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مثال ھاای مرتبط رشتهه:
مقطع ززمانی:
ھای باران سنجی و
باشد برای مثال تماامی ايستگاه ی
اين گوننه از موارد در رشته مھندسی آب بسيار پر ککار برد می د
عات ميزان باران
ھيدروممتری که اطالع
ن ،شدت باران و مدت باران و يا ارتفاع آب ددر رودخانه و ددبی آب را ذخيرره ميکنند
می فرستند و در اين مراکز اين اطالعات در زممان ھای
در نھاييت اطالعات خوود را به مرکز ھواشناسی و ووزارت نيرو ی
مختلف با شدت ھای مختلف و
ف
ندگی ھای
مختلف برسی شده و ببا استفاده از معاادالت آماری برر اساس آن دورره بازگشت بارند
ت سيل ھای مخختلف را تحليل مميکنند.
طالعات از جملله دوره بازگشت
ساير اط
گوناگون از جمله
ن
لحاظ ھای
حوزه ھا از ظ
ھست برسی حوززه ھای ابريز اييران است اين ح
مثال دييگر که بزرگ ممقياس تر ھم ھس
اطالعات به دست آمده ننتايج
ت
ب و بارش و سااير اطالعات بررسی شده و بر اساس
خشکساالی،سيل خيزی ،ميزان رواناب
ن از جمله تاسييس سد و مکان سد برآورد ميششود.
گوناگون

سری زمانی:
در اين نوع از آزمايش بيشترين موارد استفاده مربوط به چاه ھا می باشد تمامی چاه ھا در ھر سال حداقل يکبار از لحاظ
تمام پارامتر ھای ھيدروليکی برسی می شوند واطالعات انھا ثبت ميگردد و در دوره بعدی اين اطالعات در درجه اول با
اطالعات دوره قبلی آن جاه مقايسه شده و بر اساس آن مواردی از جمله افت سطح ايستابی در چاه و يا ميزان پراکندگی
آلودگی ھای مختلف در چاه و حتی برخی از پارامتر ھای متبط با آبخوان از جمله ضريب ھدايت ھيدروليکی ابخوان
برآورد ميشود.
داده ھای مقطعی تکرار شونده:
در اين موارد معموال در زمان ھايی که نياز به برداشت داده تصادفی باشد و مقايسه آن با داده ھای تصادفی ماه ھای قبل
مورد انتظار باشد استفاده می شود.برای مقال زمين ھای کشاورزی وسعت زيادی در ايران دارد و نميتوان ھر ساله تمامی
آنھا را برسی نمود و برای اين کار معموال جند عدد زمين کشاورزی به طور تصادفی و با پراکنش مناسب انتخاب شده و
موارد زيادی از جمله ميزان نياز آبی در آن براورد ميشود.ھمچنين در مورد چاھھا و ايستگاه ھای ھواشناسی و باران
سنجی نيز شرايط مشابھی را دارم اما موارد استفاده از اين روش در رشته مھندسی آب محدود تز از ساير روش ھاست
زيرا مکان مورد مطالعه که فاکتور اصلی ماست وابسته به موارد زيادی است و بر اين اساس مقايسه تنھا برای بين دو يا
چند منطقه ھم اقليم ميتوان از اين روش استفاده کرد.
داده ھای طولی:
بر خالف حالت قبل اين حالت از برسی داده ھا يکی از پر کاربرد ترين روش ھا در رشته ماست برای مثال برسی حريم
يک رودخانه در فصول مختلف سال که خود وابسته به ميزان بارش در طول سال و ھمچنين تغييرات محيطی می باشد از
جمله اين مثال ھاست.
و يا برسی يک حوزه ابخيز از جھات مختلف برای ايجاد سد ميتوان برای اين موضوع منطقه مورد مطالعاتی را سال ھا
تحت مطالعه قرارداد تا بتوان بر اساس آن به اين سوال پاسخ داد که آيا اين مکان مناسب احداث سد می باشد و يا خير.

