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تعیین یکنواختی پخص آبپاشها درآبیاری بارانی دورانی با استفاده از ضبیه بالستیک
ػلی اغغشهیشصایی ،1سیذػلی اضشف غذسالذیٌی
دسیبفت 1390/9/18

2

پزیشش 1392/7/23

چکیذه
اهشٍصُ ضجیِّبی ضجیِ سبصی هٌبسجی ثشای آثیبسی ثبساًی ثِ ٍدَد آهذُ ٍ اثضاس هفیذی سا ثشای پیصثیٌی فشاسٌخّبی ػولیابیی،
ًظیش ضشیت یکٌَاختی ثشای ّش یشکیت فطبس کبسکشد ٍ ضشایط هختلف اقلیوی دس اختیبس هیگزاسًذ .ثبلستیک سایذتشیي اًگبسُای
است کِ دس ضجیِّبیی استفبدُ هیضَد .دس ایي هقبلِ اغَل ثبلستیک ٍ هشاحل آصهبیطی ٍ هحبساجبیی سا کاِ ثاشای ٍاساٌذی ٍ
یأییذ ضجیِ ثب لستیک ثشای یؼییي یکٌَاختی پخص آثپابشّاب دس سابهبًِی آثیابسی ثابساًی دٍساًای ( )CUهاَسد ًیبصًاذ اسائاِ
هیگشدًذ .سپس ثب آصهبیصّبی کبسثشد آة ٍ یؼییي ضشایت یکٌَاختی ثشای سشػتّبی هختلف ثبد دس هٌطقِ ٍ ،دٍ فطبسکبسکشد
ثشای دٍ ًَع آثپبش ،ثبالیشیي ضشایت یکٌَاختی یحت ضشایط هتفبٍت کبسثشدی ضجیِسبصی هیضًَذ .آصهبیصّاب دس هضسػاِای دس
ًضدیکی سٍستبی یبًیق استبى آرسثبیذبى ضشقی اًذبم ضاذًذً .تیذاِ کابسثشدی ایاي یحقیاق ًطابى داد کاِ دس هشحلاِ رشاحای
سبهبًِی آثیبسی ،ثب داضتي سشػت ثبدً ،تبیخ ضجیِسبصی ثشای یؼییي ضجیِ آثپبش هٌبست ،ثب قطش پبضٌذُ ،فطبس کبسکشد ٍ فَاغل
آثپبش دس یک هَقؼیت خبظ کِ داسای ثیطتشیي ضشیت یکٌَاختی است هییَاى ثِ کبس گشفت.
ياژٌَای کلیذی :آثیبسی ثبساًی ،ضجیِّبی ضجیِ سبص -ضجیِ ثبلستیک -ضشیت یکٌَاختی

 -1داًطذَی کبسضٌبسی اسضذ آثیبسی ٍصّکطی داًطگبُ یجشیض
 -2داًطیبس گشٍُ هٌْذسی آة داًطگبُ یجشیض
*ًَ -یسٌذُ هسئَل هقبلِalisadradini@yahoo.com :
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مقذمه
آثیبسی ثبساًی ثِ ػٌَاى سٍضی ضٌبختِ هیضَد کاِ
داسای ثبصدُی ثبالیی است ،اهب دس اقلینّبی خطاک یاب دس
غَست ٍدَد ثبد ،یلفبت یجخیش ٍ ثبدثشدگی افضایص یبفتِ ٍ
ثبصدُ ی آثیبسی سا کبّص هی دّذ .یلفبت آة آثیبسی ػوَهبً
ٍاثستِ ثِ سشػت ثبدً ،یبصّبی یجخیشی ٍ ًَع آثپبش است.
ّنچٌیيٍ ،دَد ثابد ثاش یکٌاَاختی یَصیاغ آة سابهبًِی
آثیبسی یبثیش هیگزاسد ) .)Perry et al., 2002ثشای ایي کِ
دس آثیبسی ثبساًی ثِ یک ثبصدُی صیابد ٍ ثابصدُی هحػاَل
هٌبست ثشسین ،ثبیذ یکٌَاختی یَصیاغ آة دس هضسػاِ ثابال
ثبضذ .یکٌَاختی سا هییَاى اص اسصیبثیّبی هضسػِ ثِدسات
آٍسدٍ ،لی دس ضشایطی هبًٌذ ثبد ضذیذ هوکاي اسات ایاي
کاابس ریااش ػولاای ثبضااذ ).)Omary &Sumner, 2001
یکٌَاختی ثِ یؼذادی ػبهل چَى ًَع آثپبش ،اسیفبع ًػات
آثپبش ٍ یَصیغ اًذاصُ قطشات آة ،آسایاص سابهبًِ ٍ فطابس
کبسکشد ٍ ضشایط هحیطی آى ثساتگی داسد .(Keller and
) Bliesner, 1990فبغاالِ ًبهٌبساات آثپبض اْب ،افاات ثاابس ٍ
یَصیغ ریاش یکٌَاخات فطابس دس راَل لَلاِّابی فشػای،
اختالف اسیفبع ًبضی اص پساتی ٍ ثلٌاذی صهایي ٍ ،ػَاهال
هحیطااای ،هبًٌاااذ ٍداااَد ثااابد اص هْوتاااشیي ػلتْااابی
ریشیکٌَاختی ثِ ضوبس هیسًٍاذ). (Montero et al, 2001
یکٌَاختی دس دْت حشکت لَلاِّابی فشػای ثسایبس ثابال
فشؼ هیضَد ،صیشا حشکت پیَستِ دساتگبُ ثبػات یذواغ
ادضای الگاَی پخاص آثپابش دس هسایش حشکات دساتگبُ
هاایگااشدد( .)Heerman and Hein,1968یکٌااَاختی آة
پخص ضذُ ثِ ٍسیلِ ی سبهبًِ آثیابسی ثابساًی دٍساًای دس
کاال صهاایي ثااِ ٍساایلِی اٍاًااس ٍ ّوکاابساى ( )1995ثااب
استفبدُ اص ضجیِسبصی سایبًِای ٍ دستگبُ هختػبت قطجای
ثشسسی ضذ .اگش چاِ ضاشیت یکٌاَاختی هاییَاًاذ ثاشای
یؼیاایي دسدااِی یکٌااَاختی پخااص آة ٍ هقبیسااِی
سبهبًِّبی هختلف ثاِ کابس سٍد ،اهاب ًواییاَاى اص آى ثاِ
هٌظَس پیصثیٌی یَصیغ آة پخص ضذُ ثْاشُ ثاشد ارلات
ثشای ایي هٌظَس اص یَاثغ یَصیؼْبی آهبسی استفبدُ هیضَد.
ساابلَادٍس ( ،)2003یَلسااب (  ٍ (2003ثااَست ٍ ّوکاابساى
( )1997اص دولااِ هحققیٌاای ثَدًااذ کااِ دس هااَسد ضااجیِ
ثبلستیک یحقیق کشدًذ .فَکیَ (  )1980هؼبدالت اسبسی
ٍ سٍش ضجیِسبصی ثاب اساتفبدُ اص ضاجیِ ثبلساتیک ثاشای

آثپبضْب اسائِ کشد .پالیابى ٍ ّوکابساى ( )2006یکٌاَاختی
آثیبسی ثبساًی سا ثب ضجیِ ثبلستیک ثِ دست آٍسدًذ .حساي
ًیااب ( )2010ضااجیِ پَیاابی کاابسثشد آة سا دس ساابهبًِ ی
آثیبسی ثبساًی دٍساًی سا ثب استفبدُ اص ضجیِ ثبلساتیک حال
1
کشد .سٍاثط هختلفی ثشای هحبساجِی ضاشیت یکٌاَاختی
اسائِ ضذُاًذ ،کِ یوبم آًْب سا هییَاى ثِ دٍ دساتِی ریاش
ٍصًی ٍ ٍصى داس هکبًی (ٍصًای ) یقساین ًواَد .ضاشیجْبی
ریش ٍصًی ثطَس هستقین اص هطبّذُّب ٍ دادُّبی هضسػِای
هبًٌااذ فشفْاابی دوااغآٍسی آة ٍاقؼاای یااب ضااجیِساابصی
هحبسجِ هیضًَذ ،اهب ضاشیجْبی یکٌاَاختی ٍصًای ّان اص
دادُ ّبی هطبّذایی یب ضاجیِسابصی ٍ ّان اص هسابحتْبی
اختػاابظ یبفتااِ ثااشای ّااش دادُ یؼیاایي هاایضااًَذ .دس
سبهبًِّبی آثیبسی ثبساًی ،کِ آثپبضْب هسبحتْبی هسابٍی
سا پَضص هیدٌّذ هؼوَالً ضشیت یکٌَاختی ریش ٍصًی ثاِ
کبسهیسٍد اهب دس سبهبًِّبیی هبًٌذ آثیبسی ثابساًی دٍساًای،
کِ آثپبضْب هسابحتْبی هتفابٍیی سا یحات پَضاص داسًاذ
ارلت ضشیجْبی یکٌَاختی ٍصًای یاشدید دادُ های ضاًَذ
( .)Heermann and Hein ,1968ضشیت یکٌَاختی اص  0یب
 1هتغیااش اسااتّ .اان ثاابصدُی پخااص آة ٍ ّاان ضااشیت
یکٌَاختی اص ػوق آة آثیبسی هتأثشًذً .ضدیک ثَدى فبغلِ
آثپبضْب یب افطبًِّب سٍی لَلِّبی فشػای ٍ ،دس ًتیذاِ ثابال
ثَدى دسدِ ی ّنپَضبًیّ ،ویطِ هٌذش ثِ افضایص ضشیت
یکٌَاختی ًخَاّذ ضذ ،ثلکِ هوکي ًتیذِ ثاشػکس ثبضاذ
).)Montero et al , 2003
تالستیک
هٌظَس اص ثبلستیک ّوبى حشکت پشیبثی اسات کاِ
ػجاابست اساات اص حشکتاای دٍ ثؼااذی دس ّااَا ،کااِ هساایش
هتحشک دس آى هٌطجق ثش غفحِای قبئن (ػوَد ثاش ساطد
افق) ثبضذ .حشکت ّش قطشُی خشٍدای اص یاک آثپابش اص
لحظِ ی خشٍح یب سسیذى ثاِ ساطد صهایي یاک حشکات
پشیبثی است .دس ضاشایط ثاذٍى ثابد ٍ ،ثاشای یاک آثپابش
هؼیي ،فبغلِ ی افقی هبثیي ًقطِ ثشخَسد قطشُ ثب صهایي ٍ
پبضااٌذُی آثپاابش یاابثؼی اص قطااش قطااشُ اساات .اًگاابسُی
ثبلستیک ثشای یؼییي هسیش ّش قطشُ یحت ثاشداس ساشػت
اٍلیِ ٍ ثشداس ثبد استفبدُ هی ضاَد ;(Vories et al., 1987
1
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) . Seginer et al., 1991سٍش ثبلستیک ثِ یؼییي اٍلیِی
یَصیغ اًذاصُی قطشات ثشای یک آثپابش هؼایي ٍ ،ضاشایط
کاابسکشد ًیاابص داسد اص ایااي سٍ ،یَاثااغ یذشثاای ٍ سیبضاای
هتؼذدی ثشای ثیابى یَصیاغ اًاذاصُ ی قطاشات خشٍدای اص
آثپبضْب پیطٌْبد ضذُ اًذ کِ دس ایاي ضاجیِ اص ساثطاِ ی 1
استفبدُ هیضَد ).)Li et a ,1994
()1

n

Pv  (1  e 0.693 ( D / D50 ) )100

کِ دس آى Pvدسغذ کل ثذُ ی آثپبش دس قطشایی ثاب قطاش
کوتش اص ( Dقطش پبضٌذُ آثپبش) ٍ  nیَاًی ثی ثؼذ است.
ثِ هٌظَس اغالح کذی هٌطقِی آة ،هذٍس ایذبد ضاذُ ثاِ
ٍسیلِی ثبد ،ضشیت کططی (ً ) Cیض ثبیذ یػاحید ضاَد
). (Tarjuelo .et al,1994
) C’=C(1+k1sinα +k2cosβ
()2
 :αصاٍیِ هبثیي  :β u ٍvصاٍیِ هب ثیي w ٍ vهیثبضذ.
( )wسشػت قطشُ ًسجت ثِ صهیي
( )uثشداس ثبد
( )vسشػت قطشُ دس َّا
 K1ضکل یَصیغ آة سا اص حبلت هتقبسى ثاَدى دس آٍسدٍُ ،
 k2هٌطقِی هشرَة ضذُ سا دب ثِ دب هیکٌذ .ثاشای ثابال
ثشدى یَاًبیی پیصثیٌی ضجیِ هقبدیشٍ k2 ٍ K1اثساتِ ثاِ
ثاابد دس ًظااش گشفتاِ هاایضااًَذ .اص هااذل ثبلسااتیک ثااشای
ضجیِسبصی فبغلِی ثشخَسد قطشّبی هختلف قطشُ اص یک
ضجیِ آثپبش هؼایي ،اسیفابع پبضاٌذُ ٍ ،فطابس کابسکشد دس
ریبة ثبد استفبدُ هیضَد .دسغذ آة آثیابسی دواغ ضاذُ
دس ّش فبغلِ ثشخَسد هییَاًاذ ثاشای یخوایي دسغاذ آة
آثیبسی خبسح گشدیذُ دس قطشایی ثاب قطاش هؼایي اساتفبدُ
ضَدٍ .قتی کِ هختػبت ثشخَسد ّش قطش قطشُ ثاب کساشی
اص ثذُی آثپبش ،کاِ دس آى قطاش قطاشُ خابسح هایضاَد،
یشکیت گشدد ،الگَی کبسثشد آة هییَاًذ ضجیِسبصی ضَد.
هطکل اغلی دس ػوَهیت دادى ثاِ ضاجیِ ثبلساتیک ایاي
است کِ ٍاسٌذی ضجیِ ثِ فشاسٌذْبی صیبدی هبًٌاذ ًاَع
آثپاابشً ،ااَع پبضااٌذُ ٍ قطااش آى ،فطاابس کاابسکشد ،اسیفاابع
پبضٌذُ ٍ سشػت ثابد ًیابص داسد .دس ًتیذاِ کابس آصهبیطای
صیبدی ثشای ادشای ضجیِّبی ثبلساتیک دس یاک هَقؼیات
خبظ الصم است .دس ایاي هقبلاِّ ،اذف یؼیایي ثابالیشیي
یکٌَاختی پخص آثپبضْب ثاشای آثیابسی ثابساًی دٍساًای ثاب
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اساتفبدُ اص ضاجیِ ثبلساتیک ثاشای دٍ ًاَع آثپابش هااَسد
استفبدُ یحت فشاسٌذْبی هتفبٍت رشاحی است.
مواد و روضها
صهبیطااْب دس صهیٌاای دس  25کیلااَهتشی داابدُی
ّطااتشٍد -هشارااِ ٍ ،دس ًضدیکاای سٍسااتبی یاابًیق ،اسااتبى
آرسثبیذبى ضشقی ،اًذبم ضذًذ .هٌطقِ دس´  37° 24ػشؼ
دغشاافیاابیی ٍ´  46° 16رااَل دغشافیاابیی ٍاقااغ ضااذُ ٍ
داسای آة ٍ َّای هؼتذل ٍ سشد هیثبضذ .دس ایي هٌطقاِ
سبهبًِی آثیابسی ثابساًی ساٌتی کبسگزاضاتِ ضاذُ اسات.
آصهبیطْب ثب استفبدُ اص ًَ 2ع آثپابش ARAS1 ٍ AQUA
اًذبم ضذًذّ .ش دٍ آثپبش ثب پبضٌذُّابی  ٍ 4/5 ٍ 2/4ثاب
اسیفبع پبضٌذُ  1.5 mقشاس دادُ ضاذًذ .یشکیات آثپابش ٍ
قطش پبضٌذُ اغلی دس  2فطابس کابسکشد ،300 ٍ200 kpa
اهتحبى ضذًذ .اثتذا ثبیستی یک گاشٍُ آصهبیطاْبیی ثاشای
یؼییي ضشیت یکٌَاختی ٍ یؼییي الگاَی پخاص ضاؼبػی
آة ثبیذ دس هضسػِ اًذبم ضَد.
محاسبهی ضریب یکنواختی:
ثااشای ایااي هٌظااَس یؼااذاد  16آثپاابش دس آسایااص
هستطیلی ٍ  18آثپبش دس آسایاص هجلجای اساتفبدُ ضاذ.
فَاغل آثپبضْب ثاِ یؼاذادی سالَلْبی ثاب ًظان  5×5هتاش
یقسین ضذًذ کِ دس ّش سلَل یک قاَری دواغآٍسی آة
رَسی قشاس هیگشفت کِ قطشات خشٍدی اص آثپابش دس آى
سیضش کٌٌذ .دس ایي آصهبیطْب اص قَریْبی پالساتیکی ثاِ
قطش داخلی  155mmاساتفبدُ ضاذُ اسات .ثؼاذ اص یاک
سبػت اص کبس آثپبضْب ،ػوق آة دس قَریْاب ثاب اساتفبدُ اص
استَاًِی هذسح اًذاصُگیشی ضذ .آصهبیص سا دس ساشػتْبی
هختلف ثبد دس هٌطقِ ،کاِ ثاب کابسثشد ثبدساٌخ دیذیتابلی
یؼییي گشدیذ ٍ .فطابسّبی هتفابٍیی ثاِ ضاجکِی آثیابسی
اػوبل گشدیذًذ .ضکلْبی ً 2ٍ 1حَُی قشاسگیشی آثپبضاْب
ٍ ضااجکِ ثٌااذی فبغاالِ آًْااب سا دس هحبسااجِی ضااشیت
یکٌَاختی ثشای آسایص ًطبى هیدٌّذ.
ثؼذ اص یؼییي ػوق آة دس ّاش سالَل ،ضاشیت یکٌاَاختی
هییَاًذ ثشرجق ساثطِ ( )3هحبسجِ ضَد.
n
() 3

) ( z  m

CU  (1  i 1

)100
nm
کِ دس آى  zهتَسط ػوق آة دوغ ضاذُ دس قَریْابm ،
ػوق آة دس ّش قَری n ٍ ،یؼذادکل قَریّب است.
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یکٌَاختی حبغلِ اص آصهبیطْب سا ًطبى هیدّذ کاِ دس آى
 RMSEهذاازٍس هیاابًگیي هشثؼاابت خطااب r ٍ ،ضااشیت
ّوجستگی هیثبضذ.

ًتبیخ حبغل اص هحبسجِی ضشیت یکٌَاختی ثشای دٍ قطاش
پبضٌذُ یحت دٍ فطبس ٍ سشػتْبی هختلف ثابد دس داذٍل
 1آٍسدُ ضذُاًذ .ایي دذٍل هیبًگیي سشػت ثبد ٍ ضاشیت

جذيل -1فراسىجَای آزمایصَای کارترد آب ترای ديوًع آتپاش
ARAS1

AQUA
r

RMSE

)CU (%

)U(m/s

r

RMSE

)CU (%

)U(m/s

)P(kpa

.3

.83

81.7

2

.62

.54

7.81

.85

200

.66
.68
.66

.88
.97
.61

80.9
77.5
84.7

2.2
3
1.4

.82
.79
.77

.52
.88
.67

78.3
70.2
89.7

3.2
5.1
1

300

.69

1

70.4

2.6

.6

.77

83.7

1.4

6.
.38
4.

1.63
.7
.88

63.5
83.4
90

8
1
2.2

.54
.45
.7

.7
.63
.38

84.3
83.5
88.4

2.6
1
1.8

.66
.33
.7
.69

1.1
.57
.64
1.01

68
92.5
87.2
.69

3.4
1.2
2
6.3

.81
.7
.8
.86

1.5
.51
.66
.68

67.3
89
91.7
80.6

7.2
1.4
1.7
2.8

تعییه الگًی پخص آب
آصهبیصّب دس هاَسد یاک آثپابش هٌفاشد دس یاک
سبهبًِی ثبثت اًذبم ضذ ٍ اًذاصُی ثبسش دس راَل  2دٍسُ
دس فَاغل 0/5mآثپبش ثب ًوَ  0/5mثجت گشدیاذً .تابیخ
دس ایي  4دٍسُ ثاشای یْیاِی الگاَی پخاص ضاؼبػی آة
هیبًگیيگیشیٍ ،آصهبیطْب ثشای آثپبش هٌفشد دس  1سابػت
ٍ یحت ضشایط ثبد کن اًذبم گشفت .دس کل  8آصهبیص ادشا
گشدیذ 2( .آثپبش ×  2قطش پبضٌذُ× 2فطبس کبسکشد) .ثاشای
آىکااِ ضااکل یَصیااغ آة ،حبغاال اص یشکیجْاابی هتفاابٍت
آثپبش ،قطش پبضٌذُ اغالی ،فطابس کابسکشد ٍ ،ساشػت ثابد
هطخع ضَد آصهبیطْب دس هکبًْبی هختلف یکاشاس ضاذًذ.
دس دذٍل  ،1فشاسٌذْبی آصهبیطْبی کبسثشد آة ثاشای دٍ
ًَع آثپبش ٍ یحت فطابس ٍ ساشػتْبی هختلاف ثابد آٍسدُ
ضذُاًذ.
ياسىجی ضثیٍ
ثشای ٍاسٌذی ضجیِ اثتذا هیثبیست فشاساٌخّابی
 nٍ 50سا ،ثِ گًَِای کِ ثْتشیي اًطجاب سا هابثیي الگاَی
کبسثشد ضؼبػی آة ثِ دست آهذُ اص آثپبش هٌفشد ٍ ًتابیخ

)D(mm

4

200
4.5
300

ضجیِسبصی ضذُ ثِ ٍسیلِ ی ضاجیِ دس ضاشایط ثاذٍى ثابد
ثذّذ ،ثذسات آٍسد .یٌظاین فشاساٌذْبی یَصیاغ اًاذاصُی
قطشات ثشای ّشیشکیت اًاذاصُی پبضاٌذُ ٍ فطابس کابسکشد
اًذبم گشدیذً .تبیخ ضجیِسابصی دس دساتِّابی کبّطای
 r/RMSEرجقِثٌذی ضذًذ.
 :rضشیت ّوجستگی هبثیي ثابسش ضاؼبػی ضاجیِ سابصی
ضذُ ٍ هطبّذُ ضذُ
 :RMSEهذزٍس هیبًگیي هشثؼبت خطب
ّش دب کِ  r/RMSEثیطتشیي اًذاصُ سا داضتِ ثبضذ،
هقبدیش  nٍ D50ثْیٌِ هیثبضٌذ .ثشسسیْب ًطبى دادًذ کاِ
ضشیت یکٌَاختی ضجیِسبصی ضذُ ٍاثستگی ثسیبس صیابدی
ثِ هقذاس  nداسد ،دس ًتیذِ ،آثیبسی ثب هقذاس D50ثْیٌاِ ٍ
ضوبس قَریّبیی کِ یؼذادضبى کوتش اص هقذاس ثْیٌِ است،
ضجیِ سبصی ضذًذ .ایي سٍش یب صهبًی کِ ّش فشاسٌخ پیذا
ضذُ یخوایي دقیقای سا اص ضاشیت یکٌاَاختی ثاب هقابدیش
هٌبستً RMSE ٍ rطابى هایداد یکاشاس هایضاذ .دس ّاش
آصهبیطاای کااِ ثااشای ٍاسااٌذی ضااجیِ اًذاابم گشفاات،
ضجیِسبصیْب ثب استفبدُ اص هقبدیش ثبثت  k1اص ( 0یب  6/4ثاب
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ًوَ  ٍ )0/2هقبدیش k2اص (0یاب  0/85ثاب ًواَ  ) 0/3اًذابم
ضذًذً .تبیخ ضجیِسبصیْب ثب ًتبیخ ػوق آة دوغ ضاذُ دس
قَریّب ٍ ضشیت یکٌَاختی هطبثقت دادُ ضذُ ،ثب هقابدیش
کبّطی  r/RMSEرجقِثٌذی گشدیاذُ ٍ K2 ٍ K1اص %10
ثبالی غَست کِ دسآى یفبٍت ضشیت یکٌَاختی آًْب کوتاش
اص  1%است اًتخبة گشدیذًاذ : cud .اخاتالف هطلاق هاب
ثیي  cuضجیِسبصی ضذُ ٍ هطبّذُ ای هیثبضذ .دس ًتیذِ
هقبدیش  k2ٍ k1 ٍ n ٍ D50دس ضجیِ ٍاسٌذی ضذًذّ .ذف
اص ٍاسااٌذی ًگْذاضااتي هقاابدیش پاابییي  ٍ RMSEهقاابدیش
ثبالی  rثشای پیصثیٌی دقیاق ضاشیت یکٌاَاختی اسات.
ضکل 3هقبدیش ضشیت یکٌاَاختی آصهبیطای )  (cueسا دس
ثشاثش ٍ cuاسٌذی ضذُ (ً ( cucطبى هیدّذ .یک ٍایابصی
خطی ثب R2=./ 967ایذبد ضذّ ٍ ،وبى رَس کِ دس ضاکل
هطااخع اساات یکٌااَاختی ثااب خطاابی هؼیاابس ٍایاابصی
.%1.48پیصثیٌی هیضَد.
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آثپبضی سا اًتخبة کٌین کِ ثیطتشیي یکٌاَاختی سا ثذّاذ.
ٍقتی کِ هقذاس هطلاق اخاتالف  cuکاَچکتش یاب هسابٍی
خطبی هؼیبس یخویي  cuدس اسصیبثی (2/08دسغاذ) ثبضاذ،
ًوییَاًین ًتیذِ ثگیشین کِ ادشای کاذام ثْتشاسات ایاي
حبلت هطخع ضذُ ثِ غاَست ثاییفابٍیی 1ضاجیِسابصی
آهذُ ،کِ ثیبًگش ایي است کِ اختالف هؼٌیداس ًویثبضاذ.
اص ًتبیخ هطاخع هایضاَد کاِ دس هٌطقاِی هازکَس دس
سشػتْبی ثبد صیبد آثپبش  AQURػولکشد ثْتاشی داضاتِ
است .دس فَاغل کن ٍ فطبسّبی صیبد ،دس حبلی کِ ساشػت
ثبد کن ثبضذ ػولکشد آثپبشّبی  ARAS1ثْتش است .ثشای
سشػتْبی صیابد ثابد ،ثْتاش اسات اص آسایاص هساتطیلی ٍ
آثپبش  AQURاستفبدُ ضَد.

صحت سىجی ضثیٍ:
ثؼااذ اص اًذاابم ٍاسااٌذی ضااجیِ ٍ ،دْاات کساات
ارویٌبى اص ًتبیخ آى ،ػولیبت غحت سٌذی اًذبم گشفت.
اٍلیي هشحلِ دس یبئیذ ضجیِ هقبیسِی هقبدیش ضجیِسابصی
ضذُ ٍ آصهبیطی است .ضکل 4هقابدیش ضاشیت یکٌاَاختی
آصهبیطی ( (cueسا دس ثشاثش ضشیت یکٌَاختی ضجیِسابصی
ضااذُ (ً (cuvطاابى هاایدّااذ یااک ٍایاابصی خطاای ثااب
 R2=0/845ایذبد ضاذّ .وابىراَس کاِ هطاخع اسات
یکٌااَاختی ثااب خطاابی هؼیاابس ٍایاابصی  2/08 %ثااِ خااَثی
پیصثیٌی هیضَد.
نتایج و بحث
ضجیِ یبئیذ ضذُ ثشای یخویي ضشیت یکٌَاختی دس
ضشایط هختلاف اساتفبدُ گشدیاذ .ضاجیِسابصیْب ضابهل 2
آثپبش 2 ،قطاش پبضاٌذُ 2 ،فطابس کابسکشد ،دس ساشػتْبی
هختلف ثبدًَ 2 ،ع آسایص 4ٍ ،فبغلِ آثپبش ثَدًاذً .تابیخ
ضجیِسبصی ،ثشای آى کِ ادشای ّش آثپبش سا یحت ضشایط
هختلف ثبد ،فطبس کبسکشد ٍ ًَع آسایص هقبیسِ کٌاین ،ثاِ
غَست یشسایوی دس ضاکلْبی  5یاب  8آهاذُ اًاذ .دس ایاي
ضکلْب  uهتَسط سشػت ثابد p ،فطابسکبسکشد ٍ  Dقطاش
پبضٌذُ است .دذاٍل ،یکٌَاختی ثبالی یَلیاذی آثپابش سا
یحت ّش یشکیت فشاسٌذی ًطبى هایدٌّاذ .دس هشحلاِی
رشاحی ،ثب داضتي سشػت ثبد ٍ فطابس کابسکشد هاییاَاًین

ضکل -1ومایی از قرار گرفته قًطیَای آزمایص جُت
تعییه یکىًاختی.

ضکل-2ومای کلی ازضثکٍ تىذی آتپاضُا ترای محاسثٍی
ضریة یکىًاختی در آرایص مستطیلی

- indifference

1
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ضکل -3مقایسٍی ضریة یکىًاختی آزمایطی )  (cueتا مقادیرياسىجی ضذٌ ).(cuc

ضکل -4مقایسٍی ضریة یکىًاختی آزمایطی)  (cueتا مقادیر ضثیٍ سازی ضذٌ ).(cuv

ضکل -5ضثیٍ سازی ضریة یکىًاختی ( )CUتاالی تًلیذی ترای دي وًع آتپاش تافاصلٍی 12×12متر(.الف )آرایص مثلثی
(ب)آرایص مستطیلی.
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ضکل -6ضثیٍ سازی ضریة یکىًاختی ( )CUتاالی تًلیذی ترای دي وًع آتپاش تافاصلٍی 18×15متر(.الف )آرایص مثلثی
(ب) آرایص مستطیلی.

ضکل -7ضثیٍ سازی ضریة یکىًاختی ()CUتاالی تًلیذی ترای ديوًع آتپاش تافاصلٍی18×12متر(.الف )آرایص مثلثی (ب
)آرایص مستطیلی.

ضکل -8ضثیٍ سازی ضریة یکىًاختی ( )CUتاالی تًلیذی ترای دي وًع آتپاش تافاصلٍی25×25متر (.الف )آرایص
مثلثی (ب )آرایص مستطیلی.
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نتیجه گیری
،ثشای یحقیق دس هَسد یؼییي یکٌَاختی آثیابسی ثابساًی
 دس.آصهبیطْبی هختلفی ثشای دٍ ًَع آثپبش دس هضسػِ اًذبم ضذ
 ضشیت یکٌَاختی ٍ الگَی پخص،اثتذای آصهبیطْبی کبسثشد آة
ِآة یؼیاایي ٍ ثااشای ضااجیِساابصی ضااشیت یکٌااَاختی اص ضااجی
 ًتابیخ ٍاساٌذی ٍ اػتجبسساٌذی ًطابى.ثبلستیک استفبدُ ضاذ
دادًذ کِ ضجیِ یَاًبیی پیصثیٌی ضشیت یکٌَاختی سا ثب خطبی
ُ خشٍدای ضاجیِسابصی ضاجیِ ادابص. دسغاذ داسد2/08 هؼیبس
هیدّذ کِ ثْتشیي ضشایط سا اص ًظش یکٌَاختی ثشای ّش آثپابش
 ٍ ضشایطی سا فشاّن کٌین یاب راشاح ثاب اًتخابة یاک،هطخع
،ضشیت یکٌَاختی هٌبست فشاسٌخّابیی سا ًظیاش ًاَع آثپابش
 فطبس کبسکشد ٍ فَاغل آثپابش ثاشای یحقاق ثیطاتشیي،ُپبضٌذ
 اًتخبةARSF  دس ایي یحقیق آثپبش ًَع.یکٌَاختی ثشگضیٌذ
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