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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  
با ويژگيهاي ) Nash(بررسي رابطه پارامترهاي هيدروگراف واحد لحظه اي ناش 

  جريان و خصوصيات فيزيوگرافي در چند حوزه آبخيز منتخب
  )3(دكتر جواد ورواني،)2(دكتر محسن محسني ساروي،*زاده اروند پور حاجي

شگاه آزاد اسالمي واحد علوم و دانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداري داناروند پور حاجي زاده :نويسنده مسئول*
  09352548630:شماره تماس                 arvandphz@yahoo.com    تحقيقات   

  دانشيار گروه احيا مناطق خشك و كوهستاني دانشگاه تهران-2
  المي واحد اراكاستاديار گروه مرتع و آبخيزداري دانشكاه آزاد اس-3

 :چكيده 
ناش يكي ازروشهاي برآورد هيدروگراف وقايع سيالبي بوده كه كاربرد آن در حوضه هاي فاقد ) IUH(هيدروگراف واحد لحظه اي 

در اين تحقيق به منظور بررسي روابط بين .مي باشد) n(و نعداد مخازن ) K(ايستگاه اندازه گيري مستلزم داشتن مقادير ضريب ذخيره 
واقعه  ) 9تا5(و مشخصات سهل الوصول حوزه هاي آبخيز،در ابتدا آمار هيدروگراف و هيتوگراف بارش ) Kو IUH )nپارامترهاي مدل 

حوزه آبخيز از مناطق مختلف اقليمي كشور جمع آوري شد وسپس مقادير پارامترهاي مدل ناش براي هر واقعه با روش  6سيالبي از
بين مقادير پارامترهاي مذكور مدل ناش،خصوصيات )درصد 95در سطح ( حليل هاي چند متغيره آماريتجزيه و ت. گشتاورها بدست آمد

و طول آبراهه روي  حوزه هاي آبخيزو برخي ازويژگي هاي جريان و بارش نشان داد كه بيش از همه خصوصيات مساحت و بارش اضافي
كور بيشتر از نوع رگرسيوني خطي بوده و قابل كاربرد در ديگر حوزه روابط مذ .تاثير دارند kو   nشيب حوضه در مقدار پارامترهاي 

  .هاي آبخيز با شرايط يكسان مي باشند 

  كلمات كليدي 
   هيدروگراف واحد لحظه اي ،ضريب ذخيره ، مخزن ،واقعه سيالبي

  
Relationship between NASH  Instantace Unit Hydrograph parameters 
and Flow physiographical characteristics in some selection watersheds 
iran Abstract: 
*Arvand poor haji zadeh arvandphz@yahoo.com 

  

 دمهقم
بررسي هاي هيدرولوژيكي و مطالعات مربوط به حوضه ها نيازمند وجود آمار سيالب و هيدروگراف اين سيالبها مي 

و در نقاط مختلف اين آمار يا موجود نيست يا از بين ... جود دستگاه ها باشد اما بداليل مختلف از جمله نقص يا عدم و
رفته ويا قابل اعتماد نمي باشد از استفاده از مدلهاي تجربي جهت تعيين هيدروگراف واحد سيالبها براي مطالعات 
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ز اين روش ضروري به نظر مي رسد روشهاي مختلفي جهت برآورد هيدروگراف واحد حوضه ها وجود دارد كه يكي ا

دارد با ... ها هيدروگراف واحد لحظه اي است كه انواع مختلفي از جمله ژئومورفولوژيك ، ژئومورفوكليماتيك وناش و 
توجه به اينكه مدل ناش از مدلهايي است كه كمتر در ايران كارشده است ولي نتايج همين تحقيقات در داخل كشور و 

متنوع خارج از كشورنشان دهنده مناسب بودن استفاده ازاين مدل در در چندين حوضه داخلي و همچنين تحقيقات 
لذا  دراين تحقيق سعي شده كه رابطه پارامتر هاي اين مدل با خصوصيات . برآورد هيدروگراف واحد حوضه ها است

وگراف حوضه ها وبارش سنجيده شودودر صورت وجود رابطه ميان اين پارامترها با ارائه يك يا چند مدل تهيه هيدر
  .واحد حوضه ها و درنتيجه روند مطالعات تسهيل شود

به عنوان عكس العمل ) 1979(ايتورب و والدرس  - تئوري هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفيك توسط رودريگوئز
نتايج بررسي هاي آنها كه در . هيدرولوژيك حوضه نسبت به ورود يك واحد بارش مازاد لحظه اي شكل گرفته است

انجام شد ، نشان داد كه عكس العمل هيدرولوژيك حوزه آبخيز تابعي از پارامترهاي  3آبخيز فرضي با رتبه يك حوزه 
در حوزه آبخيز ونزوئال و ) 1979(والدراس و همكاران .ثابت ژئومورفولوژيك و پارامتر ديناميكي سرعت جريان است
اهده اي ، هيدروگراف واحد لحظه اي هر حوزه آبخيز را پورتوريكو با استفاده از مدل باران رواناب و هيدروگرافهاي مش

نتايج اين بررسي تحت شرايط . استخراج و با هيدروگراف واحد لحظه هاي ژئومورفولوژيك مورد مقايسه قرار دادند
  .سرعت ثابت جريان با دو روش مذكور در حوضه هاي مورد مطالعه مطابقت داشت

ئوري هيدروگراف واحد ژئومورفوكليماتيك را با قبول پايه هاي اصلي ت) 1979(ايتورب و همكاران  -رودريگوئز
هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيك ارائه كردند كه در آن عالوه بر عوامل فيزيكي حوضه، عوامل اقليمي نيز 

مامون براي  اين مدل در مقايسه با مدل ناش در حوزه آبخيز. ابعاد هيدروگراف خروجي را تحت تاثير قرار مي دهند
به بررسي ناحيه اي استفاده از هيدروگراف واحد )1997(هال و همكاران .اقاليم مختلف از كارايي بااليي برخوردار بود

كيلومتر مربع در جنوب غربي انگلستان پرداختند كه  420تا  6لحظه اي ژئومورفوكليماتيك در حوضه هايي با مساحت 
تاخير با دقت انتخاب شود مدل قابليت خوبي در برآورد هيدروگراف خروجي  نتايج نشان مي دهد در صورتي كه زمان

در سه حوزه آبخيز در منطقه ايلنويز پارامترهاي نسبت انشعاب ، نسبت ) 1980(گويتا و همكاران .ها دارد حوضه
ان تابعي از طول آبراهها مساحت و طول را با توجه به سيستم رتبه بندي استرالر و پارامترها ديناميكي زمان انتظار به عنو

و سرعت جريان محاسبه و هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيك و به تبع آن هيدروگراف جريان خروجي 
حوضه هاي تحت مطالعه را استخراج و با هيدروگرافهاي مشاهده اي آنها مقايسه كردند كه نتايج آن در حوزه هاي 

ايتورب و همكاران  - رودريگوئز.حوزه آبخيزساگمون رضايت بخش نبودآبخيز ورميلون و كازكازكيا خوب، ولي در 
تئوري هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيك را براي دبي هاي حداكثر سيالب با دوره بازگشت مختلف ) 1982(

دس و دياز و گران.در يك حوزه آبخيز در ونزوئال مورد تجزيه و تحليل قرار دادند و نتايج خوبي به دست آوردند
تئوري هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيك را مبتني برهيدروليك جريان توسعه و بسط دادند )1984(همكاران 

آن را در سه حوزه آبخيز واقع در عربستان سعودي مورد ارزيابي قرار داد كه در نتيجه در حوضه خات ) 1991(و آالم 
ه اي جهت كترل سيالب در حوزه آبخيز ويستاال در لهستان توسط روش هيدروگراف واحد لحظ.مطابقت بااليي نشان داد
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روسو از موسسه .براي برآورد هيدروگراف رواناب به كار برده شد و نتايج مطلوبي بدست آمد)1984(دياز و گرانداس 

پارامترهاي مدل  براي برآورد kو nبا استفاده ازروابط مربوط به پارامترهاي  1984هيدروليك دانشگاه ژنو ايتاليا در سال 
بر اساس روش هاي . بدست آوردند حوزه آبخيز در ايتاليا را مورد آزمايش قرار دادكه نتايج رضايت بخشي 5ناش در 

و با معادالت ارائه شده توسط روسو  و ) 1990(ذكر شده پژوهشهايي در حوضه هايرود هوم چكسلواكي انجام شد 
رديدند كه نتايج چنين بدست آمد كه مدل فوق با توجه به شرايط پارامتر هاي مدل ناش محاسبه گ روش گشتاور

از   )1983(فيزيوگرافي كشور چك برآورد نسبتا دقيقي از سيالب ها داشته است همچنين اين تئوري توسط وامير
ا بررسي شده و تحقيقات متعددي ر  )1990(و نيز واندرتاك) 2000(دانشگاه مي سي سي پي راميز از دانشگاه كلرادو

. جهت تكميل و استخراج هيدروگراف به روش فوق در حوضه هاي مختلف انجام دادند و به نتايج قابل قبولي رسيدند
و  24/4در دو حوضه با مساحت)1993(در كشور چين نيز استخراج هيدروگراف واحد لحظه اي توسط چانگ زينك 

وگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيك اختالف كيلومتر مربع انجام شد  كه هيدروگراف مشاهده شده و هيدر 17/21
از مدل هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفوكليماتيك براي برآورد حجم دبي و زمان ) 1995(سورمن .زيادي نداشت

ساله  10تا  5اوج هيدروگراف خروجي در حوضه هاي واقع در شمال شرق عربستان براي سيالبهايي با دوره بازگشت 
از ) 2005(و همكاران   بونيو .ايج اين بررسي همبستگي بااليي را بين اجزاي مدل نشان داده استاستفاده كرد كه نت

انستيتو بين المللي هيدرولوژي به بررسي كاربرد و شايستگي هيدروگراف واحد مصنوعي در حوزه هاي آبخيز 
اما و توزيع بتا قابليت خوبي هندوستان پرداختند و بررسي هاي آنها نشان ميدهد هيدروگراف واحد مصنوعي نوع گ

هيدروگراف واحد لحظه اي اشنايدرو مثلثي واس ) 1371(عباسي .  براي استخراج هيدروگراف واحد حوضه ها دارد
سي اس را در دو حوزه آبخيز كسيليان و امامه مورد تجزيه و تحليل قرار داد و پس از بررسي نتايج نشان داد كه روش 

كسيليان و روش اشنايدر و مثلثي هر دو در حوضه امامه براي تهيه هيدروگراف خروجي  هاي اشنايدر در حوضه معرف
رواناب تئوري هيدروگراف واحد لحظه اي  –با انتخاب وقايع متناظر باران ) 1374(قهرمان . جريان مناسبند

اد كه تئوري مذكور در ژئومورفوكليماتيك را براي دو حوزه آبخيز امامه و كسيليان مورد بررسي قرار داد و نشان د
محمود حبيب . برآورد دبي و زمان اوج جريان هاي سطحي حوضه هاي مورد مطالعه از كارايي مناسبي برخوردار است

نيزبه بررسي هيدروگراف واحد ژئومورفولوژيك و ژئومورفوكليماتيك و گري در ) 1383(نژاد و احمدي و گنج خانلو
ختند كه نتايج نشان داد كه هيدروگراف واحد ژئومورفوكليماتيك نسبت به گري حوزه آبخيز ناورود در غرب گيالن پردا

در حوزه آبخيز درجزين ) 1377(عرفانيان .و ژئو مورفولوژيك براي استخراج هيدروگراف خروجي مناسب تر است
را با سمنان هيدروگراف جريان خروجي روش هاي ژئومورفولوژيك، ژئومورفوكليماتيك ،ناش ِروسو و اس سي اس 

هيدروگرافهاي مشاهده اي با هم مقايسه كرد و نشان داد كه درصد كارآيي هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيك 
نيز به بررسي هيدروگراف واحد ) 1380(زهتابيان، وفاخواه و پور توماج .نسبت به ساير روش ها بيشتر بوده است

بررسي هاي انجام شده نشان از برتري كاربرد مدل هاي مصنوعي در حوزه هاي آبخيز شمال كشور پرداختند كه 
نيز به ) 1382(سعيد سلطاني و محمد مهدوي .اشنايدر، مثلثي در حوضه هاي كسيليان شيرگاه و قرآن طاالر داشت

بررسي توزيع تناوب سيل مشتق شده بر اساس هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفوكليماتيك در حوضه مندر جان 
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بررسي هاي آنها نشان مي دهد اين روش مي تواند جايگزين مناسبي براي برآورد هيدروگراف خروجي در پرداختند كه 

با مقايسه دبي ) 1383)(1375(غياثي .حوضه هاي فاقد آمار باشد اما براي دوره بازگشت هاي باال دقت مناسبي ندارد
راف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيك و روسو محاسبه اي و مشاهده اي وقايع انتخابي نشان داد كه روش هاي هيدروگ

فرج اهللا محمودي مجتبي .در مقايسه با روش هاي هيدروگراف واحد مصنوعي اشنايدر و مثلثي كارايي بيشتري دارند
نيز مدل هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيكي را در حوزه آبخيز كنگير مورد ) 1383(يماني و شهرام بهرامي 

قرار دادند كه نتايج مطالعات نشان ميدهد كه كارايي مدل هيدروگراف واحد لحظه اي  بررسي و ارزيابي
نيزبه )1385(حميد رضا صادقي و مرتضي دهقاني . ژئومورفولوژيكي در برآورد دبي پيك سيالب نسبتا مناسب است

د سيل در حوزه بررسي دقت روشهاي تخمين ضريب ذخيره هيدروگراف واحد لحظه اي در بازسازي هيدروگراف واح
آبخيز بازفت در استان چهار محال بختياري پرداختند كه نتايج نشان داد هيدروگراف واحد لحظه اي كالرك دقت بااليي 

  .در برآورد هيدروگراف مشاهده اي دارد

  حوزه هاي آبخيز مورد مطالعه
انتخاب شوند تا كارايي يا عدم كارايي با توجه به موضوع تحقيق الزم بود حوزه هاي آبخيز انتخابي ازاقليم هاي مختلف 

مدل در مناطق مختلف كشور تعيين شود و همچنين با توجه به اينكه با باالرفتن مساحت حوضه، دقت و كارايي 
هيدروگراف واحد كم مي شود الزم است حوضه ها چنان انتخاب شوند كه مساحت زيادي نداشته باشند ونيز داراي 

با تعداد كافي وصحت داده هاي سيالب ها وهمچنين وجود هيتوگراف متناظر هر سيالب اطالعات و آمار هيدرومتري 
استان گلستان ، مازندران ، تهران ، سمنان ، چهار محال و بختياري و مركزي  6بدين منظور شش حوزه آبخيز در . باشند

بيان وسپس خصوصيات  انتخاب شد كه ابتدا به اختصار حوضه ها و موقعيت جغرافيايي و خصوصيات كلي آنها
موقعيت و پراكنش حوزه هاي آبخيز مورد مطالعه در كشور را ) 1شكل . ( مي شود ارائه 1در جدول فيزيوگرافي مناطق 

  .نشان مي دهد 
 حوزه آبخيز كسيليان -1

طول  :كيلومتر مربع در استان مازندران و در حدود مختصات جغرافيايي  7/66حوزه آبخيز معرف كسيليان با مساحت 
10 قرار دارد كه در زون زمين ساختي البرز واقع شده واقليم آن براساس نقشه  35ْ 58و َ 35ْ 07َو عرض   53ْ 18َو   53ْ  َ

رودخانه اصلي حوضه معرف . ميلي متر مي باشد  800اقليمي ايران معتدل خزري است و ميانگين بارندگي ساليانه آن 
 371/0يم باراني برفي بوده وداراي دبي پايه هميشگي است ، دبي متوسط آن كسيليان تاالر سربند است كه داراي رژ

است و كاربري عمده آن جنگل مرتع   D,C,Bمترمكعب برثانيه است خاك منطقه شامل گروههاي هيدرولوژيكي 
  .وزراعت است 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
  
  حوزه آبخيز امامه -2

51 32ي طول َحوزه آبخيز امامه در شمال استان تهران و در حدود مختصات جغرافياي 52 38و َ ْ 51عرض  ْ  35ْ 57و َ 35ْ  َ
كيلومتر مربع دارد ودر دامنه جنوبي رشته كوه البرز واقع شده است و داراي  1/37قرار دارد اين حوضه مساحتي برابر 

  اقليم كوهستاني سرد است ورودخانه اصلي آن جاجرود است
  

  
  موقعيت حوزه هاي آبخيز انتخابي در كشور 1شكل

  
  زه آبخيز درجزين حو-3

 30و َ 34ْ 05وعرض َ 53ْ 02و َ 53ْ 43طول َ: حوزه آبخيز درجزين در استان سمنان و حد فاصل مختصات جغرافيايي 
كيلومتر مساحت است واز لحاظ اقليمي در رده نيمه صحرايي گرم قرار  03/328واقع شده است اين حوضه داراي  35ْ

  تمي گيرد و رودخانه اصلي آن درجرين اس
  حوزه آبخيز جعفرآباد -4

45حوزه آبخيز جعفرآباد در استان گلستان و حد فاصل مختصات جغرافيايي طول  34تا  54ْ َ َ 54 52و عرض  ْ 42و  36ْ َ َ 
 47/109قرار دارد واز زير حوضه هاي گرگانرود بوده وداراي سه زيرحوضه اصلي است اين حوضه مساحتي برابر  36ْ

متر است پوشش حوضه جنگلي وداراي شيب بسيار  2520و  80و حداكثر ارتفاع آن به ترتيب كيلومتر مربع  دارد حداقل
بااليي است ورودخانه اصلي آن جعفرآباد است اين حوضه بر اساس نقشه اقليمي ايران داراي اقليم مديترانه اي با باران 

  بهاره است
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
  حوزه آبخيز پل دوآب -5

43و  49ْ 74َكيلومترمربع و درحد فاصل طول جغرافيايي  9/1750اين حوضه در استان مركزي با مساحت  َ 49 وعرض  ْ
متر از سطح دريا است و اقليم آن  4/2347واقع شده است ارتفاع متوسط اين حوضه  34ْ 11و َ 33ْ 50َجغرافيايي 

  كوهستاني سرد برآورد شده است
  حوزه آبخيززرين درخت -6

50 55چهارمحال وبختياري و در حد فاصل َ حوزه آبخيز زرين درخت در جنوب شرقي استان 18وْ َ 51 طول جغرافيايي  ْ
37و  31ْ 22و َ عرض جغرافيايي قرار گرفته واز زيرحوضه هاي رودخانه كارون است اين حوضه مساحتي برابر  31ْ َ
رودخانه كيلومتر مربع دارد واقليم آن مديترانه اي است عمده كاربري اراضي آن زراعت مرتع وجنگل  است  5/442

  .اصلي اين حوضه خانميرزا است
  

خصوصيات حوزه هاي آبخيز منتخب 1جدول  
 

مساحت  حوضه
km2 

 محيط
km  

ضريب گردي 
گراويليوس   

ارتفاع متوسط 
 mحوضه 

شيب متوسط 
%سطح حوضه   

شيب متوسط 
%رودخانه   

طول آبراهه 
 اصلي  
km 

ضريب گردي 
 ميلر

 0/52 13 14/7 28/5 2620 1/35 29/5 37/1029 امامه

 0/4301 16/5 13 15/8 1620 1/52 44/3 66/7 كسيليان

 0/27 71/2  20/46 2374/4 1/922 285/19 1750/92 پل دوآب

  25/25 0/48  2386 1/51 112/3 442/5 زرين درخت

 0/515 20/1 1/98 42 1124/6 1/39 57/65 109/48 جعفرآباد

 0/46 33/14 3/51 25/62 2099/74 1/466 94/85 328/034 درجزين

 
  

  مواد و روشها
 بر اساس روابط ميان خصوصيات فيزيوگرافي و هيدرولوژيكي يك حوزه شكل ميهيدروگراف واحد لحظه اي ناش 

آن به دست آورده و سپس  ابتدا خصوصيات فيزيو گرافي حوضه را با استفاده از نقشه توپوگرافي گيرد بدين صورت كه
آمار اطمينان داشته باشيم را هيتوگراف بارش متناظر بوده و در ضمن از صحت  واقعه سيالب را كه داراي 5حداقل 
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
ب اوبه تجزيه آنها ميپردازيم به اين نحو كه دبي پايه را از هيدروگراف سيل كم كرده و هيدروگراف روان انتخاب كرده

واحد زماني  به دست آورده و مستقيم واقعه را به دست مي آوريم و در مورد هيتوگراف نيز مقدار بارش اضافي را در 
 )كه در ادامه شرح داده ميشوند(سپس با استفاده ازيكي از روشهاي محاسبه پارامترهاي هيدروگراف واحد لحظه اي ناش

اين پارامترها را به دست آوردهودر نهايت با استفاده ازروشهاي آماري رابطه ميان دو دسته پارامترهاي به دست آمده 
را بررسي ) ضرائي تركيبي آنهاناش و ضرائب تركيبي آنها و خصوصيات فيزيو گرافي حوضه ها و پارامتر هاي مدل (

هيدروگراف واحد كرده تا در صورت وجود رابطه با بررسي آن ها و ارائه مدل هايي روند محاسبه پارامترها و در نتيجه 
  .حوزه تسهيل شود

در مواردي (ت آوردن خصوصيات فيزيوگرافي حوضه ها براي بدس :محاسبه خصوصيات فيزيو گرافي حوضه ها: الف

نقشه توپوگرافي ) كه اطالعات مربوط به حوضه موجود نبود 
50000

 ArcGISحوضه ها تهيه وبا نرم افزارهاي 1

,Arcview را بدست مي آوريم...پارامترهاي مورد نظر از قبيل محيط ، مساحت ، طول آبراهه اصلي و  
تحقيق الزم بود كه هيدروگراف سيالب در حوضه ها بدون آب پايه يشبرد براي :هيدروگراف سيالب هاتجزيه :ب

با روش مستقيم آب پايه هيدروگراف ) واقعه در هر حوضه  5حداقل ( استفاده شود بدين منظور پس از اخذ آمار 
امه روند تحقيق مورد استفاده قرار مي سيالب جدا شد ودرنتيجه حجم باقي مانده حجم رواناب مستقيم است كه براي اد

  . گيرد 
براي بدست آوردن هيدروگراف واحد لحظه اي ناش نياز به استخراج  :تجزيه هيتوگراف بارش متناظر هر واقعه:ج

بارش اضافي از هيتوگراف بارش متناظر هرسيالب است كه بدين جهت از روش برآورد بارش اضافي به روش في 
φ عمل شد.  
منبع خطي  nحوزه آبخيز را به عغنوان يك سيستم با  1957ناش در سال  :محاسبه هيدروگراف واحد لحظه اي ناش:د

معرفي كرد وي هيدروگراف واحد لحظه اي را براساس روند تا بي لحظه اي جريان  kسري با مشخصات ذخيره 
ظه اي ناش مدلي مفهومي است كه چنين شرح داده مي هيدروگراف واحد لح.ورودي در مخازن خطي فرضي ارائه كرد 

  :شود 
منبع خطي به صورت سري به هم متصل شوند جريان خروجي از يك منبع، ورودي منبع بعدي است جريان  nوقتي 

خروجي از منبع اول معادل هيدروگراف واحد لحظه اي منبع اول و برابر 
1

1

1

k
teK −

ضريب ذخيره  K1است كه  

اگر هيدروگراف واحد لحظه اي منبع دوم . بع اول است من
2

2

1

k
teK −

ضريب ذخيره منبع دوم است پس  K2باشد  

شكل ) (2شكل . (اي كه مي خواهيم قرار مي دهيم  IUHجريان خروجي از دو منبع خطي را در سري سيستم هماهنگ 
  )، دهلي2004م، زي و مهندسي حفاظت خاك ،قان شيا      كتاب هيدرولو:از
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
  

  
مدل ناش 2شكل   

( )

21
2121

0
21

21
0

1

2

1
0

*111

11
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11),0(
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t
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⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−∗=

===

−−
=

−−

−
−−

−=

=

∫∫

∫

                      (1) 

  وقتي ضريب ذخيره همه منابع خطي سيستم يكسان است
Kn                (3)  =K=K1=K2=…   

  :هيدروگراف واحد لحظه اي براي اينگونه سيستم ها به صورت زير نمايش داده مي شود 

                                                         )3                         ( ∫
=

=

−−
− −

==
tt

t

k
Tt

k
t

k
te

K
tdte

K
e

k
th

0 2

)(
11),0(  

  :وقتي سه منبع در سري قرار داده شوند 

                                                        )4                                                      ( ( ) k
t

e
k
th

−
∗=

2
10, 3

2

  

   :منبع خطي در سري قرار داده شوند  nوقتي 

                                                           )5                                              ( ( ) k
t

n

n

e
nk

tth
−−

−
=

)!1(
1,0

1  

  و يا 

                                                        )6          (                       ( ) k
tn

e
nk

t
k

th −
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

−

)!1(
11,0

1
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
فاكتوريل را با تابع گاما عوض كرد  nتوسعه پيدا كرد وناش براي محاسبه غيرانتگرالي ارزش  1985مدل ناش در سال 

  :ومدل را به صورت زير ارائه كرد 

                                                                      )7                            ( k
t

n e
nk

t
k

th
−−

Γ
=

1)(1),0( 1  

  
بوده كه اين دو پارامتر  k,nاين مدل به نام معادله ناش يا مدل دو پارامتره مفهومي معروف است كه داراي دو پارامتر 

  .براي تمام معادالت گشتاور تعريف شده اند 
  تعيين معادله گشتاور 
است وجريان خروجي  X1باشد هر ورودي براي سيستم  H1ول واكنش حركات اصلي سيستم اگر اولين گشتاور در ح

  گزارش داده است ) 1972( است پس از توجه به مدل ناش بطوريكه دانل  Y1متناظر از سيستم 
H1=Y1-X1                (8)  

  است  H2=Y2-X2وگشتاور دوم حول مركز مناطق برابر با 
يك منطقه از يك واقعه در سابقه هيدرولوژيك مي تواند بوسيله تبعيت از فرمول  زير تعيين  گشاور: پارامترهاي مدل 

  .شود 

)                                          10و9(                        
V

tD 2×
گشتاور دوم       =

V
tD×

  گشتاور اول =

  
  :راي دوره زماني يا يك زمان است بطوريكه ممكن است ارزش هر واقعه ب Dكه 

t : در مركز گزارش واقعه اصلي به ساعت ) در زمان واحد ( زمان  
V = جمع ارزش رخدادهاست كه در مورد حاضر آناليز هيدروگراف براي هيدروگراف واحد لحظه اي ارزش هر واقعه

وزيع فراواني زمان ورود آب بسوي خروجي حوضه هيدروگراف واحد لحظه اي ت. جمع ارزش كل منابع خطي است
است پس بارش اضافي يكنواخت توزيع شده بصورت لحظه اي توزيع شده است پس براي هيدروگراف واحد لحظه اي 

  .يا زمان تاخيرباشد  E(t)ميانگين زمان ورود آب است و انتظار داريم ارزش  H1ارزش 
منبع سري است كه بوسيله محاسبه مركز مناطق هيدروگراف  nاز  از يك سري IUHبه عبارت ديگر زمان تاخير در 

  .واحد لحظه اي است محاسبه مي شود 
  :اولين گشتاور حول اصلي است پس داريم 

)                                    12و11(                            

∫∫

∫

−−
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

−
⎟
⎠
⎞
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⎝
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==

dte
k
t

k
nkdte

nk
t

k
t

tdtthtE

k
tn

k
tn 1

)!1(
1

),0()(

0

1

0

ω

ω

  

  است و مساحت آن برابر واحد است ازاين رو n+1ابع گاما با ردهتابع زير انتگرال در معادله فوق يك ت
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
     )13        (1)log()( HtimekntE ==∗=  

هيدرو گراف واحد لحظه اي   (H2)مي توان آنرا با گشتاور دوم   n , kبا افزايش زمان ورود آب حول ميانگين مقدار 
  :است پس  V(t)حول اين مركز از مناطق بيان كرد كه واريانس زمان ورود 

)14               (22
2 ))(()()( tEtEtVH −==  

)15              (∫ ∫
∞ ∞ −−

−
∗==

0 0

1
2

22

)!1(
1)(),0()( dte

nk
t

k
tdttthtE k

t
n  

 )16                (∫
∞

−+

+
+

0

)1(2

)!1(
1*)(1)1( dte

nk
t

k
nnk k

t
n  

  :و مساحت آن برابر واحد است پس داريم  n+2تابع  زير انتگرال نير يك تابع گاما با رده 
                                          )17                                                      ()1()( 22 += nnktE             

  گشتاور دوم  E(t),E(t2)با جايگزيني مقدار 
)18                (nkknnknknknnktVH 22222222

2 )()1()( =−+=−+==  
nKtVHپس  2

2 )( nkHnKH: بدنيان داريم   == == 1
2

2   :ا تعيين نسبتها داريم و ب ,
  
  
  

 )                      20و19(

( )

( ) ( )
11

2
22

1

2
22

22

2
11

2

2
1

2

22

xy
xy

H
H

kn
nk

xy
xy

n
H
H

nK
Kn

−
−

==

−
−

===

  

  
  گشتاور حول منبع 

با  ieهيدروگراف واحد لحظه اي حول منبع  M1در روش ديگر هر دو گشتاور حول منبع هستند وقتي اولين گشتاور 
t=0  نمايش داده شود چنين بيان مي كنيم:M1=Nk كز هيدروگراف واحد لحظه اي را نشان مي دهد كه زمان تاخير مر

    :حول منبع چنين بيان مي شود ) M2(دومين گشتاور هيدروگراف 
 )21(M2=n(n+1)k2                        

اولين  MDR2,MDR1اولين و دومين بازوي گشتاور هيتوگراف بارش اضافي باشند و  MER2و  MER1اگر 
  )23و22(ف رواناب توليدي باشند داريم ودومين بازوي گشتاور در هيدروگرا
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

nMERknnMERMDR

MERMDRnk

2)1( 2
22

11

+−=−

−=
  

براي اعداد  k,nبوسيله گرافهايي از اطالعات محاسباتي تعيين مي شودند مقدار ) MER(گشتاور مخصوص هيتوگراف
  .از روي جدول گاما بدست مي آيد ) n-1(با جايگزيني  Γnبا تابع گاما  nصحيح و گروههاي مقادير

  )MDR(وهيدروگراف ) MER(ار گشاور اول هيتوگراف محاسبه مقد
  )25و24(

) مساحت بارش اضافي × ) بازوي گشتاور  ( *2+ جمع ) گشتاور دوم مساحت بارش اضافي حول مركز هيتوگراف (

جمع 
ERH

MER 1
=  [  

) جمع ) ب حجم روانا *)بازوي گشتاور  ( *2+ جمع )گشتاور دوم حجم اضافي رواناب حول مركز آن (

DRH
MDR 1

=  

بدليل اينكه اساس فرمول  براي گشتاور  مساحت (حول مركز آن است داريم ) مقادير(از آنجا كه گشتاور  دوم مساحت 
  )حول محور رد شد از مركز آن است ) جعبه (يك مستطيل 

  12/1× ) زمان تاخير( 3× حجم اضافي )              26(        
اور  دوم حول مركز آن در مقايسه با حول منبع بسيار كوچك است پس زماني كه زمان تاخير كوچك باشد مقدار گشت

  .گشتاور  دوم حول منبع انجام مي شود 
ناش . مدل ناش از روي مشاهده خصوصيات فيزيوگرافي حوزه آبخيز است  k,nهمبستگي پارامترهاي : روش تجربي 

  . ترهاي به شرح زير ارائه داد رابطه اي براي تعيين مقادير پارام
       )27             (33.03.0*20 −= EALnk  )h ( زمان تاخير  

  شيب يكنواخت   EA=كه در آن 
L = طول آبراهه اصلي به كيلومتر  

                                       )28                                    ( 
41/0

Ln =  

به  آوردن پارامتر هاي ذكر شدهت دس ازبه پس:تركيب پارامتر هاي مدل ناش و خصوصيات فيزيوگرافي وبارش:ه
با اعمال رياضي  منظور كسب پارامتر هاي بيشتر و ايجاد تنوع جهت  تجزيه و تحليل هاي بعدي و كسب نتايج بهتر

  .ا با هم شداقدام به تركيب اين پارامتر ه ... مانند ضرب تقسيم لگاريتم و
  :تجزيه و تحليل چند متغيره و ارائه مدل:و

ا چند پارامتر با هم هستند كه انواع مختلفي تجزيه و تحليل هاي چند متغييره يكي از روشهاي آماري جهت بررسي دو ي
ي بررسي در اين تحقيق از رگرسيون چتد متغييره كه برا. دارند كه با توجه به نوع تحقيق و آماره ها انتخاب ميشوند
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
در اينجا ضرايب مدل ناش و پارامتر هاي . وابسته و مستقل ناميده مي شوند استفاده شدرابطه ميان دو دسته پارامتر كه 

پارامتر هاي وابسته بوده و بوسيله آماره هاي خصوصيات فيزيو گرافي و بارش وپارامترهاي تركيبي ) k و n(تركيبي آن 
  .بيني مي شوند مستقل ناميده مي شوند پيشآنها كه 

  نتايج
  محاسبه هيدروگراف واحد لحظه اي در حوزه هاي آبخيز منتخب

هيدروگراف واحد لحظه اي ناش با توجه به موارد فوق در حوزه هاي آبخيز منتخب وبا استفاده از داده هاي سيالب 
ش به دست آمده  براي هر هيدروگراف واحد لحظه اي نا زيروهيتوگراف  متناظر انتخاب شده بدست آمد كه  شكلهاي 

 .واقعه در هر حوضه را نمايش مي دهد
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

            
  ضرايب هيدروگراف واحد لحظه اي ناش

ضريب ذخيره تشكيل شده است جدول  kيا تعداد مخازن و  nهمانگونه كه قبال شرح داده شد مدل ناش از دو پارامتر 
  مختلف سيل و مقدار ميانگين آنها را براي هر حوضه نشان مي دهد بدست آمده براي وقايع nوkمقادير  2

  رگرسيون چند متغييره
پس از به دست آوردن ضرايب و پارامترهاي فوق بايد اين داده ها را با روش هاي آماري به خصوص رگرسيون چند 

  متغييره مورد آزمون قرار داد كه در ادامه نتايج مربوط به آناليز داده ها مي آيد
  آناليز فاكتور پارامترهاي مستقل

نمايش  3ي تعيين همبستگي ميان پارامتر هاي مستقل اقدام به آناليز فاكتور پارامترهاي مستقل شد نتايج آن در جدول راب 
بيانگر  3داده شده است در اين جدول داده ها با سه مدل نشان داده شده اند كه ميزان همبستگي و ارزش آن در جدول

  تگي وكاربرد پارامترهاستمقدار همبس
  و ميانگين آنها k)وn (پارامترهاي مدل ناش  2جدول

 پارامترهاي مدل ناش تاريخ رگبار حوضه

k n 

 امامه

51/5/12 0/69 3/85 
63/2/15 0/64 3/29 
68/2/24 0/61 5/28 
59/1/27 0/72 3/33 
53/4/28 0/56 3/1 

644/0 -------  ميانگين  77/3  

دوآبپل   

83.1.22 4989 0.01 
83.2.1 2639 0.01 
83.2.4 184 0.09 
83.2.15 60.6 0.19 
83.1.16 1951 0.01 

66/1964 -------  ميانگين  06/0  

 جعفر آباد

74/4/1 3/45 4/89 
80/3/4 6/53 3/34 
83/9/8 8/93 1/37 
83/4/10 10/9 1/01 
83/12/15 10/4 1/36 
72/8/23 6/44 1/61 
80/2/28 6/14 2/38 
83/8/28 6/99 2/63 
77/12/26 4/08 4/08 

09/7 ------  ميانگين  51/2  
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
  

  و ميانگين آنها k)وn (پارامترهاي مدل ناش  2جدول ادامه 
 پارامترهاي مدل ناش تاريخ رگبار حوضه

 
  k n 

 كسيليان
 
 
 
 
 
 
 

52.7.6 2.25 3.53 
54.7.6 2.07 3.95 
72.3.14 3.76 1.76 
65.5.14 2.28 2.41 
51.6.27 1.15 3.43 
67.8.29 3.00 1.47 
71.3.30 0.68 6.68 
67.6.30 2.92 1.50 

 3.09 2.26 ------- ميانگين

زرين درخت
 
 
 
 
 

73.10.23 21.538 0.435 
76.10.15 6.75 1.35 
72.10.15 12.58 0.585 
77.12.1 40.22 0.233 
71.1.11 40.22 0.233 
77.1.10 7.02 1.33 

 0.69 21.38 ------- ميانگين

 درجزين
 
 
 
 
 

73.1.7 1.52 4.35 
72.2.9 1.83 3.57 
70.1.15 1.68 4.27 
71.3.15 1.79 3.89 
72.2.20 1.50 3.73 

72.12.21 1.63 3.83 
 3.94 1.66 ------ ميانگين
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
  

آناليز فاكتور داده هاي مستقل 3جدول   

 

 مدل
 
1 

2 3 

Rexe -0/126 0/991 0/053 

A 0/941 -0/142 0/309 

P 0/974 0/036 0/224 

H -0/238 -0/880 0/411 

Qp/A -0/946 0/272 0/176 

S/Rexe 0/311 -0/732 0/606 

Tp/H 0/140 0/990 0/009 

S/P -0/851 0/166 0/499 

Lr/S 0/826 -0/438 -0/356 

Lr/Sb 0/688 0/592 0/420 

Sb/A -0/831 -0/557 -0/005 

S/H -0/008 0/968 0/250 

و بدست آوردن ضرائب  مربوطه مدلهايي به دست آمد كه با توجه در نهايت با بررسي رابطه ميان پارامتر هاي ذكر شده 
ندارد و و اشتباه استانداردو مقدار باقيمانده نه مدل و از ميان آنها سه مدل كه كمترين باقيمانده و اشتباه استا R2به مقادير 
 .نشان داده شده اند 4را داشتند انتخاب شدند كه در جدول   R2بيشترين 

  
مدل هاي پيشنهادي براي تخمين پارامتر هاي مدل ناش 4جدول  

Sb
LrATr

n
032/0001/0077/0349/01

+−−=          )29(  

R2=0.996        SE=0.06 

Sb
LrATrk 015/0001/0477/022/0log +++−= )30    (  

R2=0.927        SE=0.31 

H
Sb
LrTr

k
Logn 001/0257/0005/0439/01

+−+−=× )31    (  

R2=0.997     SE=0.04 

k   ضريب ذخيره مدل ناشLr  طول آبراهه اصلي     Sbشيب حوزه    H ارتفاع متوسط حوزه  
n                       تعداد مخازن مدل ناش Tr بارش اضافي         Aمساحت  
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  بحث ونتيجه گيري
كه در فهرست (ه سابق در اين زمينه و در مقاالت متعدد خارجي و داخلي نتايج بدست آمده از بررسي هاي انجام شد

مبين مناسب بودن كاربرد مدل ناش براي بدست آوردن هيدروگراف واحد لحظه اي در حوضه هاي ) منابع ذكر شده اند
يا  nريب مختلف بوده و استفاده از اين مدل پيشنهاد شده است همانگونه كه شرح داده شد مدل ناش داراي دو ض

يا ضريب ذخيره است كه اين ضرايب در حوضه هاي مختلف متفاوت است و براي بدست آوردن    kضريب شكل و
هيدروگراف واحد در هر حوضه بايد آنها را به دست آورد اين دسته از پارامتر ها كه به وسيله متغييرهاي ديگر برآورد 

متغيرهاي موجود در اين گونه تحقيقات متغيير هاي مستقل هستند كه دسته ديگر . مي شوند متغيير هاي وابسته نام دارند
يا  متغييرهاي وابسته را تخمين مي زنيم كه عبارتند از خصوصيات فيزيوگرافي حوضه ها مانند  kو nبوسيله آنها

  . و خصوصيات بارش مثل زمان بارش اضافي و مقدار بارش اضافي... مساحت محيط و شيب و 
ين داده ها با هم بيانگر وجودرابطه يا عدم وجود رابطه مثبت ميان اين پارامتر ها ست وبدين جهت در ميزان همبستگي ا

اين مطالعه اقدام به بررسي رابطه پارامترهاي هيدروگراف واحد لحظه اي ناش با خصوصيات فيزيوگرافي حوضه ها و 
و  nوkه نشان دهنده همبستگي باالي ميان خصوصيات بارش شد نتايج حاصله كه با روش هاي آماري دقيق انجام شد

خصوصيات حوضه ها بخصوص مساحت ، ارتفاع متوسط ، شيب حوضه ، طول آبراهه اصلي ، شيب آبراهه اصلي 
وخصوصيات بارش به ويژه مقدار بارش اضافي در هر رگبار است كه رابطه ميان اين متغيير ها نيزبا توجه به رابطه ميان 

يدرولوژيكي و فيزيوگرافي حوضه ها طبيعي به نظر ميرسد به عنوان مثال شيب حوضه با مقدار بارش اضافي و شرايط ه
بارش اضافي رابطه  مستقيم دارد و يا طول آبراهه در آبراهه هاي دائمي نيزهر چند به ميزان كم و جزيي اما در ميزان 

مستقل نرمال است اما پارامتر هاي مدل ناش پس وجود رابطه ميان متغييرهاي . نقش دارد) بارش اضافي(توليد رواناب 
)nوk  ( نيز طبعا با خصوصيات حوضه رابطه خوهد داشت چرا كه اصل اين مدل بر مبناي اين پارامترها بنيان گذاشته

يا تعداد مخازن به طور مستقيم با خصوصيات فيزيوگرافي رابطه دارد و در واقع جزيي از همين   nشده است 
با . يا ضريب ذخيره نيز به خصوصيات فيزيوگرافي و بارش وابسته است و ازآنها تاثير مي پذيرد  kپارامترهاست و 

را  R2استفاده از روابط وهمبستگي ميان پارامترها نه مدل از ميان مدلهاي به دست آمده كه كمترين خطاي استاندارد و 
ارايي بسيار بهتري داشته و نتايج حاصل از آنها داشتند انتخاب شد كه نسبت به مدل هاي تجربي ارائه شده توسط ناش ك

بدليل تطابق اقليمي و سازگاري با شرايط فيزيوگرافي حوضه ها بسيار به واقعيت نزديكتر از مقادير برآورد شده توسط 
، ) 1383(همانگونه كه گفته شد كاربرد مدل ناش در ايران قبال توسط غياتيمدل هاي ارائه شده توسط ناش مي 

توصيه شده بود سپس ... و )1383(،صنيع فر) 1380(، عرفانيان ، حشمت پور ، ساروي ، سعدالدين  1385ان محمودي
محقق با اين پيش فرض اقدام به ارائه مدلهاي فوق نمود كه با محاسبات و آزمايش هاي انجام شده مشخص شد كه 

اراتر ومناسب تر براي استفاده در حوضه هايي با روابط ارائه شده نسبت به مدلهاي تجربي ارائه شده توسط ناش بسيار ك
خصوصيات مشابه در داخل كشور است واستفاده از اين مدلها بدليل تطابق با خصوصيات فيزيوگرافي و اقليمي كشوردر 

  .حوضه هاي با خصوصيات مشابه حوضه هاي فوق پيشنهاد مي شود
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
  

  پيشنهادات
ارايي است لذا پيشنهاد مي شود در تحقيقات آينده تحقيقات بيشتري بر با توجه به اينكه در حوضه هاي منتخب داراي ك

روي اين مدل انجام شود و در حوضه هاي بيشترو در اقليم هاي مختلف و بر روي ساير پارامتر هاي موثر روي 
  .هيدروگراف آزمون شودو در صورت دسترسي به آمار بيشتر با داده هاي بيشتري بررسي شود

 

  منابع
 انتشارات دانشگاه تهران,ژئومورفولوژي كاربردي جلد اول فرسايش آبي,1377,نحس,احمدي .1

بررسي كارآيي هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيك و ژئومورفوكليماتيك در . 1378حشمت پور،علي  .2
 حوزه آبخيز معرف كسيليان ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

بررسي كارايي آبنمود واحد لحظه اي ژئو مورفولوژيك و ,1383,بيب نژاد روشن محمود و همكارانح .3
 390- 379ص  1383مجله منابع طبيعي پاييز , ژئومورفو كليماتيك و گري در حوزه آبخيز معرف ناورود

ل سيالب ها بررسي كاربرد هيدروگراف واحد مصنوعي در تجزيه و تحلي 1380,زهتابيان غالمرضا و همكاران .4
 344- 331ص ) 4(54مجله منابع طبيعي ,در حوزه هاي آبخيز شمال كشور

توزيع تناوب سيل مشتق شده بر اساس آبنمود واحد لحظه اي ,1382]مهدوي محمد,سلطاني سعيد .5
مجله منابع طبيعي ,)مطالعه مردي حوضه مندرجان(ژئومورفوكليماتيك و تابع چگالي بارش مازادحوضه

 )1(ارهشم 85جلد ,ايران

دقت روش هاي تخمين ضريب ذخيره آبنمود واحد لحظه اي در  1385,دهقاني مرتضي, صادقي حميرضا .6
 160- 152) 13(مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي مرداد , بازسازي آبنمود واحد سيل

يان نامه تهيه و كاليبراسيون مدل كامپيوتري برآورد رواناب براي حوضه هاي كوچكة پا 1371.عباسي علي اكبر .7
 كارشناسي ارشدة دانشكده عمران دانشگاه صنعتي شريف

بررسي كارآيي هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژيك و ژئومورفوكليماتيك در . 1377عرفانيان ، مهدي  .8
 حوزه آبخيز در جزين سمنان، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 چاپ سيزدهم) ع(انتشارات دانشگاه امام رضا. اصول هيدرولوژي كاربردي.1380ن عليزاده امي .9

واسنجي هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژي و ژئومورفوكليماتولوژي در . 1375غياثي، نجف قلي،  .10
 حوزه آبخيز امامه ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه منابع طبيعي تهران

اسنجي هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژي و ژئومورفوكليماتولوژي در و. 1383غياثي، نجف قلي،  .11
 طرح پژوهشيٍ پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري وزارت جهاد كشاورزي:حوزه آبخيز كسيليان و ليقوان

هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفو كليماتولوژي، دانشگاه فردوسي مشهد، نشريه .  1374قهرمان، بيژن ، .12
 28-56: 1، شماره 7ه مهندسي ، سال دانشكد
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه ع دا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  
 اي لحظه واحد هيدروگراف مدل ارزيابي 1385 شهرام بهرامي مجتبي، يماني .فرج اهللا حموديم .13

 تابستان ، 60 شماره – جغرافيايي هاي پژوهش. )غرب ايوان(كنگير خيز آب حوضه ژئومورفولوژيكي در

1386 

, رشناسي ارشد آبخيز داري حوزه آبخيز جعفر آباد پايان نامه در دست تهيه كا,1387,مصطفي زاده رئوف .14
 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

 هيدرولوژي كاربردي جلد دوم چاپ سوم انتشارات دانشگاه تهران,1381,مهدوي محمد  .15
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