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 چکیده
آوری و تصفیه فاضالب تولیدی جهت های شهری، وظیفه جمعترین زیرساختی از مهمیک عنوان بههای فاضالب سامانه

دارند. عواقب و آثار ناگواری که در اثر عملکرد نامطلوب  بر عهدهبازگشت به طبیعت و یا استفاده مجدد از فاضالب را 

حدی است که کارکرد بخشی از شهر ها به وجود خواهد آمد، گاهی به های فاضالب و ایجاد شکست در این سامانهسامانه

آوری فاضالب هستند. عملکرد های جمعهای فاضالب، شبکههای سیستمترین بخشیکی از مهم. کندرا دچار اختالل می

که با شناخت نقاط دارای احتمال داری آن است برداری و نگهآوری فاضالب وابسته به برنامه بهرهمناسب یک شبکه جمع

های مبتنی بر وضعیت سیستم را به صورتی هدفمند صورت داده و عملکرد و کارایی شبکه را وان بازرسیتشکست باال، می

 به میزان قابل توجهی افزایش داد. 

بیزین  آوری فاضالب با استفاده از شبکههای جمعدر تحقیق حاضر، مدلی برای محاسبه احتمال رویداد شکست در شبکه

از کارایی  شدهارائههای فاضالب، مدل های سیستمهای بیزین و ویژگیهای شبکهقابلیت معرفی شده است که با توجه به

  های مدل، آموزش شبکه بیزین، سازی ورودیباالیی برخوردار است. روش ارائه شده دارای چهار گام اساسی آماده

نشان دادن کاربرد روش برای یده و دریافت نتایج خروجی از مدل تشکیل شده است. دآموزشسنجی شبکه صحت

مطالعه موردی انتخاب شده است و با استفاده از  عنوان بهآوری فاضالب شهر تهران جمع ، قسمتی از شبکهشدهیمعرف

های احتمال رویداد شکست به دست آمده از مدل، فاضالبروهای شبکه مورد مطالعه در پنج گروه از جهت اولویت برنامه

اند. نتایج حاصل، نشان از بحرانی بودن وضعیت تعدادی از فاضالبروهای موجود در شبکه دهداری تقسیم شبازرسی و نگه

های بازرسی و در صورت نیاز، تعمیرات قرار داد. البته وضعیت اکثر دارد که باید این فاضالبروها را در اولویت برنامه

 فاضالبروها از جهت میزان بحرانی بودن، در حد متوسط قرار دارد.
 

 آوری فاضالب، شبکه بیزینهای جمع، شبکهشکست، تحلیل ریسک احتمال کلیدی: هایهواژ

 

 مقدمه -1
های آوری، انتقال، تصفیه و دفع فاضالبهای شهری، جهت جمعترین زیرساختهای فاضالب به عنوان یکی ازمهمسامانه

ها با توجه به اهمیتی که در مدیریت این سامانه عملکرد صحیح. [1] شوندکاربران خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی طراحی می

های فاضالب و ایجاد شکست در عواقب و آثار ناگواری که در اثر عملکرد نامطلوب سامانه. شهری دارند، بسیار قابل توجه است

اد شکست در ایج. کندها به وجود خواهد آمد، گاهی به حدی است که کارکرد بخشی از شهر را دچار اختالل میاین سامانه

های الزم و انجام اقدامات مقتضی، ممکن است پیامدهای بینیهای فاضالب، در صورت عدم در نظر گرفتن پیشسامانه

ذکر این نکته الزم است که واژه  .محیطی و مشکالت بهداشتی بسیار شدیدی به دنبال داشته باشداقتصادی، اجتماعی، زیست
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گردد. با توجه شود که عملکرد سیستم با مشکل مواجه شده یا مختل میایی اطالق میهدر اینجا، به تمامی وضعیت« شکست»

ها با توجه به عوامل تاثیرگذار روشن سامانههای فاضالب و تحلیل ریسک این سامانهبه مطالب فوق، لزوم ارزیابی شرایط 

 شود.یم

های کافی و با دقت مناسب است و در دم وجود دادههای فاضالب وجود دارد، عسامانهیکی از عمده مشکالتی که در بررسی 

-های جمعها عدم قطعیت باالیی وجود دارد. عالوه بر این، بخشی از سامانه فاضالب که شامل شبکهبررسی وضعیت این سامانه

 پذیر است. قسمت عمدهشود، به صورت مدفون در زیرزمین بوده و دسترسی به آن، به سختی امکانآوری فاضالب می

ی کرده و آن را از نقطه ورود به سامانه به آورجمعکه فاضالب را  اندشدهیی تشکیل هالولهی فاضالب از آورجمعهای سامانه

ی آورجمعهای سامانهکنند. یممقصد تعیین شده )محل تخلیه فاضالب یا تاسیسات تصفیه فاضالب( با جریان ثقلی منتقل 

تر از یینپاکه شواهدی از مشکالت به وجود آمده ظاهر شود، در سطحی ینانی قبل از ی طوالهادورهفاضالب ممکن است برای 

که با قطع یناپنهان باشند تا  هامدتی یا هیدرولیکی ممکن است برای اسازهآل سامانه عمل نمایند. مشکالت یدهاشرایط 

. با توجه [2] مشکل نمایان شود هاساختمانمین دهی، فروریختن جاده یا باالزدن جریان فاضالب در سطح راه یا زیرزیسسرو

ی، برداربهرهزمان طراحی تا ساخت،  از هابه این موضوع، افزایش آگاهی از عملکرد هر یک از اجزای سامانه و ارزیابی شرایط آن

آوری فاضالب برای عجم هایجهت ارزیابی شبکهداری، تعمیر و نوسازی و از کارافتادگی آن، بسیار اهمیت دارد. بنابراین نگه

و  (TPM1یا مبتنی بر زمان ) ها به صورت ادواریاقدامات الزم، بازرسی و کنترل این شبکهانجام تعیین وضعیت موجود و 

ای، انجام های دورهبازرسی بینبا توجه به فواصل زمانی طوالنی  .[3] شودیتوصیه م (CBM2تجهیزات ) مبتنی بر وضعیت

 تری دارند، بسیار ضروری است.شکست بیش ریسکهایی از شبکه که در بخش ز تعمیرات مقتضیو در صورت نیا بازرسی

هایی صورت گرفته است. های فاضالب پژوهشدر سالیان اخیر در زمینه ارزیابی عملکرد و تعیین وضعیت موجود در سامانه

Hahn et al. 3بندی فاضالبروهاکردن، بازیابی و اولویتبنیان با عنوان سیستم فهرست به توسعه یک سیستم خبره دانش 

(SCRAPSپرداخته )آوری فاضالب مورد استفاده قرار بندی بازرسی فاضالبروها در یک شبکه جمعاند. این سیستم برای اولویت

کاهش  ها و در نتیجهبندی بازرسی فاضالبروها موجب کاهش تعداد بازرسیکه اولویت ه استدشبیان در این تحقیق گیرد. می

شود. در این پژوهش اطالعات مربوط به سیستم خبره از گروهی از های پیشگیرانه میتعداد تعمیرات اضطراری و هزینه

در یک برنامه کامپیوتری با  SCRAPSهای مربوط به دست آمده است و تحلیلی بهو خصوصهای دولتی کارشناسان بخش

ها برای ( انجام شده است که نخستین بار است که از این  شبکهHugin 2000) 4سیستم خبره با استفاده از شبکه باور بیزین

. در این پژوهش، بررسی اثرات شکست با جزئیات کافی صورت [5و4] بندی بازرسی فاضالبروها استفاده شده استاولویت

 نگرفته و تنها به صورت کلی بررسی گردیده است.

-اولویت    های امور شهری جهت شارهای اقتصادی فزاینده، فشار بر سازمانبا باالرفتن سن تاسیسات، افزایش جمعیت و ف

بینی دقیق عملکرد و شرایط خطوط لوله یابد که الزمه آن پیشداری تاسیسات در حال خرابی افزایش میبندی نگه

    های عصبی شبکه را با استفاده از آوری فاضالبهای شبکه جمعشرایط خطوط لوله  Najafi and Kulandaivelاست.

بینی ها و نوع شبکه جهت پیشاند. در این تحقیق پارامترهای طول، قطر، جنس، سن، عمق پوشش و شیب لولهبینی کردهپیش

های عصبی عدم نیاز به شناسایی تابع دقیق برای تحلیل و های استفاده از شبکهاند. از مزیتشرایط مورد استفاده قرار گرفته

های گسترده جهت آموزش همه ها نیاز به سری دادهاز نظرات کارشناسی است. ایراد استفاده از این شبکه امکان استفاده

 .[6] ترکیبات ممکن است

                                                
1 Total Productive Maintenance 
2 Condition Based Maintenance 
3 Sewer Cataloging, Retrieval and Prioritization System 
4 Bayesian belief network 
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Baik et al. اند. مدل ارائه شده در شبکه ارزیابی کرده 5های فاضالب را با استفاده از مدل زنجیره مارکوشرایط سیستم

اعمال و ارزیابی شده است. متغیرهای در نظر گرفته شده در این مقاله عبارتند از: طول،  San Diegoآوری فاضالب شهر جمع

سازی های بهینههای مورد استفاده در گذشته مانند روشقطر، جنس، سن و شیب لوله. روش زنجیره مارکو نسبت به روش

ها بر اساس تجربیات کارکنان ن تولید ماتریسها و امکاهایی مانند سهولت کاربرد روش، دقت در تخمینغیرخطی دارای مزیت

ها شود که نرخ خرابی به زمان وابسته نیست که موجب کاسته شدن از دقت تحلیلاست. اما در روش زنجیره مارکو فرض می

نی خرابی های موجود به چند گروه تقسیم شده و برای هر گروه منحشود. عالوه بر این، برای استفاده از این روش، باید دادهمی

 .[7] گرددزنجیره مارکو جدیدی تولید شود که سبب دشواری کار می

Babani et al. ای، سازه زمان عملکردآوری فاضالب با لحاظ نمودن همهای جمعشبکه 6ای جهت مدیریت داراییبرنامه

ازی استفاده شده و مزیت مدل ارائه های فای از روشدهند. برای ارزیابی عیوب سازهمحیطی شبکه ارائه میهیدرولیکی و زیست

های محدود شده امکان در نظر گرفتن خطاهای ناشی از کم بودن دقت پارامترها و توانایی در ارزیابی شرایط شبکه با وجود داده

قت شوند که از داست؛ اما در این مدل، نقاط دارای اطالعات محدود دارای الگوی خرابی )خرابی فاضالبروها( مشابه فرض می

 شود. از دیگر معایب این روش عدم امکان استفاده از نظرات خبره در فرآیند ارزیابی استتوجهی کاسته میکار به طور قابل

[8]. 

گیران کیفیت و قابلیت اطمینان تجهیزات و اجزای آن در مورد تاسیسات مدفون در زیر خاک سوال اساسی برای تصمیم

    کارلو شرایط یک شبکه فاضالب در حال سازی مونتاند که با استفاده از شبیهسعی کرده .Khan et alتاسیسات است. 

برداری را مورد ارزیابی قرار دهند. پارامترهای در نظر گرفته شده برای این منظور عبارتند از: سن، طول، قطر و شیب لوله. بهره

اند، به بررسی آن پارامتر با استفاده از    ابت نگه داشته شدهبرای مشخص نمودن اهمیت هر پارامتر، در حالتی که سایر پارامترها ث

ی توجهقابلهای احتماالتی مختلف گردیده است. نتیجه بررسی نشان داده است که هر چهار مشخصه انتخاب شده، تاثیر توزیع

دی هستند. عوامل بررسی شده ترین تاثیر و بعد از آن طول و قطر لوله در مراتب بعبر عملکرد سیستم دارد اما سن لوله بیش

تر این بود که عوامل دیگری مانند جنس لوله، نوع خاک و سطح آب زیرزمینی نیز در نظر در این تحقیق، کافی نبوده و مناسب

 .[2] شدندگرفته  می

Wang et al. از روش  ها با استفادههای شبکه آب و میزان خرابی آندهی عوامل موثر در وضعیت لولهبه بررسی و وزن

ها ده عامل را برای سه نوع جنس لوله )چدن، چدن نشکن و فوالدی( مورد بررسی قرار دادند که این اند. آنبیزین پرداخته

عوامل عبارتند از اندازه، سن، پوشش داخلی و خارجی، وضعیت خاک، وضعیت بستر لوله، عمق ترانشه، تعداد خطوط جاده، 

ها از اطالعات موجود در تحقیقات گذشته های مربوط به عوامل موثر در لولهکمبود دادهجنس و میزان فشار. برای حل مشکل 

های آماری تلفیق شده است. بر اساس این و دانش کارشناسی بهره برده شده که این اطالعات با استفاده از روش بیزین با داده

ها، شرایط لوله را ارزیابی نمود. در این ای مربوط به لولههی بررسی مکانیزم شکست لوله با تحلیل دادهجابهتوان تحقیق،  می

ها صورت نگرفته ها پرداخته شده و ارزیابی شرایط فعلی مربوط به لولهپژوهش تنها به عوامل موثر در شکست لوله و وزن آن

ی داشته باشند، صرفنظر توانند اهمیت باالیاست. ضمنا از عواملی مانند سطح آب زیرزمینی با توجه به مطالعات گذشته می

 .  [9] شده است

فر  های آب و فاضالب صورت گرفته است. توکلیهایی جهت بررسی عملکرد و ارزیابی شرایط سامانهدر کشور ما نیز پژوهش

یتمی به . بدلی باوانی الگور[11] ها پرداخته استهای آب و نحوه عملکرد در برابر بحرانخانهبه ارزیابی عملکرد و شرایط تصفیه

ی برا 7فدرالی اضطرار تیریمد آژانسهای فاضالب بر اساس روش تحلیل و مدیریت ریسک خانهمنظور ارزیابی شرایط تصفیه

های فاضالب برای . عسگریان مدلی برای سنجش آمادگی شبکه[11] ( توسعه داده استFEMAی )اتیح و مهمی هارساختیز

های ها ارائه کرده است. وی الگوریتم خود را با استفاده از روشمدیریت ریسک آن ها با رویکرد محاسبه وبا بحران مواجهه

                                                
5 Markov chain 
6Asset management 
7 Federal Emergency Management Agency  
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      .[12] تر این تحقیق بر استفاده از نظرات کارشناسی استگیری چندمعیاره تدوین نموده و تاکید بیشتصمیم

Roozbahani et al.   8به ارائه مدلWSS-IFHRA های آب شهری شامل مبا رویکردی فازی جهت تحلیل ریسک سیست

بخش تامین، تصفیه و توزیع به صورت یکپارچه پرداختند و کارایی آن را بر روی سیستم آب شرب شهر ارومیه در ایران بررسی 

 است را ارائه نموده (IFTBNHRA) 9های بیزین فازیو روزبهانی مدل تحلیل ریسک درخت خطا مبتنی بر شبکه [13] کردند

[14]. 

آوری فاضالب، عوامل های جمعشکست در شبکه محاسبه ریسکات صورت گرفته در زمینه ارزیابی عملکرد و در اکثر مطالع

ای و های سازهاند. در مورد احتمال شکست در فاضالبروها باید آسیبتاثیرگذار به صورت جامع مورد بررسی قرار نگرفته

بندی فاضالبروها به صورتی مناسب ایجاد گردد که در تحقیق تهیدرولیکی در کنار هم دیده شوند تا امکان ارزیابی و اولوی

و فاضالبروهای  رویکردی مناسب بدان پرداخته شودهای بیزین با حاضر تالش شده است با استفاده از مزایای موجود در شبکه

ها، به طور ر آنبا توجه به میزان احتمال شکست د بریزآب و فاضالب شهر ت 3آوری فاضالب منطقه جمعبخشی از شبکه 

توان با انجام بازرسی برای اند. با محاسبه احتمال شکست با در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار، میبندی شدهمناسب اولویت

آوری فاضالب را به طور قابل توجه بهبود بخشید. ضمنا فاضالبروهای دارای احتمال شکست باالتر، وضعیت و کارایی شبکه جمع

روز تری از شبکه مورد مطالعه به دست آمد، مدل را بهتوان در هر زمان که اطالعات بیشتوسعه داده شده می با استفاده از مدل

 نموده و دقت آن را افزایش داد.

 

 روش تحقیق  -2

 آوری فاضالبجمع های ممکن در شبکهآسیب -1 -2

 شیمیایی، بیوشیمیایی و زیستی قرار دارند.فاضالب به طور دایم یا موقت تحت تاثیر عوامل فیزیکی،  یآورجمع یهاشبکه

ها و ترین شکستمهمهای مختلف شبکه شوند. مدت یا درازمدت باعث آسیب بخشتاثیرات ممکن است در کوتاه گونهینا

هر نوع شکست در  بندی نمود. بههای هیدرولیکی دستهای و شکستهای سازهتوان در دو گروه شکستهای ممکن را میآسیب

گردد. این ای اطالق میآوری فاضالب که به فیزیک و ساختمان اجزای سیستم شبکه بستگی دارد، شکست سازهجمع شبکه

 :استهای زیر نوع شکست ناشی از آسیب

طح داخلی لوله است. ـاز محیط تر شده س ییهاخرابی بخش ،ایش مکانیکیـمنظور از فرسفیزیکی(:  -)مکانیکی 11فرسایش -

 .[3] شودیها مدر شرایط بسیار نامناسب باعث تخریب لوله یش زبری دیواره لوله واین امر باعث افزا

گیری ماده مزبور واکنش یک ماده با محیط اطرافش که در نتیجه آن تغییر قابل اندازهعبارت است از خوردگی : 11خوردگی -

. از بین مصالح مورد استفاده در ودشمی سیستمگردد و باعث تاثیر منفی بر کارکرد بخشی از سازه یا کل یک حاصل می

در  چدن( و فلزات )فوالدو  مالت( و معمول مصالح سیمانی )بتن، آزبست سیمانآوری فاضالب، به طور های جمعشبکه

توان این های از جنس مواد مصنوعی نیز بسته به شرایط محیطی میالبته در مورد لوله[. 3] معرض خوردگی قرار دارند

توان به دو دسته خوردگی داخلی و خوردگی خارجی تقسیم نمود. خوردگی اهده نمود. خوردگی را مینوع آسیب را مش

در فاضالبروها و خوردگی خارجی عمدتا در اثر  S2Hیژه به دلیل تولید وبهداخلی در اثر عوامل خورنده در فاضالب 

 دهد.ها روی میخورندگی خاک و آب زیرزمینی اطراف لوله

                                                
8 Integrated Fuzzy Hierarchical Risk Assessment Model For water supply systems 
9Integrated Fault Tree-Bayesian Network Hierarchical Risk Assessment 
10erosion 
11corrosion 
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 PVCهای پذیر )معموال از جنس مواد مصنوعی( مانند لولههای انعطافح مقطع: این آسیب تنها در لولهسط 12تغییر شکل -

باعث تنش یا انبساط  ،های از جنس مصالح صلب، تغییرات بسیار کم شکل سطح مقطعلوله زیرا در رابطه بامطرح است. 

  [.3] گرددیها حاصل مخوردگی دیواره آنترک کششی غیرمجاز شده و در نتیجه

-های غیرانعطافخوردگی معموال در لولهلوله(: ترک 14، شکستگی لوله و ریزش دیواره لوله )یا متالشی شدن13خوردگیترک -

 جدا شدنای است. منظور از شکستگی لوله نیز های طولی، عرضی و نقطهشود که شامل ترکپذیر مشاهده میغیرانعطاف

ره لوله، از دست رفتن کامل مقاومت لوله به همراه درهم شکستن لوله یی ازدیواره لوله و منظور از ریزش دیواهابخش

 [.3]ای است است که شدیدترین مرحله شکست سازه

آوری فاضالب که موجب ایجاد مشکل در جریان فاضالب به دلیل افزایش نرخ جریان یا به هر نوع شکست در شبکه جمع

های فاضالب نسبت به . وقوع شکست هیدرولیکی در شبکه15دشوشود، شکست هیدرولیکی گفته میکاهش ظرفیت لوله 

 هایی که منشا این نوع شکست هستند، عبارتند از:تر است. آسیبای معمولشکست سازه

زیرزمینی و خاک به داخل شبکه  صورت نشت فاضالب از شبکه به بیرون آن و نفوذ آببندی به: عدم آب16بندیعدم آب -

به داخل شبکه خود عاملی برای گرفتگی در مسیر جریان فاضالب خواهد بود. همچنین نفوذ کند که نفوذ خاک بروز می

شود. های موجود در بدنه فاضالبرو میهای موجود در لوله، موجب ایجاد و یا افزایش ابعاد حفرهآب زیرزمینی از سوراخ

ها گردد. این نفوذها و نشتاطراف لوله میهای خاک نشت فاضالب از شبکه به بیرون نیز منجر به از دست رفتن ریزدانه

هایی در خاک اطراف لوله منجر شود که در صورت همراه شدن با رویدادهایی مانند ساخت و ممکن است به ایجاد حفره

شت فاضالب از شبکه به بیرون، ن .[5] توجه گرددهای قابلتواند موجب ایجاد نشستلغزش میسازها، زلزله و یا زمین

. زیرا اگر شبکه زیر سطح آب [3] اول بستگی به وضعیت مکانی شبکه نسبت به سطح آب زیرزمینی دارددروهله 

که فشار فاضالب داخل لوله )به دلیل پرشدن زیرزمینی باشد، امکان نشت فاضالب به بیرون شبکه وجود ندارد مگر این

زیرزمینی به داخل شبکه نیز سطح آب زیرزمینی سطح مقطع لوله( بیش از فشار آب خارج لوله باشد. در مورد نفوذ آب 

 کننده است. عامل تعیین

نشینی خاک و گل و الی در کف لوله، در مسیر جریان فاضالب: گرفتگی در مسیر جریان ممکن است در اثر ته 17گرفتگی -

       سولفاتی و های زیرزمینی، رسوبات رسوبات چرب )معموال در باالی جریان فاضالب(، رسوبات ناشی از تاثیر آب

 گرفتگی داخل فاضالبرو، رشد و نفوذ ریشه گیاهان به داخل فاضالبرو و ورود و مسدود نمودن مسیر فاضالبرو توسط جرم

کنند )البته نوع درخت نیز موثر ها در مناطقی که دارای درختان قدیمی هستند، ایجاد مشکل میها ایجاد شود. ریشهزباله

تر ها بیششوند که ورود ریشه از اتصاالت لولهوجود در اتصاالت و یا خود لوله وارد سیستم میاست( و اغلب از عیوب م

ها که برخی گرفتگیافتد. بنابراین تعداد اتصاالت موجود، عاملی تاثیرگذار در این زمینه است. با توجه به ایناتفاق می

های فاضالب، .( به طور معمول ارتباط مشخصی با ویژگیمانند گرفتگی به دلیل ورود جسم خارجی )مانند بیل، توپ و ..

ها شوند، از در نظر گرفتن آنها میشبکه فاضالب و یا حتی خصوصیات محیطی ندارد و موجب کاستن دقت تحلیل

عنوان نمونه، اگر وسعت مساحت مورد تحلیل به اندازه کافی بزرگ باشد، عواملی مانند فرهنگ صرفنظر شده است. اما به

هایی از خط لوله با سرعت کم جمع ها در قسمتتواند مورد ارزیابی واقع گردد. عالوه بر این، زبالهشترکین هر منطقه میم

شود. البته تری وارد سیستم میهای فاضالب درهم، به دلیل ورود رواناب سطحی، زباله بیششوند و در سیستممی

                                                
12deformation 
13cracking 
14collapse 

15Hahn et al.  [5] دانندشکست عملکردی )هیدرولیکی( را ناشی از افزایش تقاضا یا کاهش ظرفیت می. 
16leakage 
17blockage 
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های کند اما ممکن است زبالهها را از سطح سیستم پاک میرش، زبالههای باالی سیستم درهم در هنگام رویداد باسرعت

 .[15] تری را وارد سیستم نمایدبزرگ

 

 های موجود در شبکهعوامل موثر در آسیب  -2 -2
توان عوامل و پارامترهایی را بیان نمود که ها، میهای ذکر شده مربوط به آنها و آسیبدر مورد هر یک از انواع شکست

عنوان مثال ایجاد شکست وابستگی زیادی به سن لوله دارد. ها احتمال شکست در هر مورد تخمین زده شود. بهیله آنوسبه

شود. عوامل در نظر گرفته شده برای تر رسوبات در مسیر فاضالبرو میینی بیشنشتههمچنین سرعت جریان پایین موجب 

اند. در تدوین عوامل آورده شده 1بندی ارائه شده در بخش قبل، در جدول دستهای و هیدرولیکی با توجه بههای سازهشکست

 های مربوطه نیز در نظر گرفته شده است.موجود در این جدول، امکان دسترسی به داده

 

 عوامل موثر در محاسبه احتمال رویداد شکست  :1جدول 

 عوامل موثر در احتمال رویداد شکست آسیب مربوطه نوع شکست

 شکست

ایزهسا  

ی، ریزش دیواره خوردگترک

 لوله و شکستگی

، *سن لوله، جنس لوله، ابعاد لوله )طول و قطر لوله(، سطح آب زیرزمینی

میزان ترافیک باالی سطح فاضالبرو )نوع راه(، عمق لوله )فاصله فاضالبرو از 

 سطح زمین( 

 خوردگی و

 فرسایش لوله

حفاظت کاتدی )در مورد  نوع پوشش و روکش خارجی،سن لوله، جنس لوله، 

 های آهنی و فوالدی(لوله

 تغییر شکل سطح مقطع
سن لوله، جنس لوله، قطر لوله، میزان ترافیک باالی سطح فاضالبرو )نوع راه(، 

 عمق لوله )فاصله فاضالبرو از سطح زمین(

شکست 

 هیدرولیکی

یبندآبعدم   زیرزمینی، سطح آب سن لوله )سن شبکه(، جنس لوله، تعداد اتصاالت 

ی گرفتگ

 در

مسیر 

 جریان

لیل گرفتگی به د

 رسوبات
 نوع شبکه )مجزا یا درهم(سن لوله، جنس لوله، قطر لوله، 

هگرفتگی ریش  
تعداد درختان اطراف لوله، نوع درختان )دارای ریشه عمیق یا سطحی(، سن 

 لوله، جنس لوله، عمق لوله، قطر لوله، تعداد اتصاالت
 ورتی که سطح آب زیرزمینی باالتر از سطح فاضالبرو باشد، تاثیرگذار خواهد بود.در ص *           

 

 های بیزینمعرفی شبکه  -3 -2

های بیزین بر مبنای استفاده از شبکه( مدلی گرافیکی برای بیان روابط احتماالتی بین متغیرها است. BN) 18شبکه بیزین

 :[16] صورت زیر بیان شده استتئوری بیز به اند.احتماالت شرطی و تئوری بیز توسعه داده شده

 ، آنگاه داریم:P(F)≠0و  P(E)≠0ای که دو رویداد مفروض باشند به گونه Fو  Eاگر 

(1                                                                       )                                             
   

 

|
|

P F E P E
P E F

P F
 

اند و به هر گره یک تابع احتمال های مستقیم به هم متصل شده21ها است که با کمان19ای از گرهیک شبکه بیزین، شبکه

های و یا عبارت 6تا  1های محدود )مانند اعداد شود. یک گره بیانگر یک متغیر تصادفی گسسته با تعداد وضعیتنسبت داده می

های مانند دما و یا حجم فاضالب تولیدی( است. کمان 21تصادفی پیوسته )یا توزیع گوسییا یک متغیر «( غلط»و « صحیح»

                                                
18Bayesian Network 
19node 
20link 
21Gaussian distribution 
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ها همواره از علت به سمت معلول است. به دو گره )متغیر( ها هستند و جهت کماندهنده روابط علّی بین گرهها نشانبین گره

دار است ای جهتشبکه بیزین، یک نمودار غیرحلقهگویند. نمودار یک می 22اند، یک لبهکه توسط یک کمان به هم متصل شده

توان یافت که شروع و پایان آن در یک گره باشد. اگر یک گره هیچ والدی نداشته باشد )یعنی یعنی هیچ مسیر مستقیمی نمی

نی یک خواهد داشت. اگر یک گره والد داشته باشد )یع 23پیکان هیچ کمانی به سمت آن نباشد(، گره یک جدول احتمال مرزی

( است. احتمال شرطی تاثیر احتمالی یک گره بر CPT) 24یا چند کمان به سمت آن باشد(، گره دارای جدول احتمال شرطی

هایی های مشاهداتی در گرهتوان از آن برای ورود دادهپس از ساخت یک شبکه میدهد. می دستبهگره مفروض در شبکه را 

   دستبههای دیگر ها در گرهموده و بر اساس آن احتماالتی را که بر اساس آنکه وضعیت مشخص و معلوم دارند استفاده ن

 .[17] آیند دریافت نمودمی

شوند، هرگاه مستقل شرطی نامیده می Bو  Aهای بیزین، مفهوم استقالل شرطی است. دو متغیر یک مفهوم مهم در شبکه

گونه ، هیچBمعلوم باشد، وجود اطالعات در مورد متغیر  Cیر وابسته باشد و مقدار متغ Bو  Aبه متغیرهای  Cاگر متغیر 

 بیان نمود. 2صورت رابطه توان بهارائه ندهد. این مفهوم را می Aاطالعات اضافی در مورد متغیر 

(2                )                                                                                                      ( | B,C) P(A | C)P A      
الزم به ذکر است که به محاسبه احتمال شرطی تعدادی از متغیرها بر اساس اطالعات موجود سایر متغیرها در شبکه 

متغیر یا  های والد و یا اجدادشود. زمانی که تمامی اطالعات موجود در مورد گرهگفته می 25بیزین، استنباط )استنتاج(

شود. اما اگر اطالعات فرزندان یا متغیرهای مورد نظر باشند، استنباط ساده است و بر اساس روابط احتماالت شرطی محاسبه می

تر خواهد بود. برای این منظور از کاربرد ها انجام داد و کار پیچیدهها موجود باشد، باید استنباط را بر خالف مسیر کماننواده

 . [17] گرددتر بیان شد، استفاده میتئوری بیز که پیش

 

 مطالعه موردی -3

مطالعه موردی انتخاب شده است. در ناحیه انتخاب شده،  عنوان به پژوهش، بخشی ازمنطقه سه آبفای تبریز در این

ی هادادهکه دلیل این انتخاب وجود  قرار دارند نصف راه آهن، خطیب وبلوار ملت، راهی فاضالب منطقه آورجمعی هاشبکه

برای  فاضالبروهاتر در سن و جنس یشبو وجود تنوع  GISی هادادهی ویدیومتری در این مناطق، وجود هاگزارشحوادث و 

جنس  ده است.مجزا طراحی ش صورتبهی طور کلبه  بریزی فاضالب تآورجمعشبکه آموزش شبکه بیزین بوده است. 

سطح آب  ند.هست اتیلنهای پلیدارای سن باالتری نسبت به لوله بتنیهای است که لوله بتنیاتیلن و فاضالبروهای موجود پلی

امکان ناحیه  این در( که بنابر این متری سطح زمین 5/2حدود )است  مورد مطالعه در نزدیکی سطح زمینزیرزمینی در منطقه 

در منطقه مورد مطالعه )در موارد وجود  هالولهنوع پوشش و روکش ضمنا . است بسیار دشوار بودهذبی های جاستفاده از چاه

 باشد.ی با جنس یکسان، مشابه بوده و نیازی به در نظر گرفتن این عامل در مدل نمیهالولهروکش( در تمامی 

سنجی مدل و آموزش شبکه بیزین، صحتهای مدل، سازی ورودیاز چهار گام کلی آماده تحقیق حاضر مدل پیشنهادی

 که در ادامه برای منطقه مورد مطالعه توسعه داده شده است. گردددریافت خروجی مدل تشکیل می
 

 های مدلسازی ورودیآماده -3-1
 آوریمعرفی گردیدند، جمع 1ها فراهم بود و در قالب جدول های مورد نیاز که امکان دسترسی به آندر گام اول، داده

های مختلف ممکن بندی از بین حالتباشد انتخاب بهترین دستههای بیزین مطرح مییکی از مسائلی که در مورد شبکهشدند. 

های مختلف بندی نمود که از ترکیب این حالتتوان به چندین حالت مختلف دستهاست. در یک شبکه بیزین هر پارامتر را می

                                                
22edge 
23marginal probability table 
24Conditional Probability Table 
25inference 
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گیرد. در این تحقیق از شاخصی که نتایج حاصل نیز تحت تاثیر قرار می شود وهایی بسیار متنوع حاصل میشبکه

 . [18] آیدمیدست به 3طریق رابطه شود که این شاخص از استفاده می بندی، برای دستهمعرفی شده  .Kulkarni et alتوسط

(3)                                                                                                                     
   

 

|P f c P f
D x

P f


 

در این رابطه  |P f c  احتمال شکست لوله به شرط داشتن یک دسته ویژگی خاصc (های مربوط به پارامترهاهمان دسته ) و

 P f نوان احتمال گسترده شکست در کل شبکه است که نیز تحت ع |P f c گردد:از طریق رابطه زیر محاسبه می 

(4                                                              )                      
   

        
|

|
| | 1

P c f P f
P f c

P c f P f P c nf P f


 
 

که در آن |P c f  احتمال مشاهده یک دسته ویژگی خاصc اند و بار دچار شکست شدههایی است که حداقل یکبر روی لوله

گردد و محاسبه می 5از رابطه  |P c nf  احتمال مشاهده یک دسته ویژگی خاصc هایی است که دچار شکست بر روی لوله

 آید.دست میبه 6د و با استفاده از رابطه اننشده

                                                                                                               

(5)                                                                                                                                     P c f  

 

 

                                                                         

(6   )                                                                                                                               P c nf  

 

 

احتمال گسترده در کل شبکه ) P f د.آیدست میبه 7( نیز از رابطه 
 

(7    )                                                                                                                                  P f                                                               

 

بندی هر یک از پارامترهای مورد توان جهت دستههای مورد نیاز، بر اساس روش ارائه شده میآوری دادهپس از جمع

 :[14ل زیررا طی نمود ]بندی ممکن داشته باشد، مراحه در شبکه بیزین که نیاز به تشخیص بهترین دستهاستفاد

های توسعه داده شده در مرحله قبل و با استفاده از نظرات های موجود در پایگاه دادهدر اولین گام با توجه به داده -1

توان دو عنوان مثال برای عمر لوله میشوند. بهمیتر هستند انتخاب هایی که به نظر مناسببندیخبرگان، دسته

 دسته و یا سه دسته مختلف در نظر گرفت.

ها( شاخص ها )ویژگیبرای هر یک از دسته -2 D x ها، میانگین گیری بین دستهدست آورده و سپس با میانگینرا به

گردد )بندی محاسبه میاین شاخص برای کل دسته D x مثال برای عمر لوله در حالت در نظر گرفتن دو دسته .)

 ،1D(x)شود و در حالت در نظر گرفتن سه دسته مقادیر گیری میمحاسبه شده و میانگین 2D(x)و  1D(x)مقادیر 

(x)2D  و(x)3D. 

دست آوردن مقادیر پس از به -3 D x نیتربزرگبندی حالتی است که بندی، بهترین دستهبرای هر حالت دسته 

مقدار  D x .را نتیجه دهد 

بندی نتیجه دسته 2جدول  در استفاده از روش ذکر شده، استفاده از قضاوت کارشناسی از اهمیت باالیی برخوردار است.

دهد. همچنین در این جدول، در مقابل نام هر ی پارامترهای ورودی مورد استفاده در شبکه بیزین را نشان میانجام گرفته برا

 رود، ذکر شده است.ها به کار میپارامتر، عنوانی که در شبکه بیزین برای گره مربوط به آن

 

 i و دارای حداقل یک شکست در سال cهای با ویژگی تعداد لوله
1

N

i 

  

 i دارای حداقل یک شکست در سالهای کل تعداد لوله

1

N

i 

  

 i و بدون شکست در سال cهای با ویژگی تعداد لوله
1

N

i 

  

 i بدون شکست در سالهای کل تعداد لوله
1

N

i 

  

 i دارای حداقل یک شکست در سالهای تعداد کل لوله

1

N

i 

  

 i در سال هاتعداد کل لوله                 

1

N

i 
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 بندی پارامترهای شبکه بیزیندسته :2جدول 

 دسته سوم دوم دسته دسته اول نام پارامتر )عامل(

 16-21 11-15 5-11 ( )سال(Ageسن لوله )

  اتیلنیپل بتنی (materialجنس لوله )

 315-211 811-411 1211-1111 (Diameter( )mmقطر لوله )

 7/2-2/1 21/4-71/2 5/5-22/4 (Depth( )mعمق لوله )

 اتوبان اصلیخیابان  خیابان فرعی )محلی(کوچه و  (Roadنوع راه )

 5-1 11-6 14-11 (N of Jointsد اتصاالت )تعدا

 زیاد متوسط کم (N of Treesتعداد درختان )

 

درصد(، برای  81داده )نزدیک  325، حدود 415های مورد استفاده برابر در پایان این گام از مدل، با توجه به تعداد کل داده

های که دادهاند. برای اینسنجی مورد استفاده قرار گرفتهتداده برای صح 81ها، یعنی کالیبراسیون و آموزش مدل و بقیه داده

ها با استفاده از تولید اعداد تصادفی های موجود باشد، انتخاب آنسنجی انتخاب شده، نماینده خوبی برای سری دادهصحت

 انجام گرفته است.
 

 آموزش شبکه بیزین -3-2
. با توجه [17] استفاده شده است  Hugin Lite v.7.8افزار ن از نرمدر این تحقیق، برای ایجاد، آموزش و اجرای شبکه بیزی

های مختلف و نظرات خبره، ساختار شبکه های صورت گرفته در زمینه عوامل موثر بر احتمال شکست در مورد آسیببه بررسی

و گرفتگی به دلیل نفوذ  "Blockage"در این شکل، گرفتگی به دلیل رسوبات با گره ایجاد شده است.  1بیزین مطابق شکل 

نیزبه ترتیب برای  "P(Failure)"و  "Structural" ،"Hydraulical"های نشان داده شده است.گره "Root"ریشه با گره 

 اند. ای، شکست هیدرولیکی و احتمال شکست )شکست کلی سیستم( در نظر گرفته شدهشکست سازه

 

 
 ساختار شبکه بیزین مطالعه موردی: 1شکل 
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تعیین معماری اولیه شبکه، باید شبکه آموزش داده شود. آموزش شبکه بیزین، شامل دو مرحله آموزش ساختار و  پس از

های ممکن بین آموزش پارامترها است. آموزش ساختار شبکه به معنای تعیین متغیرهای وابسته و مستقل و یافتن ارتباط

است. در  صیتشخقابلهای کالیبراسیون( های مشاهداتی )دادهادهها بر اساس دمتغیرهایی است که روابط علت و معلولی آن

صورتی که فرد خبره از معماری اولیه شبکه و روابط علت و معلولی بین پارامترها اطمینان داشته باشد، نیازی به آموزش 

 شود.تواند وارد مرحله آموزش پارامترهای شبکه بیزین ساختار شبکه نبوده و به طور مستقیم می

های موجود آموزش پارامترهای مدل، استخراج جداول احتمال شرطی متغیرهای مختلف موجود در شبکه با استفاده از داده

  شود. توجه شود که این اند، استفاده میهای کالیبراسیون که در گام قبل انتخاب شدهاست. برای آموزش پارامترها از داده

دهد و شبکه بیزین با آموزش پارامترها در واقع وقوع انواع شکست در شبکه را نشان میها ارتباط بین متغیرهای مختلف و داده

استفاده شده  EM26در این پژوهش برای آموزش پارامترها از الگوریتم  آورد.دست میارتباط احتماالتی بین این متغیرها را به

یشینه احتمال در ببزاری منعطف برای تخمین . این روش ا[19] توسعه داده شده است  Lauritzenاست. این روش توسط 

دهد. در این الگوریتم فرآیند آموزش احتماالت شرطی بین متغیرها با استفاده از های ناقص ارائه میمسائل مختلف شامل داده

   مشخص با انجام تعدادی تکرار نتایج نهایی احتماالت شرطی را  EMالگوریتم  گیرد.های ورودی مشاهداتی انجام میداده

 گردد و الگوریتم سعی کند. در هر تکرار لگاریتم احتمال داده مشاهداتی ورودی مربوط به توزیع احتماالتی محاسبه میمی

اگر تفاضل نسبی بین لگاریتم احتمال  -1یشینه نماید. دو راه برای کنترل تعداد تکرارها وجود دارد: بکند که این مقدار را می

از یک  ترکوچکنسبی بین لگاریتم احتمال برای دو تکرار موفق  تفاضل ه حد کافی کوچک باشد؛ یعنیبرای دو تکرار موفق ب

یشینه تکرارهای تعیین شده نیز الگوریتم به پایان بدر صورت تجاوز از تعداد  -2یابد، پایان می EMخطای مجاز باشد الگوریتم 

 نشان داده شده است. 2آمده در شکل  دستبهده که نتیجه یده اجرا گردیدآموزش، شبکه پس از آموزش .[17] رسدمی

 

 
 یدهدآموزششبکه بیزین مطالعه موردی  :2شکل 

                                                
26EM (Estimation-Maximization) algorithm 
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های مربوط به آن دهنده درصد هر یک از دستهبرای پارامترهای ورودی، نشان 2 شکل درصدهای نشان داده شده در

براسیون است. در مورد پارامترهای میانی و پارامتر خروجی های کالیهای آن دسته در سری دادهپارامتر از لحاظ تعداد داده

نشان داده شده در این مدل، اعداد نشان داده شده در این شکل، درصد وقوع شکست یا عدم شکست آسیب مربوطه است.

 شکل، درصد وقوع شکست یا عدم شکست آسیب مربوطه است.

های مختلف را ها و شکستن تاثیر هر یک از پارامترها بر آسیبتواحاضر، می اجراشدهیده و دآموزشبا استفاده از شبکه 

، قرار دارد" 411-811"نمونه، در مورد پارامتر قطر، اگر فرض شود که قطر فاضالبرو مورد نظر در دسته  عنوانبهبررسی نمود. 

درصد  67/18 رتیب برابررولیکی و شکست کل به تدرصد و احتمال رویداد شکست هید 49/16آسیب گرفتگی لوله به احتمال 

باشد، احتمال رویداد آسیب  "1111-1211"درصد است. حال اگر فرض شود که قطر فاضالبرو در دسته سوم یعنی  33/25و 

درصد خواهد بود که کاهش  26/24درصد و  14/15درصد،  11/11 رولیکی و شکست کل به ترتیب برابرگرفتگی، شکست هید

های هیدرولیکی و به تر گرفتگی کمتر و شکستتوان نتیجه گرفت که قطرهای بزرگدارد. میی نسبت به حالت قبل توجهقابل

توان به همین طریق بحث نمود و تاثیر عوامل مختلف را تری دارند. برای دیگر پارامترها نیز میتبع آن احتمال شکست کم

های درصد از فاضالبروهای داده 11/22 امترهای شبکه بیزین، مشخص است کهبررسی کرد. همچنین پس از آموزش پار

که دلیل آن جوان بودن بخش عمده شبکه     اندگونه شکست بودهدرصد بدون هیچ 89/77کالیبراسیون دارای شکست و 

         داده و ثبت شده در شبکه فاضالب مربوط به یروترین حوادث . همچنین بیشآوری فاضالب مورد مطالعه استجمع

های و کمترین حوادث ثبت شده مربوط به فرسایش و خوردگی بوده است. عالوه بر این، درصد شکست بندیعدم آب

 ای بوده است.های سازهتر از شکستهیدرولیکی ثبت شده بیش

 

 سنجی مدلصحت -3-3
از  سنجی مدلهای مدل مورد بررسی قرار گیرد. صحتبینیپس از انجام مراحل آموزش شبکه، باید دقت و صحت پیش

های باشد. برای این مرحله، از دادهپذیری مدل میدهنده میزان اطمینانترین مراحل توسعه یک مدل است که نشانمهم

 شود.آوری فاضالب استفاده میبرای کل شبکه جمع 8رابطه سنجی مدل از شود. برای انجام صحتسنجی  استفاده میصحت

(8                                    )                                                                           1

( )

100

n

obs est i

i
t

P P

MP
n





 


 

-کل شبکه جمع درکه  استسنجی های صحتمیانگین دقت مدل برای کل فاضالبروهای موجود در داده tMP ابطهدر این ر

ام، مقدار صفر و  iوجه به وجود شکست یا عدم وجود شکست در لوله با ت i)obs(P، 8شوند. در رابطه آوری فاضالب محاسبه می

در  nام است.  iاحتمال شکست تخمین زده شده توسط مدل )بر حسب درصد( برای لوله  P)i)estدرصد خواهد داشت و  111یا 

 های مرتبط با هر رابطه است.تعداد کل لوله این رابطه

هر یک از نقاط نشان داده شده در این دهد. های صحت سنجی را نشان میبینی تمامی داده، نمودار دقت پیش3شکل 

 در نمودار، حداقل دقت مطلوب است. میزان دقت  شدهمشخصسنجی است و خط های صحتنمودار نماینده یکی از داده

   ه قابل قبول آمده است ک دستبهدرصد  19/65( برابر tMPسنجی( )های صحتهای شبکه )دادهبینی برای کل لولهپیش

 .باشدمی
 

 دریافت خروجی مدل -3-4
آوری فاضالب مورد مطالعه به شبکه های عوامل یا پارامترهای مربوط به شبکه جمعگام نهایی مدل مورد استفاده، ورود داده

ن منظور ایباشد. برای بیزین آموزش دیده و دریافت خروجی مدل که همان احتمال رویداد شکست در هر فاضالبرو است، می

شود؛ بدین معنا که در مورد متغیرهای مختلف با استفاده از استنباط در اجرا می بیزین ، شبکهپس از انجام مراحل آموزش

 شود.می( محاسبه CPTبندی آن متغیر با استفاده از جداول احتماالت شرطی )شبکه بیزین، احتمال هر دسته مربوط به طبقه
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 سنجیهای صحتبرای دادهبینی مدل دقت پیش :3شکل 

 

ای و هیدرولیکی، در مورد هر فاضالبرو دسته های سازهدر مرحله بعد برای هر یک از عوامل ذکر شده موثر در شکست

 بندی مربوط به آن عامل را مشخص نموده و پس از اجرای شبکه بیزین، احتمال شکست مربوط به آنمناسب در دسته

های ورودی مربوط به آن فاضالبرو و با ن مرحله استنباط در شبکه بیزین با استفاده از دادهگردد. در ایفاضالبرو مشخص می

نماید. ضمنا گیرد و احتمال شکست نهایی هر فاضالبرو را مشخص میاستفاده از همان جداول احتماالت شرطی، انجام می

های نظرات کارشناسی در صورت عدم وجود داده های بیزین امکان استفاده ازهای شبکهکه بیان شد، از ویژگی همان طور

توان از نظرات های مشاهداتی در مورد یک عامل، میمربوط به یک عامل خاص است. بدین منظور در صورت عدم وجود داده

ه جداول احتمال شرطی مربوط به آن استفاده نمود. عالوه بر آن در صورتی ک پر کردنکارشناسان برای تعیین آن پارامتر و 

ی مختلف آن پارامتر احتمال مساوی هابه دستهکارشناس نیز نظر و اطالع دقیق در مورد آن پارامتر نداشته باشد، شبکه بیزین 

 دهد.اختصاص می

اگر میزان اند. های احتمال شکست مشخص شده، قرار گرفتهدهنده تعداد فاضالبروهایی است که در دستهنشان 3شکل 

( به ترتیب خیلی کم، کم، متوسط، متوسط تا زیاد و زیاد 41-51( و )31-41(، )21-31(، )11-21(، )1-11احتمال شکست )

(، احتمال %5/26فاضالبرو کم ) 117احتمال شکست  (،%6فاضالبرو خیلی کم ) 24در نظر گرفته شود، احتمال شکست 

فاضالبرو زیاد  11( احتمال شکست %16فاضالبرو متوسط تا زیاد ) 65(، احتمال شکست %49فاضالبرو متوسط ) 198شکست 

 ( است.5/2%)

 

 
 نمودار تعداد فاضالبروها در هر دسته احتمال رویداد شکست: 4شکل 
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 گیرینتیجه -4
های باور بیزین آوری فاضالب با استفاده از شبکههای جمعدر این مقاله، الگوریتم محاسبه احتمال رویداد شکست در شبکه

از با توجه به مشکالتی که  نشان داده شد. تبریزآبفای  3آوری فاضالب منطقه بخشی از شبکه جمعمعرفی شده و کاربرد آن در 

های آوری فاضالب وجود دارد، الزم بود که با استفاده از روشی مناسب، از تلفیق دادههای جمعهای موجود در شبکهداده جهت

های مهم شهری استفاده شود. عالوه بر این، به دلیل دشواری ناقص موجود و نظرات خبرگان برای تحلیل ریسک این زیرساخت

ها با توجه به عوامل های مدفون در عمق زمین، ضرورت ایجاد روشی برای ارزیابی شرایط این سامانهدسترسی به این زیرساخت

های زیرساخت شبکه شد. لذا مدل ارائه شده در این تحقیق، تالشی برای رفع این خلل در سیستم مدیریتمرتبط احساس می

 آوری فاضالب است. جمع

اند و زمان دیده شدهها به طور همای و هیدرولیکی عمده موجود در شبکههای سازهها و آسیبدر این تحقیق شکست

های مورد نیاز، آموزش شبکه آوری دادهاحتمال رویداد شکست در قالب الگوریتم معرفی شده که شامل چهار گام اساسی جمع

سنجی نشان داد که سنجی مدل آموزش دیده و دریافت خروجی مدل است، برآورد گردیده است. نتایج صحتین، صحتبیز

باشد. البته در صورت درصد است که قابل قبول می 19/65بینی برای کل فاضالبروهای شبکه مورد مطالعه میزان دقت پیش

تر برای کالیبراسیون تر، با دقت باالتر و در منطقه جغرافیایی وسیعوالنیتر، با دوره زمانی طامکان استفاده از تعداد داده بیش

      از مدل برای مطالعه موردی تحقیق،آمده  دستبهنتایج خروجی های باالتری دست یافت. دقت توان بهمدل، قطعا می

ی موجود در شبکه است که البته ( برای اکثر فاضالبروها%49( و متوسط )%5/32نده احتمال شکست خیلی کم و کم )دهنشان

آمده برای  دستبهتواند از جمله عوامل آن باشد. شبکه بیزین ، میتبریزآوری فاضالب جوان بودن بخش عمده شبکه جمع

 های های بیزین، در هر زمانی که دادهروزرسانی شبکهآوری فاضالب منطقه مورد مطالعه، با توجه به قابلیت بهشبکه جمع

 تواند مورد بازنگری قرار گرفته و کارایی آن افزایش داده شود.افزایش یابد، می شدهثبتآید و یا آمار حوادث  دستبهتری کامل

بندی بازرسی فاضالبروهای موجود در شبکه استفاده نموده، عملکرد و کارایی توان در اولویتاز خروجی الگوریتم حاضر می

آوری فاضالب به وجود های جمعهای مختلفی که در اثر ایجاد شکست در شبکهرانشبکه را افزایش داده و از مشکالت و بح

های تحلیل و مدیریت ریسک استفاده نموده و توان برای برنامهخواهد آمد، جلوگیری نمود. همچنین از نتایج به دست آمده می

 در این زیرساخت حیاتی گردید.     مانع از وقوع بحران

 

 قدردانی -5
ن محترم شرکت آب و فاضالب استان های صمیمانه متخصصان و کارشناسادانند که از همکاریبر خود الزم مینویسندگان 

 در اختیار این پروژه قرار دادند، تقدیر و تشکر نمایند.را که اطالعات ارزشمندی  تبریز 3و شرکت آب و فاضالب منطقه  تبریز
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