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چکیده
یکی از مشخصههای مهم در مطالعۀ هیدرولیکی و اکوهیدرولوژیکی جریان در رودخانهها ،مقاومت پوشش

گیشاهی در مقا ش

جریان ،نیروی درگ و ضریب درگ هدستآمده است .ضریب درگ تشا خصویشیاج جریشان ،مشخصشاج تشراکم و توزیش
پوش

گیاهی است و اغلب ا استفاده از روا ط تجر ی که دقت مطلو ی ندارند ،تخمین زده مشیششود .در تققیشح ضاضشر ،شا

هدف هبود دقت و استخراج روا ط هینه رای ضریب درگ جریان در کانالهای رو شاز ضشاوی پوشش

گیشاهی مسشت ر  ،از

رویکرد هینهسازی پارتو و رنامهریزی یان چندژنی در ترکیب ا الگوریتم دسته ندی ضداکثر عدم تشا ه استفاده شده است .ا
آنالیز ا عادی ،مت یرهای ضاکم ر پدیده ه یورج دون عد استخراج شده و سپس ،تعداد  910سشری دادۀ انشدازهگیشریششدۀ
مر وط ه ضریب درگ پوش

گیاهی ،مشخصاج هیدرولیکی جریان و پوش

گیاهی تهیه شد و روا ط یریقی رای تخمین

ضریب درگ ه دست آمد .ررسی نتایج مدل پیشنهادی نشان داد مدل یادشده شا  R2=0.9, RMSE=0.41, MPE=17%دقشت
سیار یشتری نسبت ه روا ط تجر ی دارد و  20درید کمتر ودن خطای را طۀ هینۀ پیشنهادی از روا ط تجر ی ،یانگر کارایی
مطلوب آن است .همچنین ،تقلی مفهومی را طۀ پیشنهادی نشان داد عالوه ر سادگی فرم را طۀ هینه ،مفاهیم فیزیکی ضاکم ر
پدیده و اجزای مؤثر ر مقاومت درگ جریان را نیز هخو ی استنتاج کرده است .نا راین ،کارآمدی مدل جدید پیشنهادی نسبت
ه مطالعاج قبلی تأیید شده است و میتوان از نتایج آن در مطالعاج و مدلهشای هیشدرولیکی و اکوهیشدرولوژیکی جریشان در
رودخانهها و کانالها در شرایط وجود پوش
کلیدواژگان :هینهسازی پارتو ،پوش

* نویسندۀ مسئول

گیاهی استفاده کرد.
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مقدمه
وجود پوشش گیاهی در رودخانه هها و وتلنهدها آبهی بها
ایجههاد مواومهه اضهها  ،تههیریز ایههاد بههز زاینههدها
هیهههدرودینامیکی ،هیهههدروییکی ،یزیکهههی و بیویهههو یکی
اکوسیستمها آبی دارد ] .[1در جزیان کانالها روباا در
حضور پوشش گیاهی عالوه بز مواوم بزشی مزاها ،نیزو
مواوم و درگ ب وجودآمده اا ساق  ،شاخ و بزگ گیاههان
نیز مؤرز اس ] .[2درگ به وجودآمهده اا پوشهش گیهاهی
سبب کاهش دبی جزیان ،کاهش سهزع جزیهان ،ا هزایش
تزاا سطح آب ،کاهش ظز ی انتوهال ،تسهکی و تفییه
سزع سیالب ،ا زایش ریسه سهی گز تگهی ،و کهاهش
زسههایش و ا ههزایش ت ه نشههینی رسههوبا در کانههالههها و
رودخان ها میشهود ] [3و تفمهی ضهزیب درگ بزاسها
مطایعا آامایشگاهی با اسهتوان هها بها قطهز  dدر نوهش
پوشش گیاهی انجام شهده اسه ]3هه  . [5تهیریز مواومه
ب وجودآمده اا پوشش گیاهی توسط نیزو درگ و ضزیب
درگ  Cdطبق رابطۀ  1بیان میشود:

FD
()1

1
ρAU ref2
2

Cd 

ک در ای رابط  FD ،نیزو درگ ب وجودآمهده اا پوشهش
گیاهی r ،جزم مفصوص آب A ،مساح

پوشهش گیهاهی

در مواب جزیان ک بزا استوان بزابز  dLاسه  L ،ارتیها
استوانۀ داخ آب و  Urefسزع

مزجع اس  .بها توجه به

شد تزاکم پوشش گیاهی ،سهزع متوسهط منیه ،Up
))𝜆  𝑈𝑝=𝑈∕ (1−𝜆) =𝑄 ∕ (𝑊ℎ (1 −پهارامتز مناسهبتهز
نسب ب سزع جزیان در باالدس اس ] .[6در اینجا W
عزض جزیان 𝜆 =π𝑛 𝑑 2 ∕4 ،درجۀ تزاکم پوشش گیهاهی در
واحد سطح و  nتعداد استوان ها در واحد سطح بستز اس .
در مطایعا متعدد پارامتز  UPب عنوان سهزع مبنها در
محاسبا ضهزیب درگ اسهتیاده شهده اسه [ 7 ،3و .]8
ضههزیب درگ  Cdمعمههوالً بهه روش مسههتویم و اا طزیههق
اندااهگیز مستویم نیزو درگ با استیاده اا سنسهورها
شههار و نیههزو ] 9و  [10و یهها اا طزیههق تعههادل نیزوههها
مواومتی مؤرز بز پوشش گیاهی ] [11تعیی مهیشهود .در
روشها غیزمستویم نیز ضزیب درگ اا طزیق مدلساا
عدد و س بعهد میهدان جزیهان و آشهیتگی ] 12و [13

محاسب میشود و یا اینک با استیاده اا روابط تجزبهی ]،2
14ههه  [16تفمههی اده مههیشههود .در وههدان تجزیههزا
آامایشههگاهی ،انههدااهگیههز مسههتویم نیههزو درگ Cd ،بهها
تعادل نیزوها در واحد جزم سیال عبور اا پوشش گیاهی
تعیی میشود (رابطۀ :)2
()2

1
h
C D ahU 2  1  λ  gh
2
x

در ای رابط ضزیب مواومه

1  λ C bU 2 

ا هطکاک h ،Cb=0.001

 𝜕ℎدر جزیان غیزیکنواخ
عمق جزیان،
𝑥𝜕

شیب سهطح آب و

در جزیان یکنواخ شیب بستز کانهال a ،تهزاکم در واحهد
سطح اس  .در ایه رابطه عبهار اول سهم هر درگ
ب وجودآمده اا مواوم بستز اس که  0/82تها  6در هد
مواوم ک جزیان را ب خود اختصاص میدههد و نسهب
ب مواوم درگ پوشش گیاهی نها یز اسه  .عبهار دوم
سم ر ،درگ ب وجودآمده اا پوشش گیهاهی اسه  .بها
توج ب نا یز بودن مواوم بستز نسب ب مواوم درگ،
 Cdاا رابطۀ  3قاب محاسب اس :
()3

h
x

2 g 1  λ 
2

aU

Cd 

در سههالههها اخیههز مطایعهها بسههیار بهها اسههتیاده اا
روشها محاسهباتی هوشهمند سیسهتم اسهتنتان نزو هاا ،
1

شبکۀ عصبی مصنوعی ،بزنام نویسی نتیه ( ،)GPماشهی
بزدار پشتیبان و بزنامه نویسهی بیهان ن )GEP( 2در تحلیه
زایندها هیدروییکی ب عنوان جایگزی روشها کالسی
انجام شده اس ] .[15پیشبینی ضزیب پزاکندگی طهویی در
جزیهان کانهالهها روبهاا ] ،[15بهزآورد مواومه جزیههان در
پوشش گیاهی ] ،[16بزآورد ظز ی انتوال جزیان در موهاطع
مزکب ] ،[17زسایش پایاب سزریزها و سااهها آبهی ]،[18
دبی جزیان رودخانه ] ،[19سهزع جزیهان عبهور اا درون
پوشش گیاهی ] [20اا جمل موارد هستند ک کاربزد مو ق
مدل مبتنی بز بزنام ریز بیان ن در مزندسهی رودخانه را
نشان میدهند .با توج ب محدودی هها موجهود در امینهۀ
اندااهگیز مستویم و تفمی دقیق ضزیب  Cdاا ی طزف و
اهمی ویژۀ ای ضزیب در مطایعا اکوهیهدرویو  ،جزیهان،
1. Genetic Programming
2. Gene Expression Programming

ریاحی مدوار :تخمین ضریب درگ در کانالهای روباز با پوشش گیاهی مستغرق با استفاده از تحلیل پارتو و ...

رسوب و آیودگی در رودخان ها با پوشهش گیهاهی ،تحویهق
حاضز با هدف توسعۀ روابط بزین بزا تفمی ضزیب  Cdبها
دق و کارایی بزتز و محدودۀ شزایط وسیعتز نسب ب روابط
تجزبی قبلی انجام شده اس  .نوآور ا هلی تحویهق حاضهز،
توسعۀ روابط با مبنا یزیکی بزا تفمی ضهزیب درگ Cd
با رویکزد تزکیب انتفاب ایزمجموع ها با روش حداکثز عهدم
تشاب  )SSMD( 1و بزینه سهاا پهارتو بزنامه ریهز بیهان
ند نی )POMGGP( 2با استیاده اا ی پایگاه دادها وسیع
و بزبود دق تفمی  Cdنسب ب روابط قبلی اس .

ک در ای رابط  adدرجۀ تزاکم پوشش گیاهی و  aتهزاکم
در واحههد سههطح اس ه  .کوتیههار و همکههاران ( )2009بهها
بزااش رگزسیون ندگان بز دادهها آامایشهگاهی رابطهۀ
 7را بزا ضزیب درگ پیشنزاد دادهاند ]:[7
()7

50

3

C d  1.53(1  0.45ln 1  100λ )Re

تانینو و نر ( )2008بزاسا

رابطۀ ارگان ( )1952که

ا انز رو بستز متفلف را بیان میکند ،رابطهۀ  8را
بزا محاسبۀ ضزیب درگ جزیان عبور اا درون پوشهش
گیاهی ارائ دادهاند ]:[8

مواد و روشها
روابط تخمین ضریب درگ جریان در کانالهای با پوششش
گیاهی

روابط مفتلیی بز مبنا دادهها آامایشگاهی و عهدد و
تحلی تجزبی بزا  Cdپیشهنزاد شهده اسه که در ایه
مطایع بزرسی و ارایابی شدهاند .رابطۀ ضزیب درگ جزیان
اطزاف ی استوانۀ منیزد ب ور رابطۀ  4توسهط وایه
( )2006پیشنزاد شده اس ]:[21
()4

3

2

C d  1  Re

و𝜇

ک در ای رابطه 𝜇 ∕ 𝑑𝑈𝜌 = 𝑒𝑅 عهدد رینویهدا اسه
یزجه دینههامیکی آب اسه  .توجه شههود که بههزا یه
ت استوان  𝜆= 0و  U=Upاس  .نا و همکهاران ()1996
با استیاده اا مدلساا عدد و مدل آشیتۀ  k-eمعادیهۀ
 5را بزا ضزیب درگ پیشنزاد دادهاند ]:[24
1000
for Re  1000
R e0.25

()5

0.001 2
) , 1.15 for
20.5R e2

Cd 

( C d  Min (0.976 
1000  Re  1000

937

α

C d  2  o  α1 
 Re


()8

ک در ای رابط 𝑜𝛼 نشاندهنهدۀ مواومه و ا ه انهز
مزبوط ب تنش بزشی سیال و یزجه سهیال رو پوشهش
گیاهی اس و  𝛼1مواوم و ا انز مزبوط ب اینزسی
سیال و جزیان در بزخورد با پوشش گیاهی اسه و ارهزا
مواوم تنش بزشی جدارۀ پوشش گیاهی و مواوم تهودۀ
پوشش گیاهی را شام مهیشهود .تنینهو و نهر در نزایه
رابطۀ  9را بزا تفمی ضزیب درگ پیشنزاد دادهاند:
C d  2  0.46  3.8λ 

()9

نگ و گوی ( )2011بها تعزیه شهعا هیهدروییکی
متناسب با پوشش گیاهی ب هور )𝜆 rv= π(1−𝜆)d/(4و
استیاده ب عنوان مویا طول در محاسبۀ عهدد رینویهدا،
رابطۀ  10را بزا ضزیب درگ پیشنزاد داده و با بزااش آن
بز دادهها موجود رابطۀ  10را بزا ضزیب درگ پیشنزاد
دادهاند ]:[2
()10

Re 
50

( 0.7 1  exp
)
Re 0.43
15000



Cd 

یبزتی و نر ( )2004نیز با مدلساا عهدد میهدان
جزیههان عبههو اا درون پوشههش گیههاهی رابطهۀ  6را بههزا
محاسبۀ ضزیب درگ ارائ دادهاند ]:[25

همچنی  ،تینوکهو و کهاون ( )2013نیهز رابطهۀ  11را
بزا ضزیب درگ بزاسا درجۀ تهزاکم پوشهش گیهاهی و
مستو اا عدد رینویدا پیشنزاد دادهاند:

C dc  1  10Re

C d  2  0.58  6.49λ 

3

()6

2

C dc
1.16.  9.31ad   38.6(ad )2  59.8(ad )3
1.16

Cd 

()11

نگ ( )2013با استیاده اا میزوم مدل شهب سهیال و
تعزی قطز بهدون بعهد  𝑑∗=(2𝐶𝑑𝑅𝑒𝑝2 ∕π) 1∕3رابطهۀ  12را
بزا ضزیب درگ پیشنزاد داده اس

1. Subset Selection of Maximum Dissimilarity
2. Pareto Optimal Multi-Gene Genetic Programming
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 1 S
1  80λ
( C d  11
Re ) 0.75  0.9[1  exp(1000
]
1

80
λ
Re
1  S 


  1 s
1 S
(1.2 1  exp(
Re )0.7  
4500(1

80
λ
)

 1 λ

متوسط

ک در ای رابط  Reعدد رینویدا مبتنی بز سزع
حیهزها  Upو قطهز اسهتوانۀ  dبه هور 𝜇∕ 𝑑𝑝𝑈𝜌= 𝑒𝑅
اس  .با توج ب اینک در کانالها حاو پوشش گیهاهی
تزاکم پوشهش گیهاهی وجهود دارد و تهیریزا بهزهمکنش
پوشش گیاهی و میدانهها جزیهان رانویه وجهود دارنهد،
استیاده اا رابطۀ ت استوانۀ یادشده دق مطلوبی ندارد .ب
همی منظور ،با تغییز میزوم سزع مبنا در محاسبۀ عهدد
رینویدا رابطهۀ  13بهزا ضهزیب درگ توسهط وان رو یه
( )2018پیشنزاد شده اس ]:[22
()13

2

C d ,c  1  Rec 3

ک در ای رابط  Cd,cو  Recضزب درگ پوشهش گیهاهی و
عدد رینویدا مبتنی بز سزع  Ucهستند ک – Uc=𝑈∕ ( 1
) 𝑦𝐿 𝑑/و 𝑦𝐿 ا لۀ عزضی بی دو استوان اس  .سهانوید و
همکاران ( )2018با توج ب معادیهۀ ارگهان ،معادیهۀ  14را
بههزا تفمههی ضههزیب درگ در جزیههان عبههو اا پوشههش
گیاهی بزاسا بزااش رگزسیونی ارائ دادهاند ]:[23
()14

 6475d  32

Cd  2
 17d  3.2λ  0.5 
Re



ییههو و همکههاران ( )2020رابطهۀ  15را بههزا محاسههبۀ
ضههزیب درگ جزیههان عبههور اا درون پوشههش گیههاهی
پیشنزاد دادهاند:
()15

189
 0.82  ψ 2  6.02λ
Re

Cd 

در ای رابط 𝜓 ضزیب انسداد پوشهش گیهاهی اسه .
بزرسی روابط موجود بزا ضزیب درگ نشان میدهد ایه
روابط بزاسا مدلها دادهمبنا رگزسیونی و یا بهزااش
منحنی با شک تابع میزوض اویی  ،توسع یا ت اند و وهط
در محدودۀ دادهها استیادهشهده در بهزااش روابهط قابه
استیاده هستند و بزا شزایطی زاتز اا محهدودۀ دادهها
بزااشیا ت دق قاب اعتماد ندارند و همچنی  ،بزخی اا
ای روابط اا نظز یزیکی میزوم مشفصی ندارنهد ] .[3به
همی دیی  ،در ایه تحویهق بها گهزدآور مجموعه ا اا
دادههها آامایشههگاهی وسههیعتهز بهها روش بیههان نههد نی

رابط ا با دق بزتز نسب به روابهط و روشهها قبلهی
بزا تفمی ضزیب درگ توسع یا ت اس .
آنالیز ابعادی و دادههای آزمایشگاهی

همانگون ک پیشتز بیان شهد ،طبهق مطایعها و روابهط
توسع یا تۀ قبلی ،ضزیب درگ در جزیان عبور اا پوشش
گیاهی تابعی اا مشفصا هیدرویی جزیهان ،خصو هیا
پوشش گیاهی و هندسی پدیده اس (رابطۀ :[3] )16
()16

Cd C d , d , Lx , L y , U P , μ , ρ , λ , ξ   0

ک در ای رابط  Lxا لۀ بهی دو ردیه پوشهش گیهاهی در
جز جزیان Ly ،رابطۀ بی دو ردی پوشش گیاهی در جزه
عزضی 𝜉 ،ضزیب بدون بعد بیانگز ایگو توایع پوشش گیاهی،
𝑑𝐶∅ زم تابعی پدیده اس و بویۀ پارامتزهها پهیشتهز معز هی
شدهاند .با انتفاب 𝜌  d, 𝑈𝑃 ,ب عنوان متغیزها ا هلی و انجهام
آناییز ابعاد تابع ایز ب دس میآید (رابطۀ :)17
()17



d d ρU p d
C d C d , , ,
, λ, ξ   0


Lx L y
μ



در ای رابط پارامتز دوم نیهز اا تزکیهب پهارامتز سهوم و 𝜆

قاب محاسب اس و ح ف میشود .پارامتز بدون بعد سهوم به
عنههوان ضههزیب انسههداد پوشههش گیههاهی (

𝑑

𝑦𝐿

= 𝜓) تعزی ه

میشود و پارامتز زارم عدد رینویهدا گیهاه  Repاسه ] 3 ،1و
 .[16پارامتز 𝜉 ارهزا ایگهو توایهع پوشهش گیهاهی را نشهان
میدهد و ب عل تیریزگ ار اندک و مشکال اندااهگیهز آن
در تحویوا قبلی اا آن زف نظز شهده اسه [ 26 ،8 ،3 ،1و
 ]27و در ای تحویق نیز ب عل نبهود دادههها آامایشهگاهی
ح ف شهده اسه  .بنهابزای  ،هزم نزهایی و بهدون بعهد رابطهۀ
پارامتزها مهؤرز بهز ضهزیب درگ در جزیهان عبهور اا درون
پوشش گیاهی ب ور رابطۀ  18استیاده شهد و سه متغیهز
بدون بعهد به عنهوان پارامتزهها ورود مهدل  POMGGPو
ضزیب دراگ ب عنوان پارامتز خزوجی انتفاب شده اس :
()18

) C d  3, Cd (ψ , Rep , λ

در مطایعۀ حاضز تعهداد  910سهز دادۀ انهدااهگیهز
ضزیب درگ ک اا مطایعا محووان مفتل [ 23 ،16 ،8و
 ]28گزدآور و پاالیش شده اس  ،استیاده شد .در جدول
 ،1محدودۀ تغییهزا پارامتزهها بهدون بعهد در مجموعه
دادهها استیادهشده در تحویق حاضز ارائ شده اس .
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جدول  .1محدودۀ تغییرات پارامترهای بدون بعد در مجموعه دادههای پژوهش
پارامتر بدون بعد

نماد

محدودۀ تغییرات

ضزیب درگ
نسب انسداد پوشش گیاهی
عدد رینویدا
تزاکم پوشش گیاهی

𝑑𝐶

0/23ـ 10/77
0/00ـ 0/07
18ـ 10000
0/001ـ 0/35

𝜓
𝑝𝑒𝑅
𝜆

پیشپردازش و دستهبندی دادهها با SSMD

توسعۀ مدلها مبتنی بهز ههوش مصهنوعی دسهت بنهد
دادهها ب دو دستۀ آمواش و آامایش نیاا دارد ک معمهوالً
دست بند دادهها آمواشی و آامایشی ب ور تصاد ی
انجام شده اس ]29ــ  .[31در حایی ک بهزا پهیشبینهی
مطلوب و کارآمد مدل الام اسه مهدل بها دسهت بنهد
مناسب دادهها و انتفاب ایگو آمواشی مناسهب ،به طهور
مطلوب آمواش و واسنجی شود .ب همهی دییه  ،در ایه
قسم اا ی ایگوریتم قاب اعتماد بزا توسیم دادهها به
ایزمجموعهه ههها و اسههتفزان مجموعههۀ آمواشههی مناسههب
استیاده شده اس  .نانچ مجموع دادهها آمواش هیچ
موادیز حد اا پارامتزهها را در بهز نداشهت باشهند و ایه
موادیز در دستۀ آامایش قزار داشت باشهند ،مهدل هنگهام
ارایابی و آامایش ب خهوبی تهوان بهزآورد موهادیز حهد را
ندارد و باید توایع موادیز حد در هز دو مجموع یکسهان
باشههد .در غیههز ایهه ههور  ،کههاربزد زاگیههز مههدلههها
آمواشدیده کاهش مییابد .در مطایعۀ حاضهز ،بهزا حه
ای مشک  ،اا روش انتفاب ایزمجموع بها حهداکثز عهدم
تشاب ( )SSMDبزا کشه ایگهو پنزهان دادههها بهزا
آمواش و آامون ایزمجموع هها اسهتیاده مهیشهود .هزض
هور ) 𝑝𝑥 𝑋 = (𝑥1 , 𝑥2 , … ,
کنید  Xمجموعۀ دادهها ب
باشهههد و مجموعه ه 𝑁  𝑚 = 1,2, . . ,به ه عنهههوان نهههامزد
ایزمجموعۀ آمواشی تعزی شود (رابطۀ :)19

()19

x p1 
x p 2 
 

x pN 

 x 11 x 21
x
x 22
12
X 


 x 1N x 2 N

در هز مزحل هدف انتفاب نواط بها حهداکثز ا هل و
تمایز اا پایگاه داده اسه  .نفسهتی انتفهاب بهزا دسهتۀ
آمههواش ،نزدی ه تههزی ب ه میههانگی دادهههها و بعههد در
دورتزی ا ل اا اویی گزینش انتفاب میشهود .سهومی

نوطۀ اختیارشده در دورتزی نوط اا دو نوطۀ گزینششدۀ
قبلی انتفاب میشود و بها همهی شهیوه دسهت دادههها
آمواشی با حداکثز کزدن ا لۀ حهداق بهی ایزمجموعهۀ
آمواشی و نوهاطی که در مجموعه دادههها اوییه بهاقی
ماندهاند ،انتفاب میشوند .اگز مزبع ا ل بی  iامهی و j
امی نوط ب ور  𝐷𝑖𝑗2تعزی شهود و  kنوطهۀ پهیشتهز
انتفابشده باشد (𝑝 < 𝑘) ،حداق ا ل اا نوطهۀ کاندیهد
 Nتا  kنوط ب ور رابطۀ  20تعزی میشود:
2

()20

p

D ij2  x i  x j 2    x ki  x kj 
k 1

i2 (k )  min  D12i , D 22i , , D ki2  i  m

نوطۀ  Nهنوا در ایزمجموعۀ آمواشی ک پیش اا ایه
در آن  kنوطه ه بهههودهانهههد ،نیسه ه  .نوطه هۀ ()k+1ام در
ایزمجموعۀ آمواشی اا  N-kنوطۀ دیگز به هور رابطهۀ
 21انتفاب میشود:
()21

2k 1  max  i2  k   i  m

ک نوطۀ  Nمتعلهق به بویهۀ مجموعه دادههها اسه که
دورتههزی ا ههل اا نوههاط موجههود اس ه  .در ایه مطایع ه
بهه تزتیههب  80و  20در ههد کهه دادهههها بهه عنههوان
ایزمجموع ها آمواش و آامون با تکنی  SSMDانتفاب
میشوند .در شهک  1توایهع ایزمجموعه هها آمهواش و
آامون انتفهابی توسهط  SSMDنشهان داده شهده اسه و
مشاهده میشود ک تکنی  SSMDقادر ب پفش موهادیز
حد بی ایزمجموع ها آمهواش و آامهون اسه و ایه
حیح و خطها را
ایگوریتم گزینش ایزمجموع ها بز اسا
منتیی کزده و قابلی کاربزد و اعتبار پیشبینیها را بزبود
میبفشد .طبق شک  1تغییزا متغیزهها در ایزمجموعهۀ
آمواش بزرگتز اا ایزمجموعۀ آامون اس و قابلی تعمیم
مدلها بزونیاب را ا زایش میدهد .عالوه بز ایه  ،طبهق
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ای شک مشاهده میشود ک همبستگی و رابطهۀ قهو و
مستویمی بی متغیزها مؤرز با ضزیب درگ وجود نهدارد
و نشاندهندۀ پیچیدگی شزایط حاکم بهز ضهزیب درگ در
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جزیان داخ کانالها حاو پوشش گیاهی اس و یهزوم
استیاده اا مدلها قدرتمند در استفزان روابط پنزان بی
متغیز هدف را مشزود میسااد.

C(𝝀= Sie=𝛙 , Lambdaاست)
شکل  .1توزیع متغیرهای استفادهشده در تحقیق در دستههای آموزش و آزمایش و ارتباط آنها با  d
بهینهسازی روابط ضریب درگ با رویکرد POMGGP

در تحویق حاضز بزا استفزان رابطۀ بزینهۀ ضهزیب درگ
در جزیان عبور اا رو پوشهش گیهاهی ،اا بزنامه ریهز
نتیکی ند نی مبتنی بز بزین ساا پارتو اسهتیاده شهده
اس  .در گام نفس تشفیص مجموع ها انتزایی (گهزه)
بزا استیاده در بیان ت نی و هزد اسه  .انهوا ا هلی
مجموع ها انتزایی شام متغیزها غیزوابسهت مسهئل ،
متغیزها حای سیستم و توابع بدون شناس هستند .گام
دوم ،تعیی مجموع توابع و عملگزهها هندسهی ( ،/ ،- ،

*) اس  .گام سوم میزان سااگار اس که روشهی بهزا
ارایابی حه هها بزنامهۀ دادهشهده یه مسهئلۀ خهاص را
تشفیص میدهد .بزگها و توابع مؤیی هایی اا بزنام ههایی
هستند که اتصهالهها در درخه هها بیهان ن را توییهد
میکنند .انتفاب بزگها ،توابهع و تهابع سهااگار  ،ضها
جس وجو  GEPرا تثبی میکند .گهام زهارم انتفهاب
پارامتزها خاص بزا کنتزل اجزاس  .پارامتزها کنتزل
شام اندااۀ جمعی  ،سزع همگزایی و غیزه اس  .مهدل
تزیهه شهههده توییهههد تزکیهههب خطی/غیزخطهههی واندار اا

ریاحی مدوار :تخمین ضریب درگ در کانالهای روباز با پوشش گیاهی مستغرق با استفاده از تحلیل پارتو و ...

ایزبزنامهه هههایی مههیکنههد کهه وانههها هزیهه اا ایهه
ایزبزنام ها در عبهار نزهایی به طهور و توسهط کمتهزی
مزبعا خطا تعیی میشهوند .مهدل تزیه شهده اا ایگهو
انتفاب مسابو و تحلی پارتو استیاده میکند .تهابع ههدف
در حداق ساا خطا میانگی مزبعها خطها )RMSE(1
اس و لو ار تحویق حاضز در شک  2آمهده اسه  .در
قسم مدل  GEPتابع هدف ،حداق سهاا خطها RMSE
اس و متغیزها تصمیم شام تعداد نها ،تعداد گزههها،
ساختار هز ن ،پارامتزها ورود مهؤرز ،وان پارامتزهها
ورود در هز عبار نی ،نو توابع و عملگزهها ریاضهی
هز عبار نی ،وان هز عبار نی در مهدل نزهایی اسه .
بنابزای  ،قیدها مسئل عبار اند اا :انتفهاب اا بهی سه
متغیز ورود (𝜆  ،)𝜓, 𝑅𝑒𝑝 ,حداکثز عمق درخ  ،5حداکثز
تعداد مؤیی ها نی  ،5مجموع توابهع ریاضهی ،مجموعه
عملگزههها (  .)* ،/ ،- ،و مههدل اا بههی ای ه متغیزههها
تصمیم با رعای محدودی و قیود یادشده اقدام ب توسهعۀ
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روابطی بزا تفمی ضزیب درگ میکنهد .بنهابزای  ،طهی
نس ها مفتل مجموعه روابهط مفتلیهی بهزا ضهزیب
درگ تویید میشود و در نزای  ،گزینش بزتهزی پاسه اا
بی مجموع جوابها بزتز در نس نزایی بها روش پهارتو
انجام میشود.
در روش گزینش پارتو روابط توییدشدۀ مفتل اا نظهز
دو هدف بیشتزی دق و کمتزی درجۀ پیچیدگی موایس
شده و رابط ا ک بزتزی شزایط را داشت باشد ،انتفهاب
میشود .اا بی مجموع معادال توییدشده بزتزی معادی
بزاسا جبزۀ پارتو بیانگز درجۀ پیچیدگی و دق معادیه
انتفاب شده اس  .بزا ارایابی کمهی نتهایج مهدل بزینهۀ
پارتو اا ضزیب تعیی ( ،)R2مج ور مزبعا خطا )(RMSE
و متوسط خطا نسبی  )MPE(2استیاده شده اس :
2

()22







 O  O   P  P 
 O  O    P  P 
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2
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i 1
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شکل  .2فلوچارت مدلسازی تحقیق حاضر و فرایند استخراج رابطۀ بهینۀ ضریب درگ

1. Root Mean Square Error
2. Mean Absolute Percent Error
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بزا محاسبۀ مج ور مزبعا خطها ) (RMSEاا رابطهۀ
 23استیاده شده اس :
1 N
2
 Oi  Pi 

N i 1

()23

RMSE 

همچنی  ،بزا محاسبۀ متوسط خطا نسبی ()MPE
اا رابطۀ  24استیاده شده اس :
()24

O i Pi
Oi

100

n
i 1

1
n

MAPE

ک در ای روابط ) O(iمودار مشاهده و ) P(iمودار بزآوردشده
اسهه و ̅𝑂 و ̅𝑃 بهه تزتیههب میههانگی موههادیز مشههاهداتی و
بزآوردشده و  nتعداد دادهها استیادهشده اس .
نتایج و بحث
نتایج مدل  POMGGPدر استخراج روابط بهینۀ ضریب درگ

در ای موای بزا تفمی ضزیب درگ در جزیهان عبهور
اا درون پوشش گیاهی مستغزق در کانالها روبهاا ابتهدا
 910سز دادۀ اندااهگیز شده گهزدآور شهد و سه ،
طبق لو هار شهک  3بها اسهتیاده اا ایگهوریتم SSMD
دست بند دادهها به دو دسهتۀ آمواشهی ( 728سهز ) و
آامایشی ( 182سز ) ور گز  .دست بند خزوجهی
ایگههوریتم  SSMDبهها  POMGGPتزکیههب شههد و بههزا
استفزان روابط تفمی گیز ضزیب درگ استیاده شدند .در
شک -3ای روند تغییزا ) Log (RMSEدر بزتزی مدل
تهها رسههیدن ب ه همگزایههی کام ه و در شههک -3ب رونههد

تغییههزا متوسههط  RMSEدر نسه ههها مفتله زاینههد
آمواش نشان داده شده اسه  .مشهاهده مهیشهود که بها
ا زایش نس ها آمواش مهدل تکامه یا ته و همگزایهی در
نتایج زاهم مهیشهود .مهدل طهی زاینهد آمهواش روابهط
مفتل با درجۀ دقه و پیچیهدگی مفتلیهی را اسهتفزان
میکند و س  ،اا بی روابط پیشنزاد بزتزی رابطه را
بزاسا ایگو جبزۀ پارتو در شک  4انتفاب میکند.
تحلی پارتو با دو هدف متضاد بیشتزی دق و کمتهزی
درجۀ پیچیدگی انجام شهده اسه  .در نمهودار جبزهۀ پهارتو،
تغییزا دق مدل ( )1-R2در مواب درجۀ پیچیهدگی رسهم
شده اس و در حویو  ،جبزۀ پارتو نشاندهندۀ روابطی اس
ک در هز درجۀ پیچیدگی بزتزی دق را دارند و رابط ا بها
دق بزتز در آن جمعی وجود ندارد .در شک  4جبزۀ پارتو
با رنگ آبی نمایش داده شده اس و موقعی بزتهزی رابطهۀ
جبزۀ پارتو در جمعی تکام یا ت با رنگ سبز مشفص شده
اس و مجموع روابط جبزۀ پارتو تحویق حاضز در جهدول
 2ارائ شده اس  .بزرسی معادال ند نی جهدول  2نشهان
میدهد هز ند ا هزایش پیچیهدگی معهادال دقه آنزها را
اندکی بزبود بفشیده اس  ،ویهی درنزایه روابطهی بایهد در
تحلی پارتو انتفاب شوند ک هم دق مطلوب و ههم درجهۀ
پیچیدگی کمتز داشت باشند .در ای مطایع آخزی نوطه
در جبزۀ پارتو که بها رنهگ سهبز و حاشهیۀ قزمهز بها درجهۀ
پیچیدگی  23مشفص شده اس  ،ب عنوان رابطۀ بزین بزا
تفمی ضزیب درگ انتفاب شده اس .

جدول  .2مجموعه روابط استخراجشده توسط تحلیل پارتو روی جمعیت بهوجودآمده از مدل بیان چندژنی
Model
ID

Goodness
)of fit (R2

Model
complexity

2
9
15
23
76

0.735
0.692
0.688
0.63
0.735

22
16
11
7
22

رابطۀ انتفابشدۀ نزایی شام زار ن اس و در شک
 5اجزا هزی اا ای نها بزتز ارائ شده اس  .همچنی ،
در جدول  3عبار ریاضی معادل هز مؤییۀ نی رابطۀ بزین و
وانها نشاندهندۀ درجۀ تیریز هزی اا ای نها همزاه بها
تعداد گزهها ،درجۀ پیچیدگی و عمق نیوذ ن مزبوط نشهان
داده شده اس  .طبهق نتهایج شهک  5و جهدول  3مشهاهده

Model
Cd= 9.86 l + 11.3 y2 + 108.24Re-1 - 0.0048 l Re y + 0.94
Cd=7.6 l - 5.0e-5 Re + 5.65 y2 + 112.25 Re-1 + 1.23
Cd=7.98 l + 5.36 y2 +119.3 Re-1 + 1.04
Cd=11.4 l + 87.2 Re-1 + 1.13
Cd=9.86 l + 11.3 y2 + 107.82 Re-1- 0.0048 l Re y + 0.94

 5.0112دو بهار تکهزار
میشود ک ن با عبار ریاضی معهادل
𝑒𝑅
شده اس و نشهاندهنهدۀ درجهۀ اهمیه و وان ایهاد عهدد
رینویدا در تفمهی ضهزیب درگ اسه و همچنهی  ،مشهاب
تحویوا قبلی و روابط محووان دیگز نشان میدهد بی عدد
رینویدا و ضزیب درگ رابطۀ معکو وجود دارد و مدل بیان
ند نی ب خوبی توانست و بدون در نظز گز ت یزی پدیده

ریاحی مدوار :تخمین ضریب درگ در کانالهای روباز با پوشش گیاهی مستغرق با استفاده از تحلیل پارتو و ...

یا پیش زض اویی  ،رابطۀ معکو و غیزخطی عدد رینویدا بها
ضزیب درگ را استفزان کند .اا نظز یزیکی نیز ا زایش عدد
رینویدا در جزیان عبور اا درون و رو پوشهش گیهاهی در
حویو معهادل بها ا هزایش سهزع جزیهان عبهور اا رو
پوشش گیاهی اس ک سبب کاهش ضفام الیۀ مزا و اا
بی ر ت آرار مزاها در جزیان آشیت شده ،مواوم مزاهها
گیاهی در مواب جزیان را کاهش میدهد و همچنی  ،سزع
ایاد جزیان آب سبب انحنا پوشش گیاهی در جز جزیان
و کاهش ضزیب مواوم و درگ در مواب جزیان میشود ک
عبار نی ب وجودآمهده اا  POMGGPتوانسهت اسه آن را
شبی ساا کند .موایسۀ وان مؤییه هها نهی در جهدول 2
نشههان مههیدهههد بیشههتزی وان  11/9مزبههوط ب ه نههها
دربزدارندۀ عدد رینویدا اس و تییید میکند ک اا بهی سه
پارامتز مؤرز بز ضزیب درگ ،عدد رینویدا تهیریز بیشهتز بهز
ضزیب درگ جزیهان دارد .در درجهۀ اهمیه دوم وان 7/98
مزبوط ب عبار نی 𝜆 اس ک نشهاندهنهدۀ درجهۀ تهزاکم
پوشش گیاهی در واحد سطح اس  .در درجۀ اهمی سوم نیز
عبار

𝑑

نی بیانگز ضزیب انسداد پوشش گیاهی ( = 𝜓) با
𝑦𝐿

درجۀ وانی  5/36قزار دارد .همچنی  ،عدد راب  1/04ک به
عنوان عبار راب در مدل بزنام ریز بیهان نهی اسهتفزان
شده اس  ،در حویو نشان میدههد ضهزیب درگ پوشهش
گیاهی حول ای مودار متوسط تغییز میکند و ای مطلب بها
نتایج محووان دیگز ک ضزیب درگ را عدد  1زض کزدهاند،
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همفوانی دارد .در نزای  ،با تزکیب هزی اا مؤیی هها نهی
در شک  5و جدول  2رابطۀ نزایی و سادهشده بزا تفمهی
ضزیب درگ بزاسا پارامتزهها بهدون بعهد آن به هور
رابطۀ  25ب دس آمد:
()25

119.27
1.04
Re

2

5.36

7.98

Cd

در شک  6موایسۀ بی نتایج رابطهۀ به دسه آمهده اا
 POMGGPدر مجموعه دادههها آمههواش و آامهایش بهها
موادیز واقعی ضهزیب درگ انجهام شهده اسه و مشهاهده
میشود ک رابطۀ ب دس آمده اا مدل پارتو بزنام ریهز
بیان ند نی ب رغم سادگی آن ،دق مطلوبی در تفمهی
ضزیب درگ جزیان درون کانالها روبهاا حهاو پوشهش
گیاهی دارد .همچنی  ،بزا تحلی دقیق و کمیتز اا نتایج
و دقهه رابطههۀ بزینههۀ بهه دسهه آمههده اا تحلیهه پههارتو
شاخصها آمار مزم مزتبط با نکویی بزااش ای رابطه
در مزحلۀ آمواش و آامایش محاسب شهده و در جهدول 4
ارائ شده اس  .بزاسا موادیز شاخصها نکویی بهزااش
در جدول  ،4رابطۀ ب دس آمده اا تحلی پارتو نهد نی
در مزحلۀ آمهواش دارا ضهزیب تعیهی  0/7و در مزحلهۀ
آامایش دارا ضزیب تعیهی  0/9اسه  .مجه ور مزبعها
خطها در مزحلههۀ آمههواش  0/91در مزحلههۀ آامههایش 0/41
اس و همچنی  ،در هد خطها نسهبی مهدل در مزحلهۀ
آمواش  20در د و در مزحلۀ آامایش  17در د اس .

شکل  .3الف) تغییرات )Log(RMSEو RMSEدر نسلهای مختلف

شکل  .4نمودار جبهۀ پارتوی نتایج بهترین مدلها نسبت به

طی فرایند آموزش و تکامل مدل بیان چندژنی

درجۀ پیچیدگی و دقت
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شکل  .5مؤلفههای ژنی در بهترین مدل بهوجودآمده از تحلیل پارتوی بیان چندژنی ضریب درگ ( Rعدد رینولدز L ،تراکم پوشش
گیاهی :S ،ضریب انسداد پوشش گیاهی :Pdiv ،عملگر تقسیم و  :timesعملگر ضرب است)
جدول  .3مشخصات ژنهای منفرد حل بهینۀ پارتو در تحلیل بیان چندژنی ضریب درگ
عبارت

مقدار

وزن

تعداد گره

عمق نفوذ

درجۀ پیچیدگی

Bias

1/04
59/63Re-1
5/36𝜓 2

1/04
11/879
5/358
7/977
11/879

1
5
3
3

1
3
2
2

1
11
5
5

ن1
ن2
ن3
ن4

𝜆7/98
59/63Re-1

جدول  .4نتایج شاخصهای آماری کارایی مدل  POMGGPدر تخمین ضریب درگ در دسته دادههای آموزش و آزمایش
مرحله

ضریب تعیین R2

مجذور مربعات خطا RMSE

درصد خطای نسبی )%( MPE

آمواش
آامایش

0/7
0/9

0/91
0/41

21
17

شکل  .6مقایسۀ نتایج رابطۀ حاصلۀ  POMGGPدر مجموعه دادههای آموزش و آزمایش با مقادیر واقعی ضریب درگ

ریاحی مدوار :تخمین ضریب درگ در کانالهای روباز با پوشش گیاهی مستغرق با استفاده از تحلیل پارتو و ...
مقایسۀ نتایج مدل  POMGGPبا روابط قبلی

در ای قسهم نتهایج مهدل  POMGGPبها نتهایج روابهط
محووان دیگز ک در قسم مودمۀ تحویق معز هی شهدند،
انجههام شههده اسه  .در جههدول  5موایسههۀ نتههایج بزاسهها
شههاخصههها آمههار انجههام شههده اسه  .طبههق جههدول 5
مشاهده میشود ک اا نظز ضزیب تعیی در رتبۀ اول نتایج
مدل  POMGGPبها ضهزیب تعیهی  0/71قهزار دارد و در
مزحلۀ بعد رابطۀ ییو و همکاران ( )2020با ضهزیب تعیهی
 0/59قزار دارد .بنابزای  ،مشاهده میشود که مهدل بیهان
ند نی  20در د ا هزایش در ضهزیب تعیهی نسهب به
بزتزی رابطۀ تجزبی دارد .همچنی  ،اا نظز مج ور مزبعا
خطهها نیههز مههدل  POMGGPموههدار  0/86دارد و بزتههزی
رابط در ای امین  ،مدل تینوکو و کاون ( )2013با موهدار
 1/09اس ک خطا مدل بیان ند نی  27در د کمتهز
اس  .همچنی  ،اا نظز مودار در د خطا نسبی نیز مدل
بیان ند نی دارا خطا  20در هد اسه و نسهب به
مدل تجزبی تینوکو و کاون ( )2013و سهانوید و همکهاران
( )2019دق بیشهتز بها  20در هد کهاهش خطها دارد.
همچنی  ،در شک  7موایسۀ نتایج مهدلهها مفتله در
دیاگزام تهایلور انجهام شهده اسه  .دیهاگزام تهایلور ارتبهاط
هندسی و قطبی بهی ضهزیب همبسهتگی ،انحهزاف معیهار
موادیز شبی ساا شده و مجه ور مزبعها میهانگی خطها
( )RMSDرا نشان میدههد ] .[15در ایه نمهودار ضهزیب
همبسههتگی ب ه ههور شههعا دایههزه ،انحههزاف معیههار در
محورههها ا وههی و قههائم و  RMSDبهه ههور دوایههز
متحدایمزکز آایمو شعاعی نسب ب مزکز دایهزه و نوطهۀ
مزجع (انحزاف معیار اندااهگیز ها) نمایش داده میشهوند.
در ای دیاگزام هز شبی ساا ک ب نوطۀ مزجهع (موهادیز
اندااهگیز ) نزدیه تهزی ا هلۀ قطبهی را داشهت باشهد،
بیشتزی دق را دارد و اا اعتبار بیشتز بزخهوردار اسه .
در حویو  ،دیاگزام تهایلور انحهزاف معیهار ،انحهزاف جه ر
میانگی مزبعا و ضهزیب تبیهی را در یه گهزاف واحهد
خال میکنهد و امکهان موایسهۀ گزا یکهی نتهایج روابهط
مفتل نسب ب موادیز اندااهگیز در مفتصا قطبهی را
زاهم مهیکنهد .در ایه دیهاگزام ااویهۀ آایمهو  ،ضهزیب
همبستگی و ا لۀ شعاعی نسب به مبهدأ مشهاهدا بها
انحزاف معیار  SDنشان داده میشود .طبق ایه شهک  ،اا
منظز شاخص انحهزاف معیهار که در موهادیز واقعهی عهدد
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 1/608اس  ،در رتبۀ اول رابطۀ نگ ( )2013با انحهزاف
معیار  1/253و رابطهۀ مبتنهی بهز  POMGGPبها انحهزاف
معیار  1/118در رتبۀ دوم قزار دارد و بعد اا آن رابطۀ ییو و
همکاران ( )2020با انحهزاف معیهار  1/041در رتبهۀ سهوم
قزار دارد .اا منظز ضزیب همبستگی مهدل  POMGGPبها
ضههزیب همبسههتگی  0/85در رتبههۀ اول و سهه  ،رابطههۀ
سانوید و همکاران ( )2019با ضزیب همبسهتگی  0/8و در
انتزا ،رتبۀ سوم رابطۀ ییوم و همکاران با ضزیب همبستگی
 0/75قزار دارد .همچنهی  ،اا نظهز مجه ور مزبعها خطها
 RMSDنیز رابطۀ مبتنی بز  POMGGPبیشتزی دقه را
دارد .همچنی  ،در شک  8نیز عملکزد هزی اا مدلهها
مفتل در تفمهی ضهزیب درگ به هور جداگانه بها
دادهها واقعی  Cdموایس شده اس و مشاهده مهیشهود
اغلب ای مدلهها در موهادیز ضهزیب درگ بهزرگتهز اا 3
مودار ضزیب درگ را کمتز اا مودار واقعی تفمی ادهانهد.
عالوه بز دق بیشتز مدل  POMGGPدر تفمهی ضهزیب
درگ مشاهده میشود ک معادیۀ  25را مهیتهوان به هزم
عمومی معادیۀ ارگان ک مبتنی بز میاهیم یزیکهی اسه ،
نوش ک در ای حای داریم (رابطۀ :)26
o

()26

1

Re

2

Cd

ک در آن ضزایب 𝑜𝛼 و  𝛼1بزابزند با (رابطۀ :)27
()27

0.52

2

2.68

56.635,

o

3.99

1

یزجتی 𝑜𝛼

در ای رابط مؤییۀ بیانگز یزج و مواوم
راب اس و مستو اا خصو یا هندسی پوشش گیاهی
عم میکند ،ک ای مورد در پژوهش تنینو و نر ()2008
نیز تییید شده اسه  .همچنهی  𝛼1 ،به هور خطهی بها
ا زایش 𝜆 ا زایش مییابد و ایه ا هزایش نشهان مهیدههد
مشههارک اینزسههی جزیههان در ضههزیب درگ (ارههز درگ
اینزسی) بها ا هزایش 𝜆 در موهدار مشهفص عهدد رینویهدا
ا زایش مییابد .وابستگی مستویم ضزیب درگ ب اینزسهی
جزیان با ا زایش 𝜆 در مطایعا دیگز همچون تنینو و نهر
( ،)2008تینوکههو و کههاون ( )2013و سههانوید و همکههاران
( )2019مشاهده و تییید شده اسه  .همچنهی  ،در مهورد
𝑑

تیریز ضزیب انسهداد پوشهش گیهاهی ( = 𝜓) مشهاهده
𝑦𝐿

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،4زمستان 1399

946

میشود ک تهیریز ایه ضهزیب در مواومه اینزسهی درگ
جزیان بیشهتز اا درجهۀ تهزاکم پوشهش گیهاهی اسه  .در
حویو  ،با ا زایش ضزیب انسداد ضا مییهد بهزا عبهور
جزیان اا بی پوشهش گیهاهی کهاهش مهییابهد و در ایه
حای الیۀ مزا اطزاف ساق ها پوشش گیاهی با یکدیگز
تداخ پیدا میکنند [ ]3و ا زایش تداخ الی ها مهزا
سبب ایجاد منطوۀ سکون بزرگتهز و در نتیجه  ،مواومه

درگ بزرگتز میشود .وابستگی ضزیب درگ به نسهب
انسداد پوشش گیهاهی در مطایعها اطمینهان و همکهاران
( )2017و وان رو ی ه و همکههاران ( )2018نیههز مشههاهده
شده اسه  .بنهابزای  ،معادیهۀ مبتنهی بهز تحلیه پهارتو
ند نی عالوه بز اینک دق مطلهوبی در تفمهی ضهزیب
درگ دارد و زم سادها ههم دارد ،ویهی میهاهیم یزیکهی
حاکم بز پدیده را نیز ب خوبی استنتان کزده اس .

جدول  .5مقایسۀ نتایج روابط مختلف تخمین ضریب درگ با نتایج مدل POMGGP

مدل

ضریب تعیین R2

مجذور مربعات خطا RMSE

درصد خطای نسبی (MPE)%

POMGGP
)White (1991
)Naot et al. (1996
)Ghisalberti and Nepf (2004
)Tanino and Nepf (2008
)Kothyari et al. (2009
)Cheng and Nguen (2011
)Cheng (2013
)Tinoco and Cowen (2013
)Van Rooijen et al. (2018
)Sonnenwald et al. (2019
)Liu et al. (2020

0/71
0/31
0/26
0/42
0/54
0/45
0/47
0/44
0/54
0/29
0/63
0/59

0/86
1/83
1/79
2/41
1/37
1/26
1/33
1/64
1/09
1/84
1/18
1/11

20
37
37
54
26
48
33
48
24
37
24
26

شکل  .7دیاگرام تایلور مقایسۀ نتایج مدل  POMGGPبا نتایج مدلهای دیگر در تعیین ضریب درگ

ریاحی مدوار :تخمین ضریب درگ در کانالهای روباز با پوشش گیاهی مستغرق با استفاده از تحلیل پارتو و ...
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شکل  .8مقایسۀ عملکرد مدلهای مختلف تخمین ضریب درگ نسبت به مقادیر واقعی Cd

نتیجهگیری
با توج ب اهمی مطایعۀ جزیان در کانالها و رودخان هها
حاو پوشش گیاهی ،ب خصوص در مطایعا اکوهیدرویو
اا ی طزف و اا طزف دیگز ،اهمی پدیدۀ درگ در ای نو
جزیانها ،در پژوهش حاضهز اا روش جدیهد تحلیه پهارتو و
بزنام ریز بیان ند نی بهزا اسهتفزان روابهط بزینه به
منظور تفمی ضزیب درگ استیاده شده اس  .با گهزدآور
مجموعه ا وسههیع اا دادهههها انههدااهگیههز ضههزیب درگ
جزیان در کانالها حاو پوشش گیاهی و تحلیه ابعهاد
متغیزها مؤرز بز پدیدۀ اقدام ب توسهعۀ مهدل شهده اسه .
ارایابی دق نتایج ب دس آمهده اا مهدل  POMGGPنشهان
داد ک ای مدل با ضزیب تعیهی  0/9و خطها  17در هد
دق مطلوبی در تفمی ضهزیب درگ دارد .عهالوه بهز ایه ،
مشههاهده شههد ههزم ههزیح رابط هۀ ب ه دس ه آمههده اا مههدل
 POMGGPضم سادگی آن ب خهوبی بها میزهوم یزیکهی
پدیدۀ درگ جزیان در پوشهش گیهاهی را انطبهاق دارد و بها
استیاده اا آن تیریز هزی اا اجزا مواومتی پوشش گیهاهی
در مواب جزیان قاب مشهاهده اسه  .موایسهۀ نتهایج مهدل
 POMGGPبا نتایج روابط محووان قبلی نشان داد دق ای
مدل نسب ب مطایعها قبلهی بزتهز اسه و کهمتفمینهی

ب وجودآمده در موادیز بزرگ ضزیب درگ ک در روابط قبلی
مشاهده میشود را بزطزف میکند .همچنهی  ،طبهق نتهایج
ارتباط مستویم بی درجۀ تزاکم پوشش گیهاهی بها ضهزیب
درگ و ارتباط معکو عدد رینویدا با ضزیب درگ و رابطهۀ
توان دوم نسب انسداد با ضزیب درگ جزیان وجود دارد .ب
عنوان ی پیشنزاد اجزایی مهیتهوان اا رابطهۀ نزهایی مهدل
 POMGGPدر محاسههبا هیههدروییکی و اکوهیههدرویو یکی
جزیان در کانالهها و رودخانه هها حهاو پوشهش گیهاهی
استیاده کزد .با توج ب نتایج پهژوهش حاضهز ضهزور دارد
کارشناسهههان و مزندسهههان در مطایعههها هیهههدروییکی و
اکوهیدرویو یکی جزیان در رودخان ها با پوشش گیهاهی و
کاییبزه کزدن مدلها ریاضی در ای امین  ،اا روابطی بزا
تفمی ضزیب استیاده کنند ک عهالوه بهز در نظهز گهز ت
تغییزا عدد رینویدا با شزایط جزیان و مشفصها پوشهش
گیاهی ،ارز نسب انسداد پوشش گیاهی و درجۀ شد تزاکم
پوشش گیاهی رو مواوم درگ جزیان را در نظز بگیزند.
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