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  خالصه

ال روز به روز در حو هماهنگی با محیط زیست ها ویژه آنهیدرولیکی های آبی استفاده از مصالح درشت دانه به دلیل خصوصیات در ساخت سازه

های سرعت و بروز منافذاندازه های متخلخل ریزدانه که قانون دارسی در آن معتبر است، به دلیل بزرگی ها بر خالف محیطمحیطافزایش است. در این 

 توان از قانون دارسی جهت برآورد پارامترهای مختلف جریان استفاده نمود. به همین منظور از روابط غیر دارسی که بیان کنندهباال در جریان، نمی

ورت یک زمینه تبیین جریان غیر خطی به ص در موجودساختاری روابط شود. ، استفاده میهستندغیر خطی بین سرعت و گرادیان هیدرولیکی  ارتباط

های تحلیلی ههم دیدگا ،به صورت تاریخی. سازندکه گرادیان هیدرولیکی را به سرعت جریان مرتبط می باشندمی توانی ای و یا رابطه رابطه دو جمله

دیدگاهای تحلیلی سعی بر این بوده است که با اعمال قوانین بقا رفتار جریان غیر خطی اند. در وهم آماری در تبیین این روابط ساختاری استفاده شده

با برازش  هاین بوده است ک رسعی باطالعات آزمایشگاهی استفاده شده و آماری از   مطالعاتدر محیط متخلخل و معادالت ساختاری تبیین شوند. در 

در مصالح مختلف، عملکرد روابط ساختاری بررسی و روابط ساختاری بر مجموعه اطالعات گرادیان هیدرولیکی در برابر سرعت از جریان آب 

ضر از تحقیق حا هدفباشند. می فورشهایمرای تحت عنوان رابطه دو جملهرابطه ها به صورت کلی موید برتری دیدگاههر دو این مقایسه شوند. 

ربوط به م این راستا از اطالعات آزمایشگاهیباشد. در ها میو مقایسه آن توانیو نویسی ژنتیک در تولید روابط ساختاری فورشهایمر استفاده از برنامه

اختاری ژنتیک بیانگر برتری رابطه س نویسیمعیارهای مطرح در برنامهشود که میشود. نشان داده دانه مختلف استفاده میمصالح درشت  32جریان در 

 وند.شرابطه فورشهایمر نیز با دقت باال تعیین می ضرایبشده  ارائهنویسی ژنتیک باشند. در فرآیند برنامهمی توانیفورشهایمر بر 

 

  محیط متخلخل،  توانیرابطه  رابطه فورشهایمر،جریان غیر خطی،  ،برنامه نویسی ژنتیککلمات کلیدي: 
 

  مقدمه .1
 

له های ریاضی به تنهایی قادر به بیان تمامی ابعاد یک مسئحل های سنتی و راهگردند. از این رو روشتر و پیچیده میمسائل در مهندسی آب هر روز گسترده

سازی های مدلاز روش ستفادهنخواهند بود. از طرفی تحلیل و بررسی مسائل مختلف مهندسی آب با توجه به چند بعدی بودن و پیچیدگی زیاد نیاز به ا

ر مورد توجه ها بر اساس محاسبات کامپیوتری بیشتبندی دادهنویسی، طبقه دهد. در سالهای اخیر با توسعه فراگیر برنامههوشمند را در این زمینه افزایش می

ای سازی معادالت تجربی شده است. یکی از روشهظرافت در مدلهای اخیر در زمینه محاسبات هوشمند، منجر به افزایش قرار گرفته و عالوه بر این توسعه

ق از برنامه نویسی در این تحقی باشد.سازی معادالت تجربی که در سالیان اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته، برنامه نویسی ژنتیک میمورد استفاده در مدل

 شود.دانه یا سنگریزه بهره برده میدرشت یط متخلخلدر محآب جریان غیرخطی  تبیین روابط ساختاری ژنتیک در تحلیل و
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ه به اهمیت سنگریزاست.  های هیدرولیکیسازهمتعددی از جمله های سازهبرای ساخت سنگ در حالت طبیعی خود جزء مصالح در دسترس و اقتصادی 

[ مورد بررسی 1دانه در مراجع مختلف از جمله ]هیدرولیکی آن به عنوان یک محیط متخلخل درشتهای هیدرولیکی و رفتار عنوان مصالح ساخت در سازه

گی در جریان، های باال و آشفتمتخلخل درشت دانه به دلیل بزرگی اندازه ذرات و منافذ و در نتیجه بروز سرعت هایرفتار جریان در محیط قرار گرفته است.

ای دیگر در مهندسی، در تحلیل جریان در محیط متخلخل نیز  نیاز به استفاده از یک رابطه ساختاری پدیدههر تجزیه و تحلیل مانند . [3و1]است بسیار پیچیده 

ریان آرام ریان در محیط متخلخل در شرایط ججباشد. قانون دارسی به عنوان یک رابطه ساختاری از پشتوانه تحلیلی و تجربی قوی در تجزیه و تحلیل می

قانون گرادیان هیدرولیکی را به سرعت دارسی با یک رابطه خطی . این [3و1] استبرخوردار  (عبارت بهتر در شرایط جریان با عدد رینولدز پایینیا به  )

، نیاز پیونددیم دانه و یا تحت گرادیان هیدرولیکی باال به وقوعکند. اما جریان در شرایط اعداد رینولدز باال، که عمدتا در محیط متخلخل درشتمرتبط می

 اند.غیر خطی در تبیین جریان دارد. دو رابطه به صورت زیر به صورت متداول مورد استفاده واقع شدهبه روابط ساختاری 

𝑖 = aV + bV2      (1                                                                                                                            )                                                                

𝑖 = cV𝑛         (3                                              )                                                                                                                                                    

توان گفت که اگر یک جریان یک بعدی در یک باشند. در تفسیر این روابط میمیسرعت دارسی  Vگرادیان هیدرولیکی و  iکه در این روابط 

تر تشوند. بدیهی است ضرایب مسبه یکدیگر مرتبط می 3و یا  1 معادالتمحیط متخلخل برقرار باشد، گرادیان هیدرولیکی و سرعت دارسی توسط یکی از 

مقداری بزرگتر از یک و کوچکتر از دو به خود   nانتوباشند. تابع شرایط جریان بوده و عمدتا متاثر از خواص محیط متخلخل و سیال می ،در روابط

وم هستند. موس توانیرابطه اول به رابطه فورشهایمر و رابطه دوم به رابطه . شودجریان با اعداد رینولدز باال به دو نزدیک می و قطعا در شرایط گیردمی

ای هتایید و مقایسه قرار گیرند. در بحث مطالعات نظری هم دیدگاههای نظری و آماری زیادی زیادی صورت گرفته است تا این روابط مورد کوشش

مطالعات بدون توسل به مطالعات آزمایشگاهی، فرآِیندهای  این گونه. در [6و  5، 4، ، 2، 3، 1] اندبودهدینامیک سیاالت و هم ترمودینامیکی مورد استفاده 

رابطه ساختاری حاکم استخراج شود. این مطالعات تایید کننده رابطه ساختاری فورشهایمر شود که جریان در منافذ محیط متخلخل تحلیل شده و سعی می

اطالعات آزمایشگاهی استفاده شده و سعی بر این بوده است که با برازش روابط ساختاری بر مجموعه اطالعات گرادیان از  مطالعات آماری درباشند. می

در  شدهجامانبه مطالعات آزمایشگاهی الح مختلف، عملکرد روابط ساختاری بررسی و مقایسه شوند. هیدرولیکی در برابر سرعت از جریان آب در مص

ها اههر دو این دیدگای از این مطالعات اشاره نمود. توان به عنوان نمونهمیدر این تحقیق مورد استفاده است،  هاکه اطالعات آزمایشگاهی آن  [8و  7]مراجع 

ادگی فرم ریاضی، هنوز به دلیل س توانی. الزم به توضیح است که علیرغم این برتری، رابطه باشندمی توانیبر  رابطه فورشهایمر به صورت کلی موید برتری

گرچه خارج از موضوع تحقیق حاضر است، ولی در جهت روشن کردن مطلب الزم به توضیح  گیرد.هم به عنوان یک رابطه تجربی مورد استفاده قرار می

بر حسب نمایی ر رابطه د nو   cدر رابطه فورشهایمر و  bو aداری در زمینه ایجاد روابطی ریاضی برای محاسبه ضرایب است که مطالعات گسترده و دامنه

بندی خوبی از این مطالعات جمعنمود. اشاره  [12و  13، 11، 11، 9، 7]به  توان ند که از جمله آنها میامشخصات فیزیکی محیط متخلخل و سیال انجام شده

  شوند.میمشاهده  [16و  15، 14]در 

مقادیر یز تعیین نتوان از روش برنامه نویسی ژنتیک در تعیین ساختار ریاضی و در زمینه تبیین روابط غیر خطی در محیط متخلخل درشت دانه می

رای اولین بروش برنامه نویسی ژنتیک  استفاده نمود.های موجود و یا تولیدی ای از دادهو یا ضرایب در معادالت ساختاری با استفاده از مجموعه پارامترها

برگرفته  های بهینه سازیروش ترارائه شد. روش برنامه نویسی ژنتیک تا حدی زیادی به الگوریتم ژنتیک و در حالت کلی 1993در سال   Kozaبار توسط 

از روش برنامه نویسی ژنتیک جهت پیش بینی رواناب  3111در سال و همکاران  Khu به عنوان نمونه .[18] از اصول و اپراتورهای ژنتیک نزدیک است

یسه ظری مانند روش کالمان فیلترینگ مقاهای موجود ندر فرانسه استفاده نموده و نتایج حاصل از برنامه نویسی ژنتیک را با سایر روش 1ارگوالحوضه 

. [31] ای استفاده کرداز روش برنامه نویسی ژنتیک جهت تعیین ضریب مقاومت شزی در کانال ذوزنقه 3114در سال   Giustolisiهمچنین .[19] نمودند

آب زیرزمینی در دشت کرج و جریان سازی از روش برنامه نویسی ژنتیک جهت مدل 3114در سال و همکاران   Fallahنیز هادر جدیدترین پژوهش

 .[31] قائن استفاده و نتایج حاصل را با نتایج حاصل از روش فازی عصبی مقایسه نمودند
 

  

  اطالعات آزمايشگاهي موجود .3

 

                                                 
1 Orgeval 
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جهت  1991 در سال Joyشود. میکه در ادامه در مورد آنها توضیح داده بوده  [8و7] های موجود حاصل از کار آزمایشگاهی انجام شده به نقل ازداده

ه استوانکه دارای یک  اندازه گیری نفوذپذیری، نمونه از محیط متخلخل از یک دستگاه 32اندازه گیری سرعت دارسی در برابر گرادیان هیدرولیکی در 

. پس از برقراری جریان با یک بودمیلیمتر  153میلیمتر و قطر  751طول استفاده نمود. استوانه مورد استفاده دارای بود،  عمودی جهت قرارگیری مصالح

گیری ندازها استوانهومتر نصب شده بروی توسط پنج پیزدر مسیر جریان افت هد  دبی و یا به عبارت دیگر با یک سرعت خاص در یک مصالح خاص،

و تقسیم آن بر متر  1اندازه گیری دبی به وسیله اوریفیس. سرعت دارسی نیز با تا در محاسبه گرادیان هیدرولیکی متوسط مورد استفاده قرار گیرد شدمی

  .[8و7]بدست آمد سطح مقطع استوانه 

 توان به طور کلیمی. باشندبندی و تخلخل متفاوت میمتخلخل با مشخصات ذاتی از جمله دانههای نمونه از محیط 32شامل  مصالح مورد نظر

 شد. دررا شامل می 49/1تا  24/1تغییر داشت در صورتیکه تخلخل مصالح تغییراتی از  متر میلی 21متر تا میلی 2مصالح از  اشاره نمود که اندازه متوسط

وان تیعنی می. شده استو تولید گیری های دارسی مختلف اندازهگرادیان هیدرولیکی به ازای سرعتمقدار اطالعاتی  516 مصالح،  32مجموع برای کل 

مقادیر گرادیان هیدرولیکی در برابر سرعت باشد. به عنوان نمونه، میموجود نقطه اطالعاتی  33ریان در هر نمونه یا مصالح گفت که به طور متوسط برای ج

این اطالعات آزمایشگاهی در مطالعات دیگر نیز مورد  .[8و7] ( ارائه شده است1در جدول )به نقل از مرجع اصلی  G1 مصالح تحت عنواندارسی در 

  [.17] نداو گزارش شدهاستفاده قرار گرفته 
 

 [8و7] G1 تحت عنوان مصالحگرادیان هیدرولیکی در برابر سرعت دارسی در  اطالعات -1جدول 

 گرادیان هیدرولیکی

 )بی بعد(
 سرعت دارسی

(m/s) 
 ردیف

 گرادیان هیدرولیکی

 )بی بعد(
 دارسیسرعت 

(m/s) 
 ردیف

408/0 04250/0 10 341/1 00942/0 1 

507/0 08934/0 15 293/1 09490/0 2 

995/0 08492/0 14 308/1 00454/0 3 

987/0 08508/0 19 258/1 09599/0 8 

793/0 08709/0 20 217/1 09538/0 7 

899/0 05055/0 21 228/1 00502/0 0 

504/0 03902/0 22 147/1 09775/0 5 

340/0 03721/0 23 114/1 09358/0 4 

389/0 03310/0 28 050/1 09252/0 9 

339/0 03310/0 27 095/1 09147/0 10 

174/0 01997/0 29 034/1 09095/0 11 

179/0 01997/0 25 992/0 09029/0 12 

059/0 01370/0 24 944/0 07459/0 13 

000/0 00000/0 29 440/0 07912/0 18 

- - - 419/0 07330/0 17 
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 2و مدل جعبه سیاه 3کاویهای دادهو مقادیر پارامترها در گروه روشمعادالت ها در تعیین ساختار ریاضی استفاده از داده با توجه بهبرنامه نویسی ژنتیک 

دور است،  4جوترین(، را که از برازش بیش از حدساختار ریاضی )صرفهتواند از اطالعات موجود بهترین تکنیک برنامه نویسی ژنتیک می گیرد.قرار می

نمودار جریان الگوریتم برنامه نویسی  .[18]شوند و برازندگی انتخاب می 5بیابد و ارائه کند. نتایج در برنامه نویسی ژنتیک در رقابتی بر اساس شایستگی

                                                 
1 Orifice 
2 Data mining 
3  Black box 
4  Overfitting  
5  Fitness 
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به طور کلی روند کار برنامه نویسی ژنتیک شامل چهار مرحله ایجاد جمعیت اولیه، دهد، میشود. همانطور که شکل نشان ( مشاهده می1ژنتیک در شکل )

 .[18] باشدمیهای بعد نسل 1اعمال عملگرهای ژنتیکی، محاسبه شایستگی و تکثیر

 

 
 [18]الگوریتم برنامه نویسی ژنتیک  -1شکل 

شود. دو پارامتر آن اصلی، یازده پارامتر آن فرعی و پنج پارامتر متغیرهای برنامه نویسی ژنتیک توسط هجده پارامتر کنترل میدر حالت کلی 

حداکثر تعداد  دو پارامتر اصلی شامل اندازه جمعیت و کیفی هستند. باید توجه داشت که با تعریف عملگرهای بیشتر، این پارامترها نیز بیشتر خواهند شد.

، حداکثر طول مجاز برای 4، احتمال تکثیر2، احتمال جهش3د شامل احتمال آمیزش یا ترکیبنتوانپارامترهای فرعی می د.نباشها در هر تحلیل مینسل

. پنج پارامتر کیفی در برنامه نویسی ژنتیک عبارتند از روش ایجاد والدین اولیه، روش تولید جمعیت دنباشها و توابع مورد نیاز در کشف رابطه نهایی درخت

وانند تکثیر، روش انتخاب یکی از والدین جهت عمل ترکیب و همچنین سایر پارامترهایی که بسته به مسئله مورد مطالعه میاولیه، روش انتخاب در عمل ت

یق انتخاب و تعریف صحیح و دق پارامترهای کنترلی الزم را به طور در فرآیند برنامه، مورد استفاده قرار گیرند. قبل از شروع فرآیند تحلیل، کاربر باید همه

 .[18] کند

یستگی نرمال ، روش شادر این تحقیق معیار شایستگی در روش برنامه نویسی ژنتیک، جذر میانگین مربعات خطاها و روش محاسبه شایستگی

 آید.( بدست می2شده انتخاب شده است. جذر میانگین مربعات خطاها با استفاده از رابطه )

RMSE = √ 
∑ (Yi−Ŷi)2p

1

P
             (2)  

قبل  و شدههای موجود جهت پردازش به عنوان ورودی در نرم افزار متلب وارد ، دادهدر این تحقیق در روش برنامه نویسی ژنتیک مورد استفاده

 . شوندمی کنترلی مورد نیاز به صورت زیر تعریف هایاز شروع تحلیل پارامتر

 511اندازه جمعیت :  -

  151:  نسلتعداد  -

 11/1تابع شایستگی : حداقل  -

 85/1احتمال ترکیب :  -

 1/1احتمال جهش :  -

                                                 
1 Reproduction 
2 Probability of Crossover 
3 Probability of Mutation 
4 Probability of Reproduction 
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 روش ایجاد والدین اولیه : انتخاب فراگیر -

  1چینش متوسطروش تولید جمعیت اولیه )ایجاد ساختار درختی( :  -

 های بعدی : انتخاب رقابتیروش تکثیر نسل -

 گروه  2های شرکت کننده در فرآیند انتخاب : تعداد گروه -

 شایستگی : شایستگی نرمال شده روش محاسبه -

 معیار محاسبه شایستگی : جذر میانگین مربعات خطاها -

سی ژنتیک فقط . با توجه به اینکه روش برنامه نویشودمیفرآیند تحلیل، تابع شایستگی و میزان حداقل آن تعریف  پس از تعریف پارامترهای کنترلی در

 ساختن جذر میانگین مربعات خطاست. حداقل ،تابع هدف در این فرآیندشود، تنها یک تابع هدف بکار گرفته می یدر ازا

اتمه پیدا خحالت زیر دو یکی از به طور معمول برنامه در  .گردددر آخرین گام، شروط خاتمه در برنامه نویسی ژنتیک توسط کاربر تعیین می

 :خواهد کرد

 دهد.یابد و پاسخ نهایی را ارائه میتعیین شده توسط کاربر خاتمه می برنامه با رسیدن به حداکثر تعداد نسل -

 سری شرایط خاص، مانند رسیدن به حداقل شایستگی فراهم گردد، برنامه متوقف خواهد شد.  زمانی که یک -

 

 

  نتيکنويسي ژتحقيق در شکل عمومي رابطه ساختاری تبيين جريان غير خطي در محيط متخلخل با استفاده از برنامه  .5

 

انه از طریق دریان در محیط متخلخل درشتجتحلیل ای بر توانی فورشهایمر بر رابطهرابطه ساختاری برتری چنانچه بیان شد، هدف این مقاله این است که 

و صرفا بر اوری دبدون یک پیشمصالح آزمایشگاهی هر یک از سیزده نمونه  برایبه تفکیک نویسی ژنتیک مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی برنامه

بر اطالعات  4شده در بخش لذا فرآیند معرفیگیرد. صورت می 3مبنای دخالت دادن عملگرهای موثر در روابط و محدود نمودن تعداد جمالت به حداکثر 

i-V  ند احتمالی رابطه فورشهایمر مشخص شود. فرآیفرم معادله ساختاری و ارجعیت مطابق آنچه گفته شد، شوند تا های مصالح اعمال میهر یک از نمونه

در اولین مرحله از تحلیل، پارامترهای کنترلی ذکر شده شود. آمده است، به عنوان نمونه گزارش می( 1) که اطالعات آن در جدول  G1کار برای مصالح

ای با هباشند که خروجی برنامه رابطمع، ضرب و توان میدر برنامه تعریف شده و توابع ریاضی مورد استفاده در تعیین ساختار ریاضی شامل عملگر ج

  ساختار زیر است.

Y = 2.461 X + 236.5 X2                                  (4)  

RMSE = 0.0132 

Probability of selection=0.1156 

 .( ارائه شده است3توسط برنامه نویسی ژنتیک در شکل ) (4رابطه )درخت تولید شده 

+ 

*       1X 

                                                  1X          1X 
 ژنتیکبرنامه نویسی توسط  (4رابطه )شده درخت تولید  -2شکل 

 

ملگرهای عو در مرحله دوم در کنار پارامترهای کنترلی تعریف شده در تحلیل قبلی، توابع ریاضی مورد استفاده در تعیین ساختار ریاضی شامل 

 جمع و توان بوده است. نتایج به شرح زیر است.

Y = 4.175X + 311.5X2.141 (5     )                                                                                                                                                                

RMSE = 0.0122 

Probability of selection=0.0115 

                                                 
1 Ramped half and half 
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 ( ارائه شده است.2( توسط برنامه نویسی ژنتیک در شکل )5درخت تولید شده رابطه )

+ 
^       1X 

                                              2.141                         1X 
      توسط برنامه نویسی ژنتیک (5رابطه )درخت تولید شده  -3شکل 

 

ود ددر مرحله سوم، پس از تعریف پارامترهای کنترلی، برنامه به استفاده از توابع ریاضی توان و ضرب در تعیین ساختار ریاضی رابطه نهایی مح

 .شد. نتایج حاصل در این تحلیل به شرح زیر است

Y = 265.2 X2  (6       )                                                                                                                                                                                        

RMSE = 0.0490 

Probability of selection=0.0181 

 ( ارائه شده است.4ژنتیک در شکل )( توسط برنامه نویسی 6درخت تولید شده رابطه )

                                                            *        

                                                1X                           1X 
 

   توسط برنامه نویسی ژنتیک (6رابطه )درخت تولید شده  -4شکل 
 

طی آخرین مرحله از تحلیل، دامنه توابع مورد استفاده برنامه در تعیین ساختار ریاضی را به تابع توان محدود نموده و نتایج زیر حاصل  و در نهایت

 شود.می

Y = 190.5X1.871   (7           )                                                                                                                                                                              

RMSE = 0.0231 

Probability of selection=0.0065 

 ( ارائه شده است.5( توسط برنامه نویسی ژنتیک در شکل )7درخت تولید شده رابطه )

                                                            ^        

                                                1.871                   1X 
  توسط برنامه نویسی ژنتیک (7رابطه )درخت تولید شده  -5شکل 

 

ذر ج توان گفت برنامه نوشته شده روابط را عالوه بر معیار تعریف شدهنویسی ژنتیک می(، حاصل از برنامه 7( تا )4با نگاهی دوباره به روابط )

تگی، پاسخ کند. در این روش محاسبه شایسمیانگین مربعات خطاها، بر اساس تعریف روش شایستگی نرمال شده در انتخاب پاسخ نهایی برنامه، انتخاب می

ردد. لذا همانگونه که در گده بلکه با توجه فراوانی هر پاسخ در کنار معیار شایستگی، انتخاب و ارائه مینهایی نه فقط بر اساس معیار شایستگی تعریف ش

با توجه به اینکه ذکر است  هالزم بشود. توان گفت نتایج در برنامه نویسی ژنتیک در رقابتی بر اساس شایستگی و برازندگی انتخاب میابتدا بیان شد، می

ن با انتخاب سایر تواتر کشف و مورد بررسی برنامه قرار گرفته، میهای بعدی نیز در همان تحلیل اول با دامنه گستردهشده در تحلیلسایر روابط نتیجه 

 هایی بر مبنای فقط اعداد خام معیار شایستگی به عنوان پاسخ نهایی دست یافت.  های محاسبه شایستگی به پاسخروش

از  بوده و نشان توانیای دارای مقادیر خطای کمتری نسبت به رابطه توان گفت رابطه دو جمله( می7( و )4روابط ) با مقایسه مقادیر معیار خطا در

 های آزمایشگاهی موجود، دارد.در داده توانیای نسبت به ساختار برتری استفاده از رابطه ساختاری دو جمله
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در  نیز تعداد نسل میزان تابع شایستگی ور ضرایب و نیز ساختار کشف شده نسبت به حداقل آزمودن حساسیت پاسخ برنامه نویسی ژنتیک از نظ منظوربه 

 توسط ،یلهای بدست آمده در این مرحله از تحلقبل مقایسه گردید. در ادامه پاسخ بخشهر تحلیل، با تغییر این دو پارامتر نتایج جدید کشف و با نتایج 

  رائه شده است.عنوان نمونه ابه G1  برای مصالح( 9( و )8روابط )
  Generation=150                            
  Minimum Fitness= 0.01      

  𝑖 = 2.461 𝑉 + 236.5 𝑉2 (8)                                                                                                  
  Generation=1500                            
  Minimum Fitness= 0.001      

  𝑖 = 2.461 𝑉 + 236.5 𝑉2 (9)                                                                                                     

های روش برنامه نویسی ژنتیک چه از نظر ساختار و چه از نظر ضرایب نسبت به دو پارامتر موثر در همانگونه که در روابط فوق پیداست، جواب

ویسی وسط برنامه نتوان نتیجه گرفت ساختارهای کشف شده تحساسیتی ندارند و می نسلفرآیند برنامه نویسی ژنتیک یعنی حداقل تابع شایستگی و تعداد 

 د. ندهارائه میسرعت جریان در محیط متخلخل  یهیدرولیکی به ازای گرادیان مناسبی جهت محاسبه وابطر 5ژنتیک در بخش 

نشان  G1را برای مصالح( در برابر مقادیر مشاهداتی گرادیان هیدرولیکی 4مقادیر گرادیان هیدرولیکی محاسبه شده توسط رابطه )( 6شکل )

 ایدو جمله (، این رابطه3در جدول ) G1مصالحای با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک تک هدفه برای رابطه ساختاری دو جمله استخراجپس از  دهد.می

ر مربوط دارد. ضرایب رابطه فورشهایم توانیکه در تمامی موارد حکایت از برتری رابطه فورشهایمر نسبت به رابطه  های موجود کشف شدجهت تمامی داده

نام گذاری مصالح صرفا بر مبنای مرجع اصلی است ولی به طور کلی  است. به تفکیک برای هر یک از مصالح ارائه شده (3جدول )در  به کلیه مصالح

 . باشندمی برای مصالح ماسه ریزدانه )الی دار(  M و مصالح با عنوانبرای مصالح شن    Gمصالح با عنوان 

  

 
 G1( در برابر مقادیر مشاهداتی براي مصالح 4شده با رابطه )مقادیر گرادیان هیدرولیکی محاسبه  -6شکل 

 

  هااي محاسبه شده به روش برنامه نویسی ژنتیک جهت کلیه نمونهضرایب رابطه دو جمله -2جدول 

 a ضریب نمونه ردیف
(s/m) 

 b ضریب
(s/m)^2 

 نمونه ردیف
 a ضریب

(s/m) 

 b ضریب
(s/m)^2 

1 G1 891/2  7/239  4 G8 804/0  99/40  

2 G2 754/3  8/318  9 G9 897/1  5/198  

3 G3 29/11  9/794  10 G10 372/1  7/131  

8 G4 979/9  2/399  11 G11 5904/0  1/102  

7 G5 843/8  2/372  12 G12 4313/0  87/72  

9 G6 374/4  714 13 G13 7095/0  28/87  

5 G7 401/3  9/238  18 M1 4309/0  84/94  

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

ی
بات
اس
مح

مشاهداتی

data
line of perfect fit
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 هااي محاسبه شده به روش برنامه نویسی ژنتیک جهت کلیه نمونهضرایب رابطه دو جملهادامه  -2جدول 
17 M2 5198/0  53/92  20 M7 799/1  1/185  

19 M3 9559/0  84/98  21 M8 998/1  2/191  

15 M4 9841/0  4/108  22 M9 008/2  4/174  

14 M5 7938/0  5/115  23 M10 585/1  8/129  

19 M6 947/1  7/109  - - - - 

 

 

 گيرینتيجه .6

 

زیکی و ، بدون توجه به مبنای فییان غیر خطی در محیط متخلخلجردر روابط ساختاری تحلیل متفاوت  توانیای و دو جملهدو ساختار  وجودبا توجه به 

تفاده های آزمایشگاهی مورد اسدادهکلیه در  توانی فورشهایمر و نیزای دو جمله ، ساختاربرنامه نویسی ژنتیک سازی هوشمندمدل صرفاً بر مبنای روش

های برنامه نویسی ژنتیک نسبت به دو پارامتر کنترلی اصلی در این روش یعنی حداقل تابع شایستگی و تعداد تکرار حساسیتی پاسخ. ندکشف و ارائه شد

ریان غیر ای کشف شده ساختار برتر در تبیین جساختار دو جملههای مورد استفاده در این تحقیق، دادهکه برای توان نتیجه گرفت میشتند. در مجموع ندا

 نویسی ژنتیک استخراج شدند.ضرایب رابطه فورشهایمر نیز برای کلیه مصالح از محاسبات برنامه باشد. خطی در محیط متخلخل می
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