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ارزیابی دقت روشهای منحنی زمان -مساحت در تهیة
آبنمود واحد لحظهای
 حمیدرضا مرادی *؛ دانشیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 هانیه اسدی؛ کارشناسارشد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 سیدحمیدرضا صادقی؛ استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 عبدالرسول تلوری؛ دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات حااظت خاک و آبخیزداری E

چکیده
آبنمودی ه در خروج ه حوضة آب یز شک م گیارد ما تواناد مباین وا انش هیادرولوژیک حوضاه در برابار رفتاار
ژمومورفولوژیک آن باشد .در این تحقیق ع شده ا ت با ا تفاده از امانة اطالعات جغرافیای و مفهوم آبنمود واحد
لحظهای ،پا خگوی ه حوضة آب یز شبیه ازی شود .در روش فیزیک حاضر آبنمود واحد لحظهای الرک بر ا اس اه
پارامترا زمان تمر ز ،ضریب ذخیره ،و منحن زمان -مااحتا ا ت را شد .بناابراین ،ارزیااب دقات ااربرد روشهاای
م تلف تعیین منحن زمان -مااحت شام روش نیمرخ آبراهه ،رعتهای مااوی ،و الورنان در تهیة آبنماود واحاد
لحظهای به روش الرک در این تحقیق مد نظر قرار گرفت .نتایج ارزیاب این روشهاا در مقایااه باا نتاایج ماات ر از
آبنمودهای مشاهدهای با ا تفاده از روش یف و شاخصهای آماری نشان داد اه روشهاای ارعتهاای ماااوی در
تعیین منحن زمان -مااحت از دقت بیشتری برخوردارند .مقادیر آمارههای ارزیااب

مّا باین آبنماود واحاد متو اط

بهد تآمده از یالبهای مشاهدات حوضة آب یز با آبنمود واحد الرک بهد تآمده از روش رعتهای ماااوی باا
ا تفاده از مجذور میانگین مربعات خطا ،میزان انحراف از دب او  ،ضریب ارای  ،و خطای ناب دب او  ،زمان تاا او ،
و زمان پایه بهترتیب  ،33/33 ،7/13 ،0/83 ،0/93 ،1/39و  15/38درلد بود .همچنین ،تحقیاق حاضار نشاان داد اه مادل
الرک در شبیه ازی آبنمود واحد یالب در حوضة آب یز ایلیان در ا تان مازنادران از اارای بیشاتری برخاوردار
ا ت.
واژگان کلیدی :آبنمود واحد لحظهای ،حوضة آب یز ایلیان ،روش الرک ،منحن زمان -مااحت.
* .تایان ة ضائال :ت فر01144553101 :

Email: hrmoradi@modares.ac.ir
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سیال

مقدمه
پیاری؛ رو اا ع  ،و ض ن سی ،در زابی زیای،
آ اا و ض ار و ب رربردار از آنایا ارچنی تاسیلا
چا ایر دانی اس؛ ،اناز ضایائ زییاد وزیاد
دارد هیی تیازضنیی تققیییخ و بررسیی ،اسیی؛ .تلییییر
پاراضیراا ای رولا

از دی ای ن ،،زنبا اقیصیاد

طرح ،و ع کیرد سیازرایا ایی رولیک ،از اا یی؛
ویییژرا برکییاردار اسیی؛ ب ی طییار ه ی تخ یییر
صارتگریی بای از دقی؛ باییار زییاد برکیاردار
بان تا طرح ضارد تظر ع کرد ضناسب ،دانیی بانی .
از طری ،،دادراا و اطالعات ضااا را برا بررسی،
و پیشبین ،وقایت ای رولا یک ،بایار ض م و اساسی،
اس؛ و در ضنطق و هاار هی اییر آضیار بی طیار
ضرتییب و طییاالت،ضی ت ثبیی؛ نی ر بانی  ،هنیییرل و
تخفی

کاارات ،ا چان سی با دق؛ ب یر اتةیام

ض،ناد ] .[9اگرچ در چنی دایا اکییر تیال ایا
یراوات ،برا احی اث ایاییاارایا ایی روضیر در
تقاط ضخی

هاار صارت گریی  ،با تاز ب وسل؛

زیاد هاار ،اناز بایار از ضناطخ یاق اضکاتات الزم
برا ثب؛ اطالعات ضرباط بی دبی ،اسی؛ .بنیابرایر،
تلییر دب ،یک ،از ضاکالت اساس ،حاض اا آبخیر
هاار اس؛ .بنابرایر ،در زضینا نناک؛ رییار سیاییم
حاضا آبخیر در قالب ض لاا ای رولا یک ،باییار
تال

ن ر اس؛ .ضقققان در تال اا اولیی سیل،

ض ،هردت کروز ،حاضا آبخیر را با پاراضیراای ،ضث
ضااح؛ ،ه تقش تلییر هنن ر ا دارت  ،ضرتب سازت .
در هانشاا بل
ایرایش یابی  ،اضیا ییر

سل ،ن تل اد اییر پاراضیرایا
اولییا اغ یب اییر ضی لایا

کطیی،بییادن سیایییم اسیی؛ .بیی ا یییر دلییی  ،در
حاض اا آبخیر بی ون آضیار اسییخراج ضاخصیات

و ت یا آ ت ادایا بیا اسییفادر از رو ایا

تةربیی ،یییا ضیی لاییا ضبینیی ،بییر کصاصیییات و
ویژگ،اا حاضا آبخیر ضناسیب بی تظیر ضی،رسی .
بنییابرایر ،هییاربردِ صییقیحش تئییار ش آ ت ییاد واحیی
1

لقظ ا

ب ضف ام رواتیا

واح بار

سیطق ،حاصی از ییم

ضازاد آت ،در حاضا آبخیر بی ون دانییر

اطالعییاتِ ضربییاط ب ی بارت ی گ ،و یق ی بییا دانیییر
کصاصیییییات قابیی ی دسیییییرس ییریییییاگرای ،و
ئاضاریالا

حاض بایار هاراس؛ ] .[13بی طیار

ه یی ،،آ ت ییاد واح ی لقظ ی ا ْ رونیی ،ضناسییب و
هاربرد برا تخ یر سیال

در حاضی ایا یاقی

آضار سی اس؛ .برا ایةاد آ ت اد واحی لقظی ا ْ
رو اا ضیل د پیان اد ن ر اس؛ رو

هیالرا

هیاربرد تیریر آنااسی؛ .ضی ل هیالرا یییم رو
آ ت اد س پیاراضیر اسی؛ هی بیر ت یادار زضیان-
2

«تیأکیر و تناییخ»

ضااح؛ اسییاار و تییر بی رو

ضلروف اس؛ ] .[14از ضقاسر ع ة ایر رو
اتلکاس تغییرات زضات ،و ضکات ،بار

اضکان

اس؛ ضاروط

بر آتک پاراضیراا ضارد تیاز آن با دق؛ ضناسب تلییر
نات .
هییاربرد ضیی ل هییالرا در تخ یییر سیییال

در

3

ضطالل ا در حاضا داون هریم ] ،[3حاضا آبخییر
هییاردر در اسیییان کراسییان ] ،[12بخایی ،از حاضییا
4

اولاس ] ،[22و حاضا آبخییر بازیی؛ ارزییاب ،نی
] .[15ا چنییییر ،آتیییالیر حااسیییی؛ تایییب ،بیییرا
پاراضیراییا ورود اییی روگراف واحیی لقظیی ا
ئاضاریالا یک ،ضبن ،بر ض ل هالرا تاب؛ ب دبی،
اوج ای روگراف واحی اتةیام گریی؛ ] .[7ضقققیان
)1. Instantaneous Unit Hydrograph )IUH
2. time- area curve
3. Down Creek
4. Ulus
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ضااا ر هردت ه پاراضیراا سرع؛ ضیاس و طیال

الورتار ،4در ت یا آ ت اد واح لقظی ا بی رو

آبرااا اص  ،حااسی؛ بیایر دارت  ،بنیابرایر ،اییر

هالرا و ارزییاب ،دقی؛ آنایا در ضقایای بیا تییایل

پاراضیراا بای با دق؛ بیایر تخ یر زدر نات .

ضایخرج از آ ت اداا ضااا را ض تظر اس؛.

رو اییا ضخی یی

ضقاسییبا ضنقنیی ،زضییان-

ضااح؛ با اسیفادر از ساضاتا اطالعیات زغرایییای 1،و

روششناسی تحقیق

ض ل رقاض ،ارتفاع بررس ،نی ] .[17 ،11 ،10بیرا

حاضیا هاییی یان دوضیییر حاضیا ضلرییی ،اسیی؛ هی

ضقاسیییبا ضنقنییی ،زضیییان -ضایییاح؛ در حاضیییا

وزارت تیرو در ایران آن را تة ییر هیردر اسی؛ .اییر

ضکسهریم 2از ض ل ،اسییفادر نی هی در آن بیرا

حاضا آبخیر بخا ،از حاضا آبخیر ضازت ران اسی؛

ضقاسبا زضان پی ایشْ ضلادالت بر پایا سرع؛ حره؛

ه در داضنا ن ال ،س ا زبال البیرز و بییر عیر

ضاج بنا گردیی ] .[16در تققیقی ،دیایر رو ایا
تلییر ضاقلی؛ کطاط امزضان پی یایش 3در ضقایای
با رو

تق ی  ،ضاج سیین اتیم در صیفقا  vنیک

زغراییای 35 58' 30"،و " 36 7' 15ن ال ،و طیال
◦

◦

◦

◦

زغراییییای 53 8' 44" ،و " 53 15' 42نییرق ،قییرار
گریی اس؛ .ضااح؛ آن  66/75هی اضیر ضربت ،ضقیی

بررس ،ن ] .[18تیایل تاان داد ه ض،تاان ب زیا

آن  42/5هی اضیر ،ه ین و بیاینا ارتفاع آن بی ترتییب

هاربردِ رو ایا ش تةربی،ش تالیی ِ کطیاطِ ایمزضیانش

 1100و  2700ضیر از سطح دریا ،و طال برر تیریر

پی ایشْ از رون ،ضبین ،بر ای رولیم اضیااج اسییفادر

آبرااا آن  17/33هی اضیر اس؛ .نک  1نی ا ه ی،

هرد .در زضینا اضکان نیبی سیاز آ ت یاد واحی بیا

ضنطقا ضارد ضطالل و ضق ایایااراا را تاان ض،دا .

اسیفادر از ضیغیّراا ییریک ،حاضی در اضریکیا و در

برا ازرا ایر تققیخ از آضار بارت گ ،ایاییاار
سنا ر (تردیمتریر ایایاار ب ضرهر ثق حاضی ) و

ان تققیقات ،اتةام یای؛ ].[6 ،5
بر اساس ساابخ ضازاد تققیخ ،ض،تاان بیان هرد

از اطالعییات ثبیی؛نیی ة سییی در تن ییا ایایییاار

هیی در حاضیی اییا آبخیییر بیی ون آضییار اسیییخراج

ای روضیر حاض ْ واقت در کروز ،آن اسیفادر نی .

ضاخصات سیال

و ت ییا آ ت ادایا بیا اسییفادر از

 IUHضناسییب بیی تظییر ضیی،رسیی

و رو

هییالرا

هاربرد تریر آنااسی؛ .بیا تازی بی بررسی،ایا
اتةام نی ر ،بی تلیییر دقییخ پیاراضیر ضنقنی ،زضیان-
ضاییاح؛ ب ی نیییاراییا ضخی ی

در رو

هییالرا

تاز  ،تا ر اس؛ .بنابرایر ،در اییر تققییخ هیاربرد
رو اا ضخی
ناض رو

تلیییر ضنقنی ،زضیان -ضایاح؛،

تی رخ آبراای  ،سیرع؛ایا ضایاو  ،و
)1. Geographical Information System (GIS
2. Macks Creek
3. isochrones

س س ،تقاا رقاض،ن ة حاض با ضقیاس  1:25000از
سازضان تقا بردار هاار ت ی و تقاا ضی ل رقیاض،
ارتفییاع بییا ات ی ازة پیکا ی  20ضیییر و بییر اسییاس آن،
تقا اا نیب و ز ی؛ نییب در ضقیی تیرماییرار
 ARCGISت ی ی ن ی  .س ی س ،ضنقنیی،اییا زضییان-
ضااح؛ حاض بر اساس رو اا ضذهار ت ی ن .
در ایر رو اا زضان پی ایش بیر حایب تناسیب بیا
تاات ،از طال پی ایش ب دس؛ آض ].[18
ب یر ترتیب ه در رو

تی رخ آبراای  ،پیس از

ضقاسبا زضان ت رهر ،زضان پی یایش ضناسیب اتیخیا
4. Laurenson
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ن ] [20و تی رخ طال،ش برر تریر آبراا با اسییفادر
از ض ل رقیاض ،ارتفیاع 1و الییا رقیاض،نی ة آبراای
ب دس؛ آض  .س س ،تی رخ ب قطلات ،ب تل اد یااص
زضات ،اتیخا ن ر تقایم ن و ،با اتطبا ضقارش زضانش
ت رهر بر ضقار طال رودکاتی  ،ارتفیاعش تقیاطِ تقیاطتش
امزضانش ت رهیر بیا آبراایا اصی  ،بی دسی؛ آضی  .بیا
ضیص هردن تقاط ارتفاع ،ضیناظر آناا کطاط امزضان

روت یاب ،ض،نات  .هالرا برا روت یاب ،در صارت
تاییاو

یییر

 I 1و  ]21[ I 2و ضبینیی ،بییر قییاتان

پیاسیا ،زریان و بیا اسییفادر از ضقیادیر ورود (،)I
کروز ،)Q( ،و ذکییرر ( )Sدر ابیی ا و اتی یا بیازة
زضات t ،از رابطا  1اسیفادر هرد:
()1

ت رهر و در ت ای؛ ضااح؛ ضقصارن ر بیر آناا در

t
K  0.5t
I1 
Q1
K  0.5t
K  0.5t
A
I 1  0.278
t
Q2 

ضقی تیرم اییرار  ARCGISبی دسی؛ آضی ] .[21در

پاراضیر  Kبر حایب سیاع؛ بیر اسیاس رابطیا 2

الورتار ] ،[20 ،19بیا تازی بی اینکی زضیان

تااندان ة اثر ذکیرة هاتیال رو آ ت یاد اسی؛ و از

پی ایش ایر ضایاح؛ ضقصارنی ر بییر دو ضنقنی،

تقایم زریان در تقطا ک ی گ ،آ ت یاد ضاییقیم بیر

تاب؛ ضایقیم با ضة اع حاص تقایم طیال ( )Lبی

ضیران تغییرات ضخرن در ا ان زضان ب دس؛ آض ].[21

رو

زذر نیب ( )Sدارد ،ایر ضقادیر برا ه قطلیات در
ضایر زریان و از تقطا ضارد تظر تا کروزی ،حاضی
ز ت بای ن  .در ایر رو

ع الً برا رسم کطاطِ

امزضانش پی یایشْ تخای؛ کطیاط تیراز بیا اکییالف
ارتفاع  40ضیر اسیخراج نی  .سی س 60 ،تقطی رو
کطاط تاپاگرای ،تلییر ن و طال زضان حره؛ تیا
کروز ،حاض با تاب؛  L/S 1/2ردربن

نی و بیر

اساس آن کطاط امزضان پی ایش ترسیم ن  .ضنقن،
زضان -ضااح؛ در رو
تیر بر اساس یر

سیرع؛ایا ضایاو

][18

یکنااک؛ بادن سرع؛ در سراسر

حاض ب دس؛ آض  .در ایر رو

زضان پی ایش از ار

تقط تا کروز ،ضیناسب با طال یاصی ا آن تقطی تیا
کروز ،حاض یر

ن ر باد.

در ت ایییی؛ ،ضنقنییی،ایییا زضیییان -ضایییاح؛
ب دس؛آض ر از سی رو

ضیذهار بی عنیاان زرییان

ورود ب حاض در تظر گریی ن  .ایر ضنقن،اا بیر
اساس نرای حاهم بر آبراا بی طیرف پیاییردسی؛

)1. Digital Elevation Model (DEM

()2

Q
dQ / dt

K

ب یر ترتیب ،پس از تلییر ضریب ذکییرر ( )Kو
ت یا ضنقن،اا زضان -ضااح؛ بیا بیازرایا زضیات،
ضذهار ،آ ت اد واح لقظ ا هالرا ضقاسب ن و
س س برا ضقایا با آ ت اد واحی ضایاا را بی
آ ت اد واح تب ی ن  .در اییر تققییخ  48رگبیار
ضنفرد ایایاار سنا ر با نیرای اسییفادر بیرا ت ییا
آ ت اد واحی اتیخیا

نی و بیارانتایار آنایا بیا

یااصی زضییات ،ضاییخص تةریی نی  .بییرا تلییییر
ضیاس ت فیات بیار

2

از نیاکص یی ،و از طرییخ

تةریا بارانتاار و آ ت اد رگبار ضرباط و بی رو
سل ،و کطا اسیفادر ن ] .[9با تاز ب ضنقنی،ایا
ثب؛نی ر بی وسیی ا لی نیاگراف ایاییاار ولییمبیر،
آ ت اد طبیل ،وقایت اتیخیاب ،اسییخراج نی  .بیرا
ب دس؛ آوردن آ ت اد سی از آ ت اد ه آ

پایی

از طریخ رسم ک با نییب ضثبی؛ از ابیی ا نیاکا
باالروت ر تا اتی ا ناکا کاکی گ ،اسیفادر ن ].[9
 - Index

2.
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برا واح هردن آ ت اد سی  ،پس از ز اهردن دب،
پایا آ ت اد ،حةم رواتا

ب دس؛ آضی و بیا تازی

ب ضااح؛ حاض و ناکص ی ،آ ت یاد سیی بی
واح تب ی ن  .س س ،ضنقن،ش  Sار سیال

تی ن

و آ ت اداا سی با تازی بی غالیببیادن تلی اد
آ ت اداا واح س ساعیا ضازاد در حاضا آبخیر
و تیر ب دلیی اییرایش دقی؛ و رعایی؛ پاییا زضیات،
پیان اد برا آ ت اد واح یلن ،ه یر از  0/2تا 0/33
زضان تأکیر حاض ] [21ب آ ت یاد واحی سی سیاعی
تب ی ن  .س س ،آ ت اد واح س سیاعیا ضیاسی از
آ ت اداا واح س ساعیا ضااا را ب دس؛ آض  .در
ت ای؛ ،برا ارزیاب ،هارای ،تیایل ب دس؛آض ر ،عالور بر
ضقایاا هیف ،آناا ،از ناکصاا آضار کطا تاب،،
ضةذور ضیاتایر ضربلات کطا ،ضریب هیارای ،،و ضییران
اتقراف اسیفادر ن .

نتایج
ا ان گات ه در رو

تققیخ ذهر نی  ،بی ضنظیار

ضقایاا رو اا ت یا ضنقن ،زضان -ضااح؛ ،پس از
اینک  48رگبیار بی طیار دقییخ تق یی نی  ،ضقی ار
ضریب ذکیرر با تاز ب رو

ترسی  7/88 ،ساع؛

ب دس؛ آض  .س س ،تقا اا امزضان ت رهر حاضیا
آبخیر با یاص ا زضات ،یمساعی (نیک ایا  ،3 ،2و
 )4و بییر اسییاس آناییا ت اداراییا زضییان -ضاییاح؛
حاضا آبخیر ب صارت آتچ در نک اا  ،6 ،5و 7
ارائ ن ر ت ی نی  .نیک  8و زی ول  1بی ترتییب
وضلی؛ ضقایای ا ش آ ت ادایا واحی سی سیاعیا
ضقاسب ا با آ ت اد واح س سیاعیا ضایاا را و
ا چنیر تیایل ه ّ ،ضقایاا آ ت ادایا ضیذهار بیا
اسیفادر از آضارراا ضخی

را تاان ض،دا .

شکل  .1نقشة توپوگرافی ،موقعیت ایستگاههای هواشناسی ،و هیدرومتری حوضة آبخیز کسیلیان
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شکل  .2نقشة مناطق همزمان تمرکز
با استفاده از روش نیمرخ آبراهه

شکل  .3نقشة مناطق همزمان تمرکز
با استفاده از روش سرعتهای مساوی

شکل  .4نقشة مناطق همزمان تمرکز با استفاده از روش الورنسن
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شکل  .5نمودار زمان -مساحت با روش نیمرخ آبراهه در حوضة آبخیز کسیلیان
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شکل  .6نمودار زمان -مساحت با روش سرعتهای مساوی در حوضة آبخیز کسیلیان
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شکل  .7نمودار زمان -مساحت با روش الورنسن در حوضة آبخیز کسیلیان
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16

رعت مااوی
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شکل  .8آبنمودهای واحد مشاهداتی و تخمینی سهساعته با استفاده از روشهای مختلف تعیین منحنی
زمان -مساحت در حوضة آبخیز کسیلیان
جدول  .1نتایج ارزیابی کمّی روشهای مختلف تهیة منحنی زمان -مساحت در مدل کالرک

کطا تاب( ،درص )

ناکص
رو

اتقراف در دب ،اوج

ضةذور ضیاتایر ضربلات کطا

ضریب هارای،

1/64

0/76
0/83
0/33

دب ،اوج

زضان پای

زضان تا اوج

تی رخ آبراا

11/38

15/38

33/33

0/90

سرع؛اا ضااو

7/13

15/38

33/33

0/93

1/39

17/89

23/08

33/33

0/85

2/65

الورتار

بحث و نتیجهگیری

ا چنیر ،ضقایاا تیایل ارزیاب ،ه ّ ،رو ایا ت ییا
سرع؛اا

در یم ضقایاا هیف ،،از تیایل ب دس؛آضی ر ضی،تیاان

ضنقن ،زضان -ضااح؛ تاان داد ه رو

دریای؛ ه هاربرد ض ل هالرا در ار س ضیارد دبی،

ضااو ب یر از سایر رو اا بیادر اسی؛ و بیا تییایل

اوج ،زضان تا اوج ،و زضان پای بییشتیر تایب؛ بی

ضطاللیی ا ] ،[19ضبنیی ،بییر هییاربرد ضل ییال رو

نییرای واقلیی ،تاییان دادر اسیی؛ .بییر اسییاس تیییایل

سرع؛اا ضااو تاس ض لسیازان ضلاصیر بیرا

ارائ ی ن ی ر در ز ی ول  ،1بییر پایییا کطااییا تاییب،

تالییی کطییاط اییمزضییان ت رهییر در ضقییی ،GIS

تلییرن ر برا زضان پای  ،دب ،،و زضان تا اوج در یم

امکاات ،دارد .از طری ،،ضقققیان دیایر ،بی ضنظیار

ضقایاا پاراضیریم ض،تاان دریای؛ ه ض ل در برآورد

نبی سیاز دقییخ آ ت یاد سییال  ،بی ارائیا ضی ل

دب ،اوج ضایختیر از سیایر پاراضیرایا بیادر اسی؛ .از

ضناسب در تلییر ضنقن ،زضان -ضااح؛ پرداکین ]،1

طری ،،تیایل تاان داد ض ل هالرا تاب؛ ب دب ،اوج

 .[17 ،16 ،11 ،10تققیخ حاضر تیر ب ا ییر ضنظیار

و زضان پایی از حااسیی؛ زییاد برکیاردار اسی؛

صارت گری؛ .ب یر ترتیب ،ض،تاان تییة گری؛ ه

ضقققییان دیاییر تیییر ب ی ا یییر تییة ی رسییی ت ].[4

بخا ،از دق؛ برآورد کصاصیات آ ت اد بی رو
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ضارد اسییفادر در تلیییر پیاراضیر وابایی اسی؛ و بیا

زضینا اضکان نبی ساز آ ت اد واحی بیا اسییفادر از

یایی اا دیار ضقققان تیر ضطابق؛ دارد ].[14

ضیغیّراا ییریک ،حاضی بیا یاییی ایا باییار از

با تاز ب تیایل ب دس؛آض ر از ایر تققیخ ،دبی،
حاص از رو

آ ت اد واح هیالرا دارا تییایل

تردیم ب ضق ار ضایاا رنی ر اسی؛ و بیا تققیقیات
ضقققان دیار تیر تطابخ دارد ] .[22 ،15 ،14 ،12 ،3ب

تققیقات گذنی امساس؛ ] [8 ،6 ،5اگرچی تییایل
ب دس؛آض ر از لقاظ ضیغیّراا برآوردهنن ة ض لف اا
ضخی

آ ت اد واح ضیفاوت اس؛.
در ت ای؛ ،با اسیفادر از یاییی ایا ضنییل از اییر

طار ه  ،،ضقایاا تیایل ایر تققیخ با سیایر ضطاللیات

تققیخ ،تاز الزم در تلییر پاراضیراا ضی ل ضیذهار

ضرباط ب ت یا  IUHبا اسیفادر از رو ایا ضخی ی

تأیی ض ،ناد .از طری ،،اسییفادر از ضی ل هیالرا در

دالل؛ دارد بر تااتای ،قاب قبال ایر رو

در برآورد

سیال ].[7 ،2
ا چنیر ،تیایل رضای؛بخیش بی دسی؛آضی ر در

تخ یر آ ت اد واح لقظ ا برا تخ یر سییال
در حاض اا یاق آضار ،ض ر بررس ،و تأیی ت ای،،
هارای ،آن در دیار حاض اا آبخیر تاصی ض،ناد.
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