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چکيده
 طراحي بهينه مقاطع،از جمله دستورالعملهای مديريت صحيح منابع آب
 طراحي مقطع کانال با کمترين ميزان تلفات آب.کانالهای انتقال آب است
شامل کمينه کردن ميزان نشت و تبخير از کانال تحت شرايط جريان
 تا کنون طراحي بهينه مقاطع کانال بر اساس.يکنواخت در کانال ميباشد
روابطي با خطای باالی در تخمين ميزان نشت بوده که ميبايست مورد
 ميزان،SEEP/W در اين تحقيق به کمک بسته نرمافزاری.بازنگری قرار گيرد
نشت در کانال برای حالتهای مختلف مدلسازی و پس از آن مناسبترين
 اين مدل با.مدل نرم بين دادههای ورودی و خروجي استخراج خواهد شد
ساير روابط تجربي مقايسه و ضمن تأييد صحت دقت باالی تخمين نشت
 از آن به عنوان روشي دقيقتر در فرآيند بهينهسازی با هدف کمينه،توسط آن
 نتايج مطالعه در قالب.کردن تلفات آب از کانال مورد استفاده قرار ميگيرد
نمودارهايي بيبعد ارائه ميشود که امکان طراحي ساده ابعاد کانال را فراهم
 نشاندهنده، مقايسه نتايج مطالعه حاضر با ساير تحقيقات مشابه.مينمايد
تغييرات قابل مالحظه ابعاد بهينه کانال بين تحقيق حاضر با ساير تحقيقات
.به دليل استفاده از روش پيشنهادی تخمين نشت ميباشد

Abstract
The optimal design of water conveyance canal sections is one
of the guidelines in management of water resources. Design of
canal section with minimum loss of water is to consider
minimizing seepage and evaporation under uniform flow
condition. So far, the optimal design of canal sections was
based on inaccurate estimates of seepage rate which needs to
be revised. In this study, the seepage from a canal in
miscellenouse conditions was modeled using SEEP/W
software. The accurate soft model between input and output
data was then extracted. Comparing the extracted soft model
with other empirical equation, indicate the high accuracy of the
selected soft model. This model were then used in optimization
process with the aim of minimizing the canal water loss. The
results are presented in terms of dimensionless graphs which
made a simple design of canal dimensions possible.
Comparing the results with other similar studies indicated the
significant changes in optimal canal dimension.
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) Salemi and Sepaskhah (2000معادالت تجربي تخمين نشت
آب از کانالهای خاکي در شبکه آبياری دشت برخوار استان اصفهان
را مورد بررسي قرار دادند .آنها دريافتند که مناسبترين معادالت برآورد
نشت آب از کانالهای اين شبکه ،معادله ديويس-ويلسون و پس از آن
مولس ورث ينيدوميا ميباشد .حيدریزاده ( )1387با مقايسه مقادير
نشت کانالهای خاکي منطقه رودشت با معادله تجربي  Inghamو
معادله تئوری نشت ودرينيکوف ،به واسنجي ضرايب اين دو معادله
پرداخت .بهراملو در سال  1390در مطالعهای موردی در استان همدان
اقدام به ارزيابي تلفات نشت در کانالهای آبياری با پوشش سنگي در
مناطق سردسير و تأثير آن بر ذخاير منابع آب پرداخته است .همچنين
ايشان در سال  1391در تحقيقي ديگر تأثير پوشش بتني بر کنترل
تلفات نشت آب از کانالهای آبياری استان مذکور را مورد بررسي قرار
داده است .در اين تحقيق تأثير پوشش بتني در کنترل تلفات آب نسبت
به قبل از پوششکاری ارزيابي گرديد .نتايج نشان داد که اختالف
معنيداری بين ميانگين تلفات نشت از کانالهای بتني و بدون پوشش
مشاهده نشده است .بر اساس تحقيقات فوق ،واضح است که روابط
ارائه شده در تخمين ميزان نشت دارای دقت کافي نبوده و نقصشان
عدم استفاده در موقعيتهای مختلف جغرافيايي است ،بنابراين تالش
برای تـخمين دقيقتر ميزان نشت از کانال منجر به ارائه تحقيقاتي
گرديد که در آنها از روشهای نويني برای محاسبه نشت استفاده شده
است.

 -1مقدمه
شبکههای آبياری عموماً با هدف انتقال آب از رودخانه يا منبع ذخيره
به دشت و توزيع آن بين کشاورزان ساخته ميشوند .لذا بايد هميشه از
نظر آب ورودی و خروجي در کنترل باشند (سهرابي و همکاران،
 .)1384با اين تفاسير واضح است که با گسترش شبکههای آبياری و
افزايش سطح زيرکشت ،مسأله کمبود آب و استفاده بهينه از آن نيز
مطرح ميگردد .در شبکههای آبياری ايران ،راندمان آبياری بسيار پايين
بوده و حتي کمتر از  30درصد است .لذا ميبايست با تدوين
سياستهای دقيق توزيع آب و آموزش کشاورزان بازده
آبياری را افزايش داد .تلفات آب در يک شبکه آبياری به
صورتهای مختلف از جمله نشت رخ ميدهد .برخي از روشهای
تجربي تخمين ميزان نشت عبارتند از :معادله  ،Inghamمعادله
 ،Oleswerth & Yennidumiaروش  ،Misraمعادله
 ،Affengendonمعادله  ،Davis Wilsonمعادله  ،Moritzمعادله
 Indianو رابطهای که توسط  Swameeدر سال  2000ارائه شده است
(.)Kraatz, 1977, Swamee et al., 2002
بايد دانست که به منظور توجيه فني پوشش انهار خاکي ،بايد ميزان
نشت مورد بررسي قرار گيرد .اين امر در بعضي از شبکههای آبياری
مختلف کشور با استفاده از روابط تجربي انجام شده است .در حال
حاضر طراحان و دستاندرکاران ساخت و ساز شبکههای مدرن آبياری
در کشور با استفاده از اين معادالت ،اقدام به محاسبه نشت آب از کانال
مينمايند (سالمي و سپاسخواه .)1385 ،اين معادالت برای مناطق
خاصي بهدست آمدهاند که الزم است برای مناطق مختلف مورد
واسنجي و صحتسنجي قرار گيرند .بايد توجه داشت که روابط فوق
تنها راهحل جهت تخمين ميزان نشت از کانال نبوده و روشهای
ديگری نيز وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره ميشود .نوری
محمديه و همکاران ( )1389به ارزيابي روشهای تجربي ،Ingham
 Moleswerth & Yennidumia ،Moritz ،Davis Wilsonو روش
 Misraنسبت به روش ذخيره آب در کانال خاکي پرداخته و نتايج
نشان داد که در بين روشهای تجربي ،روشهای  Misraو Moritz
دقت قابل قبولي در تخمين نشت در دشت قزوين داشته است.

) Chahar (2007از يک روش تحليلي دقيق برای ارزيابي ميزان نشت
از يک کانال ذوزنقهای استفاده نمود .وی بيان کرد که روش پيشنهادی
برای تعيين ميزان نشت مؤثر بوده و بر اساس آن ميتوان مقدار تغذيه
مصنوعي آبهای زيرزميني از کانالهای چند ضلعي را بهدست آورد.
) Kinzli (2010با استفاده از دادههای دستگاه  1ADCPبه تخمين
ميزان نشت از کانالهای آبياری پرداخته و بر اساس مشخصات هندسي
کانال و سرعت جريان ،رابطه تخمين نشت از کانالها را ارائه نمودند.
) Pognant (2013به کمک روش القاء الکترومغناطيس 2اقدام به
اندازهگيری ميزان نشت از کانالهای آبياری نمود و نتايج ،حاکي از
مناسب بودن اين روش در تخمين ميزان نشت از کانال در کاوشهای
ميداني است.

) Swamee and Kashyap (2001با استفاده از روش عددی تفاضل
محدود ،ميزان نشت از کانالهای بيگوشه در حالتي که سطح آب
زيــرزميني در عمــق بينهايــت قرار دارد را بهدست آوردند و
تحقيقات آنها در اين زمينـــه منجر به ارائهی دياگرامهايي شد که
) Kacimov (2003با جزييات بيشتری اين دياگرامها را توضيح داده
است.

) Rostamian and Abedi koupai (2012به کمک مدل نرمافزاری
 SEEP/Wميزان نشت آب در کانالهای خاکي را مورد مطالعه قرار
داده و به همين منظور ميزان نشت توسط مدل  SEEP/Wشبيهسازی
شده و با نتايج روش بيالن آبي مقايسه گرديد .ملکپور و همکاران
( ، )1385به بررسي اثر سطح آب زيرزميني و ضخامت اليه آبدار بر
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زير شاخه  SEEP/Wتوانايي بااليي در تخمين ميزان نشت آب از
کانال را دارد ولي با توجه به زمانبر بودن شبيهسازی توسط اين
نرمافزار ،در اين تحقيق روشي ارائه گرديد که بتواند با توجه به
پارامترهای ورودی به مدل  ،Geo-Studioميزان نشت محاسبه شده
در نرمافزار را به راحتي و با دقت قابل قبولي پيشبيني کرده و در
نهايت با بکارگيری آن در مراحل بهينهسازی مقطع کانال با هدف
کمينه کردن تلفات آب از مقطع آن ،گام موثری در رفع مشکل وارده
به نتايج تحقيقات قبلي برداشته شود .به عبارت ديگر ،در اين مطالعه
با استفاده از يکي از ابزارهای نرم موجود که از دقت بااليي در تخمين
ميزان نشت تحت شرايط مختلف بهرهبرداری در کانال را دارد،
شبيهسازی نشت به جـای استفاده از روابط تجربي و تئوری موجود
انجام گرديد و در فرآيند بهينهسازی جهت تخمين ابعاد بهينه کانالها
مورد استفاده قرار گرفت .جهت کاربردی نمودن نتايج حاصله،
نمودارهای بيبعد بر پايه مقادير بهينه ابعاد کانال تهيه شده تا براساس
آن بتوان مقادير بهينه ابعاد کانال را بدون اجرای مجدد ساختار
پيشنهادی تعيين و مورد استفاده قرار داد .بر اساس توضيحات ارائه
شده فوق ،ميتوان نوآوری تحقيق حاضر را در استفاده از مدل
 SEEP/Wجهت شبيهسازی ميزان نشت با دقت باالتر (با توجه به در
نظر گرفتن پارامترهای مؤثر بر نشت همچون اختالف تراز سطح آب
زيرزميني با کف کانال که در مطالعات قبلي عمدتاً بر پايه روشهای
تجربي و نامحدود در نظر گرفتن اين اختالف استوار بوده است و منجر
به تخمين کمتر ميزان نشت محاسباتي ميگرديد ،).کاهش زمان
اجرای مدل تعيين ابعاد بهينه کانال با توجه به برقراری ارتباط بين مدل
شبيهسازی نشت و ساختار مدل بهينهسازی و ارائه نمودارهای بيبعد
جهت تعيين ابعاد بهينه بدون اجرای مجدد مدل پيشنهادی بهينهسازی
ابعاد کانال دانست.

ميزان نشت معکوس به کانال با استفاده از نرمافزار
پرداختند .در خصوص بررسي بازده انتقال آب در شبکههای آبياری و
ارائه راهکارهايي نظير مديريت و طراحي بهينه ،تحقيقات گستردهای
نيز صورت گرفته است.
SEEP/W

) Swamee et al. (2000با استفاده از روابط بيان شده توسط
) Har (1962و ) ،Morl-Sytoks (1964موفق به يافتن رابطهای
صريح برای محاسبه نشت از کانالها شدند که از آن در بهينهسازی
غيرخطي مقطع کانال برای کمينه کردن تلفات نشت از کانال استفاده
کردهاند .اين گروه در سال  2002طراحي اقتصادی کانال را بـررسي
کردهاند .در اين تحقيق تلفات نفوذ و تبخير در قالب هزينه تحليل شده
و بر اساس رابطهای غير از رابطه مانينگ اقدام به بهينهسازی نمودند
(.)Swamee et al. 2002a
همچنين ) Swamee et al. (2000اقدام به طراحي
بهينه کانال جهت کمينه کردن تلفات آب از کانال به دو صورت تبخير
و نفوذ نمودند .آنها عالوه بر دستاوردهای خود در خصوص نشت آب
در سال  ،2000با استفاده از روابطي ميزان تبخير از سطح آب را نيــز
در معادالت خود برای بهينهســازی بهکار گرفتـــهانــد
(.)Swamee et al. 2002b
) Chahar (2007نيز در اقدامي مشابه برای مقطع منحنيالخط بر
اساس رابطه مانينگ و روابط موجود برای محاسبه تلفات نشت از
کــانــال ،بهينهسازی نشت را مورد مطالعه قرار داد .همچنيــن
) Ghazaw (2011با بيان اينکه نفوذ و تبخير عامل اصلي تلفات آب
در يک شبکه آبياری هستند اصولي برای تعيين ابعاد بهينه برای
يک دبي مشخص بهدست آورده و نتايج را به کمک يک سری
نمــودار ارائه نمـــود .در پــــي تحـقيقات )،Ghazaw (2011
) Mohammad Reazpor Tabari et al. (2014نيز در تحقيقي
کاملتر و جامعتر نسبت به ) Ghazaw (2011اقدام به بهينهسازی
مقطع کانالهای آبياری نمودهاند .در اين تحقيق عالوه بر کمينه کردن
هزينه تلفات آب از کانال ،اثرات هزينههای ساخت نيز در فرآيند
بهينهسازی لحاظ گرديد .با توجه به اينکه تاکنون تالشهای فراواني
جهت ارائه روشي مناسب در تخمين دبي نشت به عمل آمده ،اما در
اين زمينه روش دقيقي از لحاظ صحت تخمين ارائه نشده است .بايد
توجه داشت که طراحي بهينه مقاطع کانالها که به نوعي در فرآيند
بهينهسازی آنها از روابط نشت مذکور استفاده شده است ،خالي از
اشکال نبوده و ميبايست راهحل مناسبي جهت رفع ايراد وارده اتخاذ
نمود .اين در حــالي است که نــرمافزارهايي مانند  Geo-Studioدر

 -2مواد و روش اجرا
همانطور که در بخش قبل اشاره شده ،عدم ارائه رابطهای دقيق و کارا
در شرايط مختلف جغرافيايي جهت تخمين ميزان نشت از کانال از
سوی محققين ،نياز به روشي مناسب در تخمين ميزان نشت را ضروری
نموده ،تا ضمن رفع مشکل مذکور ،تحقيقات وابسته چون بهينهسازی
مقطع کانال را که با استفاده از آن صورت ميگيرد ،با دقت بيشتری
انجام داد .اين در حالي است که روشهای نويني چون مدلسازی در
نرمافزارها ميتواند فارغ از شرايط جغرافيايي منطقه ،ميزان نشت را با
دقت باالتری نسبت به روشهای قديمي مذکور تخمين بـزنند .يکي
از نرمافــزارهــای قدرتمند در ايـن زمينه Geo-Studio ،ميباشد .لذا
با توجه به رويکرد اين تحقيق ،از اين نرمافزار جهت رسيدن به روشي
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مناسب در تخمين نشت استفاده شده است .برای رسيدن به اهداف
تحقيق مطابق با فلوچارت رويکرد تحقيق در شکل  ،1الزم است ابتدا
پارامترهای الزم مؤثر در تخمين نشت به کمک نرمافزار شناسايي و
سپس به کمک آناليز حساسيت از ميزان و دامنهی اثر هر پارامتر آگاهي
کافي يافت .پس از آناليز حساسيت ترکيبهای مختلفي از پارامترهای
ورودی و بر اساس دامنه مجاز تغييرات هر پارامتر تهيه ،و به دنبال آن
هر ترکيب به کمک  SEEP/Wمدلسازی ميگردد .در هر مدلسازی،
ابعاد کانال و خصوصيات خاک بستر و اختالف تراز آب زيرزميني با
کف کانال و عمق آب در کانال به عنوان پارامترهای ورودی و ميزان
نشت به عنوان پارامتر خروجي در نظر گرفته شده است .هر ترکيب
مدل شده نيز به عنوان يک نمونه يا حالت در نظر گرفته ميشود .پس
از مدلسازی نشت در حالتهای مختلف و جمعآوری نتايج آنها به
صورت پارامترهای مستقل و وابسته ،آنها را در قالب دادههای اوليهی
الزم جهت تعيين شکل رگرسيوني بين آنها در نظر گرفته شده ،سپس
به کمک يکي از نرمافزارهای نرم موجود ،روش تخمين نشت تعيين و
پس از آن در فرآيند بهينهسازی با هدف کمينهکردن تلفات آب از کانال
استفاده شده و نتايج نهايي به صورت نمودارهايي بيبعد ارائه گرديد.
در پايان جهت نشان دادن اثر تخمين دقيق نشت در بهينهسازی ،نتايج
تحقيق حاضر با نتايج برخي تحقيقات قبلي مورد مقايسه قرار گرفته
است.
شکل  -1الگوريتم رويکرد تحقيق

 -1-2معرفی نرمافزار Geo-Studio

نرمافزار  Geo-Studioاز جمله برنامههای ژئوتکنيکي مبتني بر المان
محدود بوده که از طريق آن ميتوان آناليزهايي از قبيل تنش-کرنش،
جريان ،تراوش ،پايداری شيبها و آناليز ديناميکي را بررسي نمود.
بخش  SEEP/Wاز زير شاخههای نرمافزار  Geo-Studioاست که
در آن ميتوان شرايط تراوش و جريان آب در خاک را بررسي نمود
(جواهری و پاکنيت.)1388 ،

نحوهی کار بدين صورت است که ميبايست توسط نرمافزار
 Geo-Studioميزان نشت از کانال را بهدست آورده و با مقدار واقعي
اندازهگيری شده (جدول  ،)1مقايسه گردد .در صورتي که بين مقــدار
نشت تخمين زده شده و مقدار واقعي اندازهگيری شده تفاوتي منطقي
وجود داشته باشد ،ميتوان نتيجه گرفت که عملکرد نرمافزار قابل قبول
بوده و ميزان نشت دقيق تخمين زده ميشود .الزم به ذکر است که در
بررسيهای صورت گرفت ،به کمک شاخص آماری خطای ميانگين
مطلق باقيمانده ( 3)MAEمقايسهای بين ميزان تخمينزده شدهی
نشت با نرمافزار و ساير روابط موجود صورت گرفته که نتايج آن در
شکل  2ارائه شده است.

 -2-2صحتسنجی عملکرد نرمافزار
در تحقيقاتي که با نــرمافزارهای مــدلسازی چون Geo-Studio

صورت ميگيرند ،اطالع از صحت عملکرد نرمافزار امری ضروری بوده
که به آن در اصطالح ،صحتسنجي گفته ميشود .در اين راستا
اطالعات دقيقي از برخي از کانالهای موجود در شبکه آبياری استان
اصفهان بهدست آورده شد که جدول  1بخشي از اين اطالعات را نشان
ميدهد.

مطابق شکل  2مشاهده ميگردد نرمافزار منتخب دارای کمترين ميزان
خطای ميـانگين مطلق باقيمانده در تخمين ميزان نشت از کانال بوده
که اين موضوع دليلي بر صحت عملکرد نرمافزار ميباشد.
()1
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داشتهاند ،ولي تراز سطح آب زيرزميني نسبت به کف کانال ابتدا سيری
نزولي داشته و سپس اثر آن بر دبي نشت در اختالف ترازهای بيش از
 10متر تقريباً صفر بوده است .لـذا در تعيين دادههای ورودی اين
پارامتر سعي شده اعدادی برای مدلسازی انتخاب شوند که در محدوده
نزولي قرار دارند.

در معادله فوق متغيرهای  xmiو  xciبه ترتيب مقدار اندازهگيری
شده و شبيهسازی شـده بوده و  ، nتــعداد دادههای مورد بررسي
است .هر چه مقدار شاخص مذکور کمتر باشد دقت روش باالتر خواهد
بود.
جدول  -1اطالعات آماری مربوط به کانالهای موجود در شبکه
آبياری استان اصفهان
( )Rostamian and Abedi koupai, 2012

شماره کانال

سطح مقطع
( )𝑚2

عرض سطح آب()m

محيط تر شده ()m

نشت )𝑦𝑎𝑑(𝑚3 ⁄𝑚2 /

)𝑦𝑎𝑑(𝑚3 ⁄𝑚2 /

تبخير

1
4
6
10
11
13
16

0/159
0/514
0/976
0/553
0/902
0/174
0/592

1
2/34
2/99
2/592
2/612
1/327
2/34

1/163
2/489
2/99
2/592
2/612
1/327
2/34

0/464
0/486
0/456
0/552
0/59
1/121
0/954

0/0092
0/0092
0/0084
0/009
0/009
0/0071
0/0071

شکل  -3آناليز حساسيت پارامتر اختالف تراز سطح آب
زيرزمينی با کف کانال

شکل  -4آناليز حساسيت پارامتر عرض کف
 -4-2توليد دادههای ورودی به نرمافزار
شکل  -2صحتسنجی مدل SEEP/Wبا استفاده از شاخص

بر اساس توضيحات ارائه شده ،برای مدلسازی نشت از کانال ،برای
پارامترهای عمق ،عرض کف و شيب جانبي کانالها به ترتيب  7، 7و
 3حالت و برای اختالف تراز بين کف کانال و سطح آب زيرزميني 3
حالت در نظر گرفته شد .عالوه بر موارد بيان شده تعدادی کانال مثلثي
که در آنها عرض کف کانال صفر است ،نيز مدلسازی شده که در کل،
تعداد حاالت مدل شده توسط نرمافزار  526مـورد بوده که جدول 2
نمونهای از حاالت مدلسازی شده را نشان ميدهد .پس از توليد
دادههای ورودی به نرمافزار ،برای هر حالت ميزان دبي توسط نرمافزار
تخمين زده ميشود .اين تخمين متناظر با دادههای ورودی بوده و پس
از تخمين دبي برای کليه حاالت ،دادههای ورودی و خروجي برای
بررسي توسط مدلهای نرم مورد استفاده قرار گرفت.

خطای MAE

 -3-2آناليز حساسيت پارامترهای ورودی به نرمافزار

بطور کلي برای بررسي و تعيين رابطه بين پارامترهای مستقل و وابسته
الزم است از ميزان اثر هر پارامتر مستقل در تعيين پارامتر وابسته آگاهي
يافت .يکي از روشهای مؤثر در اين زمينه ،آناليز حساسيت است .اين
آناليز در قالب شکلهای 5 ،4 ،3و  6ارائه شده است.
مطابق اين شکلها ،پارامترهای ورودی همچون عمق ،عرض و هدايت
هيدروليکي خاک بستر کانال در کل بازههای داده شده رابطهای خطي
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تقسيم شوند .سپس با مقايسه خطای نتايج شبيهسازی و مقدار
اندازهگيری شده ميتوان مناسبتترين مدل را جهت شبيهسازی و
تخمين نشت انتخاب نمود .جهت ارزيابي کارآيي و برتری ساختار
تدوين شده ،از  4شاخص خطا که عموميت بيشتری داشته ،استفاده
گرديد که عبارتند از :شاخص توافق بين مقادير مشاهداتي و محاسباتي
( ،7)IOAشاخص متوسط قدرمطلق خطاها ( ،)MAEشاخص مجذور
ميانگين مربعات خطاها ( 8)RMSEو ضريب تبيين  . R 2 در معادالت
 2تا  ،4متغيرهای  xmiو  xciبه ترتيب مقدار اندازهگيری شده و
شبيهسازی شده بوده و  ، xmمتوسط مقادير اندازهگيری شده است.
نحوه ارزيابي مدلها بر اساس اين شاخصها به اين صورت است که
هر چه شاخصهای  IOAو  R 2به  1و ساير شاخصها به صفر
نزديکتر باشند آن مدل مطلوبتر است.

شکل  -5آناليز حساسيت پارامتر هدايت هيدروليکی خاك
بستر

n

 xci 

2

()2
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i 1
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شکل  -6آناليز حساسيت پارامتر عمق کانال

R2 

 -1-3شبکه عصبی مصنوعی

 -3بررسی مدلهای نرم و ارائه مدل برتر

شبکههای عصبي مصنوعي به عنوان يکي از مدلهای شبيهساز نرم
که از قابليت استخراج روابط غيرخطي پيچيده بين دادهها برخوردار
ميباشد ،در اين مطالعه مورد توجه قرار گرفته است .جهت استفاده از
اين مدل نرم ،بر اساس محيط نرمافزاری  ،MATLAB2013bسه
ساختار  Elman backprop ،Feed. forward backpropو
 Cascade forward backpropمورد توجه قرار گرفت .در هر ساختار
تعداد  1تا  10نرون بررسي شده و به کمک شاخص خطای ضريب
تبيين ،نقاط قــوت و ضعف اين ساختارها در تخمين ميزان نشت مورد
مقايسه قرار گرفت .بنابر نتايج تحليــل مــذکـــور روش Feed
 Forward Backpropبا تعداد  8نرون بهترين نتيجه را با ضريب
تبيين معادل  0/973ارائه ميدهد.

در اين بخش بر اساس مدلهای مختلف ،مناسبترين رابطه قابل
استخراج بين مجموعه دادههای ورودی و خروجي بررسي و در نهايت
مدل برتر جهت شبيهسازی ميزان نشت معرفي ميگردد .مدلهايي که
در اين تحقيق بهکار گرفته شدهاند شامل رگرسيون خطي (با استفاده
از نرمافزار  ،)SPSSشـبکه عـصبي مــصنوعي ( ،4)ANNشبکه
عصبي مبتني بر سيستم استنتاج فازی عصبي تطبيقي ( 5)ANFISو
رگرسيون بردار پشتيبان ( 6)SVRميباشند که نتايج هر بخش بطور
مجزا ارائه ميگردد .مطابق مطالعات صورت گرفته توسط محمد
رضاپور طبری و همکاران ( ،)1393جهت ارزيابي صحت مدل نرم
انتخابي الزم است مجموعه دادههای ورودی به سه دسته آموزش (85
درصد داده) ،آزمايش ( 15درصد داده) و صحتسنجي ( 5درصد داده)
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جدول  -2نمونهای از حاالت مدلسازی نشت در کانال
تراز سطح آب زيرزميني نسبت به
کف کانال ()m

ضريب هدايت هيدروليکي خاک بستر
()m/s

محيط تر شده )(m

عمق کانال
()m

ميزان نشت از کانال در
واحد طول ()lit/day

1

0/0000007

9

4

15/75

5

0/000001

9/49

3

19/43

5

0/0000007

11/21

2

14/66

3

0/000000054

3/2

0/75

0/0041

3

0/000000054

1/4

0/25

0/0027

يا رابطههايي جهت پيشبيني نشت ارائه ميشود .در اين مطالعه از
شاخص آماری ضريب تبيين تصحيح شده برای مقايسه اين روشها
در تخمين ميزان نشت استفاده و نتايج نشان داد که تمامي روشها
دارای قدرت تخمين نشت يکساني در مقايسه با يکديگر بوده و ضريب
تبيين دقت تخمين برابر  0/85ميباشد.

 -2-3سيستم استنتاج فازی عصبی تطبيقی

در طي دهه گذشته ،تالشهای متعددی در زمينه کابردهای منطق
فازی و سيستمهای شبکه عصبي در تحقيقات محققين مختلف
مشاهده ميگردد .سيستم استنتاج فازی عصبي تطبيقي توسط Jang
در سال  1993پيشنهاد گرديد ( .)Jang, 1993, Jang et al., 1997
اين ساختار ،شبکههای تطبيقي چند اليه است که از عناصر اصلي و
توابع سيستمهای منطق فازی حاصل شدهاند با بهرهگيری از مفاهيم
معماری شبکه و الگوريتم آموزش در مباحث شبکه عصبي در
سيستمهای فازی عصبي ،موفقيتهای زيادی در مدلسازی و کنترل
سيستمهای پيچيده بهدست آمده است .اين روش بر اساس مفاهيم
روشهای شبکه عصبي در سيستمهای فازی بسط يافته است .هدف
اصلي در اين روش آموزش شکل توابع عضويت برای سيستم فازی
است که از خصوصيات تطابقي روشهای شبکه عصبي حاصل
ميشود .در اين تحليل مشابه شبکه عصبي ،دادهها توسط روشهای
مختلف موجود مورد بررسي قرار گرفتند .در اين بررسي توابع عضويت
مختلف از جمله gbellmf, gaussmf, gauss2mf, pimf, dsingmf
و  psingmfاستفاده گرديد .نتايج اين بررسي توسط شاخص آماری
ضريب تبيين با يکديگر مقايسه شده و نتايج نشان داد که تابع عضويت
 gbellmfاز دقت باالتری برخوردار بوده و با ضريب تبيين ،0/985
بيشترين مقدار اين شاخص را به خود اختصاص داده است.

 -4-3رگرسيون بردار پشتيبان ()SVR

ماشينهای بردار پشتيبان که بر اساس اصول تئوری يادگيری آماری
استوار است ،اولين بار توسط  Vapnikدر سال  1995ارائه گرديد و
توسعه يافت ( .)Vapnik, 1998الگوريتم يادگيری اين سيستمها بر
اساس تئوری بهينهسازی مقيد استوار است و از اصل استقرايي
کمينهسازی خطای ساختاری بهره ميجويد .نکته قابل ذکر آن است
که  SVMقادر نيست شکل رگرسيوني دادههای تحقيق حاضر را
پيشبيني کند ،زيرا اين مدل قادر است دادهها را تنها در  2دسته جای
دهند .برای تعيين شکل رگرسيوني بين دادهها از قالب ديگر ماشين
بردار پشتيبان موسوم به  SVRاستفاده ميگردد .در بررسي صورت
گرفته پيش از شروع آموزش مدل ،دادهها بين مقدارهای  0/1تا 0/9
نرماليزه شدهاند .اين کار موجب ميشود اثر مقياس واقعي
کمينه شده و همه ورودیها تقريباً در يک دامنه قرار گيرند
( .)Goh and Goh, 2007اين در حالي است که به منظور گسترش
مدل غير خطي از تابع کرنل پايه شعاعي ( )rbfاستفاده شده و برای
دستيابي به مدل بهينه ،مدل ماشين بردار پشتيبان با ترکيبهای
گوناگوني از پارامترهای تعريفکننده مدل ( C, و  که به ترتيب
پارامتر جريمه ،پارامتر تنظيمکننده و عرض کرنل با پايه شعاعي
ميباشند) بر روی دادههای آموزش ،آموزش داده شده است .نتايج،
بهترين مدل را به ازای  =10-9 ،C=0/16و  =3/38که بصورت
سعي و خطا بهدست آمدهاند ،نشان داده و شاخصهای خطای مرتبط
با اين روش در جدول  3ارائه شده است.

 -3-3رگرسيون خطی به کمک نرمافزار آماری SPSS

نرمافزار  SPSSدر واقع بسته آماری برای علوم اجتماعي است ،اما بايد
توجه داشت که اين نرمافزار در آزمون فرضيههای آماری و تحليل
رگرسيون و کواريانس بسيار توانمند است .در بررسي نهايي که توسط
نرم افزار آماری SPSSصورت گرفت ،دادهها توسط روشهای مختلفي
چون  enter, stepwise, remove, backwardو  forwardمورد
بررسي قرار گرفتهاند .در اين روشها بسته به روش انتخابي ،رابــطه
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محدوديتهای مربوط به تابع هدف شامل سه قيد رابطه مانينگ،
سرعت کمينه و عدد فرود ميباشند:

جدول  -3نتايج مقايسه روشهای مختلف رگرسيونی
نام مدل نرم
IOA
MAE
RMSE
R2
شاخص خطا
0/9922
0/0065
0/0193 0/97
ANN
0/9971 0/0000231 0/00096 0/99
ANFIS
0/9465
0/0018
0/0035 0/85
SPSS
0/4692
0/0125
0/1034 0/83
SVR

()6
()7
()8

−2

5

∅(𝑦𝑛 , 𝑏, 𝑚) = 𝐴3 . 𝑃 3 − 𝑆. 𝐹 = 0
≥0

0.64

≤ 0.35

𝑛𝑦𝑉 − 0.41
𝑉

𝐷𝑔√

≤ 0.12

متغيرها در روابطه فوق عبارتند از : E :نرخ تبخير از واحد سطح آزاد
آب (𝑠 : T ، )𝑚/عرض سطح آب (𝑚)  : Se ،نشت محاسبه شده در
کانال به کمک مدل  𝑚2 /𝑠 ANFISو  : قيد مانينگ ميباشد که
به صورت يک تساوی غيرخطي بيان شده است و خود تابعي از yn
(عمق نرمال کانال)( b ،عرض سطح آب) و  mشيب جانبي کانال
ميباشد : A .سطح مقطع جريان )  : P ،(𝑚2محيط تر شده
کانال(𝑚) : S.F ،فاکتور سطح بوده و برابر  Q.n  S 0ميباشد .در
اين رابطه  : Qدبي جريان )𝑠 : n ، (𝑚3 /ضريب زبری مانينگ (بي

 -5-3تعيين مناسبترين مدل نرم

در اين بخش به کمک شاخصهای خطای ،مدلهای نرم مورد استفاده
با هم مقايسه ميگردند .بر اساس جدول  3مشخص ميشود که مدل
 ANFISبه لحاظ برخوداری از نزديکترين ميزان  R2و  IOAبه عدد
 1و نيز کمترين ميزان شاخصهای آماری ديگر ،بهترين شکل
رگرسيوني است که ميتوان در فرآيند بهينهسازی استفاده شود.

بعد) : S 0 ،شيب طولي کف کانال (بي بعد) و  :ثابت سيستم

اندازهگيری است : V .سرعت متوسط جريان يکنواخت )𝑠yn ، (𝑚/
 :عمق نرمال آب در کانال (𝑚) : g ،شتاب ثقل )  𝑚/𝑠 2و
 : Dعمق هيدروليکي کانال (𝑚) .در رابطه  ،6محدوديت دبي جريان
با استفاده از رابطه مانينگ مورد بررسي قرار ميگيرد
( .)Ghazaw, 2011, Lewis and Torczon, 2002رابطه  7که
بيانگر قيد مرتبط با سرعت جريان آب در کانال است ،بر اساس رابطه
هندوستان ارزيابي ميشود .در واقع اگر سرعت آب کم باشد ،رسوبي
که توسط آب حمل ميشود ،فرصت ته نشين شدن را يافته و در نتيجه
باعث افزايش تراز آب شده و در نهايت ظرفيت کانال را کاهش ميدهد.
از طرفي سرعت زياد جريان ميتواند کف و ديوارههای کانال را
فرسايش دهد .جهت دستيابي به طراحي بهتر و دقيقتر بهتر است که
پارامترهای جريان توسط عدد فرود (رابطه  )8نيز کنترل شود .در
کانالهای بتني ،عدد فرود ميبايست بيشتر از  0/12و کمتر از 0/35
باشد .در اين تحقيق با توجه به مطالب ذکر شده هدف بهدست آوردن
عمق نرمال و عرض کف کانال برای شيبهای جانبي متفاوت کانالها،
تحت قيود مسئله ميباشد به گونهای که هدف بهينهسازی محقق
گردد.

 -4ساختار مدل پيشنهادی تعيين ابعاد بهينه کانال
در اين تحقيق بر اساس رويکرد اشاره شده ،الزم است ابعاد کانال به
گونهای طراحي شوند که عالوه بر کمينه کردن تلفات نشت در آن،
شرايط هيدروليکي الزم در طراحي نيز ارضا شود .از آنجا که مدل
بهينهسازی بهکار رفته در اين تحقيق هدفمند و مقيد ميباشد ،تابع
هدف بهينهسازی ،تعيين مقطع بهينه کانال بطوری که تلفات آب ناشي
از نشت و تبخير در کانال حداقل است در نظر گرفته و شرايط و
محدوديتهای هيدروليکي طراحي کانال ،قيود آن خواهند بود.
 -1-4تابع هدف و محدوديتهای مدل بهينهسازی

با توجه به اينکه دو عامل تلفات آب و هزينههای مرتبط با عمليات
خاکي در طراحي بهينه کانالها حائز اهميت ميباشند و عامل دوم نيز
به نوعي مرتبط با تلفات است ،لذا در اين مطالعه بررسي ميزان تأثير
تلفات آب بر روی ابعاد بهينه کانال در مقايسه به حالتي که هر دو
عامل در نظر گرفته شود (بر مبنای مطالعات قبلي) ،مورد توجه قرار
گرفته است .الزم به ذکر است در اکثر مطالعات قبلي نيز تنها عامل
تلفات آب به عنوان پارامتر تأثيرگذار در طراحي کانالها مطرح شده
است .بر اين اساس ،تابع هدف تحقيق حاضر طراحي بهينه مقطع کانال
با کمترين ميزان تلفات آب در هــر متـر از طول کانال
تحت شرايط جريان يکنواخت در کانال ميباشد .بنابراين ميتــوان
تابع هدف را به صورت رابطه  5بيان نمود.
)𝑒𝑆 𝑍 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒(𝐸 × 𝑇 +
()5

 -2-4ساختار ابزار بهينهسازی مورد استفاده

نحوه تعيين مقدار بهينه ابعاد کانال بر مبنای ساختار پيشنهادی با
استفاده از الگوريتم بهينهسازی مبتني بر جستجوی تصادفي ميباشد.
اين روش به دليل سرعت اجرای باال ،دقت قابل توجه در دستيابي به
جواب نزديک به بهينه کلي و جستجوی تقريباً کامل فضای تصميم
موجه 9در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته است .در واقع اين روش
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ارائه نمودارها نيز به طور مشابه بهدست آورده شده است تا ضمن
يکسان بودن نحوهی ارائه آنها ،شـرايط قياس مناسبتر نتايج نيز مهيا
گردد .فرآيند ارائه نتايج و توليد نمودارهای مذکور بدين صورت است
که ابتدا با توجه به شرايط هيدروليکي مورد نظر در کانالها ابعاد بهينه
را محاسبه و نمودارهای شکل  8و  9توليد ميگردد ،سپس طي
محاسباتي که در ادامه به آن اشاره خواهد شد ،ميبايست نمودارها اوليه
را به صورت بيبعد شده ارائه نمود .وجود چنين نمودارهايي باعث ايجاد
يک ارتباط گرافيکي بين پارامترهای مطلوب و مجهول مسئله مي-
گردد ،در واقع با تقسيم مقادير عمق و عرض کف کانال بهدست آمده

با شروع از يک نقطه تصادفي در فضای موجه تصميم آغاز شده و با
استفاده از ضرايب انبساط و انقباض به سمت جواب بهينه کلي حرکت
مينمايد .در اين روش ابتدا فضای موجه متغيرهای تصميم ،ضرايب
انبساط و انقباض و تعداد تکرارهای الزم جهت دستيابي به جواب
نزديک به بهينه کلي مشخص ميشود .سپس با توجه به
محدوديتهای مدل ،جواب اوليهای به صورت تصادفي توليد ميشود.
با توجه به نقطه اوليه و نوع روش جستجو ،نقاطي حول جواب اوليه
توليد ميشود .از روشهای جستجوی در اين الگوريتم ميتوان به روش
جستجوی الگوی تعميم يافته ( 10)GPSو روش جستجوی مستقيم
شبکه هيبريدی ( 11)MADSاشاره نمود که جزييات اين دو روش را
ميتوان در مطالعه محمد رضاپور طبری و ايلبيگي ( )1393يافت.
جهت مطالعه بيشتر در خصوص الگوريتم بهينهسازی مبتني بر
جستجوی مستقيم ميتوان به مقاله )Lewis and Torczon (2002
مراجعه نمود .الزم به ذکر است در اين مطالعه از توابع موجود در
نرمافزار متلب به همراه تابع هدف و محدوديتهای کد شده در اين
نرمافزار ،جهت تهيه الگوريتم بهينهسازی مورد اشاره استفاده گرديد.

از بهينهسازی بر پارامتر بيبعدکننده  ،λکه واحد آن طول بوده،
نمودارهای بي بعد شده مربوطه ايجاد ميگردد .به عبارت ديگر:
𝜆 = 𝑆𝐹3⁄8

()9

در اين معادله 𝜆 ،عددی است بر حسب طول که دارای مقادير مختلف
ميباشد و 𝐹𝑆 ،فاکتور سطح کانال است .بر اساس مطالب ذکر شده،
جهت محاسبه مقادير بي بعد شده عمق (∗ 𝑦) و عرض کف کانال (∗ 𝑏)
خواهيم داشت که:
𝑏

𝑏 ∗ = 𝑆𝐹3⁄8

()10
= 𝑦
()11
در معادالت  10و  11مقادير 𝑦 و 𝑏 به ترتيب مقدار عمق و عرض کف
کانال بهينه شده ميباشند .روش استفاده از نمودارهای بيبعد به اين
صورت است که ابتدا با تعيين مقدار شيب جانبي (𝑚) ،دبي جريان(𝑄)،
ضريب زبری کف کانال (𝑛) و در نهايت ميزان شيب طولي کانال ( )𝑆0
و با توجه به شکل  10و  ،11مقدار ∗ 𝑦 و ∗ 𝑏 بدست آورده و سپس با
محاسبه 𝐹𝑆 به کمک معادالت  10و  ،11ميتوان مقدار بهينه طراحي
برای کانال مورد نظر را بدست آورد .در اين مرحله جهت آموزش نحوه
و
شده
ارائه
نمودارهای
از
استفاده
مقايسه نتايج تحقيق حاضر با تحقيقات ) Ghazaw (2011و
) ،Mohammad Reazpor Tabari et al. (2014چندين کانال
يکسان را طراحي و نتايج بهدست آمده از آنها مورد بررسي قرار گرفته
است .قابل ذکر است که تحقيقات مذکور به ترتيب مقاطع بهينه کانال
را با هدف کمينهکردن تلفات آب از کانال و کمينهکردن هزينه احداث
کانال تهيه کردهاند.
𝑦
𝑆𝐹 3⁄8

 -5ارائه نتايج
همانطور که پيشتر اشاره شد ،در اين تــحقيق پس از مدلسازی
نشت از کانال ،با بکارگيری شکل رگرسيوني مناسب در بهينهسازی
مقطع کانال با هدف کمينهکردن تلفات آب ،اقدام به ارائه ابعاد بهينه
کانال شده است .مقاطع مورد بررسي در بخش نتايج شامل مقطع
ذوزنقهای و مقطع مستطيلي بوده که در شکل  7به آنها اشاره شده
است.

شکل  -7مقاطع کانالهای مورد بررسی (الف) مقطع
ذوزنقهای( ،ب)مقطع مستطيلی

بهينهسازی در مقاطع مذکور ،برای دبيهای  1تا  10مترمکعب بر ثانيه
و شيبهای جانبي متعددی از صفر تا  1/75صورت گرفته و در محدوده
𝐸𝐾 از  0/5الي  5صادقاند .نتايج بهينهسازی در قالب نمودارهای شکل
 8تا شکل  11نشان داده شده است .الزم به ذکر است که عالوه بر
آنکه پارامترهای موجود در اين نمودارها اقتباسي از پارامترهای موجود
در نمودارهای ارائه شده توسط محققين پيشين بوده ،نحوهی تهيه و

∗

مثال اول :مطلوب است طراحي بهينه کانالي مستطيلي شکل با
مشخصات زير:
m3
, S 0  0.0004, n  0.016,
s
m
m
E  3.0
, k  1.5
year
year

Q  6.25
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حل به روش تحقيق حاضر:
, m  0.0

3

s

 0.5, Q  6.25 m

E

 ، kبا توجه به شکلهای 10

و  ،11مقادير  y  , bبه ترتيب برابر با  2/6و  0/66تعيين ميشوند.
= 5

)6.25(0.016
√0.0004

= 𝐹𝑆 𝑏 ∗ = 2.6, 𝑦 ∗ = 0.6,
3
8

𝑏 = 𝑏 ∗ × [𝑆𝐹 ]= 2.6 × 1.82 = 4.73 ≈ 4.7 m
3

𝑚 𝑦 = 𝑦 ∗ × [𝑆𝐹 8 ] = 0.66 × 1.82 = 1.2

مثال دوم :با توجه به اطالعات مثال قبل ،مطلوبست طراحي بهينه
کانالي ذورنقهای با شيب جانبي .m=0.5
شکل  -8نمودارعمق آب در برابر فاکتور سطح به ازای

حل به روش تحقيق حاضر:

شيبهای جانبی مختلف

3

 ، k  0.5, Q  6.25 m , m  0.5با توجه به شکلهای  10و
E
s


 ،11مقادير  y , bبه ترتيب برابر با  2/45و  0/62تعيين ميشوند.
= 5

)6.25(0.016
√0.0004

= 𝐹𝑆 𝑏 ∗ = 2.45, 𝑦 ∗ = 0.62,
3
8

𝑏 = 𝑏 ∗ × [𝑆𝐹 ] = 2.45 × 1.82 = 4.459 ≈ 4.5 m
3

𝑦 = 𝑦 ∗ × [𝑆𝐹 8 ] = 0.62 × 1.82 = 1.12 ≈ 1.1 m

با توجه به مقادير بهدست آمده به روش تحقيق حاضر و مقادير محاسبه
شده برای همين مسئله توسط ديگر محققين ميتوان مقايسهای بين
ابعاد محاسبه شده انجام داد .در جدول  4مقادير محاسبه شده توسط
محققين مختلف از جمله تحقيق حاضر نشان داده شده است .الزم به
ذکر است که جدول  5ساير پارامترهای هيدروليکي در مثالهای مذکور
را جهت مقايسه نتايج محققين با تحقيق حاضر نشان ميدهد.
بر مبنای نمودارهای بيبعد نتايج زير ارائه ميشود:
● با توجه به شکل  8مشاهده ميگردد که عمق کانال با افزايش مقدار
فاکتور سطح افزايش يافته است .نکته حائز اهميت آن است که شيب
جانبي کانالها تأثير نسبتاً کمي در روند صعودی افزايش عمق داشته
است .اين در حالي است که با افزايش مقدار فاکتور سطح کانال مقدار
عرض کف کانال ابتدا کاهش يافته و پس از آن بطور کلي روند کاهش
متوقف گرديده است (شکل  .)9در تغييرات مذکور ،مقادير مختلف شيب
جانبي کانال ،نقش موثـری را ايفا کردهاند ،بطوری که برای کانال
مستطيلي ( )𝑚 = 0بيشترين مقدار عرض کف طراحي شده را به خود
اختصاص داده و کانال ذوزنقهای با شيب جانبي  𝑚 = 1.75کمترين
عرض کف را به خود اختصاص داده است .به عبارت ديگر با افزايش
ميزان شيب جانبي کانال مقدار عرض کف کانال کاهش داشته است.

شکل  -9نمودار عرض کف کانال در برابر فاکتور سطح به
ازای شيبهای جانبی مختلف

شکل -10نمودار عمق آب بی بعد شده در برابر شيب جانبی
به ازای دبیهای مختلف
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) Mohammad Reazpor Tabari et al. (2014و تحقيق حاضر در
مثالهای يکسان حل شده ،ميتوان گفت:
● با توجه به جدول  4مشاهده ميگردد که برای کليه روشهای
مذکور مقدار عرض کف در کانال مستطيلي بيشتر از مقدار عرض کف
کانال ذوزنقهای ميباشد و اين در حالي است که در روش پيشنهادی
مقادير به طور نسبي از دو روش ديگر بيشتر بوده و اين اختالف ميتواند
به دو دليل ذيل نسبت داد:
اوالً :در مطالعات ) Ghazaw (2011بهدليل استفاده از روابط
تجربي مقدار نشت کمتر تخمين زده شده و لذا ابعاد کمتری نيز
جهـــت طــراحــي پيشنهــاد گرديده است .دوماً :در تحقيـــق
) ،Mohammad Reazpor Tabari et al. (2014بهدليل در نظر
گرفته اثر هزينه ،عليرغم در نظر گرفتن اثر نشت ،اين ابعاد نسبت به
مطالعه فعلي کمتر پيشنهاد شدهاند.
● در خصوص مقدار عمق آب در کانالهای طراحي شده (جدول ،)4
کانالهای ذوزنقهای نسبت به کانال مستطيلي به سبب دارا بودن شيب
جانبي ،دارای عمق جريان کمتری بودهاند .اين در حالي است که روش
پيشنهادی به طور نسبي برای هر دو کانال عمق کمتری را پيشنهاد
ميکند .دليل بيشتر بودن ميزان عمق توسط ديگر محققين را ميتوان
به عدم محاسبه دقيق ميزان نشت در روند بهينهسازی و طراحي آنها
نسبت داد.
● با توجه به جدول  5مشاهده ميشود که به طور نسبي سرعتهای
بهدست آمده برای کانال مستطيلي کمتر از سرعت در کانال ذوزنقهای
ميباشــد .علت اين امر را ميتوان به وجود شيب جانبي در کـانــال
ذوزنقهای که باعث کاهش سطح مقطع کانال شده است نسبت داد .اما
به هر حال ميزان سرعتهای بهدست آمده در روش پيشنهادی در
محدوده مجاز بوده و اين پارامتر به سبب اختالف ناچيز در قياس با
نتايج تحقيقات ديگر قابل قبول است.

شکل  -11نمودار عرض کف کانال بی بعد شده در برابر شيب
جانبی به ازای دبیهای مختلف

بر اساس شکلهای  10و  11مشاهده ميشود که با افزايش دبي
طراحي ،ميزان عمق بيبُعد کانال نيز افزايش يافته و در مقابل ،مقدار
عرض کف بيبُعد کانال دچار کاهش شده است .به عبارت ديگر برای
شيبهای جانبي يکسان ،طراحي کانال با دبي  1مترمکعب بر ثانيه
دارای کمترين مقدار عمق بي بُعد و بيشترين عرض کف بيبُعد بوده و
برای طراحي کانال با دبي  10متر مکعب بر ثانيه و با شيب جانبي
يکسان ،کمترين عرض کف بيبُعد و بيشترين عمق بي بُعد بدست
خواهد آمد.
● بايد توجه داشت که برای شيب جانبي اختالف مقادير بيبُعد از
دبيهای کمتر به باال ،نزولي است بگونهای که در دبيهای بيش از 7
متر مکعب بر ثانيه تغييرات مقادير بيبُعد چندان محسوس نيست .علت
اين امر نحوه کمينه کردن ميزان تلفات آب توسط روش بهينهسازی
ميباشد .زيرا با افزايش عمق کانال ميزان نشت و با افزايش عـرض
سطح آب ،ميزان تبخير افزايش مييابد.
بــا تــوجـــه بـــه نتـــايــج روشهـــــای )،Ghazaw (2011

جدول -4مقادير محاسباتی کانالهای مثالهای اول و دوم توسط تحقيقات مختلف
مشخصات کانال
دبي کانال (متر مکعب بر ثانيه)

تحقيق حاضر

)Ghazaw (2011

)Mohammad Reazpor Tabari et al. (2014

ذوزنقهای

مستطيلي

ذوزنقهای

مستطيلي

ذوزنقهای

مستطيلي

6/25

6/25

6/25

6/25

6/25

6/25

ضريب زبری

0/016

0/016

0/016

0/016

0/016

0/016

شيب طولي کانال

0/0004

0/0004

0/0004

0/0004

0/0004

0/0004

نرخ تبخير (متر بر سال)

3

3

3

3

3

3

هدايت هيدروليکي کانال (متر بر سال)

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

شيب جانبي کانال

0/5

0

0/5

0

0/5

0

عرض کف کانال (متر)

4/5

4/7

1/5

2/44

3/37

4/3

عمق کانال (متر)

1/1

1/2

2/13

2/35

1/37

1/32
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جدول  -5مقايسه پارامترهای هيدروليکی کانالهای مثالهای اول و دوم توسط تحقيقات مختلف
نتابج
تحقيق حاضر
)Ghazaw (2011
Mohammad Reazpor Tabari et
)al. (2014

پيرامون مرطوب

سطح مقطع (متر

سرعت متوسط (متر

عرض سطح آب

عمق هيدروليکي

عدد

(متر)

مربع)

بر ثانيه)

(متر)

(متر)

فرود

مستطيلي

7/1

5/64

1/1

4/7

1/2

0/32

ذوزنقهای

6/95

5/56

1/12

5/6

1

0/35

مستطيلي

7/14

5/73

1/09

2/44

2/35

0/23

ذوزنقهای

6/3

5/46

1/14

3/63

1/51

0/3

مستطيلي

6/94

5/68

1/1

4/3

1/32

0/31

ذوزنقهای

6/43

5/56

1/13

4/74

1/17

0/33

مقطع

● با مقايسه مقادير مرتبط با سطح مقطع و پيرامون مرطوب (جدول
 )5بدست آمده توسط سه تحقيق ،ميتوان دريافت که تغييرات قابل
مالحظهای در سطح مقطع بهينه کانالهای مستطيلي و ذوزنقهای
مشاهده نميشود اما پيرامون مرطوب کانال ذوزنقهای در تحقيق حاضر
به ترتيب به ميزان  10و  8درصد بيشتر از تحقيقات )Ghazaw (2011
و ) Mohammad Reazpor Tabari et al. (2014بهدست آمده
است .علت اين امر را ميتوان در دقت پايين محاسبه ميزان نشت در
تحقيق ) Ghazaw (2011و لحاظ نمودن پارامترهای هزينهايي در
تحقيق ) Mohammad Reazpor Tabari et al. (2014دانست.
همچنين همانطور که از عرض و عمق بهينه کانالها (جدول )4
برميآيد ،ناديده گرفتن مؤلفههای مرتبط با هزينه عمليات خاکي در
طراحي بهينه کانال عمدتاً در کانال ذوزنقهايي منجر به تغييرات قابل
توجه در ابعاد بهينه کانال ميشود.
● مقادير اعداد فرود بدست آمده که در جدول  5نشان داده شدهاند،
همگي در محدودهی مجاز عدد فرود بوده و ميزان آن در کانال
مستطيلي عموماً کمتر از کانال ذوزنقهای ميباشد .علت اين امر نيز
مربوط به بيشتر بودن مقدار عمق هيدروليکي در کانال مستطيلي نسبت
به عمق هيدروليکي در کانال ذوزنقهای ميباشد.

است.از سوی ديگر با توجه به اعداد فرود موجود در جدول  5پيشنهاد
ميگردد در صورتي که ميزان رسوبات حامل در جريان کانال زياد باشد،
در شرايط هيدروليکي يکسان بهتر است از کانال ذوزنقهای برای انتقال
آب استفاده نمود ،زيرا باالتر بودن عدد فرود در کانال ذوزنقهای نسبت
به کانال مستطيلي نشاندهنده فراهم بودن شرايط حمل رسوبات
ميباشد .بر مبنای رويکرد ارائه شده در اين تحقيق پيشنهاد ميشود
مواردی همچون :بررسي نحوه محاسبه ميزان تبخير آب جاری ،که
کمتر از آب ساکن است ،و لحاظ نمودن آن در ساختار پيشنهادی،
بررسي وضعيت ضخامت بستر کانال و اثرات آن بر روی نشت از کانال
و محدوديتهای شيب جهت اجرا در کانالهای خاکي جهت مطالعات
آينده مورد توجه قرار گيرد.
پینوشتها
1- Acoustic Doppler Current Profilers
2- Electromagnetic Induction
3- Mean Absolute Error
4- Artificial Neural Network
5- Adaptive Neural Fuzzy Inference System
6- Support Vector Regression
7- Index of Agreement
8- Root Mean Square Error
9- Feasible Decision Space
10- Generalized Pattern Search
11- Mesh Adaptive Direct Search

 -6جمعبندی
در اين مطالعه با استفاده از روشي دقيق در تخمين ميزان نشت اقدام
به طراحي بهينه کانال آبياری شدهاست .از نتايج چنين بر ميآيد که
ميزان نشت عامل موثری در طراحي ابعاد بهينه کانالها بوده چرا که
اگر ميزان آن دقيق تخمين زده نشود ابعاد بهينه کانال دستخوش
تغييرات محسوسي خواهد شد .به هر حال با در نظر گرفتن موارد بيان
شده در بخش نتايج ،پيشنهاد ميگردد که در صورتي که در مسير
احداث کانال محدوديت اجرای وجود داشته باشد ،در شرايط هيدروليکي
يکسان ،بهتر است از کانال مستطيلي بجای کانال ذورنقهای استفاده
گردد ،زيرا بر خالف کمتر بودن عرض کف کانال ذوزنقهای نسبت به
کانال مستطيلي ،کانال مستطيلي از عرض سطح آب کمتری برخوردار
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