕٛئیذ در الیٝ پٟٙبٖ ثٟتزیٗ عبختبر ؽجىٝ ػقجی ثزای دادٜٚ تبثغ عیٍ ٚ یه الیٝ پٟٙبٖ ٘زٖٚ :ثب تؼذاد 

 .ثبؽذٔی



 

 

 ة( رٌزعیٖٛ ؽجىٝ ػقجی ثزای دادٜ ٞبی تغت-7                         اِف(رٌزعیٖٛ ؽجىٝ ػقجی ثزای دادٜ ٞبی آٔٛسؽی-7

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیریوتیجٍ -ج

آٖ ٘مؼ ٟٕٔی در ٔذیزیت ثیٙی ٚ پیؼ ثبؽذزیت ثحزاٖ آة ٔییدر ٔذ ػٛأُ تبثیزٌذارتزیٗ پذیذٜ ثبرػ یىی اس ٟٔٓ

چٍٍٛ٘ی اعتفبدٜ ػقجی ؽجىٝ  خذیذ ٔثُ ٞبیرٚػثب اعتفبدٜ اس ٞبی ٘بؽی اس آٖ خٛاٞذ داؽت. ِذا در ایٗ پضٚٞؼ ثحزاٖ

 ٔیشاٖ رٌزعیٖٛ ٍِٛٞباحذاوثز  تؼذاد الیٝ ٟ٘بٖ تبثغ تؼذاد ٘زٖٚ الیٝ پٟٙبٖ عبختبر

 5>00>.0 5000 5 عیٍٕٛئیذ 5 5

 :5>0>.0 5000 5 عیٍٕٛئیذ 6 6

 :=50;.0 5000 5 عیٍٕٛئیذ 7 7

 8098=.0 5000 5 عیٍٕٛئیذ 8 8

 78;6=.0 5000 5 عیٍٕٛئیذ 9 9

 8;89=.0 5000 5 عیٍٕٛئیذ : *:

 6775=.0 5000 5 عیٍٕٛئیذ ; ;

 5597=.0 5000 5 عیٍٕٛئیذ > >

 :076=.0 5000 5 ٕٛئیذعیٍ = =

 07;6=.0 5000 5 عیٍٕٛئیذ 50 50

 تفبٚت اس ؽجىٝ ػقجی(ٞبیی ثب تؼذاد ٘زٖٚ  ٔ)عبختبر -5خذَٚ



 
ثیٙی ثبرػ ٞب در پیؼ٘تبیح ثذعت آٔذٜ ٘ؾبٖ دٞٙذٜ ػّٕىزد ٔطّٛة ایٗ رٚػ .اعت ثیٙی ثبرػ ثزرعی ؽذٜپیؼٞب اس آٖ

 .ثبؽٙذ دیٍزٞبی تٛا٘ٙذ راٞىبر ٔٙبعجی ٘غجت ثٝ رٚػٞبی ٔٛرد ٘یبس ٔیثبؽذ وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ػذْ دعتزعی ثٝ دادٜٔی

خٛیی ٘یش فزفٝٚلت ثبؽذ ِذا در ٞب ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٘یبس ثٝ حدٓ ثبالی دادٜ ٚ ٔحبعجبت پیچیذٜ ٕ٘یٕٞچٙیٗ در ایٗ رٚػ

 ٌزدد. ٔی
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