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چکیده
در روند مدلسازی ،وجود عدم قطعیت در پارامترها باعث عدم اطمینان در نتایج حاصل از پیش بینی رفتار یک
سیستم آب زیرزمینی میشود و شبیه سازی رفتار آن را مشکل میسازد .بنابراین ،تحلیل عدم قطعیت و شناسایی
عوامل آن یک خصوصیت جدا نشدنی در فرایند مدلسازی میباشد .با توجه به مقادیر باالی عدم قطعیت در داده
های موجود در ایران ،کمبود هایی که در زمینه تحلیل عدم قطعیت مدل سازی آبهای زیر زمینی وجود دارد و
همچنین اهمیت روز افزون مدیریتی آبخوان بجنورد واقع در استان خراسان شمالی به دلیل گسترش مناطق شهری
به دشت  ،این مطالعه به هدف تحلیل و کمی سازی مقادیر عدم قطعیت موجود در پارامترهای مدل آبخوان بجنورد،
صورت پذیرفت .در این تحقیق ،محدوده اطمینان و توزیع احتماالتی پسین پارامترهای هیدروژئولوژیکی مدل آب
زیرزمینی با استفاده از الگوریتم عدم قطعیت  GLUEکه از جمله روشهای پرکاربرد مبتنی بر روش مونت کارلو
است ،تعیین شد .نتایج نشان داد که پارامتر تغذیه دارای عدم قطعیت باال بوده و تغییر قابل توجهی نداشته است.
پارامتر هدایت هیدرولیکی دارای بیشترین حساسیت بوده و عدم قطعیت را به طور موثری کاهش داده است.
همچنین پارامتر هدایت هیدرولیکی از قابلیت تشخیص باالتری برخوردار بوده و نسبت به پارامتر تغذیه ،تخمین
مناسب تری داشته است که به دلیل ماهیت غیرماندگار بودن تغذیه و همچنین تغییرات آن در طی دوره مدلسازی،
این پارامتر قابلیت تشخیص کمتری داشته است .در بازه عدم قطعیت  %95نیز بیشتر مقادیر مشاهداتی در محدوده
اطمینان قرار گرفته وتنها تعداد محدودی از نقاط خارج از آن قرار دارند .لذا میتوان نتیجه گرفت که عدم قطعیت
موجود در پارامتر های مدل  ،MODFLOWبا تخمین مناسبی توسط الگوریتم  GLUEشناسایی شده و سطح اعتماد
نتایج مدلسازی آبخوان بجنورد برای کاربرد در پروژه های مدیریت منابع آب قابل قبول میباشد.

کلید واژه ها :عدم قطعیت ،مدلسازی آبهای زیرزمینی ،دشت بجنورد
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 -1مقدمه
محدودیت منابع آبهای سطحی و بهرهبرداری بیش از اندازه از آبخوانها باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری به منابع
طبیعی کشور در سالهای گذشته شده است .عالوه بر افت شدید سطح آب در آبخوانها ،فعالیت های کشاورزی ،صنعتی و
شهری  ،آالیندههای مختلفی را به آبخوانها تحمیل میکنند که برای جلوگیری از ادامه افت کمی و کیفی ،مدیریت بهره
برداری و حفاظت از آبهای زیرزمینی باید به عنوان یک اصل و پایه در برنامه ریزیهای کشور قرار گیرد .در این رابطه ،مدل
ریاضی میتواند به عنوان یک ابزار کار در اختیار مدیران قرار گیرد .یکی از اهداف اصلی تهیه مدلهای آب زیرزمینی ،پیش
بینی وضعیت سامانه در آینده میباشد .بنابراین میزان دقت و صحت مدل بایستی به حدی برای مدیران واضح باشد که بتوانند به
مدل تهیه شده برای اعمال تصمیم گیریهای آتی اطمینان کنند ،تحلیل عدم قطعیت به صورت کمی در کنار مدلسازی این
ابزار را در اختیار آنان قرار خواهد داد[][ .]1
به طور کلی در مدلسازی آبهای زیرزمینی عدم قطعیت را میتوان در چهار گروه عدم قطعیت موجود در مدل مفهومی،
پارامتر ،واسنجی و عدم قطعیت موجود در پیش بینی یا شبیه سازی آینده تقسیم بندی نمود .روش های متعددی برای به کمیت
در آوردن عدم قطعیت موجود در شبیه سازی آینده وجود دارد که از آن جمله می توان به روش های آماری ،معکوس و
روشهای مبتنی بر مونت کارلو اشاره کرد]. [2
از جمله تحقیقاتی که بر عدم قطعیت شبیه سازی آبهای زیرزمینی با دیدگاه آماری صورت گرفته است ،توسط دتینگر و
ویلسون ][3وپاول ] [4ارائه شده است و از بین روش های مبتنی بر مونت کارلو بیشترین مطالعات در زمینه تحلیل عدم قطعیت
مدل سازی آبهای زیرزمینی میتوان به الگوریتم مونت کارلو-زنجیر مارکوف ) [5-9] (MCMC1و روش عمومی عدم
قطعیت تشابهات )[10-12] (GLUE2و ساختار بیزی اشاره کرد.
یکی از روش هایی که به طور گسترده جهت واسنجی و تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل هیدرولوژیکی که دارای ساختاری
شبیه بیزی و بر اساس اصل برابری نتایج است ،روش عمومی عدم قطعیت تشابهات ) (GLUEمیباشد که توسط بی ون و باینلی
] [13در سال  1992ارائه شد .این روش تا امروز از دو منظر صحت و سهولت شبیه سازی عدم قطعیت در مدل سازی با سایر
روشها در رقابت است .این روش به رغم سادگی از مزایای زیادی برخوردار است .ابتدا اینکه ،نه تنها تاثیر عدم قطعیت
پارامترهای مدل و همچنین روش محاسبات مورد استفاده در آن از جمله مشخصههایی است که به طور ضمنی و غیر مستقیم
مورد ارزیابی قرار می گیرد] .[14به همین دلیل روش  GLUEدر علوم آب در گرایش های مختلف نظیر تحلیل عدم قطعیت
موجود در شبیه سازی هیدرولوژیکی ،مدل سازی بارش-رواناب ،برآورد دبی جریان رودخانه و مدل سازی رسوب و...مورد
استقبال واقع شده است] .[15-19متاسفانه تاکنون استفاده از روش  GLUEدر تحلیل عدم قطعیت موجود در شبیه سازی مدل
های آب زیرزمینی محدود بوده است .حسان و همکاران ] [12با تحلیل عدم قطعیت موجود در شبیه سازی مدل آب زیرزمینی
و در نظر گرفتن توابع توزیع پیشین متفاوت و روشهای نمونه برداری حوضه میلرو بیان کردند که استفاده از این روش حتی با
وجود محدودیت های داده های اولیه تاثیر به سزایی در کاهش عدم قطعیت پارامتر های موثر بر مدل سازی آبهای زیرزمینی

Monte carlo-markov chain
Generalized likelihood uncertainty estimation
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خواهد داشت .بالزون و همکاران ] [14با بکارگیری سه مدل متفاوت با سطوح پیچیدگی متفاوت و با استفاده از روش های
نمونه برداری  MCMCو با استفاده از داده های مصنوعی کاهش موثر عدم قطعیت مقادیر شبیه سازی را مشاهده نمود .روجاس
و همکاران ] [11با سه روش  bMCMC4 ،BMA3و  GLUEبه تحلیل عدم قطعیت پرداخت و درنهایت بازه کوچک تری از
محدوده اطمینان را محاسبه نمود .روجاس و کوهاند ] [10همچنین با تلفیق دو روش  BMAو  GLUEبه تحلیل عدم قطعیت
موجود در مدل سازی آب زیرزمینی پرداخت.
در ایران نیز تا کنون تحقیقات محدودی به تحلیل عدم قطعیت موجود در علوم آب پرداخته شده است] [15-16و تنها مقاله
مرتبط با تحلیل عدم قطعیت مدلسازی آبهای زیر زمینی توسط چیت سازان و همکاران ] [1ارائه که درآن از روش مشخصه
های آماری برای تحلیل عدم قطعیت استفاده شده است.
بنابراین با توجه به مقادیر باالی عدم قطعیت در داده های موجود در ایران و کمبود هایی که در زمینه تحلیل عدم قطعیت
مدل سازی آبهای زیر زمینی با استفاده از روش های مبتنی بر مونت کارلو به خصوص روش  GLUEبیان شد ،بررسی عدم
قطعیت موجود در شبیه سازی مدل آب زیر زمینی به عنوان هدف اصلی این مطالعه در نظر گرفته شد.
 -2مواد و روش ها
 1-2منطقه مورد مطالعه

حوضه آبریز دشت بجنورد در مرکز استان خراسان شمالی و در حدفاصل طول جغرافیایی ׳ 8و˚ 57تا ׳ 25و˚ 57و عرض
جغرافیایی׳ 13و˚ 37تا ׳ 21و ˚ 37واقع شده است .وسعت این حوضه در حدود  1265/8کیلومترمربع میباشد که 105/6
کیلومترمربع آن را دشت و بقیه را ارتفاعات و آبرفتهای میان ارتفاعات تشکیل میدهد .ارتفاع متوسط آن از سطح دریا
 1544/2متر میباشد .این حوضه اقلیمی خشک داشته و متوسط بارندگی سی ساله ( )1360-1390آن 300/7 ،میلیمتر و
میانگین دمای ساالنه حوضه  11/2درجه سانتیگراد و تعرق ساالنه  284/9میلیمتر میباشد .موقعیت دشت بجنورد نسبت به
کشور و استان خراسان شمالی در شکل 1نشان داده شده است.

شکل  -1راست :موقعیت محدوده مورد مطالعه (خطوط نقطه چین در شکل راست محدوده آبخوان میباشد) .چپ :موقعیت چاه
های مشاهداتی در آبخوان بجنورد
Bayesian Method
Blocking Markov Chain Monte Carlo method
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آبخوان آبرفتی دشت بجنورد با مساحت  65/2کیلومترمربع یکی از کوچکترین آبخوانهای آبرفتی در استان خراسان شمالی
می باشد .ضخامت آبخوان آبرفتی این دشت در نقاط مختلف یکسان نبوده و از کمتر از  10متر (در مجاورت ارتفاعات) تا بیش
از  75متر (در نواحی مرکزی آبخوان آبرفتی) تغییر مینماید .به منظور انجام بررسیهای کمی و اندازهگیری نوسانات سطح آب
زیرزمینی در آبخوان آبرفتی دشت بجنورد  11حلقه چاه مشاهدهای حفر گردیده و اندازهگیری سطح آب به صورت ماهیانه در
آنها صورت میگیرد .موقعیت این چاه ها در شکل 1قابل مشاهده میباشد .یکی از مشکالتی که در این آبخوان بر خالف اغلب
آبخوان های کشور وجود دارد ،باالزدگی سطح آب در اثر گسترش شهر به بخش عمده ای از دشت میباشد .از آنجا که بخش
اعظم دشت به کاربری مسکونی اختصاص یافته است ،مدل سازی آبخوان بجنورد و تحلیل عدم قطعیت نتایج به منظور مدیریت
آب مازاد اهمیت فوق العاده ای یافته است .لذا این دشت برای بررسی عدم قطعیت مدل سازی در این مطالعه برگزیده شد.
 2-2طراحی مدل عددی آب زیرزمینی

یکی از نرم افزار های موجود بر اساس حل عددی سه بعدی تفاضل محدود جریان آبهای زیرزمینی،

MODFLOW5

میباشد .که به عنوان رایج ترین مدل در شبیه سازی جریان آب های زیرزمینی مورد استفاده بسیاری از موسسات تحقیقاتی و
دانشگاهی قرار گرفته است .این مدل همچنین به عنوان هسته اصلی در بسیاری از نرم افزار های تجاری و عمومی دیگر استفاده
میشود .آخرین نسخه این نرم افزار MODFLOW2005میباشد که به رایگان در دسترس عموم قرار گرفته است.
با توجه به اطالعات بهدست آمده از مطالعات زمینشناسی تنها یک الیه آبدارآزاد در دشت بجنورد در شرایط غیر همگن و
همروند و برای مدلسازی دشت بجنورد ،یک دوره ده ساله ( )1380-1390و به منظور واسنجی و صحت سنجی ،دوره  2ساله
ای در نظر گرفته شده است.گامهای زمانی به صورت یک ماهه انتخاب و برای شرایط اولیه نیز در مدل سازی ماندگار سطح
آب مشاهده شده در مهرماه  80به عنوان بار آبی اولیه در تمام سلول ها لحاظ شد .دادههای سطح آب در  11حلقه چاه
مشاهداتی از مهر 1380الی شهریور 1390برداشت شد.
بررسی هیدروگراف واحد دشت نشانگر رفتار تعادلی آبخوان است .بنابراین میتوان شرایط متوسطی برای تغذیه ،تخلیه و
تراز آب در نظر گرفت .بدین منظور از متوسط  120ماهه (از مهر  80تا شهریور  )90تخلیه ،تغذیه ،شرایط مرزی و تراز آب برای
مدل سازی و ارزیابی شرایط ماندگار استفاده شد .بعد از واسنجی خطای مدل به  85سانتیمتر رسید که قابل قبول میباشد]. [21
 3-2پارامترهای هیدروژئولوژیکی
هدایت هیدرولیکی یکی از مهمترین و حساسترین پارامترها در تهیه مدل است و بایستی سعی شود تا طراحی مدل با استفاده از
مقادیر واقعی  Kکه در صحرا و ترجیحاً توسط آزمایشهای پمپاژ بهدست آمده صورت گیرد .هدایت هیدرولیکی در آبخوان
بجنورد به صورت دادههای نقطهای در  66نقطه مختلف بر اساس مدل مفهومی پهنه بندی شده و به مدل اعمال گردید .برای
ناحیه بندی تغذیه در شبیه سازی از شبکه تیسن براساس موقعیت پیزومترها استفاده شد .در تحلیل عدم قطعیت موجود مدل ،با
در نظر گرفتن این واقعیت که بخش اعظم تغذیه در دشت بجنورد مربوط به نواحی شهری و تغذیه از بستر رودخانه میباشد و

Modular Three-Dimensional Finite-Difference Groundwater Flow Model
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همچنین محدود بودن آن در مناطق کشاورزی ،پهنه بندی صورت گرفت .پهنه بندی های انجام شده برای پارامترهای هدایت
هیدرولیکی و تغذیه در شکل  2نشان داده شده است.

شکل-2نقشه پهنه بندی پارامترهای تغذیه و هدایت هدرولیکی (به ترتیب از راست) مورد استفاده در الگوریتم تحلیل عدم قطعیت

 4-2الگوریتم عدم قطعیت مورد مطالعه
شبیه سازی جریان آب زیر زمینی همواره با عدم قطعیت ناشی از دانش ناقص از سیستم فیزیکی مورد مطالعه ،ساختار مدل،
تغییر پذیری مکانی و زمانی و  ...احاطه شده است] .[22علیرغم انجام مدل سازی آب زیرمینی که به کرات در دشتهای مختلف
انجام شده است ،بررسی عدم قطعیت نتایج این گونه مدل ها که بسیار مهم نیز می باشد ،چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
یکی از روش هایی که به طور گسترده جهت تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل هیدرولوژی بر اساس اصل برابری نتایج
استفاده میشود ،روش عمومی عدم قطعیت تشابهات ] (GLUE) [13میباشد .در این روش تحلیل ،وزن دهی سری های
مختلف مجموعه پارامترهای بهینه به جای پارامترهای منحصر به فرد بهینه بر اساس نیکویی برازش 6انجام شده و با مقایسه مقادیر
شبیه سازی و اندازه گیری شده در هر مجموعه پارامتر با استفاده از توابع درست نمایی ،میزان عدم قطعیت محاسبه و بر اساس
آن توابع توزیع احتماالتی پسین استخراج میشود .در تحقیق حاضر بررسی عدم قطعیت در شبیه سازی آبخوان بجنورد با
استفاده از روش عمومی  GLUEصورت پذیرفت که در ادامه به مراحل آن پرداخته میشود:


گام اول :در گام اول محدوده های اولیه یا توزیع پیشین پارامترهای واسنجی تعیین می شود .در این مطالعه پارامترهای
واسنجی مدل به دلیل عدم وجود داده کافی و توزیع اولیه ،به صورت یکنواخت در نظر گرفته شده است].[23-24
همچنین برای حصول اطمینان از دامنه اولیه بزرگ ،حد پایین و باالی دامنه به ترتیب به صورت  p-2و حد باالی



دامنه به صورت  p+2در نظر گرفته شده است.
گام دوم :تولید  100,000مجموعه پارامتر تصادفی بر اساس دامنه اولیه و روش های مبتنی بر مونت کارلو ،که در
این تحقیق از روش نمونه گیری مربع التین ) (LHS7استفاده شده است .در این روش توزیع احتمالی برای هر یک از
متغیر های ورودی به  Nبازه تقسیم می شود ( 4بازه در این تحقیق) که هر یک از این بازه ها دارای احتمال رخداد
1

برابر با 𝑁 میباشد ].[25

Goodness-of-fit
Latin Hypercube Sampling
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گام سوم :شامل اجرای مدل  MODFLOW 2005میباشد.نتایج مدل سازی پس از هر بار شبیه سازی ذخیره می
شود.



گام چهارم :با مقایسه مقادیر شبیه سازی بار آبی توسط مدل و مقادیر واقعی اندازهگیری شده در نقاط مشاهداتی ،یک
مقدار درست نمایی (L) 8محاسبه میشود .در این تحقیق از رابطهی معکوس واریانس خطا ] [13به عنوان معیار
درست نمایی استفاده شده است.
()1

1

 n
2 
  O j  Y j i  

L   j 1

n2





که در آن  θiمجموعه پارامتر iام Oj ،مقادیر تراز آب اندازهگیری شده𝑌(𝜃𝑖 ) ،خروجی مدل (تراز آب) به ازای
هر مجموعه پارامتر و  nتعداد دادههای اندازهگیری شده میباشد .مقادیر بزرگتر درستنمایی نشان دهنده تطابق
بیشتر بین تراز آب شبیهسازی شده و واقعی میباشد .سپس با انتخاب یک مقدار آستانه قابل پذیرش ،(ASR) 9نتایج
شبیه سازی های انجام شده ،به دو دسته قابل قبول و غیر قابل قبول دسته بندی می شوند .این آستانه یا به صورت میزان
اختالف مجاز از حداکثر درست نمایی در نمونه ویا درصد خاصی از تعداد کل شبیه سازی تعریف میشود .در این
مطالعه آستانه قابل پذیرش به صورت %1از تعداد نمونه گیری ها درنظر گرفته شده است .سپس مقادیر درست نمایی
پاسخ های انتخاب شده (مجموعه پارامتر های قابل قبول )10برای استخراج تابع توزیع تجمعی ) ،(CDFخصوصیات
آماری و توزیع پسین 11پارامترها و همچنین دامنه بهینه مقادیر واسنجی شده استفاده می شود].[16
 -3نتایج و بحث
مدل  MODFLOWدر یک کد جانبی در محیط  MATLABمرتبط و پس از هر بار اجرای برنامه خروجی آن ذخیره شد.
محاسبات گام چهارم انجام و توابع توزیع پسین استخراج شدند .جدول  1دامنه اولیه (توزیع پیشین) پارامترها را نشان میدهد.

جدول -1دامنه اولیه تعیین شده پارامترهای مدل
پارامتر
هدایت هیدرولیکی
)(Hydraulic Conductivity
)(m/day

پهنه

مقدار متوسط

حد پایین

حد باال

1

35/2

26/5

43/9

2

36/90

30/9

42/91

3

3/305

1/34

5/27

4

26/3

7/67

44/93
8

Likelihood Function
Acceptable Sample Rate
10
Behavioral parameter sets
11
Posterior distribution
9
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تغذیه
)(Recharge

1

0/0015

0/0001

0/00323

2

0/0015

0/0001

0/003226

3

0/0015

0/0001

0/003218

مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین در شکل  3نشان می دهد که دامنه ی پارامتر های هدایت هیدرولیکی به طور معنی داری
نسبت به کران باال و پایین توزیع پیشین آنها کوچکتر شده و سایر پارامتر های تغذیه تغییر قابل توجهی نداشته اند که این امر
نشاندهنده مقادیر عدم قطعیت باال در این پارامتر می باشد که با توجه به پراکندگی قابل مالحظه (جدول  )1مقادیر تغذیه نسبت
به هدایت هیدرولیکی قابل توجیه میباشد.

شکل-3توزیع پسین پارامتر های بهینه سازی دارای عدم قطعیت در مدل
از مقایسه شکل توابع پسین میتوان گفت مقادیر هدایت هیدرولیکی در نواحی  1،2و  4به سمت مقادیر بیشتر دامنه اولیه میل
کرده و تابع توزیع پسین  K3به سمت یک مقدار مشخص همگرا شده است.
در جدول  2نیز خصوصیات آماری مربوط به توزیع های پسین پارامتر ها آمده است .ضریب تغییرات مدل یکی از فاکتور
های مهم میباشد که برای مقایسه پارامترها میتوان از آن استفاده کرد که مقادیر کمتر آن بیان گر دقیق تر بودن پارامتر تخمین
زده شده میباشد] .[1با مقایسه مقادیر ضریب تغییرات هر کدام از توابع پسین پارامترها می توان درجه حساسیت پارامترها را
بررسی کرد .به طوری که تابع توزیعی که یکنواخت تر بوده و دامنه تغییرات آن به دامنه اولیه نزدیک تر باشد حساست آن
کمتر خواهد بود و ضریب تغییرات بیشتری دارد .بنا براین با توجه به جدول  2پارامتر تغذیه با بیشترین ضرایب تغییرات دارای
کمترین حساسیت است.
به طور کلی پارامتر های دارای ضریب تغییرات کمتر از  0/25به عنوان پارامتر حساس شناخته شده و عدم قطعیت مدل را
کاهش میدهند ] .[26بنابراین پارامتر های هدایت هیدرولیکی به خصوص در ناحیه  2بیشترین حساسیت را دارا می باشند.
چیت سازان و همکاران نیز طی تحلیل عدم قطعیت با مشخصه های آماری اعالم کردند هدایت هیدرولیکی دارای باالترین
حساسیت بوده و در کاهش عدم قطعیت موثر است که با نتایج مرکل و دتینگر نیز ] [25تطابق دارد.
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جدول  -2مشخصات آماری توابع توزیع پسین بدست آمده پارامتر های هیدرولیکی خاک
پارامتر

پهنه

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

1

34/9756

4/462

0/127

هدایت هیدرولیکی

2

)(Hydraulic Conductivity
)(m/day

36/9176

2/995

0/0811

3

3/3145

0/982

0/2962

4

26/3091

9/315

0/354

1

0/001512

0/000859

0/568

2

0/001494

0/000866

0/579

3

0/001495

0/000861

0/575

تغذیه
)(Recharge

در شکل  4بازه های عدم قطعیت  %95شبیه سازی به همراه مقادیر اندازه گیری شده در  11حلقه چاه مشاهداتی (نقاط سبز)
ارائه گردیده است .فواصل اطمینان  %95بیانگر صحت و واقعی بودن پارامترهای تخمین زده شده میباشد ] .[1در این شکل
مشاهده میشود که بیشتر مقادیر مشاهداتی در بازه اطمینان  %95قرار میگیرند و تنها تعداد کمی از نقاط خارج از این محدوده
قرار گرفته اند .لذا میتوان نتیجه گرفت که عدم قطعیت ناشی از پارامترهای مدل  MODFLOWبه خوبی توسط الگوریتم
 GLUEشناسایی شده است.

شکل  - 4بازه اطمینان  %95سطح ایستابی شبیه سازی مدلMODFLOW
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 نتیجه گیری-4
-عدم قطعیت داده های ورودی و ساختار مدل جزء الینفک مدل های ریاضی میباشند و هیچ شبیه سازی عاری از خطا نمی
 خطای مذکور معموال اشکاالتی را در به کار گیری مدلها برای پیش بینی و اعمال تصمیم گیری و ارزیابی مدیریتی ایجاد.باشد
 لذا بررسی و کمی سازی عدم قطعیت به نحوی که اطمینان کافی را از استفاده از مدل ایجاد کند از اهمیت باالیی.می کند
- بهبود قابل توجهی در میزان عدم قطعیت مدل آب،GLUE  در این مطالعه با انجام تحلیل عدم قطعیت به روش.برخوردار است
 نتایج نشان داد پارامتر هدایت هیدرولیکی از قابلیت تشخیص باالتری برخوردار.های زیرزمینی دشت بجنورد حاصل شده است
 تخمین مناسب تری داشته است که میتوان گفت به دلیل ماهیت غیرماندگار بودن تغذیه و،بوده و نسبت به پارامتر تغذیه
 بنابراین پیشنهاد می شود، پارامتر تغذیه قابلیت تشخیص کمتری داشته است،همچنین تغییرات آن در طی دوره مدلسازی
 با توجه به محدوده اطمینان به دست آمده و مقایسه آن با.بررسی عدم قطعیت مدلسازی در شرایط غیرماندگار صورت گیرد
با تخمین مناسبی توسط الگوریتم،مقادیر مشاهداتی می توان گفت عدم قطعیت موجود در پارامتر های مدل آبخوان بجنورد
. به کمیت در آمده و سطح اعتماد نتایج مدلسازی برای کاربرد در پروژه های مدیریت منابع آب قابل قبول میباشدGLUE
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