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  مقدمه
با آن مواجه  يخاک يها که کانال ين مسائليتر از مهم
از  ديا نشت آب از بدنه کانال است که باياتالف  هستند،

بنابر مشاهدات به  رد.يمورد توجه قرار گ يلحاظ طراح
 يها موجود، درصد نشت در کانال يها عمل آمده و گزارش

شتر از مقدار يب يط عاديمزرعه در شرا يکوچک و نهرها
ه عنوان نمونه در ب .بزرگ انتقال آب است يها آن در کانال

 ،ه استيتر بر ثانيل ۴۰تا  ۳۰ن يکانال ب يکه دب ييها کانال
اهان يق نشت و مصرف آن توسط گيهدر رفتن آب از طر

لومتر گزارش شده يک ۶/۱درصد در  ۲۰دوست، حدود  آب
که در  يخاک ياريآب يها کانال ).۱۹۷۷ است (کراتز،

 ير قابل توجهياند، مقاد ر احداث شدهينفوذپذ يها خاک
دهند که  يکانال هدر م يها وارهيق بستر و ديطر آب را از

قات يخواهد داشت. تحق يکاهش بازده انتقال آب را در پ
از کل حجم  ين تلفات سهم قابل توجهيدهد ا ينشان م

د و همکاران، يشود (شه يآب قابل استفاده را شامل م
که  يقاتيتحق ي)، ط۱۹۹۰و همکاران ( ني). وندرل۱۹۹۶

 يها نشت در کانال دليل بهافتند اتالف آب يانجام دادند، در
درصد از کل حجم آب  ۴۵تا  ۱۵پوشش نشده، حدود 

زان يم )،۱۳۹۰شود. بهراملو ( يموجود در کانال را شامل م
در مناطق  يبا پوشش سنگ ياريآب يها نشت آب در کانال

. مقدار نشت آب کرد يهمدان را بررسر، در استان يسردس
ج يشد. بر اساس نتا يريگ اندازه يخروج - يبه روش ورود

طور ه ، بيانتخاب يها قات مقدار نشت آب از کاناليتحق
 ۲۰در متر مربع در روز، معادل  مترمکعب ۳۴/۰متوسط 

د. با کاربرد شن ييمنطقه تع يدرصد تلفات از پوشش بتن
مکعب  ون متريليم ۴/۶نه بتن ساال يبه جا يسنگ پوشش

دا يپ يبراشود.  يدر استان همدان از تلفات آب کاسته م
 يها نشت در کانال تالش يکردن روش مناسب محاسبه دب

نه ين زميکن متأسفانه در ايول ؛به عمل آمده است يفراوان
) ۱۹۹۰ا (يسوبرامان ارائه نشده است. يقيروش کامالً دق

در  يا ذوزنقه يانال خاکنشت در ک يدب يرا رو يمطالعات
بدون پوشش و کف کانال  يجانب يها وارهيد که يحالت
 يبعد دب يرات بييانجام داد. نمودار تغ ،پوشش باشد يدارا

کانال نسبت به خط  يواره جانبيه دي(زاو βنشت نسبت به 
ر فراوان ينشت تأث يدر دب يب جانبيشافق) نشان داد که 

شتر ينشت ب يکمتر باشد دب β قدر که هر يطور به ؛دارد
نشت نسبت به  يرات دبيي) تغ۱۹۹۴( يسوامشود.  يم

 يب جانبيو ش b<۰) ،m(b>۴۰عرض بستر در محدوده 

کرد و  يرا بررس يا ذوزنقه يها کانال z<۰>۵در محدوده 
که  يدهد هنگام يمنشان  ينمودار صورت به يج بررسينتا

(کانال  z=۰ يب جانبيدر ش ،عرض باشد ک و کميکانال بار
ب ين مقدار را دارد. از شيشترينشت ب ي) دبيليمستط
۵۹۸/۰=z  ۲۴۴/۱تا=z دارد و با  ينشت روند کاهش يدب
ش يافزا دوبارهنشت  يدب z=۵تا  z=۵/۱ب از يش شيافزا
 يبرا يقيدق يلي)، از روش تحل۲۰۰۷چاهار (ابد. ي يم
او  استفاده کرد. يا ک کانال ذوزنقهيزان نشت از يم يابيارز
ه يا تغذيزان نشت و ين مييتع ين روش برايان کرد که ايب

مؤثر  چندضلعي يها از کانال ينيرزميز يها آب يمصنوع
دوگراف ي)، با استفاده از ه۲۰۰۱و همکاران ( يسوام است.

محاسبه  يبرا يليحل تحل راه ٢سيو نگاشت همد ١معکوس
ه زهکش در يکه الي هنگام يليک کانال مستطينشت در 

ها با استفاده از  قرار دارد، ارائه دادند. آن يمحدودعمق 
 يها حل و راه يليکانال مستط يدست آمده براه حل ب راه
، يا و ذوزنقه يمثلث يها کانال يموجود برا يليتحل

محاسبه تلفات نشت  يرا برا يا ساده شده يمعادالت جبر
ه ه زهکش واقع در عمق کم، بيال کيها با  ن کانالياز ا

 يها انتگرال يمناسب برا ينيگزيآوردند که جادست 
ن با استفاده از معادالت يده و دشوار است. همچنيچيپ

کنواخت، معادالت يان يجر ياتالف نشت و معادله عموم
مقطع با حداقل تلفات  يطراح يبرا يا ح و ساده شدهيصر

 ي، برايرخطيغ يساز نهيبه يها روشکار بردن  نشت با به
نکه در يدست آوردند. با توجه به اه هر سه شکل کانال ب

ر يحاصل تأث يو روابط تجرب يقاتيشتر مطالعات تحقيب
، فاصله تا سطح يکيدروليت هيمانند هدا ييپارامترها

ان آب در کانال و عمق آب کانال ي، سرعت جريستابيا
از  ،يب جانبينکه شيشده است و با در نظر گرفتن ا يبررس
 ،است يا ذوزنقه يها کانال يهندس يپارامترهان يتر مهم

 يب جانبيرات شيياثر تغ يبررس پژوهش،ن يا درهدف 
)، ۲۰۱۰و همکاران ( ينزليک .استنشت  يدب يکانال رو

حوضه  ياريآب يها تلفات نشت کانال يريگ مراحل اندازه
ک يسنج اکوست را با استفاده از سرعت  Rio Grandeپهناور
 يا شده ينيب شيکرده و معادالت پ يبررس (ADCP)داپلر 
ان يها بر اساس سرعت جر ن کانالين نشت از اييتع يرا برا

)، با استفاده از ۲۰۱۱و هندسه کانال ارائه دادند. محمود (
نه ي، ابعاد بهيوترين الگرانژ و برنامه کامپيروش توابع نامع
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کرد و تابع  ين تلفات نشت را طراحيکانال با کمتر
از  يکانال که شامل تلفات ناش ياتالف آب را برا يخط ريغ

ان و يرستم دست آورد. هب ،تعرق است - رينشت و تبخ
، SEEP-W يافزار مدل نرم يي)، توانا۱۳۹۰( ييکوپا يعابد
 يها از کانال يزان نشت آب در تعدادين ميتخم يبرا
 يها و با روش يرود را بررس ندهيدست سد زا نييپا يخاک
 يين توانايدست آمده مبه ج بيکردند. نتاسه يمقا يتجرب
زان نشت آب از ين ميدر تخم SEEP-Wمدل  يباال

منطقه مورد مطالعه و ضعف معادالت  يخاک يها کانال
  بود. يتجرب

  
  ها مواد و روش
  يشگاهيمدل آزما

 يکيزي، از مدل فينشت در کانال خاک يريگ اندازه يبرا
استفاده شد که شامل محفظه  ١مخزن نشت و زهکش
و  ۷۰ارتفاع  ،۱۴۰گلس به طول  يخاک از جنس پلکس

در  ياز از مخزنياست. آب مورد ن متر سانتي ۲۰عرض 
قه، که کنار يتر بر دقيل ۳۵تا  ۵ يبا دب ين، توسط پمپييپا

شود. دو مخزن آب در  ين ميتأم ،همان مخزن قرار دارد
ه شده يله لوله تعبيوس مدل قرار دارد که به يابتدا و انتها

مات عمق آب درون کانال انجام يها تنظ در وسط آن
لتر يز و فير يرد. دو صفحه مشبک به همراه توريپذ يم

مدل قرار  يها، در ابتدا و انتها آن يچسبانده شده رو
وارد کانال شده و از اغتشاش  يگرفت تا آب به آرام يم

د. يه عمل آب يريب بدنه کانال جلوگيو تخر يان وروديجر
درون  يفشار آب منفذ يريگ اندازه يزومتر برايپ ۵۸تعداد 

 يو عمود يبدنه مدل قرار دارد. فاصله افق يخاک، رو
 ين براياست. همچن متر سانتي ۷و  ۱۱ ترتيب بهزومترها يپ

زومترها و مسدود ياز ورود ذرات خاک به درون پ يريجلوگ
لتر يزومترها فيک از پيهر  يها، در دهانه ورود شدن آن

و  يشگاهيک مدل آزمايطرح شمات ۱نصب شد. شکل 
  دهد. يزومترها را نشان ميمحل نصب پ

  
 پارامترهاي مؤثر روي دبي نشت

دبي نشت از کانال خاکي به ازاي مقادير مختلف 
گيري شد. اين پارامترها  اندازه پارامترهاي هيدروليکي

  عبارتند از:

                                                             
1- Drainage and Seepage Tank 

 )zشيب جانبي کانال ( •
 )yکانال (عمق آب در  •
 )kهدايت هيدروليکي ( •

مشخصات پارامترهاي مورد بررسي در اين  ۱جدول 
  دهد. تحقيق را نشان مي

  

  
 يريو محل قرارگ يشگاهيک مدل آزمايطرح شمات - ۱شکل 

 زومترهايپ
  

  يمورد بررس يمشخصات پارامترها -۱جدول 
y(m) ۱/۰  ۱۵/۰  ۲/۰  ۲۵/۰  ۳/۰  

z  ۵/۱  ۷۵/۱  ۲  ۲۵/۲  ۵/۲  
K(cm/s) 

۳ -۱۰ ×۸/۹  ۳ -۱۰ ×۱/۵  ۴ -۱۰ ×۳۱/۴  
  

  خاک يها مشخصه
 يخاک يها جنس بستر کانال يبرا يچ استاندارديتاکنون ه

شود  يکه در نظر گرفته م ياريف نشده است و تنها معيتعر
GC يعني ؛مخلوط شن و ماسه و رس) است - ي(شن رس 
دانه آن از الک  درصد بخش درشت ۵۰ش از يکه ب يخاک

 ۱۲ش از يتر است و ب متر)، درشت يليم ۷۵/۴( ۴شماره 
کند. چون  يعبور م ۲۰۰درصد ذرات خاک از الک شماره 

وارده به  يروهايدارد و در برابر ن ييباال يشن مقاومت برش
طور که قبالً گفته  ز همانيدارتر است و رس نيبدنه کانال پا
 يها دارد و از اتالف آب در کانال يکم يريشد نفوذپذ

ق با در نظر گرفتن ين تحقيکند. در ا يم يريجلوگ يخاک
ها در  شيکه آزمانيابعاد و مقاومت بدنه مدل و با توجه به ا

شن از ماسه  يبه جا ،رديگ ياس کوچک صورت ميمق
 ۴درصد ذرات آن از الک شماره  ۵۰ش از يدرشت که ب

بهتر  ييشناسا يبراکند، استفاده شده است.  يعبور م
ق، يخاک مورد مطالعه و باال رفتن دقت در تحق
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ش يخاک انجام شد که شامل آزما يرو ييها شيآزما
ف يطبق تعر. استش پروکتور استاندارد يو آزما يبند دانه
د، خاک مورد مطالعه از يفايونيستم يخاک در س يبند رده
ا با مقدار يبدون  يماسه شن - بد يبند (ماسه با دانه SPنوع 
ار يزدانه بسيکه به علت داشتن مواد ر استز) يذرات رکم 
ن يشود. به هم ير محسوب مينفوذپذ يها جزو خاک ،کم
کاهش  يبرامختلف رس  يها ل با اضافه کردن نسبتيدل

و  يا نمونه از مخلوط خاک ماسه سهخاک،  يرينفوذپذ
 يبررس يمتفاوت برا يکيدروليت هيب هدايرس با ضر

  ه شد.يآن ته يريگ ده نشت و اندازهيپد
  

 ها شيروش انجام آزماکانال و  ياجرا
 ،خته شوديقبل از آن که خاک در مدل نشت و زهکش ر

 يبرا متر سانتي چهاراز رس به ارتفاع  يا هيکف مدل با ال
کانال، پوشانده  ير برايو نفوذناپذ يعيطب يجاد بستريا
 صورت بهب با رس يسپس نمونه خاک بعد از ترک شود. يم
خته شده و با توجه به يدر مدل ر متري سانتي ۱۰ يها هيال

نه و با استفاده از صفحه تخت و چکش يدرصد رطوبت به
شود. پس از متراکم شدن خاک  يمتراکم م يپوند ۵/۵

در مدل نشت  يب جانبين شيبدنه کانال و حفر کانال با اول
تر بر يل ۳۵تا  ۵ يبا دب يان آب توسط پمپيو زهکش، جر

از  يله لوله وروديشود و آب را به وس ير مقه برقرايدق
مدل  يره آب به مخزن واقع در ابتدايذخ يمخزن اصل
م يتنظ يق لوله وروديکند. تراز آب کانال از طر يمنتقل م

از بستر کانال)  متر سانتي ۳۰ن عمق (يشود و در اول يم
کانال که  يواقع در مخزن انتها يرد. لوله خروجيگ يقرار م

ه شده است ياز بدنه کانال تعب يه آب خروجيتخل منظور به
ان ين که جريرد. با توجه به ايگ يز در همان عمق قرار مين

به  يبعد از مدت يط واقعيدر شرا يخاک يها در بدنه کانال
ان آب پمپ شده به داخل کانال يرسد، جر يحالت اشباع م

ن زمان خاک يدر ا .ساعت برقرار شد ۲۴طور مداوم تا  به
اشباع شدن را دارد. سپس  يبرا يکانال فرصت کافبدنه 

به  يلوله خروج باکانال  ييسطح تراز آب در مخزن انتها
در  ينيرزميسطح آب ز يها شيچون در آزما ؛رسد يصفر م

ار آهسته و با فاصله ين عمل بسينظر گرفته نشده است. ا
ب و يد تا از تخرشو يچند مرحله انجام م ي، طيزمان
شود. بالفاصله  يريبدنه کانال جلوگ ياحتمال يختگيگس

نشت  يدب ،ديپس از آن که تراز آب به صفر رس
نشت  يدب ،يد. پس از گذشتن مدت زمانش يريگ اندازه

نشت با فاصله  يد. سپس دبيباً به حالت ماندگار رسيتقر
ن عمل تا ثابت يد و ايگرد يريگ قه اندازهيدق ۱۵ يزمان

ان ماندگار ادامه يجر ينسبت به زمان و برقرار يشدن دب
ن ينشت در اول يش و محاسبه دبي. با اتمام آزمايابد يم

ر يدر سا يق لوله وروديعمق، سطح آب در کانال از طر
 يکه برا يم شد و تمام مراحل به همان روشيها تنظ عمق

گر يد يها عمق يشرح داده شد، برا متر سانتي ۳۰عمق 
ب ين شياول يبراش يافتن آزمايان يز صورت گرفت. با پاين

ب ين شيه کرده و دوميکانال را تخل يآب محتو ،جداره
ب يش پنجهر نمونه خاک در  يبرا ها شيم شد. آزمايتنظ
عمق آب در کانال صورت گرفته است که  پنجدر  و يجانب

  شود. يش را شامل ميآزما ۷۵مجموعاً 
  

  نشت يدب يريگ روش اندازه
ه يلوله به داخل مخزن تخل بااز بدنه کانال که  يخروج يدب
له استوانه مدرج و کرنومتر به روش يبه وس ،شود يم

ر ارتفاع آب در کانال، ييشود. با تغ يم يريگ اندازه يحجم
 منظور بهشود.  يبه داخل مخزن دچار نوسان م يآب خروج

در  يان به حالت ماندگار چند دبيدن جرينان از رسياطم
نسبت به  يگوناگون برداشت که با ثابت شدن دب يها زمان

  شود. ينان حاصل ميان ماندگار اطميجر يزمان از برقرار
  

 يها نمونه يکيدروليت هيب هداين ضرييروش تع
 خاک کانال

نمونه خاک کانال، از  سهک از يهر  يکيدروليت هيهدا
ب که در هر نمونه ين ترتيمحاسبه شد. به ا يدارس هلداعم

و  ينشت به روش حجم يو برآورد دب يريگ اندازهپس از 
خط نشت  يبير تقريمس ،زومترهايقرائت ارتفاع آب در پ

ق ين طريمتوسط از ا يکيدروليت هيمشخص و هدا
  د:شمحاسبه 

)۱(   =       =          

محاسبه  ينشت که به روش حجم يدب Q، هلداعمن يدر ا
زومترها ين پيمتوسط ب يکيدروليان هيگراد  I ؛شده است

سطح   A ؛متوسط نمونه خاک يکيدروليت هيهدا  K ؛زومترهاين پيمتوسط ب يفاصله افق  L ؛در هر نمونه خاک
ان ير جريزومترها در مسين پيب ين افت انرژيانگيم  H∆ ؛کند يان نشت از آن عبور ميمقطع متوسط خاک که جر

 يبرا يکيدروليت هيب هدايضر يريگ نشت است. با اندازه
  ها از  که نمونه شود يمشخص م شده، هيخاک ته سه نمونه
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  و ماسه هستند. ينوع خاک ال
  

  ان ژن در مورد نشت از کاناليب يزير کاربرد برنامه
توسعه  يبرا GeneXproToolsافزار  ق حاضر از نرميدر تحق
اد يد. برنامه شنشت از کانال استفاده  يها مدل يو اجرا

) استوار و GEPک (يح ژنتيصر يزير برنامهشده بر اساس 
افزار  ن نرمي. ااست ينيب شيپ يار منعطف برايبس يابزار
کردن و  يبند دست آوردن توابع مختلف، کالس به يبرا
شده  يطراح يو سنتز منطق يزمان يها يسر ينيب شيپ

دست آمده به شانزده زبان  ترجمه مدل به يياست و توانا
 يتخصص يها و زبان Cمختلف از جمله جاوا،  يسينوبرنامه

Matlab  وVHDLان ژن يب يزير . مشخصات برنامهدرا دار
  .است ۲ق مطابق جدول ين تحقيدر ا

هاي ورودي، نتايج  ريزي بيان ژن پس از برازش داده برنامه
هاي مختلف  کد رياضي که به زبان صورت بهخروجي را 

و  Java ،C ،Matlab،C++ ،Fortranنويسي مانند  برنامه
کند در  هاي ديگر قابل ترجمه است، بيان مي برخي زبان

استفاده شده  Matlabنويسي  اين تحقيق از زبان برنامه
است. مجموعه توابع مورد استفاده در مدل مربوطه شامل 

باشد. علت انتخاب اين توابع، بر اساس  ) مي√و ÷ ، (×
ين در به دست آمده و روابط تجربي پيش هلداعمسادگي 

  باشد. اين زمينه مي
  

  قين تحقيان ژن در ايب يزير مشخصات برنامه -۲جدول 
  يمقدار عدد  ار مورد نظريمع

  Head Size(  ۸اندازه سر (
  Chromosome(  ۳۰ها ( کروموزوم

  Number ofGenes(  ۳ها در هر کروموزوم ( تعداد ژن
  Mutation Rate(  ۰۴۴/۰نرخ جهش (

  Inversion Rate(  ۱/۰سازي ( نرخ وارون
  One-Point Recombination Rate(  ۳/۰اي ( نقطه نرخ ترکيب تک

  Two-Point Recombination Rate(  ۳/۰اي ( نرخ ترکيب دو نقطه
  Recombination Rate Gene(  ۱/۰(نرخ ترکيب ژن 

  IS Transposition Rate(  ۱/۰نرخ ترانهش درج متوالي (
  Transposition Rate)RIS(  ۱/۰نرخ ترانهش ريشه درج متوالي 

  linking Function(  Multiplicationتابع پيوند (
  Function Error TypeFitness(  RMSEمعيار خطاي تابع برازش (

  
  ج و بحثينتا

ب يرات شيير تغيپارامترها، تأث يز ابعاديبا توجه به آنال
بعد در  يب ينمودارها صورت بهنشت  يبر دب يجانب
  ارائه شده است. ۴تا  ۲ يها شکل

)۲(     ,     = 0 

)۳(     =  ( ) 

طور که مشهود است،  دهد. همان يرا نشان م  و   ،   ينشت به پارامترها يوابسته بودن دب يز ابعاديج آنالينتا
  است.کانال  يب جانبياز ش ي، تابع   پارامتر بدون بعد 

بيان درختي به ازاي همه  صورت به، GEPخروجي 
نشان داده شده است. هر کدام  ۷هاي ورودي در شکل  داده

و  ۲و  ۱هاي  دهنده ژن نشان ١ )Sub-ETها ( از زير درخت
است که با پيوند اين سه ژن از طريق عملگر ضرب به  ۳

گردد.  يکديگر، کروموزوم يا همان نتيجه نهايي حاصل مي
بيان کننده    تا    و    تا    ضرايب  ،در هر زيردرخت

  متغيرهاي ورودي به مدل است.
رود با زياد شدن شيب، چون محيط  معموالً انتظار مي

کند، دبي نشت نيز به  خيس شده کانال افزايش پيدا مي
) و ۱۹۹۴تدريج افزايش يابد؛ اما با توجه به نتايج سوامي (
 شود که در نتايج حاصل از اين تحقيق چنين استنباط مي

هاي خاکي کوچک و کم عرض، با در نظر گرفتن  کانال
ابعاد، مساحت، عمق آب، محيط خيس شده و هدايت 

                                                             
1- Sub Expression Tree  



 ريزي بيان ژن هاي خاکي با استفاده از مدل آزمايشگاهي و برنامه شيب جانبي در دبي نشت از کانالر يبررسي تأث                                   ۶

هيدروليکي کانال، ابتدا با افزايش تدريجي شيب جانبي تا 
يک مقدار معين، دبي نشت کاهش و سپس مجدداً افزايش 

  يابد. مي
  

  
   =cm/s ۳-۱۰ ×۸/۹ يازا به yو  zنسبت به     رات ييتغ - ۲شکل 

  

  
   =cm/s۳-۱۰ ×۱/۵ يازا به yو  zنسبت به     رات ييتغ - ۳ شکل

  

  
 cm/s۴-۱۰ يازا به yو  zنسبت به     رات ييتغ - ۴شکل 

×۳۱/۴=    
  

  ان ژن در مورد نشتيب يزير ج برنامهينتا
که  يها ييتوانا دليل بهان ژن يب يزير ق برنامهين تحقيدر ا

دست  هب جهتمختلف دارد،  يندهايفرآ يساز هيدر شب
 يخاک يها نشت از کانال ين دبييتع يبرا يا آوردن رابطه

ن بخش ارائه يج آن در ايد و نتاشانتخاب  يا ذوزنقه
ت يبه مدل شامل هدا يورود يشود. پارامترها يم
پارامتر  ، عمق آب ويب جانبيخاک، ش يکيدروليه
 يمعموالً برا. استنشت  يشده توسط مدل، دب ينيب شيپ

 ۳۰مدل،  آزمون مرحله يبرا درصد و ۷۰آموزش  مرحله
ن يشود که در ا يانتخاب م يورود يها درصد از کل داده

داده  ۷۵داده از کل  ۲۳و  ۵۲تعداد  ترتيب بهق يتحق
آب  يها ها و عمق بيسه نمونه خاک در ش يرا برا يورود

  شود.  يمختلف شامل م
تابع ( Best fitnessو  R  ،RMSEر يمقاد ۳در جدول 

RMSE(  يها همه داده يبرا آزموندر مراحل آموزش و 
سه ينشان داده شده است. مقا يو در حالت کل يورود
ر يان ژن و مقاديب يزير ر محاسبه شده با برنامهيمقاد
نشان داده  ۶و  ۵ يها نشت در شکل يشده دب يريگ اندازه

  شده است.
  

پارامترهاي ورودي و معيارهاي ارزيابي در دو مرحله  - ۳جدول 
   آزمونآموزش و 

)    پارامترهاي ورودي مدل   . ) y(m)  Z  K(  )  RMSE (مرحله آموزش)  ۰۰۰۵۴/۰  RMSE  آزمون(مرحله(  ۰۰۰۶۱/۰  R  )(۹۷۳/۰  مرحله آموزش  R   مرحله)۹۷۴۱/۰  )آزمون  
Best fitness  بهترين تابع برازش)

  مرحله آموزش)
۴۵/۹۹۹  

Best fitness  بهترين تابع برازش)
  )آزمونمرحله 

۳۸/۹۹۹  

  
 ها براي داده آزموننشت در مرحله مقايسه مقادير 

 دهد که نشان مي نتايج به دست آمده از مدل مشاهداتي و
سازي  بيه) شRMSE(با توجه به مقادير معيارهاي ارزيابي 

سازي نتايج  پس از سادهانجام شده است. دقت خوبي  با
  زير حاصل شد: هلداعمخروجي مدل، 

)۴                                (  = 1739.381       .     
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 k)   دبي نشت در واحد طول کانال؛ (   که در آن، 
عمق  yشيب جانبي کانال؛  m/s(Zهدايت هيدروليکي؛ (

  ).mآب در کانال (
بر پايه پارامترهاي هندسي و هدايت ترتيب مدلي  بدين

هاي خاکي   هيدروليکي، براي برآورد دبي نشت از کانال
  دست آمد. ريزي بيان ژن به اي با استفاده از برنامه ذوزنقه

  

گيري شده دبي  مقايسه مقادير محاسباتي و اندازه - ۵ شكل
  نشت در مرحله آموزش 

  

  
 گيري شده دبي اندازهمقايسه مقادير محاسباتي و  - ۶شکل 

  زموندر مرحله آ نشت
  

بيان درختي به ازاي همه  صورت به، GEPخروجي 
نشان داده شده است. هر کدام  ۷هاي ورودي در شکل  داده

و  ۲و  ۱هاي  دهنده ژن نشان ١ )Sub-ETها ( از زير درخت
است که با پيوند اين سه ژن از طريق عملگر ضرب به  ۳

گردد.  يکديگر، کروموزوم يا همان نتيجه نهايي حاصل مي
بيان کننده    تا    و    تا    ضرايب  ،در هر زيردرخت

  متغيرهاي ورودي به مدل است.
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  )۴ه (لادعم، در GEPمدل  يان درختيب - ۷شکل 

  
  يريگ جهينت
ط يدر شرا يق نشت از کانال خاکين تحقيدر ا •

و  يمختلف بررس يجانب يها بيش يبرا يشگاهيآزما
شد.  يساز هيشب GEPنشت با استفاده از مدل  يدب

 يابيمورد ارز RMSEو  R2 يارهايعملکرد مدل با مع
 يب جانبيم با شينشت رابطه مستق يقرار گرفت. دب

کوچک و کم عرض  يخاک يها کانال ندارد. در کانال
نشت کاهش و  يابتدا دب يب جانبيش شيبا افزا

 ينشت دارا که نيابد. با توجه به اي يش ميسپس افزا
 يباشد، برا يو منحصر به فرد م يمحل يها يژگيو

 z=۲ب ي، مقطع ذوزنقه با شz<۵/۱>۵/۲محدوده 
 دهد. ينشت را نشان م ين دبيکمتر

 cm/s۳-۱۰×۱/۵=kو  cm/s۳-۱۰×۸/۹=k  يبه ازا •
و  z=۵/۱و  m ۳/۰=yن نشت مربوط به يشتريب

است. در  z=۲و  m ۱/۰=y ن نشت مربوط به يکمتر
ن يشتري، بcm/s۴-۱۰ ×۳۱/۴=k يکه به ازا يصورت

 mن نشت در يو کمتر z=۵/۲و  m ۳/۰=yنشت در 
۱/۰=y  ۲و=z جه گرفت که ين نتيتوان چن ياست. م

، z=۲پس از ب يش شي، با افزاcm/s۴-۱۰ ×۳۱/۴=kدر 
شتر ينشت ب يش دبيافزا يب روير شيير تغيتأث

گر روند يد يها که در نمونهيدر حال ؛خواهد بود
 کند است. z=۲نشت پس از  يش دبيافزا

y   = 1.0021x  - 9E-05 
R²= 0.973 
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ر همه ينشت با تأث يدب يساز هيدر شب GEPمدل  •
 يط مختلف از عملکرد مطلوبيپارامترها و در شرا

 يا حاصل از آن رابطه يبرخوردار بوده و رابطه کل
نشت در  يدهد دب يق است که نشان ميخالصه و دق

ب يبا ش يميکوچک ارتباط مستق يخاک يها کانال
 ندارد. يجانب
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