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  مقدمه 
) UC(گزارش کرد مقادير ضريب يکنواختي ) ۱۳۷۶(عابديان 
گيري شده با مقادير ضريب يکنواختي محاسبه شده با اندازه

ترتيب  چهار روش مختلف آماري مقايسه شده است که به
هاي توزيع بتا، خطي، توزيع نرمال و توزيع وشاهميت با ر

) DU(مقادير يکنواختي توزيع . يکنواخت همبستگي دارد
گيري شده نيز با مقادير يکنواختي توزيع محـاسبه اندازه

ترتيب  شده با سه روش مختلف آمـاري مقـايسه شده که به
هاي توزيع نرمال، توزيع بتا و توزيع يکنواخت اهميت با روش

 دست يافتن به بهترين پژوهش حاضر براي .تگي داردهمبس
بيني ضريب يکنواختي و يکنواختي توزيع  پيشبرايتوزيع 

  .هاي آبياري باراني دشت دهگالن انجام گرفت در سيستم
  

  هامواد و روش
 سيستم کالسيک ثابت ۱۰ مزرعه که شامل ۲۰در اين راستا 

حسب   بر سيستم لوله چرخدار بودند۱۰با آبپاش متحرک و 
در اين تحقيق  .تصادف از ميان مزارع اين دشت انتخـاب شد

گيري يکنواختي از ضريب يکنواختي و يکنواختي  اندازهبراي
که روابط آنها به شکل . توزيع آب در ربع پايين استفاده شد

  ):۱۹۷۸ ،کروز و همکاران (زير است
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هاي عمق آب در هر يک از  قوطي  Di :كه در آن
، هاهاي آب جمع شده در قوطي متوسط عمقD،آوري جمع

Nتعداد مشاهدات  ،Dq  متوسط عمق آب در چارک پايين
 محاسبه ضريب يکنواختي و يکنواختي همچنين براي .است

 نرمال، توزيع يکنواخت و توزيع بتا توزيع از سه روش توزيع
 .اند بيان شده۱هاي مذکور در جدول  توزيعود ه شاستفاد

 توزيع ي و يکنواختيبراي مقايسه و ارزيابي ضريب يکنواخت
محاسبه (بيني شده  و مقادير پيشX0، گيري شدهاندازه
ها از  براي برازش دادهXP مذکور، يهاتوسط توزيع) شده

 .ي زير استفاده شدمعادله رگرسيون

oP XX ×= λ   )۳(                        
ق به کننده مناسب بودن برازش فو تعيينR2شاخص ضريب 

هاي  ارزيابي کلي از قابليت کاربرد مدلبراي. هــا استداده
اي موجود، از معيار متوسط انتخاب شده براي شرايط مزرعه
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 oiXشيب بهترين خط برازش داده شده،  λ: كه در آن
ام در مقادير iمقدار  piXام در مقادير مشاهده شده، iمقدار 

  .محاسبه شده است
  

  )1983 و واریک، 1978الیوت و همکاران، (بینی ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع   پیشاي گوناگون برهاي توزیع -1جدول 
  شاخص يکنواختي  ها انواع توزيع

  توزيع بتا  توزيع يکنواخت  توزيع نرمال

 × UC(  UC = ( 1 – 0.789 × CV)(ضريب يکنواختي 
100 

UC = ( 1 – 0.866 × CV) × 
100  

UC = ( 1 – f(a,b) × CV) × 
100  

 × DU(  DU = ( 1 – 1.270 × CV)(يکنواختي توزيع 
100  

DU = ( 1 – 1.300 × CV) × 
100  

UC = ( 1 – g(a,b) × CV) × 
100  

a  و bضرايب ثابت توزيع بتا   CV ضريب تغييرات  
  

   و بحثنتایج
  سیستم لوله چرخدار

 روش توزيع ٣مقادير ضريب يکنواختي و يکنواختي توزيع با 
واخت و توزيع بتا به تفکيک فاصله ميان دو نرمال، توزيع يکن

، ١٢، ٩هاي استقـرار متناوب سيسـتم لوله چرخـدار در فاصله
 ١جدول  ا استفاده از روابط ارائه شده در متر ب٢١ و١٨، ١٥

هاي محاسبه شده در هر استقرار با محاسبه شدند سپس داده

استقرار مقايسه شدند تا گيري شده همان هاي اندازهداده
 ٣ در هريک از استقرارهاي مذکور کداميک از مشخص شود
- همخواني را با ضريب يکنواختي اندازهيشترينروش نامبرده ب

- کل دادههمين روند براي. گيري شده در همان استقرار دارد
کار گرفته شد تا  مشخص شود کدام   استقرار مذکور به٥هاي 

گيري شده در هاي اندازها با دادهروش بيشترين همخواني ر
 .)۳ و ۲ هاي جدول (ها در دشت دهگالن دارا استکـل داده



                                                                                            97                                                                                                   1389بهار و تابستان  /ششمشماره / چهارمسال /مجله پژوهش آب ایران
  

هاي آماري براي ضریب یکنواختی در   مقادیر شاخص-2جدول 
 سیستم لوله چرخدار

فواصل 
  استقرار

شاخص 
  آماري

  توزيع
  نرمال

توزيع 
  يکنواخت

توزيع 
  بتا

R2 ۹۸۹/۰  ۹۲۴/۰  ۹۹۰/۰  ۲۱متر   
Ea ۷۴/۱  ۳۰/۶  ۰۳/۲  
R2 ۹۶۱/۰  ۹۱۰/۰  ۹۵۵/۰  ۱۸متر   
Ea ۵۵/۱  ۹۵/۴  ۸۰/۱  
R2 ۹۵۷/۰  ۸۵۳/۰  ۹۶۱/۰  ۱۵متر   
Ea ۹۲/۰  ۷۸/۳  ۴۵/۱  
R2 ۹۷۴/۰  ۸۷۹/۰  ۹۷۹/۰  ۱۲متر   
Ea ۶۸/۰  ۶۸/۲  ۴۸/۱  
R2 ۹۸۰/۰  ۹۲۷/۰  ۹۹۱/۰  ۹متر   
Ea ۵۰/۰  ۸۷/۰  ۷۳/۰  
R2 ۹۸۴/۰  ۹۳/۰  ۹۸۵/۰  هاکل داده  
Ea ۰۸/۱  ۷۲/۳  ۵۰/۱  

 
هاي آماري براي یکنواختی توزیع در مقادیر شاخص  -3جدول 

 سیستم لوله چرخدار
  فواصل
  استقرار

  شاخص
  آماري

  توزيع
  نرمال

  توزيع
  يکنواخت

  توزيع
   بتا

R2 ۹۶۱/۰  ۹۱۵/۰  ۹۴۶/۰  ۲۱متر   
Ea ۹۵/۵  ۳۳/۱۳  ۱۸/۹  
R2 ۹۱۶/۰  ۸۶۸/۰  ۹۰۵/۰  ۱۸متر   
Ea ۸۹/۴  ۷۵/۹  ۴۹/۶  
R2 ۷۴۵/۰  ۶۴۳/۰  ۷۴۲/۰  ۱۵متر   
Ea ۳۷/۴  ۳۰/۷  ۲۳/۵  
R2 ۹۴۴/۰  ۸۵۱/۰  ۹۱۵/۰  ۱۲متر   
Ea ۸۱/۱  ۰۵/۴  ۶۸/۲  
R2 ۹۲۱/۰  ۸۹۴/۰  ۹۱۴/۰  ۹متر   
Ea ۷۴/۱  ۸۵/۱  ۱۱/۲  
R2 ۹۵۱/۰  ۹۰۱/۰  ۹۳۹/۰  هاکل داده  
Ea ۷۵/۳  ۲۶/۷  ۱۴/۵  

 
 سیستم کالسیک ثابت با آبپاش متحرك

  توزيعي و يکنواختيروند مقايسه ضريب يکنواخت
 کالسيک يها شده و محاسبه شده در سيستميگير اندازه

هاي لوله چرخدار ابه با سيستمثابت با آبپاش متحرک نيز مش
عنوان يک  به . آورده شده است٥ و ٤ هاي  که در جدولاست

هاي باراني لوله چرخدار نتيجه کلي، توزيع نرمال در سيستم
و کالسيک ثابت دشت دهگالن از دقت بيشتري در 

بيني ضريب يکنواختي و يکنواختي توزيع نسبت به دو  شپي

هر سه توزيع ياد شده . استتوزيع يکنواخت و بتا برخوردار 
بيني ضريب يکنواختي از دقت بيشتري نسبت به در پيش

  . يکنواختي توزيع برخوردار هستند
  

هاي آماري براي ضریب یکنواختی در  مقادیر شاخص-4جدول 
 سیستم کالسیک ثابت

 توزيع بتا توزيع يکنواخت توزيع نرمال خص آماريشا

R2 ۹۸۶/۰  ۸۸۰/۰ ۹۸۴/۰ 
Ea ۴۸/۱ ۸۴/۱۱ ۷۸/۱ 

 
هاي آماري براي یکنواختی توزیع در    مقادیر شاخص-5جدول 

 سیستم کالسیک ثابت

 توزيع بتا توزيع يکنواخت توزيع نرمال شاخص آماري

R2 ۸۵۱/۰ ۷۷۹/۰ ۸۱۵/۰ 
Ea ۳۴/۷ ۳۸/۲۶ ۰۸/۱۳ 

  
 مشاهده ٣ و ۲ هاي ولگونه که در جد ن همانينهمچ
 و يکنواختيبيني ضريب  پيشيشود، درصد متوسط خطا مي
هاي توزيع نرمال، توزيع  توزيع براي روشيکنواختي

يکنواخت و توزيع بتا با کاهش فاصله ميان دو استقرار 
به استثناي ضرايب يکنوختي (د يابمتناوب کاهش مي

 متري که ١٢ع بتا در استقرار بيني شده توسط توزي پيش
 ٠٣/٠ متري ١٥بيني نسبت به استقرار متوسط خطاي پيش

تر با کــاهش يا به بيان ساده) درصد افزايش يافته است
هاي فوق همخواني فاصله ميان دو استقرار متنـاوب توزيع

 .کنندگيري شده پيدا مياي اندازهـهبيشتري با داده
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