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  ينيب شيپ قابل يخطا يابيرزتنظيم آالت دقيق و ا –انتخاب نمونه : يك مدل به هم پيوسته از ميزان زه آب بارندگي 

  مارشال. اي .جي و ال . تي . اسميت 

  اياالت متحده آمريكا –مونتانا  –دانشگاه ايالتي مونتانا  –وزارت منابع طبيعي و دانش محيطي 

گسترش درك نسبت به كنترل هاي مسلط بر روي جريان هاي زه آبي در درجه بندي آب خيزي به منظور مؤثر جلوه دادن مواد : چكيده 
در اين . ه به ويژه در مناطق آبريزي كه بارش را عمدتاً به صورت برف دريافت مي كنند ، صادق استاين مسأل. ثبت شده ، حياتي است 
  .الن ها را به راه مي اندازد در قالب توده هاي برف ذخيره مي شوند و طي يك دورة ذوب سريع آزاد مي شوند مناطق ، آب كه اكثر سي

نسبت به ديگري وجود دارد ، مي توان يك چارچوب تركيبي از با آگاهي به عدم اطميناني كه در فرايند انتخاب يك الگوي ساختاري 
ليل هيدرولوژي آزمايشگاه شبيه سازي و اثبات ، با هدف تجزيه و تح. را طراحي نمودمدل سازي زه آب بارندگي و يك ساختار قياسي 

ابزارهاي الزم براي  SPLASH. و با هدف در برر گرفتن كليه پارامترهاي مدل سازي پايه ريزي شد(SPLASH)ذوب برف )آب شناسي(
از اين گذشته ، ابزار الزم در . ست را در هم مي آميزد تركيب چارچوبي كه شامل درجه بندي مدل شبيه سازي و تجزيه و تحليل خطاها
ساختار قياسي شيوه مدل سازي . را نيز مهيا مي سازد . تجزيه و تحليل ها عمدتاً شامل توليد فايل هاي اطالعات از خروجي مدل است 

يك سلسله از ساختارهاي تركيبي ، رقابتي است به طور مثال ، اندازه گيري رطوبت خاك و جزئيات مسير يابي زه مجاز براي گنجايش 
بطور كلي سي ساختار قياسي كه تعداد كلي . ناقص ورودي ميزان بارندگي آب ، جزئيات اندازه كيري ذوب برف و جزئيات توزيع 

  .مورد نظر در محل آزمايش مستقر شدچارچوب .بررسي قرار گرفته شد  مجموعه ها را در بر داشتند ، به طور كامل مورد

آمريكا واقع شده بود شديداً تحت تأثير بارش در مونتاناي مركزي  (TCEF)حوضه آبريز نهر استرينگر كه در جنگل آزمايش تندرفوت 
براي استفاده باز مدل هاي پارامتريك ساده، به . درصد است  ۷۵براساس محاسبات ، ميزان رطوبت ساليانه بيش از . برف قرار گرفته بود 

از قابليت هاي چنين مدل هايي . دليل تمايل به ثبت فرايندهاي اوليه ، همواره استفاده از يك الگوسازي از باال به پايين تأكيد مي شود 
در اين موردد يك روش استثناء جي . دهند مؤثرتري برخوردارند و در اين چارچوب ، استفاده از درجه بندي ويژه اي را مد نظر قرار مي 

كاربرد عملكرد حذفي ابزار آماري در . مد نظر قرار گرفته شدDRAM در الگوهاي كالن شهري و استفاده از الگوريتم هاي استاندارد 
. موارد تكيه دارد ليه اين تحقيق بر گسترش هرچه بيشتر درك تأثير نمونه ها و ارزيابي ك. شرايط مجزايي مورد استفاده قرارمي گيرد 

مناسب با (درجه بندي شده و طي دو دورة آزمايش به سه شاخه يعني ارائه نمونه  ساختارهاي قياسي براساس يك دورة چهار ساله 
همچنين در مالحظات بيشتر بر روابط جايگزيني ميان . بيان مي شود) متناسب با موازنه برفاب(، ميزان خطا و واقع گرايي ) جويبار

نمونه برداري و تخمين رطوبت احتمالي خاك  چارچوبچيدگي ساختار نمونه و عملكرد پيش بيني ، توجهي خاص شده است كاربرد پي
  . از جمله فاكتورهايي است كه نياز به ارزيابي گسترده دارد 

و به ) . شبيه سازي توليد سرچشمه(از اين گذشته ، اهميت همكاري شبكه اي در روش تخمين برفاب عميقاً تخت بررسي قرار گرفت 
نمونه برداري ، معياري در تشخيص . ضوابط ويژه اي امكان پذير مي شود همين طريق شبيه سازي نيروي ديناميكي داخلي برطبق 

  . ه امكان شبيه سازي آن را ميسر مي سازدويژگي هاي اجزاي نمونه اي است ك

 .زنجيره ماركوف ، ارزيابي بي ثباتي ، انتخاب نمونه ، درجه بندي الگو ، شاخص آماري  : لغات كليدي

  


