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 نهيهز و وقت در ييجو صرفه باعث ،يعمل يها روش با سهيمقا در ها کانال در آب نشت برآورد يتجرب معادالت از استفاده
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  مقدمه
 كشورهاي در آن اريبس ارزش و آب كمبود به توجه با

 در آب تلفات از جلوگيري خشك، نيمه و خشك
 از يكي عنوان به همواره ،توزيع و انتقال هاي سيستم

 ٤٠ تا ٣٥ حدود ستانپاک در .است بوده اقدامات نيتر مهم
 نشتصورت  به ياريآب يها کانال به واردشده آب درصد
 مقدار از يآگاه .)٢٠٠٨ همکاران، و ي(سارک شود يم تلف

 و آب منابع تيريمد بهبود در تواند يم ،تلفات جاديا علل و
 ليتقل با .)٢٠١٢ (آکوزو، باشد ديمف انهار پوشش هيتوج

 آب بعمنا افت سرعت از توان يم ،يفعل انهار در آب تلفات
 .کرد ياريآب را يگريد آب کم ياراض اي کاست ينيرزميز

 كلي هدست دو به آب نشت گيري اندازه هاي روش
 قابل غيرمستقيم گيري اندازه و مستقيم گيري اندازه
 گيري اندازه روش ترين دقيق ،امروزه .هستند بندي دسته
 يريگ اندازه يبرا .است مستقيم هاي روش ها كانال از نشت
 مقدار به م،يمستق گيري اندازه روش به ها كانال از آب نشت
 كاركرد شرايط در كانال از نشت اثر در آب اتالف واقعي

 مقدار ةمحاسب است. ازين مورد ،)است پر كانال وقتي(
 و تئوري روابط از استفاده به نياز بدون ،نشت يواقع

 و خاك نفوذپذيري نظير ،عوامل ساير روي از استنتاج
 آب خروجي و ورودي گيري اندازه .رديگ يم انجام غيره،
 يا حوضچه آزمايش و )خروجي - ورودي يدب روش( کانال

 كانال از نشت مقدار مستقيم گيري اندازه براي روش دو
 شامل ،آب نشت ميرمستقيغ برآورد يها روش .هستند

 نسبت يکمتر دقت از که هستند يتجرب و يتئور معادالت
 نييتع يتجرب معادالت در .ندبرخوردار ميمستق روش به

 ظرفيت از تابعي ،نشت مقدار كه شود مي فرض ،نشت
 پوشش و خاك بافت نوع به مربوط تجربي ضرايب و كانال
 نشت زانيم )۱۳۶۶( يکشکول .)۱۹۹۶ (مکلود، است كانال
 و يريگ اندازه را خوزستان يخاک ياريآب يها کانال در آب

 اهواز در و ۴/۲ شاوور در آب نشت زانيم که کرد گزارش
 )١٣٧٠( داريپا است. بوده متر ۱۰۰ در هيثان بر تريل ۲/۳

 مدل کي از استفاده با را ياريآب يها کانال در آب نشت
 کرده، فرض ماندگار و يعدبدو را انيجر که ياضير

 از آمده دست هب جينتا سهيمقا .کرد برآورد و يساز هيشب
 که داد نشان ميمستق روش از شدهبرآورد نشت و مدل

 دو يبرا نشت زانيم است. بوده کم روش دو نيا تفاوت
 به و ٤/٠ و ١٧/١ يا حوضچه روش در يبررس مورد کانال

 روز در مترمربع بر مکعبمتر ٤٩/٠ و ٢١/١ مدل ةليوس

 آب نشت زانيم )١٣٨٥( خواه سپاس و يسالم است. بوده
 - يورود انيجر روش با را اصفهان ترودش کانال چند در

 يبرا را نشت يتجرب معادالت و ندکرد يريگ اندازه يخروج
 يها روش که داد نشان جينتا کردند. يواسنج منطقه آن

 تيواقع از کمتر را نشت زانيم نشت، نيتخم يتجرب
 مورد ةمنطق يبرا را روش نيبهتر و کنند يم برآورد
 ند.کرد يمعرف تسيمور و نگهاميا روش خود، ةمطالع

 با ياريآب يها کانال در نشت تلفات زانيم ،)۱۳۹۰( بهراملو
 يخروج - يورود يدب روش از استفاده با را يسنگ پوشش

 از تلفات %۲۰ حدود را آن مقدار و داد قرار يابيارز مورد
 بهراملو است. دانسته منطقه يبتن پوشش با يها لکانا

 استان ياريآب يها کانال در نشت تلفات زانيم ،)۱۳۹۱(
 روش از استفاده با يبتن پوشش از بعد و قبل را مدانه
 نشت مقدار و داد قرار يابيارز مورد يخروج -يورود يدب
 %۸ و %۱۶ حدودترتيب  به ،پوشش از بعد و قبل يبرا را

 يآمار نظر از مقدار دو نيا تفاوت البته که کرد گزارش
 مورد در يقيتحق )۱۳۹۳( زارع و اين شاهرخ نبود. دار يمعن

 جينتا .ندداد انجام داراب شهرستان يها کانال در آب نشت
 در يسنت ياريآب يها کانال دنکر پوشش که داد نشان
 کاهش را آب نشت درصد، ٩٧ تا ٨٥ نيب مختلف طيشرا
 يدب از درصد ٧ تا ٣ نيب يسنت يها کانال در است. داده

 هدر به نشت اثر در کانال، طول از لومتريک هر در کانال
 به نشت تلفات ها کانال نيا نمودن پوشش با که رود يم
 يسالم و زاده يدريح است. دهيرس درصد ٦/٠ از مترک
 يها کانال در کويودرن و نگهاميا وابطر يبررس به )١٣٩٣(

 کويودرن ةمعادل که دادند نشان و اختندپرد اصفهان يخاک
 .است نشت زانيم نيتخم به قادر نگهاميا ةمعادل از بهتر
 در آب نشت زانيم )١٣٩٤( همکاران و يجهرم فرد يآذر

 و کردند يريگ اندازه را فارس مرودشت ياريآب ياه کانال
 معادالت از شده  يساز هيشب نشت با روش نيا ةسيمقا به

 جينتا پرداختند. SEEP/W و MSEEP يها مدل و يتجرب
 با يکمتر تفاوت سرايم معادله و مدل دو نيا که داد نشان
   اند. داشته يا حوضچه روش
 ياريآب يها کانال در آب نشت زانيم ،)۱۹۹۷( اواد و يبکر

 و کردند يريگ اندازه يخروج - يورود يدب روش از را مصر
 يکيدروليه اتيخصوص به نشت زانيم ربط يبرا يمعادالت

 جنوب در )۲۰۰۲( همکاران و اقبال .کردند ارائه انيجر
 از را ياريآب يها کانال در آب نشت زانيم ،کانادا يآلبرتا
 و ينوساز اثر در که کردند مشاهده و نييتع ميمستق روش
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 نشت تلفات زانيم منطقه، آب انتقال ستميس نکرد مدرن
 دهيرس ۱۹۹۹ سال در ۵/۲% به ۱۹۹۱ سال در %۱۵ از

 ياريآب يها کانال در آب نشت )۲۰۰۴( ارشد است.
 و يريگ اندازه يخروج -يورود يدب روش با را پاکستان
 کانال در و %۶۶ حدود يسنت يها کانال در که کرد گزارش

 و آکوزو دارد. وجود آب اتالف %۴۴ حدود شده پوشش يها
 -يورود انيجر روش از استفاده با ،)۲۰۰۷( همکاران

 ياريآب ياصل يها کانال در آب تنش زانيم ،يخروج
 طول از لومتريک هر در %۳ را هيترک جنوب در ينمايس

 يها کانال در تلفات متوسط زانيم .کردند گزارش کانال
 متر ۱۰۰ در %۶ و %۳ حدودترتيب  به منطقه ۳ و ۲ درجه

 زانيم ،)۲۰۱۰( همکاران و ينزليک بود. کانال طول از
 يدب روش با را کايآمر وگراندير يها کانال در آب نشت
 يريگ اندازه نشت و کردند يريگ اندازه يخروج -يورود
 از يتوابعصورت  به ،ينپر تميلگار روابطصورت  به را شده

 مقطع سطح و آب يباال عرض شده، سيخ طيمح ،يدب
 يدب اساس بر که يروابط ان،يم نيا از .ندکرد ارائه انيجر
 شنهاديپ مطالعه مورد ةمنطق يبرا بودند آب يباال عرض و

 در آب نشت زانيم يبررس به )۲۰۱۲( آکوزو .شد
 يتجرب يها مدل از استفاده با کايآمر يبتن يها کانال
 يورود يدب ميمستق روش و لسونيو سيويد و تزيمور

 بر ديتأک ضمن که داد نشان جينتا پرداخت. يخروج
 نيا است ممکن نشت، يتجرب يها مدل از استفاده تياهم

 يبرا است الزم و نباشند کاربرد قابل نقاط ةهم در ها مدل
 زانيم ،)۲۰۱۲( همکاران و ائوي شوند. يواسنج منطقه هر

 قرار يبررس مورد را مختلف يها پوشش با يکانال در نشت
 بستر و يرس پوشش با کانال که گرفتند جهينت و دادند
 ،آن از پس و دارد را نشت زانيم نيکمتر افتهي ميتحک

 قرار يبتن پوشش با کانال و افتهي ميتحک بستر با کانال
 زانيم پوشش، نوع بر عالوه ،نيهمچن د.نريگ يم

 نشت زانيم در ييسزاب ريتأث زين بستر خاک يرينفوذپذ
 کانال آب نشت يريگاندازه ،)۲۰۱۴( تزيگ و نيمارت دارد.

 و دانستند مناسب يروش را يخروج -يورود يدب روش با
 يخطا ،نشت يمکان راتييتغ مانند يعوامل داشتند انيب

 عدم باعث تواند يم يريگ اندازه ادوات يخطا و يفرد
 د.شو راتييتغ بيضر شيافزا و جينتا به نانياطم

 باعث تواند يم کانال در ماندگارريغ انيجر ،نيهمچن
 زانيم در راتييتغ و کانال در موجود آب حجم در راتييتغ

 انيب )۲۰۱۶( يمر مزک و يطبر رضاپور د.شو نشت

 در يا (ذوزنقه مناسب مقطع شکل انتخاب که داشتند
 نشت زانيم کاهش باعث کانال يبرا )يليمستط با سهيمقا
 يسنج صحت يخطا که کردند گزارش ،نيهمچن شود؛ يم

 تز،يمور ،SEEP/W مدل ازترتيب  به مختلف يها مدل
 نگهاميا مدل تا ا،يدوم يني -ورث مولس لسون،يو سيويد

  ابد.ي يم شيافزا
 آن، از خارج و کشور داخل در گذشته قاتيتحق يندب جمع

 و تر ساده يتجرب يها روش که است شکل نيا به
 کي .هستند ميمستق يها روش از تر دقت کم و تر نهيهز کم

 آوردبر است ممکن منطقه کي در خاص معادله اي روش
 معادله اي روش نيهم يول ندهد؛ را نشت زانيم از يقيدق
 به توجه با باشد. برخوردار يبهتر دقت از گريد ةمنطق در

 نيا کاربرد ضرورت و نشت برآورد يتجرب يها روش تنوع
 اي طيشرا در شتريب قاتيتحق انجام عمل، در ها روش

 نيا ةسيمقا .رسد يم نظر به يضرور کشور مختلف ناطقم
 واندت يم ميمستق يريگ اندازه يها روش با ها روش
 قيتحق نيا در ،نيبنابرا کند. يمعرف را تر قيدق يها روش

 ياريآب کانال سه در نشت برآورد يتجرب روش ٩ يبررس به
 که فارس استان داراب دشت در و متفاوت خاک بافت با
 است، کشور يکشاورز زيحاصلخ يها دشت از يکي

  شد. پرداخته
  

  ها روش و مواد
 شهرستان دشت در ياريآب کانال سه يرو بر پژوهش نيا

 سه در موردنظر يها      کانال .)۱ (شکل شد انجام داراب
 (شکل دارند قرار شهر جنت و هيمنصور آباد، حسن يروستا

 واقع داراب شهر غرب در هيمنصور و آباد حسن يروستا .)۲
 در يکشاورز ياراض آب نيمأت ياصل منبع .اند شده

 و قيعم يها چاه ،آباد حسن در و يگالب ةچشم ،هيمنصور
 شهر يشرق شمال در شهر جنت يروستا .است قيعم مهين

 در که خرچنگ ةچشم از آن ياراض و دارد قرار داراب
 طبق ند.شو  يم ياريآب دارد، قرار روستا هب مشرف يها کوه

 آباد، حسن منطقه سه خاک بافت شده، انجام خاک آزمون
 و Loam، Clay loamترتيب  به ،شهر جنت و هيمنصور

Sandy loam در .هستند يخوب يبافت تنوع يدارا که بوده 
 يسنت ،ياريآب يها کانال شتريب مطالعه، مورد يروستا سه
 با شدن دار پوشش حال دراً رياخ که بوده پوشش بدون و

  .هستند بتن
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  فارس استان در قيتحق انجام محل تيموقع - ۱ شکل

  

  
  داراب شهرستان در يبررس مورد يهاکانال تيموقع - ۲ شکل

  
 آب نشت برآورد يتجرب روابط يبررس يبرا ،قيتحق نيا در
 شهرستان پوشش بدون و يسنت ياريآب يها کانال در

 مورد کانال سه از کي هر در .شد عمل ريزترتيب  به داراب،
 - يورود يدب ميمستق روش از آب نشت زانيم ،يبررس

 سه در شده، يواسنج ميکرومولينه از استفاده با يخروج
 زانيم .شد يريگ اندازه متر ۲۰۰ طول به يمکان ةفاصل
 لسون،يو سيويد نگهام،يا يتجرب روابط از استفاده با نشت

 اداره تز،يمور آفنگندن، سرا،يم ا،يدوم يني ورث مولس
 داده شرح ادامه در که - هند پنجاب گارگ، مصر، ياريآب

 ،يخروج يورود يدب ميمستق روش .شد برآورد -اند شده
 يها روش ريسا و شد گرفته نظر در مبنا روشعنوان  به

 مطابق يتجرب معادالت شد. سهيمقا روش نيا با يتجرب
 و يواسنج شوند، يم داده شرح ادامه در که يروش

 يتجرب روابط از قيتحق نيا در .شدند يسنج صحت
 استفاده موردنظر يها کانال در نشت برآورد يبرا مختلف

 و يسالم ؛۲۰۰۴ ارشد، ؛۱۹۹۷ ،اواد و يبکر( شد
 ذکر از ،يسينو خالصه تيرعا دليل به .)۱۳۸۵ خواه، سپاس
 هر واحد ذکر و معادالت نيا خصوص در شتريب اتيجزئ

=   گردد. يم نظر صرف معادله هر در پارامتر 0.55 × 10   . . )۱(              نگهاميا معادله   .  .   

 = 86.4  . R .    ايدوم يني -ورث مولس معادله                 )۲(   = 0.01  . . آفنگندن معادله                                 )۳(   =  (   )                                                 )۴(    = 0.45      ⁄ لسونيو سيويد معادله                 )۵(     = (4 × 10 + 3650   . )/(4 × 10 + 3650 )  )۶(        = )۷(                             تزيمور معادله . ( / )   0.0186   =  . )۸(                     هند پنجاب معادله             .    = سرايم معادله        .                                              )۹(   = گارگ معادله              .   1.9                         )۱۰(  
عمق  ،H ؛ميزان نشت در طول کانال ،q معادالتين در ا

 ؛طول کانال ،L ؛شده محيط خيس ،P ؛جريان آب در کانال
R، ؛ شعاع هيدروليکيS، يک کيلومتر طول  از آب نشت

سرعت  ،Vضرايب ثابت؛  ،A و C، M ؛انيجر يدب ،Qکانال؛ 
 ةسيمقا يبرا .هستند کانال شده سيخ مساحت ،aو  جريان
 از ،يخروج -يورود يدب روش با يتجرب يها روش

 ،(AME) مطلق يخطا نيانگيم يآمار يها مشخصه
 مربعات نيانگيم يخطا ،(RMSE) مربعات نيانگيم يخطا

 نيانگيم يخطا راتييتغ بيضر ،(NRMSE) شده نرمال
 يکا مربع آزمون و (PRMSE) شده نرمال مربعات

(CHISQ) يکا مربع آزمون يدار يمعن سطح و (PR) 
 سهيمقا ،t آزمون از استفاده با .)۲۰۰۵ ،يسي(ت شد استفاده

 بودندار يمعن و شد انجام مختلف يها روش نيب دو به دو
 بعد، ةمرحل در گرفت. قرار يبررس مورد اه روش تفاوت
 افزار نرم از استفاده با بحث، مورد يربتج يها روش

 د.يگرد يواسنج موردنظر نقاط يبرا اکسل کروسافتيم
 و استفاده خطا و آزمون از ،موردنظر روابط يواسنج يبرا
 عبارت به .شد ليتعد موردنظر يتجرب روابط ثابت بيضر
 نشت زانيم تفاوت ،معادالت بيضرا رييتغ با ،گريد

 با .شد حداقل شده يريگ اندازه نشت زانيم با برآوردشده
 و اريمع انحراف ن،يانگيم يآمار يها مشخصه برآورد

 انجام شده يواسنج بيضرا نيب سهيمقا رات،ييغت بيضر
 يها داده از يا مجموعه از استفاده با ،تينها در گرفت.
 همان در و انيجر متفاوت طيراش با شده  يريگ اندازه
 انجام يسنج صحت ،يبررس مورد يها کانال يقبل يها محل
 بيضرا از استفاده با يسنج صحت ةمرحل در .شد

 و شد برآورد نشت ريمقاد دوباره ،معادالت ةشد يواسنج
 و محاسبه دوباره ،يبررس مورد يآمار يارامترهاپ

  .شد يمعرف معتبرتر يها روش
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  بحث و جينتا
 يها روش به شده محاسبه نشت ريمقاد ،۱ جدول در

 نشان ،نشت ريمقاد يظاهر يبررس .اند شده ارائه مختلف
 از شتريب يليخ را نشت رمقدا آفنگندن روش که دهد يم

 نيکمتر که يحال در است؛ کرده برآورد ها روش ريسا
 - ورث مولس نگهام،يا يها روش به مربوط نشت ريمقاد

 زين ،۲ جدول در .است هند پنجاب و ايدوم يني
 يدب روش با يتجرب يها روش سهيمقا يآمار يها مشخصه

 توجه با ،۲ جدول طبق .است دهش ارائه يخروج -يورود
 روش با را تفاوت نيکمتر تزيمور روش ها، آماره ةيکل به

 نشان ،است يخروج -يورود يدب روش نجايا در که ،مبنا
 %۴۹ حدود روش نيا مطلق متوسط يخطا زانيم دهد. يم

 مبنا روش با تفاوت اي خطا زانيم ها روش ةيبق در .است
 (اعداد است %۱۰۰ از شتريب موارد شتريب در و اديز اريبس

 يبرا را t يآمار آزمون جينتا ،۳ جدول .)۱ از تر بزرگ
  دهد. يم نشان نشت برآورد مختلف يها روش ةسيمقا

هاي مختلف برآورد نشت با استفاده از  نتايج مقايسة روش
نشان داد که در اغلب موارد، تفاوت ميزان نشت  tآزمون 

% ۵هاي برآورد نشت در سطح  برآورد شده بين روش
دار است؛ اما تفاوت روش موريتز با روش دبي  معني

يني  - خروجي، روش اينگهام با روش مولس ورث -ورودي
يني دوميا  -دوميا و روش پنجاب هند، روش مولس ورث

با روش ديويس ويلسون با روش پنجاب هند و روش گارگ 
، مقادير ۸تا  ۴دار نيست. در جداول  % معني۵در سطح 

شده و خطاي نسبي برآورد نشت از  ضريب اصلي و اصالح
پارامترهاي ، ۹نشان داده شده است. جدول  معادلههر 

شده بر اساس روش  نشت اصالح معادالتآماري ضرايب 
 ٩ و ٤خروجي نشان داده شده است. جداول  -دبي ورودي

دهد که خطاي برآورد نشت با استفاده از ضريب  نشان مي
اينگهام (قبل از واسنجي) در مقايسه با روش  معادلهاصلي 

گيري بيش از  خروجي براي همة نقاط اندازه -دبي ورودي
% و زياد است؛ اما پس از واسنجي، خطاي برآورد اين ٩٠

 کاهش يافت. ضريب تغييرات ٢/١١تا  ٤/١به حدود  معادله
% ٦%، ٨ترتيب حدود  شده براي سه کانال به ضرايب اصالح

% است ١٥گيري حدود  % و براي کل نقاط اندازه٢٠و 
بودن ضرايب تغييرات بين سه  ). با توجه به کم٩(جدول 

توان از مقادير ميانگين  نقطه يا سه تکرار در هر کانال، مي
گيري که براي  شده در سه نقطة اندازه ضرايب اصالح

ترتيب  شهر به آباد، منصوريه و جنت هاي حسن کانال

هستند، براي برآورد نشت در  ٨٧/٧٢و  ٤٠/٦٥، ٢٧/٨١
کل کانال استفاده کرد. حتي به علت مقدار کم ضريب 

نقطة  ٩اينگهام در کل  معادلهتغييرات، از ميانگين ضرايب 
عنوان ضريب  توان به )، مي١٨/٧٣شده (  گيري اندازه

  سه کانال استفاده کرد. شده براي کل واسنجي
دهد که خطاي استفاده از ضرايب اصلي  نشان مي ٤جدول 
هاي روش  يني دوميا بر اساس داده -مولس ورث معادله

% بوده که زياد است. ٩٠خروجي بيش از  - دبي ورودي
% رسيد ١٠به کمتر از  معادلهپس از واسنجي، خطاي اين 

شده براي  و قابل قبول است. ضريب تغييرات ضرايب اصالح
% است و از ميانگين ضرايب نشت ٧آباد حدود  کانال حسن

توان براي برآورد نشت استفاده کرد.  ) نيز مي٠٥٣٣/٠(
شده در کانال منصوريه و  ضرايب تغييرات ضرايب اصالح

بوده که نسبتاً درصد  ٢٢و  ٢٦ترتيب حدود  شهر به جنت
شده حدود  زياد است. ضريب تغييرات کل ضرايب واسنجي

توان با احتياط از ميانگين اين ضرايب  % است و مي١٨
نشان  ٦) براي کل منطقه استفاده کرد. جدول ٠٤٩١/٠(

اصلي  معادلهدهد که خطاي برآورد نشت با استفاده از  مي
جي خرو -ديويس ويلسون در مقايسه با روش دبي ورودي

دهد که ضرايب تغييرات  نشان مي ٩زياد است. جدول 
شده براي سه کانال مورد بررسي و مجموع  ضرايب اصالح

درصد است؛  ٢٣و  ٢٤، ٣٨، ٦ترتيب حدود  نقاط به
شده کانال  بنابراين، فقط از ميانگين ضرايب اصالح

توان در نقاط ديگر اين کانال  ) مي٢/٢٨٩آباد ( حسن
دهد که خطاي نسبي  نشان مي ٥استفاده کرد. جدول 

برآورد نشت از روش موريتز در مقايسه با روش دبي 
% است که پس از ٩٠خروجي زياد و بيشتر از  -ورودي

% ١٠واسنجي، در بيشتر حاالت اين خطا به کمتر از 
دهد که ضرايب تغييرات  نشان مي ٩رسد. جدول  مي

شده نيز در هر کانال زياد است؛  ضرايب نشت واسنجي
شده فقط براي  نابراين، در اين کانال نيز مقادير واسنجيب

اند و قابل تعميم  گيري قابل استفاده همان نقاط اندازه
) نشان داد ١٣٨٥خواه ( نيستند. تحقيقات سالمي و سپاس

اينگهام و موريتس پس از اصالح، از نظر تطابق  معادلهکه 
ا گيري شده بيشترين ضريب تعيين ر هاي اندازه با داده

مورد  ةترند؛ اما روش ميسرا براي منطق دارند و دقيق
  مطالعه بيشتر قابل استفاده است.
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  روز) در مترمربع بر (مترمکعب مختلف يها روش به شده محاسبه نشت ريمقاد -۱ جدول
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  آباد حسن
۱  1/452 0/063 0/061 0/089 0/400 1/822 0/059 16/834 0/131 0/105 
۲  1/553 0/062 0/060 0/088 0/400 1/876 0/057 17/680 0/131 0/105 
۳  1/578 0/074 0/070 0/099 0/400 1/462 0/081 12/706 0/131 0/104 

  هيمنصور
۱  1/695 0/048 0/054 0/080 0/400 1/667 0/058 14/615 0/131 0/104 
۲  1/315 0/047 0/071 0/079 0/400 1/856 0/056 12/914 0/131 0/104 
۳  1/139 0/046 0/047 0/077 0/400 1/193 0/052 12/462 0/131 0/104 

  شهر جنت
۱  0/907 0/081 0/060 0/128 0/400 2/720 0/068 18/437 0/118 0/085 
۲  1/312 0/084 0/063 0/130 0/400 2/402 0/071 21/639 0/126 0/096 
۳  1/211 0/081 0/061 0/128 0/400 1/322 0/068 14/994 0/126 0/096 

  

 يخروج -يورود يدب روش با يتجرب يها روش اختالف به مربوط يآمار يترهاپارام -۲ جدول

  گارگ  مصر ياريآب  آفنگندن  هند پنجاب  تزيمور  سرايم  لسونيو سيويد  ايدوم يني -ورث مولس  نگهاميا  آماره
RMSE  1/308 1/311 1/275 0/979 0/748 1/309 14/760 1/244 1/271 

NRMSE  1/659 1/663 1/617 1/242 0/949 1/660 18/719 1/578 1/612 
PRMSE  96/8 97/0 94/4 72/5 55/4 96/9 1092/4 92/1 94/1 

AME 1/286 1/291 1/252 0/951 0/494 1/288 14/458 1/223 1/251 
CHISQ  256/01 257/67 158/82 21/57 2/01 248/45 119/07 107/49 143/15 

PR  0/000 0/000 0/000 0/006 0/981 0/000 0/000 0/000 0/000 
  

 tخروجي به کمک آزمون  - هاي روش دبي ورودي هاي مختلف برآورد نشت بر اساس داده هاي آماري تفاوت روش مشخصه - ۳جدول 
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 0/000 15/322 1/480 1/093 0/084 0/252 1/286 اينگهام -خروجي -دبي ورودي  ۱
 0/000 15/790 1/479 1/102 0/082 0/245 1/291 مولس ورث -خروجي -دبي ورودي  ۲
 0/000 14/525 1/450 1/053 0/086 0/258 1/252 ديويس ويلسون-خروجي -دبي ورودي  ۳
 0/000 11/587 1/141 0/762 0/082 0/246 0/951 ميسرا -خروجي -دبي ورودي  ۴
 ns 0/057 2/220- 0/018 0/942- 0/208 0/624 0/462- موريتز -خروجي -دبي ورودي  ۵
 0/000 15/679 1/477 1/099 0/082 0/246 1/288 پنجاب هند -خروجي -دبي ورودي  ۶
 0/000 13/77- 12/04- 16/88- 1/05 3/15 14/46- آفنگندن -خروجي -دبي ورودي ۷
 0/000 15/101 1/410 1/036 0/081 0/243 1/223 مصر -خروجي -دبي ورودي  ۸
 0/000 15/560 1/436 1/066 0/080 0/241 1/251 گارگ -خروجي -دبي ورودي  ۹
 ns 0/405 0/879 0/016 0/007- 0/005 0/015 0/004 مولس ورث -اينگهام  ١٠
 0/000 11/086- 0/027- 0/042- 0/003 0/009 0/035- ديويس ويلسون -اينگهام  ١١
 0/000 64/501- 0/323- 0/347- 0/005 0/016 0/335- ميسرا -اينگهام  ١٢
 0/000 10/786- 1/374- 2/122- 0/162 0/486 1/748- موريتز -اينگهام  ١٣
 ns 0/605 0/538 0/009 0/006- 0/003 0/010 0/002  پنجاب هند -اينگهام  ١٤
 0/000 15/30- 13/37- 18/12- 1/03 3/09 15/74-  آفنگندن -اينگهام  ١٥
 0/000 10/045- 0/049- 0/078- 0/006 0/019 0/063-  مصر -اينگهام  ١٦
 0/001 5/065- 0/019- 0/051- 0/007 0/021 0/035-  گارگ -اينگهام  ١٧
 0/001 5/257- 0/022- 0/056- 0/007 0/022 0/039-  ديويس ويلسون -مولس ورث  ١٨
 0/000 138/5٦- 0/334- 0/345- 0/002 0/007 0/339-  ميسرا -مولس ورث  ١٩
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 t آزمون کمک به - ۳ جدولادامه 
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 0/000 10/700- 1/375- 2/130- 0/164 0/491 1/753-  موريتز -مولس ورث  ٢٠
 ns 0/369 0/953- 0/004 0/009- 0/003 0/008 0/003- پنجاب هند -مولس ورث  ٢١
 0/000 15/25- 13/37- 18/1٣- 1/03 3/١٠ 15/7٥- آفنگندن -مولس ورث  ٢٢
 0/000 23/519- 0/061- 0/074- 0/003 0/009 0/068- مصر -مولس ورث  ٢٣
 0/000 11/777- 0/032- 0/047- 0/003 0/010 0/040- گارگ -مولس ورث  ٢٤
 0/000 39/768- 0/283- 0/318- 0/008 0/023 0/300- ميسرا -ديويس ويلسون  ٢٥
 0/000 10/663- 1/343- 2/084- 0/161 0/482 1/714-  موريتز -ديويس ويلسون  ٢٦
 0/000 6/124 0/050 0/023 0/006 0/018 0/036 پنجاب هند -ديويس ويلسون  ٢٧
 0/000 15/29- 13/34- 18/08- 1/03 3/08 15/7١- آفنگندن -ديويس ويلسون  ٢٨
 0/012 3/256- 0/008- 0/049- 0/009 0/026 0/029- مصر -ديويس ويلسون  ٢٩
 ns 0/955 0/058- 0/021 0/023- 0/010 0/029 0/001- گارگ -ديويس ويلسون  ٣٠
 0/000 8/598- 1/034- 1/792- 0/164 0/493 1/413- موريتز -ميسرا  ٣١
 0/000 109/229 0/344 0/330 0/003 0/009 0/337 پنجاب هند -ميسرا  ٣٢
 0/000 14/93- 13/03- 17/79- 1/03 3/10 15/41- آفنگندن -ميسرا  ٣٣
 0/000 182/039 0/275 0/268 0/001 0/004 0/272 مصر -ميسرا  ٣٤
 0/000 132/192 0/305 0/294 0/002 0/007 0/300 گارگ -ميسرا ٣٥
 0/000 10/684 2/128 1/372 0/164 0/491 1/750 پنجاب هند -موريتز  ٣٦
 0/000 15/39- 11/90- 16/09- 0/91 2/73 13/10- آفنگندن -موريتز  ٣٧
 0/000 10/186 2/066 1/303 0/165 0/496 1/685 مصر -موريتز  ٣٨
 0/000 10/325 2/096 1/330 0/166 0/498 1/713 گارگ -موريتز  ٣٩
 0/000 15/26- 13/37- 18/13- 1/03 3/10 15/75- آفنگندن -پنجاب هند  ٤٠
 0/000 16/743- 0/056- 0/074- 0/004 0/012 0/065- مصر -پنجاب هند ٤١
 0/000 8/245- 0/027- 0/047- 0/004 0/013 0/037- گارگ -پنجاب هند  ٤٢
 0/000 15/176 18/063 13/298 1/033 3/100 15/681 مصر -آفنگندن  ٤٣
 0/000 15/198 18/092 13/325 1/034 3/101 15/709 گارگ -آفنگندن  ٤٤
 0/000 35/602 0/030 0/026 0/001 0/002 0/028 گارگ -مصر  ٤٥

  
  

  مختلف يها کانال در ايدوم يني - ورث مولس و نگهاميا معادله شده اصالح و ياصل بيضرا - ٤ جدول
  (%) شده اصالح معادله ينسب يخطا  شده اصالح بيضر  (%) ياصل معادله ينسب يخطا  ياصل بيضر  يريگ اندازه مکان  کانال نام

    

يا
هام

نگ
  

س
مول

 
رث

و
 يني -

  ايدوم

يا
هام

نگ
  

س
مول

 
رث

و
 يني -

  ايدوم

يا
هام

نگ
  

س
مول

 
رث

و
 يني -

  ايدوم

يا
هام

نگ
  

س
مول

 
رث

و
 يني -

  ايدوم

  آباد حسن
٠٥٢٦/٠  ٩/٨٠  ٩٦  ٩٦  ٠٠٢٢/٠  ٥/٣ ١  ۶/۵  ٤/٥  
٢/٧  ٥/٩  ٠٥٧٠/٠  ١/٨٨  ٩٦  ٩٦  ٠٠٢٢/٠  ٥/٣  ٢  
٠/١٨  ٧/٦  ٠٤٩٨/٠  ٨/٧٤  ٩٦  ٩٥  ٠٠٢٢/٠  ٥/٣ ٣  

 هيمنصور
٦/٧  ٩/٨  ٠٥٦٩/٠  ٥/٦٢  ٩٧  ٩٧  ٠٠١٨/٠  ٥/٢  ١  
٩/٦  ٧/٦  ٠٣٣٥/٠  ٧/٦٩  ٩٤  ٩٥  ٠٠١٨/٠  ٥/٢  ٢  
٦/٧  ٢/٥  ٠٤٣٥/٠  ٠/٦٤  ٩٦  ٩٦  ٠٠١٨/٠  ٥/٢  ٣  

 شهر جنت
٤/١١  ٢/١١  ٠٣٧٦/٠  ٣/٦٠  ٩٤  ٩١  ٠٠٢٥/٠  ٥/٤ ١  
١/٤  ٢/٧  ٠٥٩٣/٠  ٣/٨٩  ٩٦  ٩٥  ٠٠٢٥/٠  ٥/٤ ٢ 
٠/٥ ٤/١  ٠٤٩٨/٠  ٠/٦٩  ٩٥  ٩٤  ٠٠٢٥/٠  ٥/٤  ٣  
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  مختلف يها کانال در تزيمور و لسونيو-سيويد معادله شده اصالح و ياصل بيضرا - ٥ جدول
  (%) شده اصالح معادله ينسب يخطا  شده اصالح بيضر  (%) ياصل معادله ينسب يخطا  ياصل بيضر  يريگ اندازه مکان  کانال نام

    

يويد
يو -س

ون
لس

  

  تزيمور

يويد
يو -س

ون
لس

  

  تزيمور

يويد
يو -س

ون
لس

  

  تزيمور

يويد
يو -س

ون
لس

  

  تزيمور

  آباد حسن
٥/٦  ٢/٩  ٤٢٦/٠  ٠/٢٨٦  ٢٦  ٩٤  ٥٣٥/٠  ٥/١٧  ١  
٥/١٠  ٢/١٤  ٤٤٣/٠  ٥/٣٠٩  ٢١  ٩٤  ٥٣٥/٠  ٥/١٧  ٢  
٤/١٩  ٠/١٢  ٥٧٧/٠  ٠/٢٧٩  ٧  ٩٤  ٥٣٥/٠  ٥/١٧  ٣  

  هيمنصور
٦/٧  ١/١١  ٤١٧/٠  ٠/٣١٨  ٧٦  ٩٥  ٤١٠/٠  ١٥  ١  
٦/٥  ٨/١٣  ٢٣٣/٠  ٩/١٤١  ٥  ٨٩  ٤١٠/٠  ١٥  ٢  
٦/٧  ٩/١  ٣١٦/٠  ٦/٢٥٠  ٣٠  ٩٤  ٤١٠/٠  ١٥  ٣  

  شهر جنت
٠/٩  ٤/١٢  ٣٤٦/٠  ٦/١٧٧  ٢٠٠  ٨٦  ٦٦٠/٠  ٢٥  ١  
٠/٥  ٢/٢  ٦٠٤/٠  ٧/٢٩٣  ٩١  ٩٠  ٦٦٠/٠  ٢٥  ٢  
٤/١١  ٠/١١  ٢٢٠/٠  ٩/٢٤٢  ٩  ٩١  ٦٦٠/٠  ٢٥  ٣  

  
 از نشت برآورد ينسب يخطا که دهد يم نشان ٦ جدول
 - يورود يدب روش با سهيمقا در هند پنجاب روش
 معادله يواسنج از پس اخط نيا است. اديز زين يخروج

ترتيب  به شهر جنت و هيمنصور آباد، حسن يها کانال يبرا
 نشان ٩ جدول است. دهيرس درصد ٢٧ و ٢٤ ،٨ حدود به

 زين شده يواسنج نشت بيضرا راتييتغ بيضرا که هدد يم
 ريمقاد زين کانال نيا در ،نيبنابرا است؛ اديز کانال هر در

 قابل يريگ اندازه نقاط همان يبرا فقط شده يواسنج
  ستند.ين ميتعم قابل و اند استفاده

  

  مختلف يها کانال در سرايم و هند پنجاب معادله شده حاصال و ياصل بيضرا - ٦ جدول
شده اصالح بيضر  (%) ياصل معادله ينسب يخطا  ياصل بيضر  يريگ اندازه مکان  کانال نام (%) شده اصالح معادله ينسب يخطا   

اب    
نج

پ
 

ند
ه

  

يم
  سرا

اب
نج

پ
 

ند
ه

  

يم
  سرا

اب
نج

پ
 

ند
ه

  

يم
سرا

 

اب
نج

پ
 

ند
ه

 

يم
سرا

 

  آباد حسن
٠/١٦  ١/٦  ٦٣/٣  ٩٤/٣٥  ٧٢  ٩٦  ١  ٤٥/١  ١  
٠/٢٣  ٤/٦  ٨٨/٣  ٨٣/٣٩  ٧٤  ٩٦  ١  ٤٥/١  ٢  
٧/٢١  ٢/١١  ٩٤/٣  ٢٥/٢٨  ٧٥  ٩٥  ١  ٤٥/١  ٣  

  هيمنصور
٥/٢١  ٢/١٤  ٢٤/٤  ٢٥/٣٦  ٧٦  ٩٧  ١  ٢٥/١  ١  
١/٢٣  ٣/٨  ٩٤/١  ٤٠/١٥  ٤٨  ٩٢  ١  ٢٥/١  ٢  
٠/١٧  ١/٥٠  ٢٩/٣  ٢٣/٢٧  ٧٠  ٩٥  ١  ٢٥/١  ٣  

  شهر جنت
٣/٢١  ٦/٨  ٢٧/٢  ٠٧/٢٢  ٥٦  ٩٧  ١  ٦٥/١  ١  
٢/١٧  ٠/٤١  ٢٨/٣  ٢٤/٤٩  ٧٠  ٩٣  ١  ٦٥/١  ٢  
٧/١٩  ٣/٣٠  ٨٩/٢  ٣٤/٣٠  ٦٧  ٩٥  ١  ٦٥/١  ٣  

  

 توسط نشت برآورد يخطا که دهد يم نشان ٦ جدول
 در ،يخروج -يورود يدب روش با سهيمقا در سرايم معادله

 راتييتغ بيضر ،يواسنج از پس .است اديز کانال سه هر
 که بوده %٤ حدود آباد حسن کانال يبرا آمده دست به

 توان يم را ٨٢/٣ بيضر نيانگيم ،نيبنابرا است؛ قبول قابل
 از پس معادله نيا يخطا .کرد هيتوص کانال نيا يبرا

 بوده %٢٠ حدود يبررس مورد کانال سه هر يبرا يواسنج
 يطاخ آفنگندن معادله از استفاده ،٧ جدول طبق است.

 دنبال به موردنظر يها کانال نشت نيتخم در را ياديز
 سه يبرا نشت برآورد يخطا يواسنج از پس البته که ددار

 رسد. يم درصد ٧ و ٩ ،١٣ حدود به يبررس مورد کانال
 بيضر ب،يضرا اصالح از پس که هدد يم نشان ٩ جدول



 ٥٩                                                                                                    ١٣٩٨ پاييز/ ٣٤/ پياپي ٣/ شماره ١٣ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 ٦ و ١٤ ،٧ حدودترتيب  به کانال سه يبرا بيضرا راتييتغ
 قابل که بوده %١١ حدود ها يريگ اندازه کل يبرا و درصد
 ٧٢/٠ ،٧٣/٠ متوسط ريمقاد توان يم ،نيبنابرا است؛ قبول

 را ٦٩/٠ مقدار و يبررس مورد کانال سه يبرا را ٦٣/٠ و
   کرد. استفاده و هيتوص کانال سه هر يبرا

  
 مختلف يها کانال در مصر ياريآب اداره و آفنگندن معادله شده اصالح و ياصل بيضرا - ٧ جدول

  (%) شده اصالح معادله ينسب يخطا  شده اصالح بيضر  (%) ياصل معادله ينسب يخطا  ياصل بيضر  يريگ اندازه مکان کانال نام

    

دن
نگن

آف
  

اره
اد

 ياريآب 
صر

م
  

دن
نگن

آف
  

اره
اد

 ياريآب 
صر

م
  

دن
نگن

آف
  

اره
اد

 ياريآب 
صر

م
  

دن
نگن

آف
  

اره
اد

 ياريآب 
صر

م
  

 آباد حسن
٠/١٤  ٥/٩  ٠/١١  ٦٩٩/٠  ٩١  ١٠٦٠  ١  ٩٠/١  ١ 
٢/٢١  ٤/١٥  ٨/١١  ٧٠٦/٠  ٩٢  ١٠٣٩  ١  ٩٠/١  ٢  
٣/٢٠  ٣/١٤  ١/١٢  ٧٩١/٠  ٩٢  ٧٠٥  ١  ٩٠/١  ٣  

  هيمنصور
٦/٢٠  ٤/١٥  ٩/١٢  ٨٠٧/٠  ٩٢  ٧٦٢  ١  ٩٠/١  ١  
٢/١٩  ٥/٩  ٧/٨  ٦٠٨/٠  ٨٣  ١٥٦٨  ١  ٩٠/١  ٢  
١/١٥  ٨/٢  ٠/١٠  ٧٣١/٠  ٩٠  ٩٩٥  ١  ٩٠/١  ٣  

 شهر جنت
٥/١٩  ٠/٤  ٧/٧  ٦٧١/٠  ٨٧  ١٩٣٣  ١  ٩٠/١  ١  
٧/١٨  ١/١٢  ٢/٩  ٥٩٩/٠  ٩٠  ١١٣٨  ١ ٩٠/١  ٢  
٦/١٧  ٩/٥  ٣/١٠  ٦٣٤/٠  ٩٠  ١٨١٤  ١  ٩٠/١  ٣  

  
 توسط نشت برآورد يخطا که دهد يم نشان ٧ جدول
 - يورود يدب روش با سهيمقا در مصر ياريآب اداره معادله
 به يواسنج از پس که است اديز کانال سه هر در ،يخروج
 راتييتغ بيضر ،يواسنج از پس .درس يم %١٨ حدود

 قابل که بوده %٥ حدود دآبا سنح کانال يبرا آمده دست به
 توان يم را ٦٣/١١ بيضر نيانگيم ،نيبنابرا است؛ قبول

 راتييتغ بيضر .)٩ (جدول کرد هيتوص کانال نيا يبرا
 و شهر جنت کانال به مربوط بيضرا يبرا هآمد دست به

 است درصد ١٦ و ١٤ حدودترتيب  به کانال سه هر مجموع
 ٠٧/٩ بيضرا ريمقاد توان يم و است قبول قابل باًيتقر که
 ٨ جدول .کرد هيتوص خطا يمقدار رفتنيپذ با را ٤١/١٠ و
 معادله لهيوس به نشت نيتخم يخطا که دهد يم نشان زين

 بيضر نيانگيم از يواسنج از پس و است اديز گارگ
 کانال يبرا توان يم %٥ حدود راتييتغ بيضر با ٦٣/١٤

 در زين ٣/١٢ بيضر نيانگيم از کرد. استفاده آباد حسن
 اطياحت با توان يم %١٢ راتييتغ بيضر با شهر جنت کانال

 پس نشت برآورد يخطا نيانگيم ).٩ (جدول کرد استفاده
  .است %١٦ حدود معادله نيا يواسنج از

سنجي  ، پارامترهاي آماري مربوط به صحت۱۰جدول 
که  داددهد. نتايج نشان  تجربي نشت را نشان مي معادالت

 - هاي اينگهام، مولسورث خطاي مطلق ميانگين در روش
يني دوميا، ديويس ويلسون، موريتز و آفنگندن کمتر از 

 ۲۰درصد و در دو روش ميسرا و پنجاب هند حدود  ۱۰
 ۱۹تا  ۱۶هاي آبياري مصر و گارگ بين  درصد و در روش

که اعتبار  داددرصد است. بررسي ساير خطاها نيز نشان 
ترتيب اينگهام، مولس  هاي مورد بررسي، به روش يا مدل

يني دوميا، موريتز، ديويس ويلسون، آفنگندن،  -ورث
 ةگارگ، آبياري مصر، ميسرا و پنجاب هند است. مقايس

دهد  سنجي نشان مي نتايج قبل از واسنجي و بعد از صحت
که روش ميسرا قبل از واسنجي، خطاي کمتري نسبت به 

جز نسبت به روش موريتز)؛  هها داشته است (ب ساير روش
هايي قرار گرفته که از اعتبار  سنجي جزء روش اما در صحت

کمتري برخوردار است. همچنين، روش موريتز قبل از 
سنجي  واسنجي داراي کمترين خطا بوده و پس از صحت

  %) دارد.۱۰نيز خطاي قابل قبولي (کمتر از 
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  مختلف يها کانال در پنجاب گارگ معادله شده اصالح و ياصل بيضرا - ٨ جدول
  (%) شده اصالح معادله ينسب يخطا  شده اصالح بيضر  (%) ياصل معادله ينسب يخطا  )ي(فرض ياصل بيضر  يريگ اندازه  مکان  کانال نام

 آباد حسن
٧/١٣  ٩/١٣  ٩٣  ١  ١  
٣/١٩  ٨/١٤  ٩٣ ١  ٢  
٧/١٨  ٢/١٥  ٩٣  ١  ٣  

 هيمنصور
٧/١٩  ٣/١٦  ٩٤  ١  ١  
٧/١٩  ٤/٧  ٨٧  ١  ٢  
٢/١٣  ٦/١٢  ٩٢  ١  ٣  

 شهر جنت
٧/١٧  ٧/١٠  ٩١  ١  ١  
٣/١٤  ٦/١٣  ٩٣  ١  ٢  
٨/١٢  ٦/١٢  ٩٢  ١  ٣  

  
  يخروج - يورود يدب روش اساس بر شده اصالح نشت معادالت بيضرا يآمار يپارامترها -٩ جدول

  نگهاميا  ورث مولس  لسونيو سيويد  سرايم  تزيمور  هند پنجاب  آفنگندن  مصر  گارگ  يآمار پارامتر  کانال

  آباد حسن
  ۲۷/۸۱  ۰۵۳۳/۰  ۱۷/۲۸۹  ۸۲/۳  ۴۸/۰  ۶۷/۳۴  ۷۳/۰  ۶۳/۱۱  ۶۳/۱۴  نيانگيم

  ۶۶/۶  ۰۰۳۵/۰  ۶۱/۱۷  ۱۶/۰  ۰۸/۰  ۸۹/۵  ۰۵/۰  ۵۷/۰  ۶۷/۰  اريمع انحراف
  ۱۹/۸  ۵۸/۶  ۰۹/۶  ۳۱/۴  ۱۶/۱۷  ۰۰/۱۷  ۰۰/۷  ۸۹/۴  ۵۵/۴  راتييتغ بيضر

  هيمنصور
  ۴۰/۶۵  ۰۴۵۰/۰  ۸۳/۲۳۶  ۱۶/۳  ۳۲/۰  ۲۹/۲۶  ۷۲/۰  ۵۳/۱۰  ۱۰/۱۲  نيانگيم

  ۸۰/۳  ۰۱۱۵/۰  ۸۵/۸۸  ۱۶/۱  ۰۹/۰  ۴۶/۱۰  ۱۰/۰  ۱۵/۲  ۴۷/۴  اريمع انحراف
  ۸۱/۵  ۶۳/۲۵  ۵۲/۳۷  ۶۱/۳۶  ۶۲/۲۸  ۷۷/۳۹  ۰۴/۱۴  ۴۱/۲۰  ۹۵/۳۶  راتييتغ بيضر

  شهر جنت
  ۸۷/۷۲  ۰۴۹۰/۰  ۰۷/۲۳۸  ۸۱/۲  ۳۹/۰  ۸۸/۳۳  ۶۳/۰  ۰۷/۹  ۳۰/۱۲  نيانگيم

  ۸۸/۱۴  ۰۱۰۵/۰  ۲۰/۵۸  ۵۱/۰  ۲۰/۰  ۹۳/۱۳  ۰۴/۰  ۳۱/۱  ۴۷/۱  اريمع انحراف
  ۴۲/۲۰  ۵۰/۲۱  ۴۵/۲۴  ۱۰/۱۸  ۱۹/۵۰  ۱۰/۴۱  ۶۷/۵  ۳۹/۱۴  ۹۸/۱۱  راتييتغ بيضر

  نقاط همه
  ۱۸/۷۳  ۰۴۹۱/۰  ۶۹/۲۵۴  ۲۶/۳  ۴۰/۰  ۶۲/۳۱  ۶۹/۰  ۴۱/۱۰  ۰۱/۱۳  نيانگيم

  ۸۳/۱۰  ۰۰۸۸/۰  ۷۲/۵۹  ۷۷/۰  ۱۴/۰  ۰۳/۱۰  ۰۷/۰  ۷۰/۱  ۶۷/۲  اريمع انحراف
  ۸۰/۱۴  ۸۸/۱۷  ۴۵/۲۳  ۷۶/۲۳  ۹۴/۳۳  ۷۲/۳۱  ۷۲/۱۰  ۳۷/۱۶  ۵۳/۲۰  راتييتغ بيضر

  
 نشت برآورد يتجرب يها روش يسنج صحت به مربوط يآمار يپارامترها -۱۰جدول

  گارگ  مصر ياريآب  آفنگندن  هند پنجاب  تزيمور  سرايم  لسونيو سيويد  ايدوم يني -ورث مولس  نگهاميا  آماره
RMSE  ۱۲۰/۰  ٢٨٧/٠ ٣٢٣/٠ ٢٠٣/٠ ٣٨٩/٠ ١٨١/٠ ٣٤٠/٠ ١٧٩/٠ ١٦٤/٠ 

NRMSE  ٢٤٩/٠ ٣٢١/٠ ١٧٦/٠ ٣٣٨/٠ ١٥٧/٠ ٢٩٥/٠ ١٥٦/٠ ١٦٢/٠ ١٣٨/٠ 
PRMSE  ٥٧/١٧ ٢٤/١٩ ١٨/١٢ ٨٤/٢٣ ١٨/١١ ٨٣/٢٠ ٩٩/١٠ ٦٥/٩ ٣٢/٧ 

AME  ۰۶۹/۰ ١٦٥/٠ ١٨٥/٠ ٠٩٩/٠ ١٩٦/٠ ٠٩٢/٠ ٢٠٠/٠ ٠٩٧/٠ ٠٨١/٠ 
CHISQ  ٥١٠/٠ ٦٥٨/٠ ٢٢٥/٠ ٦٣٠/٠ ١٨٧/٠ ٧٥٧/٠ ١٩٠/٠ ١٥١/٠ ٠٧٧/٠ 

PR  ٩٩٩/٠ ٩٩٩/٠ ٩٩٩/٠ ٩٩٩/٠ ٩٩٩/٠ ٩٩٩/٠ ٩٩٩/٠ ٩٩٩/٠ ٩٩٩/٠ 
  
  يريگ جهينت
 واقع ياريآب کانال سه در آب نشت زانيم ،قيتحق نيا در
 با و برآورد يتجرب روش ۹ با فارس، داراب دشت در

 نيا جينتا .شد سهيمقا ميمستق شده يريگ اندازه يها داده
 مختلف يآمار يپارامترها به توجه با که داد نشان قيتحق

 يتجرب معادالت يکل طور به ،يکا مربع آزمون و
 يبررس مورد قيتحق نيا در که ،نشت برآورد ةنشد يواسنج

 يدب روش که مبنا روش با يخوب تطابق اند، گرفته قرار
 ،معادالت نيا انيم از اند. نداشته بود، يخروج -يورود

 است. داشته مبنا روش با را تطابق نيشتريب تزيمور معادله



 ٦١                                                                                                    ١٣٩٨ پاييز/ ٣٤/ پياپي ٣/ شماره ١٣ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

 تفاوت که داد نشان زين t آزمون با مختلف معادالت سهيمقا
 %۵ سطح در يخروج -يورود يدب روش با تزيمور معادله

 - ورث مولس نگهام،يا معادالت ،نيهمچن ست.ين دار يمعن
 ندارند. هم با يدار يمعن تفاوت هند پنجاب و ايدوم يني

 يدار يمعن تفاوت لسونيو سيويد معادله با گارگ معادله
 يسنج تحص و يواسنج انجام از پس است. نداشته

 که داد نشان جينتا ،قيتحق نيا ياجرا طيشرا در معادالت
 ا،يدوم يني -ورث مولس نگهام،يا شده يواسنج يها معادله

 ينسب يخطا داشتن با آفنگندن و تزيمور لسون،يو سيويد
 يخروج -يورود يدب روش با يخوب تطابق %،۱۰ از کمتر

 ياريآب گارگ، معادله ها، معادله نيا از پس اند. کرده دايپ
 ييخطاها داشتن باترتيب  به ،هند پنجاب و سرايم مصر،
 قرار يبعد يها رده در درصد ۲۰ و ۲۰ ،۱۸ ،۱۶ حدود

 شده اصالح معادالت راتييتغ بيضرا يبررس رند.يگ يم
 نگهام،يا و آفنگندن معادالت بيضرا که دهد يم نشان
 دارمق از توان يم و است داشته يکم راتييتغ بيضر
 کانال سه يبرا شده يواسنج بيضرا ريمقاد نيانگيم

 شده اصالح بيضرا نيانگيم ريمقاد ،نيهمچن .کرد استفاده
 زين گارگ و مصر ياريآب ا،يدوم يني -ورث مولس معادالت

 طور به .اند ميتعم قابل اطياحت با شتر،يب يطاخ داشتن با
 روشترتيب  به ،يبررس مورد يها روش انيم از ،يکل

 اعتبار نيکمتر و نيشتريب يادار سرايم روش و تزيمور
  اند. بوده

  
 يگزار سپاس

 يمهندس و يفن قاتيتحق سسهمؤ يهمکار از سندگانينو
 انجام در فارس استان يکشاورز جهاد سازمان و يکشاورز

  کنند. يم تشکر قيتحق نيا
  

  منابع
 ييسنا و ع. م. اين شاهرخ ح. يجهرم فرد يآذر .١

 در آب نشت زانيم برآورد .١٣٩٤ س. يجهرم
 مرودشت شهرستان شده پوشش ياريآب يها کانال

 .MSEEP و SEEP/W يها مدل از استفاده با
 .۹۵۹- ۹۴۸ ):۹(۶. ران،يا يزهکش و ياريآب هينشر

 کنترل بر يبتن پوشش ريتأث .۱۳۹۱ ر. بهراملو .۲
 استان در ياريآب يها کانال از آب نشت تلفات

  .۸۳- ۷۵): ۱۱(۶. رانيا آب پژوهش مجله همدان.

 يها کانال در نشت تلفات يابيارز .۱۳۹۰ ر. بهراملو .۳
 ريتأث و ريسردس مناطق در يسنگ پوشش با ياريآب

 استان در يمورد (مطالعه آب منابع ريذخا بر آن
- ۱۴۱): ۹(۵. رانيا آب پژوهش مجله همدان).

۱۵۰.  
 از نشت تلفات ياضير مدل .١٣٧٠ ز. داريپا .٤

  .٢٢-١٥ :١٠ .آب مجله ،ياريآب يها کانال
 يبررس .١٣٩٣ .ر ح. يسالم و م. زاده يدريح .٥

 يتئور معادله و نگهاميا يتجرب معادله کاربرد
 منطقه يها کانال از آب نشت برآورد در کويودرن

 .يکشاورز در آب پژوهش هينشر اصفهان. رودشت
٧١٢- ٧٠٣): ٤(٢٨.  

 اصالح .١٣٨٥ .ر ع. سپاسخواه و .ر ح. يسالم .٦
 منطقه در کانال از آب نشت يتجرب معادالت
 و يکشاورز فنون و علوم مجله اصفهان، رودشت

  .٤٢-٢٩): ١(١٠. يعيطب منابع
 و يفن يبررس .١٣٩٣ .ا زارع و ع. م. اين شاهرخ .٧

 شهرستان ياريآب يها کانال پوشش ياقتصاد
-٤٢): ٨(١. رانيا يزهکش و ياريآب هينشر داراب.
٥٠.  

 و زانيم مختصر يبررس کي .١٣٦٦ ع. ح. يکشکول .٨
 يخاک يها کانال از يتعداد در آب تلفات علل

 .١٣- ١ :١٨ .يکشاورز علوم مجله خوزستان.
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