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 يادداشت فنی

 

ی سازی زنجیرهضرورت ابرمدل منابع آب و يکپارچه

 هاخروجی مدل

 

  3حسینیو بتول ملک 8خوانی، ساجده صفی*0سازارشک حلی

 

 چکیده

 را منابع آب تمدیری، تحلیلی ابزارهای ترینمهم عنوانبه هامدل، امروزه
ت به ر اسدشوا که ایگونهبه؛ اندکرده غیرمنعطف رهاییساختا درگیر شدیداً

ل آن یک مد ت منابع آبی فکر کرد که در حلیک مشکل مربوط به مدیری
حتوای م تحلیل روش از گیریدارد با بهرهتالش  نوشتار درگیر نباشد. این

اکم سازی منابع آب، نگاه حکیفی، ضمن تعیین روند تحقیقات علمی در مدل
ای مختلف را بررسی کند. تحلیل محتوای مقاالت انتشار یافته در هبر مدل

سازی نشان داد که در مدل 0295تا  0285از سال آب  منابع تحقیقاتی مجله
ای هاست، درحالی که در آب بیشتری ارزیابی مدل تمرکز بر منابع آب سطحی
حاکم  ،برداری بیشتربهینه برای بهره مدلی به ی دستیابیزیرزمینی دغدغه

ی عدم اجماع در انتخاب مدلی دهندهسازی نشاناست. بررسی اهداف مدل
 ی مورد بررسیت مدل و پدیدهدلیل ماهیتوان آن را بهاست که می بهینه

کپارچهی منظوریک ابر مدل به یارائه شود بادانست. بنابراین، پیشنهاد می
 نیل نهاد. ضرورت امگ آب منابع هایمدل خروجی در سازی و ایجاد تسلسل

 ( درهم2) های منابع آبنگاه یکپارچه بر مدل (0چنین ابرمدلی ) به
 رمتکث کاربردهای و ( منشاء2کشور و ) طبیعی و اقلیمی شرایط هایپیچیدگی

 رکتح جهتکند تالش می سازمانی است که رهایتکث و گیپیچید درهم (5)
 .هدد تغییر آب منابع در «تخمین به هدف» به را «تخصیص به تخمین» از
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Supermodel as a Proposed Necessity for 

Integrative Casual Chain Models in Water 

Resources  
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Abstract 
Nowadays, models as the most important analytical tools, have 

severely entangled water resources management in rigid 

structures so that it is hard to consider a water resources 

problem not using models. This study aimed to use qualitative 

content analysis method in order to determine the scientific 

study approach in water resources modeling and investigate the 

master foresight of each model. Content analysis of published 

papers in journal of Iran- Water Resources Research from 2005 

to 2017 demonstrated that surface water modeling was more 

concentrated on model assessment for allocation, management 

and planning, while in groundwater studies, the challenge was 

on achieving an optimal model for more exploitation of 

resourses. Investigating modeling objectives showed a 

discordance in selecting the optimal model that could be due 

to the nature of the model and the phenomenon under 

examination. Hence, providing a supermodel is proposed for 

integration and progression of the outputs of water resources 

models. The necessities of the supermodel included (a) 

integrated view to water resources models, (b) complicated 

nature and climatic status of Iran, (c) pluralistic origins and 

usages, and (d) institutional complication and multiplicity. The 

proposed model tried to change the course from “estimate to 

allocate” to “aim to estimate” in water resources research. 
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 مقدمه  -0

توان جهان را با سازی هرگز نمیر که بدون مدلحاکم شدن این تفک
 (JØrgensen and Bendoricchio, 2001)دقّت کامل شناخت 
رفتارهای عنوان ابزاری جهت درک برخی از استفاده از مدل را به

، (Chong, 2002)است  های هیدرولوژیکی الزامی کردهسیستم
ر است به یک مشکل مربوط به مدیریت طوری که امروزه دشوابه

دل درگیر نباشد ــآن یک م منابـع آبــی فکر کــرد که در حل
(Singh and Donald, 2006)سازی فضای نسبتاً . بررسی ادبیات مدل

 عنوان مثالهــدهد، بسازی نشان میدلدوقطبی را در نگاه به م

(2006) Singh and Frever های آبخیزی برای که مدل کنندمی بیان
ند و چه توانپیشرفت خود در آینده باید صراحتاً روشن کنند که چه می

 سازی را درکهر مدل شروع ینقطه Beven (2006) .توانند بکنندنمی
که یک مدل  کندمی داند و بیانمی آبخیز یحوزه هایت واکنشماهی

که کند بیان می Mirchi  (2006) ت داشته باشد.باید مبنایی در واقعی
ذا با است، ل تغییر الگوهای دیدن برای رویکرد سیستمی، چارچوبی

 طول در را سیستم توان رفتارهایکیفی می و کمّی استفاده از ابزارهای

 .زمان توضیح داد
 

 تحقیق روش -8

محتوای کیفی با رویکرد  تحلیل روش از گیریبهرهوهش با این پژ
ازی ستالش دارد ضمن تعیین روند تحقیقات علمی در مدل استقرایی،

تا . در این راسهای مختلف را بررسی کندنگاه حاکم بر مدلمنابع آب، 
 در 0295 تا 0285 سال از یافته انتشار مقاالت با بررسی مجموعه

هایی که ( و انتخاب مقاله0ایران )جدول  آب منابع تحقیقات یمجله
سطحی و زیرزمینی و مطالعات  سازی در منابع آببر کاربرد مدل و مدل

ه انجام پژوهش اند، مفاهیم اولیهیدرومتئورولوژی تمرکز کرده
گردآوری شد، سپس با تمرکز بر مفاهیم مورد نیاز برای نیل به اهداف 

های باز متون مورد مطالعه (، کد2 پژوهش و تعریف سه کد برتر )جدول
بندی کدهای بازی که ارتباط معناداری با یکدیگر مشخص و با طبقه

ای هداشتند، کدهای محوری استخراج گردید، در نهایت با تعیین کد
 ها نتایج نهایی تحقیق ارائه شد.ای و تحلیل آنهسته

 

 نتايج -3

سازی دهد که در مدل( نشان می2نتایج حاصل از تحلیل محتوا )جدول 
 هایروش به دستیابی .0منابع آب سطحی، کاربران همواره با سه هدف 

 .2مدل و  ارزیابی و سنجش .2آبی  مناسب برای حفاظت از منابع
ای هت منابع آب، مدلبه راهبرهایی برای تخصیص و مدیریدستیابی 

ده، شیانکنند که در بین اهداف بمختلفی را انتخاب و استفاده می
ص و ها برای تخصیسنجش و ارزیابی مدل و استفاده از نتایج آن

ز سه در منابع آب زیرزمینی نی ت بیشتری دارند.مدیریت منابع آبی اهمی
های آبی آب و تخمین میزان آلودگی سفره . حفاظت از منابع0هدف 

 منابع از برداریبهره .2آب و نوسانات سطح آب و  میزان تخمین .2
شود و کاربر در هنگام های مختلفی دنبال میزیرزمینی از مدلآب 

 مدل ی انتخابکاربرد مدل برای نیل به اهداف خود، همواره دغدغه
طالعات در م بهینه و ارزیابی نتایج مدل را نیز دارد. مدل مطلوب، تعیین

 فرآیندهای سازیشبیه. 0 هدف دو هیدرومتئورولوژی با اینکه کاربران
 ا بیشترمدل را دارند ام ارزیابی و سنجش .2 هیدرولوژی و هواشناسی

ها لقطعیّت مدمختلف و تعیین عدم هایمدل کارآیی، آزمون تعیین بر
 یزسنجی و آنالتصح واسنجی، فرآیندهای انجام کنند و باتمرکز می

 فزایشا منظوربه های انتخابیمدل کارایی افزایش دنبالبه ت،حساسی
هستند. هاآن نتایج اعتمادپذیری به

 

Table 1- Classification of articles in Iran-Water Resources Research Journal (2005-2016)  

 (0385-0360ايران ) آب منابع های مورد بررسی در مجله تحقیقاتبندی مقالهطبقه -0جدول 

No. of  

Articles 

Reviewed 

Articles Reviewed All 

Published 

Articles 

Year 

Hydrometeorology Model 

Evaluation 

Management 

and Planning 

Conjunctive 

water 

Resources 

Groundwater Surface 

Water 

19 1 6 4 1 - 7 29 2005 

16 1 4 2 - 3 6 26 2006 

15 2 3 3 1 1 5 26 2007 

12 2 2 4 1 - 3 23 2008 

15 - 5 2 - 3 5 34 2009 

14 1 4 3 2 1 3 28 2010 

18 - 3 2 2 3 8 26 2011 

13 - 4 3 1 3 2 28 2012 

14 2 5 2 - 3 2 29 2013 

15 2 3 4 2 1 3 29 2014 

19 1 6 2 1 5 4 36 2015 

33 5 8 6 3 4 7 56 2016 
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Table 2- Codes and subcodes identification for published articles in Iran-Water Resources Research Journal 

 ايران آب منابع تحقیقات های منتشر شده در مجلهشده برای مقالهكد و زيركدهای تعريف -8جدول 

Subject Subcode Superior 

code 

Subject Subcode Superior 

code 

Subject Subcode Superior 

code 

Simulation 

of pocesses 
1C  

 

 

 

C 

Water 

resources 

protection 

B1  

 

 

 

B 

Water resources 

protection 
1A  

 

 

 

A 

Model 

evaluation 

C2 Water amount 

estimation 

B2 Water amount 

estimation 
2A 

 

- 

 

- 

Exploitation 

of water 

resources 

 

B3 

Allocation and 

management of 

water resources 

 

A3 

- - Model 

evaluation 

B4 Model 

evaluation 

A3 

 

 گیری و بحثنتیجه -5

 آب منابع سازیمدل روند -5-0

ی این موضوع است که دهندهشده، نشان منتشر هایبررسی پژوهش
د منابع آبی، وجو سازیمدل یگسترده تغییرات و هدف اصلی توسعه

 مدلی انتخاب در اجماع های قبلی و عدمگویی مدلپاسخو عدم نقص
توان به دو ماع در انتخاب مدلی بهینه را میعدم اج بهینه است، این

 یکنندهمنعکسجایی که مدل از آن ت مدل:الف( ماهی دلیل دانست.
ساز از سیستم و فاکتورهایی که برای تأثیر دینامیک آن درک درک مدل

 العاتاط از بیشتر العاتیاط تواندنمی (Dale, 2003)اند، است شده
 اشدب را داشته است رفته کاربه آن ختسا برای که هاییداده در موجود

(2002، Sing). های آن نیز به این موضوع وابستهبینیت پیشصح 
است و  است که ساختمان مدل تا چه اندازه خوب تعریف شده

 تر باشند ت نزدیکامترهای آن تا چه میزان به واقعیپار
(Liu et al. 2005)ود که ساز مجبور شآید یک مدلمیا کم پیشام ؛

ا ها همیشه بکه آن اش اشتباه است، چراهایبینیاعتراف کند پیش
شان را اصالح هایبینی، پیشهاهای جدیدی از مدلایجاد نسل

 از حدتوسعه بیش باید درنظر داشت که (. Beven, 2009)کنند می
دارد  دنبال ت را بهقطعیی باالیی از عدمها، خطر داشتن درجهمدل

(Merrit et al. 2003) ها تنها حس دن بیشتر مدلکرپیچیده و با
رهای متغیکه  چرا ؛(Dale, 2003) شوداطمینان حاصل می اشتباه

 ت هستند وقطعیعدماز منابع ذاتی  ورودی و پارامترهای مدل
ند کمی تر فرآیندها را نفیت داشتن نمایش واقعیقطعیت مزیعدم

(Merrit et al. 2003).  ها، سازیی روزافزون مدلبا توسعهبا این حال
 سازی بهو فضای مدل تولید مختلف هایمدل انواع از زیادی حجم

 اهها برای مدلبندیو دسته که انواعی از تعاریف سمتی حرکت کرده
ده مانند: دفتر احیای ایاالت متح مؤسسات از بسیاری لیکن ایجاد گردد،
 Bevenو  Chong ،Van Beek ،Jayawardenaمانند:  و محقّقانی

، مبنا، تجربیمتفاوتی ]فیزیک هاییدسته در را هاآن کردند تالش

کنند.  یبند[ طبقهتوزیعی، تجمیعی و غیره، توزیعی، نیمهفرآیندمحور
ع دهد تمایز صریح و دقیقی بین انواها نشان میبندیبررسی این طبقه

 حاد زیاد مختلف هایمدل بین عبارتی تمایزها وجود ندارد، بهمدل
ا ها صرفاً بازی ببسیاری از انواع مدلاست و  ذهنی حدودی تا نیست و

  ند.اختلفهای ملغت
 

وجود آمدن اختالف هشود با بباعث می اجماع در معنا و مفهوم مدل عدم
 حالی که ساختار های مختلف ایجاد شود، دربندینظر، انواعی از طبقه

عنوان مثال در ت یکسان باشد. بهی ممکن اسمشابه یا حت مدل
ارائه کردند   Mulligan and Wainwright (2004)بندی کهطبقه

کنند، را کامالً متفاوت معرفی می 2مبناو فیزیک 0مکانیستیهای مدل

مبنا را همان های فیزیکمدل  Devi et al. (2015)کهدرحالی

و  5مفهومیهای دانند و مدلمی 2سفیدو جعبه مکانیستیهای مدل

کنند. ممکن است این تغییر در ی میرا یکسان تلق 5پارامتری
ت سازان دانسهای مدلتر شدن دانستهها را مبنی بر عمیقبندیطبقه

اید امّا ب ؛اندتری را ارائه کردهبندی جامعطبقه شانکه با افزایش درک
یر یبندی جدید درصورتی مثبت است که تغی طبقهتوجه داشت که ارائه

ا بسیار ما ؛تری را ارائه کردهای دقیقنظرات همگرا باشد تا بتوان تحلیل
ان شود که کاربرها باعث میبندیگی طبقهآید که گستردپیش می

 هایی انتخاب مدل را داشته باشند و با ارزیابی مدلبیشتر دغدغه
دنبال انتخاب مدل کارآتر باشند. چنانچه تحلیل محتوای مختلف به

این  واهگتحقیقات منابع آب ایران نیز  یهای منتشر شده در مجلهلهمقا
ه هایی کموضوع است و نتایج نشان داد که کاربران با انتخاب مدل

ی نتایج حاصل از است به مقایسهها قبالً تعیین شدهکارآیی آن
ی پردازند و در بسیارمنظور انتخاب مدلی بهینه میهای مختلف بهمدل

های ورودی، مدل کردن پارامترهای جدید، تغییر دادها اضافهاز موارد ب
با  کنند یای خود تعدیل میی مورد مطالعهشده را برای منطقهانتخاب

 ازی سبیهــت شـــــسنجی، قابلیتانجام فرآیندهای واسنجی و صح
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Table 3- Axial and base codes in water resources studies (surface water, groundwater and 

hydrometeorology)        

 زيرزمینی و هیدرومتئورولوژی(سطحی، آب  ای در مطالعات منابع آب )آبكدهای محوری و هسته -3جدول 

 
Surface water resources Studies  Groundwater Resources Studies Hydrometeorology 

Axial code Base 

code 

Axial code Base 

code 

Axial code Base 

code 

Water quality issues, Prediction, 

Forecasting, Planning. 

Sediment load forecasting, Optimal 

model. 

Pollution distribution function. 

Water quality, Salinity assessment. 

Lake elevation, Planning. 

Water and soil protection, Erosion and 

sediment estimation. 

 

W
ater R

eso
u

rces 

P
ro

tectio
n

 

 

Favorite models, Effective 

withdrawl.  

Groundwater budget.  

Withdrawl management, 

Planning, Aquifer management, 

Optimal model introduction.  

Model optimization, Determining 

the optimum pumping rate. 

New algorithm for decision 

making, Management and 

withdrawl planning. 

Water transfer, Determine optimal 

model. 

Increasing of withdrawl, Potential 

withdrawl, Uneven water 

distribution.  

Exploitation model for water 

resources. 

Exploitation, Economic impacts, 

Decreasing in withdrawl costs. 

 Water table forecasting, Model 

evaluation. 

Water table calculation, 

Groundwater exploitation. 

E
x
p

lo
itatio

n
 o

f W
ater R

eso
u

rces 

Storm simulation, Peak discharge of 

flood. 

Storm days' estimation. 

Precipitation estimation. 

Evaporation estimation, 

Determination of water budget. 

Spatio-temporal considerations in 

estimation of precipitation. 

S
im

u
latio

n
 o

f 

P
ro

cesses 

Optimal model selection, River 

discharge. 

Model optimization, Model 

calibration. 

Model validation, Sensitivity analysis. 

Model introduction for groundwater 

withdrawl. 

Model uncertainty, Model uncertainty 

plus calibration. 

Develop and introduce a suitable 

algorithm. 

Assessment of accuracy, Model 

performance, Model optimization. 

Model uncertainty analysis, Optimal 

range of parameters. 

Confidence level of the model results. 

Successful application of model, 

Increase in model performance and 

efficiency. 

Comparison of model applicability, 

Optimal model selection. 

  

M
o
d

el E
v

alu
atio

n
 

Simulation of meteorological 

variables, Water resources risk 

management 

Model calibration and verification, 

Model performance. 

Precipitation forecasting, Drought 

evaluation, Evaluation of model 

precision and accuracy. 

Quantification of model reliability, 

Hydrological processes and 

prediction of their interactions. 

Model introduction, Exploitation 

precipitation, Planning. 

Sound prediction of precipitation, 

Advancement in understanding of 

primary conditions, Advancement in 

model configuration. 

Model efficiency, Economic value 

forecasting, Reliability of model 

predictions. 

Model performance, Estimation of 

long-term evaporation. 

Model validation, Sensitivity 

analysis, Hydrologic elements. 

Model uncertainty analysis, 

Economic uncertainty, Hydraulic 

uncertainty. 

Modeling, Model verification, Test 

of models. 

Advances in precipitation 

forecasting. 

Model uncertainty, Estimation of 

precipitation and temperature. 

Model uncertainty evaluation, 

Optimal model selection, Climate 

change. 

Estimation of precipitation and 

runoff. 

 

 

M
o
d

el E
v

alu
atio

n
 

Calculation of hydrological 

parameters in aquifers, 

Determination of model efficiency 

Artificial charge, Model 

performance evaluation, Optimal 

model selection. 

Estimation of changes in 

groundwater level. 

Model introduction, Estimation of 

water level fluctuations, Planning. 

W
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n

t E
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atio
n

 

Best management solution through 

modeling, Economic analysis of 

options. 

Planning for optimal distribution, 

Water supply management. 

Water demand estimation, Economic 

parameters. 

Long-term planning, Optimization of 

exploitation. 

Management actions, Decision support 

system, 

Assessment of regulations. 

Water pricing, Promotion policies, 

Profit maximization. 

Social and economic comparison, 

Economic evaluation of projects. 

Optimization of water allocation, 

Maximization of incomes. 
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W
ater R
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u
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Saltwater intrusion control, Model 

performance. 

Pollution of aquifers, Determining 

of optimal model. 

Evaluation of groundwater 

vulnerability.  

Simulation of saltwater intrusion 

and pollution transfer. 

Determination of aquifer 

pollution, Model evaluation. 

Groundwater reclamation, Water 

treatment solution. 

W
ater R

eso
u

rces P
ro

tectio
n

 

ی مورد بررسی به کمک آن مدل ایجاد فرآیندهای مختلف را در منطقه
ن، های آماری مانند رگرسیوکنند. در بعضی از موارد مبتنی بر شیوهمی

ای هجدید و منطق ی الگوریتمیدنبال ارائهسازی کرده و بهبه مدل اقدام
ی، ی مورد بررسگی پدیدهها بر این است که پیچیدهستند. اعتقاد آن

یل ی نی مورد مطالعه، اجازهمنطقه فیزیوگرافی هایویژگی و ساختار
و  تدوینی هایلذا با اتخاذ سیاست دهد؛ها را نمیبه اهداف خاص آن

 ار رهای مستقل دیگری، متغیسازیدهای جدیدتری برای مدلرویکر

ا همواره پردازند امهای جدید میی الگوریتمداده و به ارائه قرار نظر مد
 توافق درخصوص بعضی از اصطالحاتباید درنظر داشت که عدم وجود 

شود که بسیاری از کاربران تنها های مختلف باعث میبندیو طبقه
آماری جدیدتری را داشته  ی مدلیا ارائه تغییر مدل ی تعدیل ودغدغه

مورد  یپدیده ت نیستند. ب(ها واقعیشود که مدلباشند و فراموش می
ی، کــی پیچیده از تعامالت فیزیزیست یک مجموعهمحیط بررسی:

ه بسیاری از ــای بیولوژیکی است کــرآیندهــشیمیایی و ف
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ذاتاً غیرخطی هستند ود در آن ـــوجــای مــرآیندهــف
(Wainwright and Mulligan, 2004)ت های بلندمدبینی. پیش

دهند نیز ای را نشان میهایی که رفتارهای آشفتهبرای سیستم
بنابراین (، Jørgensen and Bendoricchio, 2001)غیرممکن است 

ژیکی و غیرممکن های هیدرولوسیستم از حدگی بیشوجود پیچید
ت قطعیبه همراه عدم( Chong, 2002)ها یات آنجزی بودن درک تمام

(، شناخت Berkes et al. 2003)ها وجود دارد ذاتی که در این سیستم
(، Sing ،2002کند )ها را سخت مییا کنترل برخی از جوانب رفتار آن

شود که ها، اغلب فراموش میسازیگی مدلگستردبا این حال با 
توان با ابزاری که ذات ای دارد را نمیت پیچیدهسیستمی را که ماهی

 طور کامل مورد بررسی قرار داد.ت است بهی محدودیاآن دار
 

 ابرمدل ضرورت -5-8

شناختی سازی منابع آب الزم است در ابتدا به چارچوب روشدر مدل
که عدم وجود  ه کرد، چرای که قرار است استفاده شوند، توجهایمدل

 مفهومی چارچوب این پذیریتطابق رزیابیمنظور اچارچوبی جامع به
 زد، مدل انتخاب به دست آن اساس بر بتوان مدل که انتخاب برای

ت یبرای مدیر هامدل نتایج کاربرد در چندانی تشود موفقیباعث می
 برای اییمبن یارائه شود بانشود، بنابراین پیشنهاد می منابع آب ایجاد

 ابانتخ شرایط شناخت جهت رد منطقی نظم یک بتوان مدل، انتخاب
، نهاد گام منابع آب بهتر یتمدیر راستای در و ایجاد هامدل کاربرد و
 صورتی در در ا باید درنظر داشت که نیل به این چارچوب مفهومیام

 ی،سیاس ی، مسائلعالوه بر رویکردهای فن که است قموف تبلندمد

 تهداش تولویا هاسازیمحیطی نیز در مدلزیست و اجتماعی-اقتصادی
 با مدل شود کداممی مشخص که است صورت این باشند، در

 ضرورتاست.  کارآتر آب منابع تمدیری برای دارد که هاییتقابلی
 «سازییکپارچه»نخست در نیل به مختصات این چارچوب کالن 

ی کامالً ها درون یک زنجیرهو قرارگیری هر کدام از مدل« تسلسل»
عبارت دیگر الزم است که عالوه بر  است، به هامفهومی از خود مدل

های مدل»( نخست نگاه یکپارچه بر 0« )منابع آب»نگاه یکپارچه به 
درنظر گرفته شود. علل بعدی درون چنین ساختار « منابع آب

های شرایط گیدرهم پیچید( 2ها، امکان توجه به )واری از مدلزنجیره
 ا مرتبطنشاء و کاربردهای متکثر ام( م2)اقلیمی و طبیعی متکثّر کشور و 

ین و درون های سازمانی )برگی و تکثدرهم پیچید( 5و در نهایت )
وجود خواهد « منابع آب»بردار از ی و بهرهسازمانی( نهادهای متول

طور که تالش شد با بررسی وجوه کارکردی و کارآیی همان داشت.
الن و نیل به شناسی این چارچوب کروش ،شود ها نشان دادهمدل

ها ی مدلتاختار سنگفته الزم است در سطحی باالتر از سضرورت پیش
تواند در در منابع آب صورت گیرد. این سطح باالتر )ابرمدل( می

را  0توان در گام نخست شکل ا میتحقیقات بعدی نقد و تبیین شود ام
ل ده مورد بررسی قرار داد. کارکرد این ابر معنوان پیشنهاد اولی به

ی منابع آب با عنایت های سنتهای مدلمرتبط ساختن تمامی خروجی
 نهایت ی سیاسی، اقتصادی، اکولوژیکی و دربه ساختارهای ویژه

 کنند جهتهیدرولوژیکی در ایران است. روند این ابر مدل تالش می
 در منابع« هدف به تخمین»را به « تخمین به تخصیص»حرکت از 

 آب تغییر دهد.

 
Fig. 1- Proposed water resources supermodel in terms of integrating model outcomes 

 هاساختن خروجی مدلمنظور يکپارچهابرمدل پیشنهادی منابع آب به -0شکل 
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