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  چکیده
آب شهری به علت گستردگی، دارا بودن اجزای گوناگون و امکان دسترسی آسان، ذاتاً در برابر ورود  های توزیعشبکه

پذیر هستند. با توجه به لزوم حفظ سالمت آسیب تواند به صورت تصادفی و یا عمدی باشد،آلودگی که منشأ آن می

ا در کاهش اثرات آن و کوتاه کردن زمان خروج عمومی جامعه، ارائه راهکاری که در صورت وقوع آلودگی بیشترین تأثیر ر

آالینده از شبکه در پی داشته باشد، از اهمیت به سزایی برخوردار است. از جمله این راهکارها استفاده از شیرهای قطع و 

باشد. باز نشانی جهت خروج آالینده از شبکه میوصل به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی و باز کردن شیرهای آتش

نشانی و بستن شیرهای قطع و وصل باعث قرار گرفتن شبکه در حالت بحرانی و افت فشار در تعدادی کردن شیرهای آتش

ها و دبی خروجی های شبکه خواهد شد. در این حالت استفاده از مدلی که توانایی محاسبه فشار حقیقی گرهاز گره

سازی قعی شدن نتایج خواهد شد. در این پژوهش پس از شبیهها را داشته باشد، ضروری بوده و باعث وامتناظر با آن

حمله به یک شبکه نمونه و ورود آلودگی به آن، با استفاده از تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار مدلی جهت مکانیابی 

سازی با لشود. پس از آن نتایج حاصل از مدنشانی و قطع و وصل مناسب برای خروج آالینده ارائه میبهینه شیرهای آتش

دبی -اینتایج بدست آمده در صورت استفاده از تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر تقاضا و در نظر نگرفتن رابطه فشار گره

 اند. خروجی، مقایسه شده

 

 شبکه توزیع آب شهری، تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار، آلودگی آب، مدیریت آلودگی های كلیدی:واژه

 

 مقدمه  -1
[. ورود 1] باشدیکنندگان ماستاندارد به دست مصرف تیفیبا فشار مناسب و ک یآب، رساندن آب کاف عیشبکه توز فهیوظ

به دنبال  یعیجامعه را در سطح وس یتیاست که عملکرد شبکه را مختل نموده و نارضا یبه شبکه، از جمله موارد یآلودگ

از آن به عنوان  توانیآب، م عیتوز یهافراوان در شبکه نقاط در دسترس جودو و یبا توجه به گستردگ نیخواهد داشت. همچن

بنابراین ارائه جامعه استفاده نمود.  کیبه  ریجبران ناپذ یکنندگان و وارد نمودن خساراتسالمت مصرف دیدر جهت تهد یابزار

ست. استفاده از شیرهای ترین زمان ممکن پس از تشخیص وقوع آن، ضروری اراهکارهایی برای تخلیه آلودگی از شبکه در کوتاه

آالینده، از جمله راهکارهایی  هیتخلنشانی به منظور قطع و وصل جهت جلوگیری از گسترش آلودگی و باز کردن شیرهای آتش

است که در سالیان اخیر مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. استفاده از این شیرها به منظور حداقل نمودن اثرات نامطلوب 

ها در رخدادهای واقعی ضروری سازی آنهایی به منظور پیادهو ارائه روشای عمومی بوده مت جامعه، توصیهآلودگی بر سال

ها بوده که به دو دسته کلی تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر تقاضا سازی هیدرولیکی یکی از ارکان اصلی این روشاست. شبیه
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(Demann Driven Simulation Methodو تحلیل هیدرولیکی ) ( مبتنی بر فشارHead Driven Simulation Method )

شده اما در ثابت فرض  یها مقدارها بدون توجه به فشار آناز گره یخروج یهایدب، DDSMشود. در تحلیل بندی میتقسیم

شوند. روش ای وابسته میدبی خروجی به فشارهای متناظر گره-های خروجی به وسیله روابط فشاردبی HDSMتحلیل 

DDSM نماید اما در ها به اندازه کافی باال باشد، نتایج قابل قبولی ارائه میتا زمانی که شبکه در حالت عادی بوده و فشار گره

شرایط بحرانی )مانند افزایش مصرف، قطع برق و پمپاژ، بروز حوادث و ایجاد شکست مکانیکی و هیدرولیکی در سیستم و ...( 

نشانی از جمله مواردی است که . بستن شیرهای قطع و وصل و باز کردن شیرهای آتش[2]باشد انعکاس کاملی از واقعیت نمی

در مکانیابی بهینه شیرهای  DDSMشود. بنابراین استفاده از روش باعث افت فشار و قرار گرفتن شبکه در وضعیت بحرانی می

  ب، نتایج نادرستی به دنبال دارد.نشانی و قطع و وصل مناسب جهت خارج کردن آلودگی از شبکه توزیع آآتش

و استفلد با در نظر  سیپرتاکنون مطالعات بسیاری به منظور مدیریت پیامدهای ناشی از انتشار آلودگی انجام شده است. 

دوهدفه در  یسازنهیبار از به نیاول یبرا ییاجرا اتیو تعداد عمل یمصرف ندهیکردن جرم آال نهیگرفتن اهداف ناسازگار کم

 زانیفشار به م یو عدم توجه به وابستگ ینشانآتش ی[. ثابت گرفتن دب4استفاده نمودند ] امدهایپ تیریل مربوط به مدمسائ

افزار و نرم کیژنت تمیالگور قی. آلفونسو و همکاران با استفاده از تلفباشدیها از عمده مشکالت مطالعه آنان مگره از یخروج یدب

EPANET  و روشن  ینشانآتش یرهایقطع و وصل، باز کردن ش یرهایمناسب شامل بستن ش ییاجرا اتیعمل افتنیاقدام به

مطالعه با  نی[. در ا5نمودند ] ییاجرا اتیکردن تعداد عمل نهیآلوده و کم یاهکردن تعداد گره نهیها با هدف کمنمودن پمپ

صرف نظر شده است، اما  گرددیها مدر گره یفکه منجر به وجود آمدن فشار من ییهاحداقل فشار، از جواب دیاستفاده از ق

کردن تعداد  نهیگرفتن اهداف کم نظربا در  ی. نجفشودینم یها توجهاز گره یخروج یهمچنان به اثر متقابل فشار و دب

ه کردن زمان بازگشت شبکه ب نهیو کم یمصرف ندهیکردن جرم آال نهیآلوده، کم یهاکردن تعداد گره نهیکم ،ییاجرا اتیعمل

[. 3هدفه و دوهدفه نمود ]آب به صورت تک عیدر شبکه توز یجهت کنترل آلودگ نهیاقدامات به افتنیدر  یسع ،یحالت عاد

که  ییهاها در نظر گرفته نشده و تنها جوابگره یخروج ی[ اثر فشار در دب5همانند آلفونسو و همکاران ] زیمطالعه ن نیدر ا

 نیترمناسب افتنیاست. راسخ و برومبلو اقدام به  دهیها حذف گرداز مجموعه جواب ند،شویم یآمدن فشار منف دیمنجر به پد

قطع و وصل مناسب جهت  یرهایمطالعه مکان ش نی[. در ا6نمودند ] مارانیکردن تعداد ب نهیبا هدف کم ینشانآتش یرهایش

کردن وجود اختالل در  نهیظر گرفتن اهداف کمبا در ن NSGAII تمیو الگور EPANETافزار نرم قیبا تلف ،یآلودگ ونیزوالسیا

راهکار با در نظر  نیبهتر افتنی هشده است. عدم توجه ب نییجامعه، تع یبر سالمت عموم یمنف راتیکردن تأث نهیشبکه و کم

 اداتریها از ااز گره یخروج یفشار به دب یبه صورت تؤامان و در نظر نگرفتن وابستگ یآلودگ هیو تخل ونیزوالسیگرفتن ا

سالمت جامعه و  یبر رو یمنف راتیکردن تأث نهیها در ادامه مطالعات خود با در نظر گرفتن اهداف کم. آنباشدیمطالعه آنان م

زمان  افتنی، اقدام به (HDSMو بکارگیری تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار ) شبکه یدهسیکردن اختالل در سرو نهیکم

[. 7بسته باشند، نمودند ] ایباز  دیکه با یو مدت زمان ینشانآتش یرهایل و باز کردن شقطع و وص یرهایبستن ش یمناسب برا

، [8]باشد می HDSMکمتر از فشار محاسبه شده به وسیله روش  DDSMاز آنجا که فشار محاسباتی به وسیله روش 

ه با استفاده از روش فوق و مقایسه با تحلیل یک شبکه نمون 3های بدست آمده از این روش دقیق نخواهد بود. در بخش جواب

  شود.های واقعی، این موضوع نشان داده میآن با جواب

نشانی، یا از تحلیل هیدرولیکی در اکثر مطالعات پیشین در هنگام بستن شیرهای قطع و وصل و یا باز کردن شیرهای آتش

 HDSMوش بکار گرفته شده برای انجام تحلیل سازی هیدرولیکی استفاده شده و یا ر( برای شبیهDDSMمبتنی بر تقاضا )

باشد. در ضروری بوده و هدف از انجام این مطالعه می HDSMباشد. بنابراین ارائه روشی مبتنی بر تحلیل دارای اشکاالتی می

بهینه  (، مدلی برای مکانیابیPSOسازی اجتماع ذرات )و بکارگیری الگوریتم بهینه HDSMاین پژوهش با استفاده از تحلیل 

شود. جهت ارزیابی مدل از یک نشانی و قطع و وصل مناسب به منظور خروج آالینده از شبکه توزیع آب ارائه میشیرهای آتش

گیری از تحلیل که با بهره [3]سازی با نتایج مدل استفاده شده در شبکه نمونه نسبتاً پیچیده استفاده شده و نتایج مدل

DDSM ند.  شوبدست آمده، مقایسه می 
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 روش كار -2
ابتدا  -1باشد: دین ترتیب میب ی ناشی از انتشار آلودگیامدهایپ تیریحل مسأله مد یبرا یسازمراحل انجام مدل

. الزم به ذکر است که ردیگیانجام م DDSMو به روش  EPANETافزار آب به کمک نرم عیشبکه توز یکیدرولیه یسازهیشب

در  یآلودگ -2 .باشدیم کسانی HDSMو  DDSM لیحاصل از تحل جیبوده و نتا یت عادشبکه در حال یسازهیشب یدر ابتدا

مشخص  ریبه عنوان زمان تأخ نیمع یبا توجه به در نظر گرفتن مدت امدهایپ تیریشده و زمان شروع مد قیگره مورد نظر تزر

 یامدهایپ تیریدر مد توانندیکه م ینشانآتش یرهایش و قطع و وصل یرهایجواب مسأله با توجه به ش یفضا -3 .شودیم

به  سازنهی. بهشودیم دیتول سازنهیرشته جواب توسط به کی -4 .گرددیمشخص م رند،یمورد استفاده قرار بگ یاز آلودگ یناش

 با توجه به -5 مربوط به آن آمده است. حاتیتوض 3که در بخش  باشدیازدحام ذرات م تمیالگور قیتحق نیکار برده شده در ا

اعمال شده شامل بسته شدن  راتییتغ .شودیاعمال م امدهایپ تیریدر شبکه در زمان آغاز مد یراتییشده تغ دیرشته جواب تول

شبکه بر اساس تغییرات  -6 ثابت خواهند بود. یسازهیمدت شب انیتا پا ینشانآتش یرهایقطع و وصل و باز شدن ش یرهایش

شود. جزئیات مربوط به نحوه انجام تحلیل هیدرولیکی مبتنی تحلیل می HDSMروش  ایجاد شده در مرحله قبل با استفاده از

جواب  -8 .شودیها انجام مدر گره ندهیبه منظور مشخص شدن غلظت آال یفیک لیتحل -7. آمده است 1-2بر فشار در بخش 

با  نهیجواب به دیبه سمت تول سازنهی، به8 تا 4با تکرار مراحل  -9 .شودیم یابیشده با توجه به تابع هدف مورد نظر ارز دیتول

 سازی نشان داده شده است.( مراحل انجام مدل1در شکل ) .رودیم شیتوجه به تابع هدف مورد نظر پ

 

مدلسازی   له به شبکه

تعیین ی  رشته جواب توس  بهینه ساز     از   شت زما  واكنش

ها تا  ایا  مد  شبیه سازی ای اد ت ییرا   ز  در شبکه و  ابت ماند  آن

ان ا  تحلیل كیفی و محاسبه  لظت آ ینده در ت امی  ره ها 

محاسبه مقدار تابع هد 

شرو  مدلسازی هیدرولیکی

ار ای شرای  ه  رایی 

 ایا 

بله

 یر

 
 سازیمرا ل ان ا  مدل: 1شکل 
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 EPANETافزار تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار با استفاده از نر  -2-1

بر  یمبتن یکیدرولیه لیاز تحل EPANETو  WATERGEMS ،MIKENETموجود مانند  یتجار یافزارهاکثر نرما

باز بودن . به علت متنباشدیها مدر آن یراتییبه اعمال تغ ازین HDSMبر اساس  یسازمدل یو برا کنندیتقاضا استفاده م

بر فشار بر اساس روابط  یمبتن یکیدرولیه لیانجام تحل یآن برا وسعهتافزار و نرم نیدر ا یراتییتغ جادی، اEPANETافزار نرم

در  Emitterدر اینجا نیز با استفاده از قابلیت  [.9-11] است دهیبه انجام رس یادیدر مطالعات ز ،یخروج یدب-مختلف فشار

 شود.شاهده می( م2، تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار انجام شده که مراحل آن در شکل )EPANETافزار نرم

 

محاسبه فشار در  ره های م ر 

 Emitterمحاسبه  ری  

 (3)با راب ه 

ادامه مدلسازی هیدرولیکی با استفاده از 
EPANETنر  افزار 

شرو  مدلسازی هیدرولیکی با استفاده از 
EPANETنر  افزار 

ار ای شرای  ه  رایی 

رفتن به  ا  زمانی بعدی و تکرار محاسبا 

Pdes>P>Pmin

بله

خیر

 Emitterتنظی    ری  
برابر با  فر

 Emitterمحاسبه  ری  

(4)با راب ه 

P<Pmin P>Pdes

تنظی  میزا  تقا ا برابر با  فر در كلیه 
 ره های م ر 

 
 مرا ل ان ا  تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار: 2شکل 
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 Emitter افزار در نرمEPANET آبپاش استفاده  اینازل  قیاز طر هیها به هنگام تخلدر گره انیبه منظور مدل کردن جر

 ردد:گجریان خروجی به صورت تابعی از فشار گره بیان میشده و 

(1                                                              )PEq  

دبی خروجی بکار -رابطه فشار باشد.توان مربوط به فشار می :θضریب تخلیه و  :Eفشار در گره،  :Pنرخ جریان،  :qکه 

 زیر است:باشد که به صورت [ می12گرفته شده، رابطه واگنر و همکاران ]
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avlکه
jQدبی موجود در گره :j،req

jQدبی تقاضا در گره :j،des
jPوjPب فشار مطلوب و فشار گره: به ترتیj باشند. می

jn  ها محاسبه شده و با توجه به آن، [. بر این اساس ابتدا فشار در گره2شود ]در نظر گرفته می 2تا  5/1نیز معموالً بین

(، 2( و )1( و روابط )2با توجه به شکل ) ( باشد.2ه )شود که دبی خروجی، برابر با رابطای تعیین میبه گونه Emitterضریب 

( )برای 4( )برای حالتی که فشار بین فشار حداقل و فشار مطلوب قرار دارد( و )3با استفاده از روابط ) Emitterمقدار ضریب 

 آید:حالتی که فشار باالتر از فشار مطلوب باشد( بدست می

(3                                   )                    jn
1

des
j

req
jj )

P

1
(QE  

(4                                                         )jn
1

j

req
jj )

P

1
(QE  

برابر با  θاند. الزم به ذکر است که مقدار پارامترهای آن قبالً تعریف شده که
jn

در نظر گرفته  5/0بوده و مساوی  1

 سازی هیدرولیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است.با استفاده از یک شبکه نمونه، صحت روش شبیه 1-5شود. در بخش می

 

 سازی با استفاده از ال وریت  اجت ا  ذرا بهینه -3
از  [ که بر اساس تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر تقاضا بدست آمده،3سازی با نتایج ]به منظور مقایسه نتایج حاصل از مدل

 شود.[ استفاده می3سازی همانند ]مدل بهینه
 

 توابع هزینه -3-1

نشانی و شیرهای قطع و وصل جهت خروج آلودگی از شبکه توزیع آب، با دو در اینجا مسأله مکانیابی بهینه شیرهای آتش

شود. به منظور ررسی میسازی و کمینه کردن تعداد عملیات اجرایی بهدف کمینه کردن تعداد گره آلوده در طول مدت شبیه

  ( استفاده شده است:6( و )5کمی نمودن این اهداف، به ترتیب از روابط )

(5                                                             ) 
 


n

1i

t

tt

1

end

CM

)t,i(NF  

 انی: زمان پاendt،زمان شروع مدیریت پیامدها :CMtکننده،های مصرف: تعداد کل گرهn، : نشانگر گره مصرفiکه 

گرم بر لیتر میلی 01/0کمتر از  tدر زمان  iگره  آلودگی در باشد. هرگاه غلظتمی تعداد گره آلودهنگر بیا: 1Fو سازیشبیه

 شود.می نظورم 1برابر با  t,i(N(بیش از این مقدار باشد، ایو  یبرابر با صفر و هرگاه مساو N)t,i(باشد،
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(6                                                          )



HY

1j

j

VA

1k

k2 HYVAF  

که  یها در صورتآن ریاُم بوده و مقاد j ینشانآتش ریش و اُم k قطع و وصل رینشانگر حاالت ش بی: به ترتjHYوkVAکه

به  :HYوVAصورت صفر در نظر گرفته خواهند شد. نیا ریو در غ 1اُم باز باشد، برابر با  j ینشانآتش ریش یا اُم بسته k ریش

 باشند.تعداد عملیات اجرایی می :2Fنشانی و ترتیب بیانگر تعداد شیرهای قطع و وصل و آتش
 

 مسأله دوهدفهدر  ل  PSOاز ال وریت  استفاده  -3-2

 یاست که بر مبنا یسازنهیقدرتمند در حل مسائل به یهاتمیاز الگور یکی( PSOاجتماع ذرات ) یسازنهیبه تمیالگور

که با  تمیالگور نی. اردیگیبه کار م یسازنهیحل مسائل به یرا برا یو مفهوم تعامل اجتماع کندیحرکت و هوش ذرات کار م

 یکنند طراح یم یکوچک و بزرگ کنار هم زندگ ییهاو پرندگان که در گروه هایچون ماه یواناتیح یالهام از رفتار اجتماع

 میمسأله( به صورت مستق یهاسخذرات )پا تم،یالگور نی. در ادیگرد یمعرف [13ابرهارت و کندی ]بار توسط  نیشده است، اول

پردازند. هر ذره در  یخوب گذشته، به حل مسأله م تخاطرا یادآوریو  گریکدیتبادل اطالعات با  قیبا هم ارتباط دارند و از طر

 نموده و یاریذرات در هر گروه با هم هم نی. همچنسپاردیرا در آن داشته به خاطر م جهینت نیرا که بهتر یتیهر مرحله موقع

 . کنندیخود را با هم تبادل م تیاطالعات مربوط به موقع

 نی. در اکندیجستجو حرکت م یآن در فضا قیاست که از طر یدر روش یتکامل یهاتمیالگور ریو سا PSO نیب تفاوت

. کندیجستجو حرکت م یمکان( است که مطابق با آن در فضا ریی)تغ یسرعت انطباق کی یدارا تیهر عضو از جمع تمیالگور

رسند، در خود  یجستجو به آن م یرا که در فضا یتیموقع نیحافظه هستند که بهتر کی یها داراعالوه بر آن هر کدام از آن

 -2 (pbestکه تا کنون داشته است ) یتیموقع نیبهتر -1دارد:  یحرکت هر ذره به دو عامل بستگ نی. بنابراکنندیم رهیذخ

 (gbestاند )تاکنون داشته که کل مجموعه ذرات یتیموقع نیبهتر

 :دیآیبدست م ریهر ذره از رابطه ز دیجد تیتوجه به مطالب فوق موقع با

(7                                                             )1t
i

t
i

1t
i VXX      

t که
iX  1وt

iX 1و  دیآن در تکرار جد تیذره و موقع یکنون تیموقع بی: به ترتt
iV  :رییتغ دانی)م یعت انطباقسر 

 :شودیمحاسبه م ریرا مشخص نموده و از رابطه ز دیمکان( ذره در تکرار جد

(8                )    )Xgbest(*rand*c)Xpbest(*rand*cV*wV t
ii2

t
ii1

t
i

1t
i    

t  که
iVذره، ی: سرعت کنون ipbestکه ذره  یتیموقع نی: بهترi ،تا کنون مشاهده کرده igbestکه  یتیموقع نی: بهتر

گروه به کار  یحفظ تنوع و گوناگون یکه برا 1صفر و  نیب ی: مولد عدد تصادف( )randاند، تابع تمام ذرات تاکنون مشاهده کرده

 . باشندیم یوزن ینرسیا wو  یو اجتماع یشناخت ی: پارامترها2c و 1c رود،یم

[ استفاده 14سازی اجتماع ذرات در حل مسأله مورد نظر، از روش به کار رفته در ]برای استفاده از مفاهیم الگوریتم بهینه

ست و همچنین استفاده از شبکه های غیر پاساس کار این روش بر مبنای استفاده از یک آرشیو برای ذخیره جوابشود. می

شوند. هدف از های غیر پست در یک آرشیو خارجی ذخیره میاست. در این الگوریتم جواب gbestسازگار شونده برای انتخاب 

 .اندهای مختلف پیدا شدههای غیر پست است که در نسلاستفاده از این آرشیو، حفظ یک سابقه تاریخی از جواب

 

 هشبکه مورد م الع -4
[ با استفاده از 3شود. این مثال قبالً توسط نجفی ]( مشاهده می3سازی در شکل )شبکه مورد مطالعه برای انجام مدل      

سازی با نتایج بدست آمده از آن مقایسه تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر تقاضا مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از مدل

 2تانک ذخیره و  3لوله،  117منبع تأمین آب با هد ثابت،  2گره،  92گره مصرف از مجموع  59این شبکه دارای شوند. می

لوله از مجموع  20نشانی تعبیه شده و های این شبکه شیر آتشنقطه از گره 31ایستگاه پمپاژ بوده و فرض بر این است که در 
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گرم بر لیتر میلی 01/0ها، یک آستانه آلودگی برابر با . برای تمامی گرهباشندهای شبکه مجهز به شیر قطع و وصل میلوله

نشانی، شوند. دبی تخلیه از شیرهای آتشهای با غلظت بیش از این آستانه، آلوده محسوب میتعریف شده به نحوی که گره

 گالن بر دقیقه( در نظر گرفته شده است.  55لیتر بر ثانیه ) 473/3ثابت و برابر با 

 
 [11سا تار شبکه مورد م العه ]: 3شکل 

 

 تایجن -1

آلودگی دهد. ساعت رخ می 7کیلوگرم بر ثانیه به مدت  006/0سازی با نرخ تزریق از شبیه 9:00حمله به شبکه در ساعت 

( نشان داده شده است. 3شبکه در شکل )محل حمله به  باشد.گرم بر لیتر میمیلی 01/0از نوع نامشخص و با غلظت مجاز 

 4های پایش و زمان تأخیر برای شروع مدیریت پیامد شود که مجموع زمان الزم برای تشخیص آلودگی توسط ایستگاهفرض می

باشد. این زمان تأخیر شامل مدت زمان الزم برای تشخیص محل تزریق آلودگی، اعزام نیروها به منظور بستن ساعت می

باشد. بنابراین مدیریت پیامدها در نشانی و همچنین اعالم خطر عمومی میع و وصل و باز کردن شیرهای آتششیرهای قط

ساز، در این ساعت بسته و یا نشانی انتخاب شده توسط بهینهشروع شده و شیرهای قطع و وصل و شیرهای آتش 13:00ساعت 

[ بوده و به 3ماند. این فرضیات کاماًل مشابه فرضیات به کار رفته در ] سازی در این حالت باقی خواهندباز شده و تا پایان شبیه

 گونه دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته است.منظور امکان مقایسه نتایج، هیچ

پس از تعیین مشخصات حمله به شبکه، مسأله به صورت دوهدفه و با در نظر گرفتن اهداف کمینه کردن تعداد گره آلوده 

 15های آلوده در هر ( و با شمارش گره2های آلوده با استفاده از رابطه )شود. تعداد گرهاجرایی بررسی می و تعداد عملیات

( و با 3آید. تعداد عملیات اجرایی نیز با استفاده از رابطه )سازی بدست میدقیقه از زمان شروع عملیات اجرایی تا پایان شبیه

سازی کلیه شیرهای قطع و وصل شود. در ابتدای شبیهیر کرده است، محاسبه میها تغیشمارش تعداد شیرهایی که وضعیت آن

[ که در آن از 3( نتایج حاصل از مدل نجفی ]1( و جدول )4باشند. در شکل )نشانی بسته میدر حالت باز و شیرهای آتش

 شود. تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر تقاضا استفاده شده، مشاهده می

محل ورود 

 آلودگی
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 DDSM [3]اد  ره آلوده در برابر تعداد ع لیا  اجرایی با استفاده از تحلیل ن ودار تعد: 4شکل 

 

های آلوده سازی و تعیین شیرهای مورد استفاده در مدیریت پیامدهای ناشی از انتشار آلودگی، تعداد گرهپس از شروع مدل

سازی به ها تا پایان زمان شبیهوع آن( محاسبه شده و مجم5دقیقه پس از انجام عملیات اجرایی به کمک رابطه ) 15در هر 

نشانی و بستن شیرهای قطع و شود. انجام عملیات اجرایی از قبیل باز کردن شیرهای آتشعنوان تعداد گره آلوده گزارش می

واقع  عملیات اجرایی شامل بستن شیرهای 2وصل، تأثیر به سزایی در کاهش تعداد گره آلوده دارد. به عنوان مثال تنها با انجام 

رسد. در گره  می 633گره در صورت عدم انجام عملیات اجرایی به  1545، تعداد گره آلوده از 173و  111های شماره در لوله

 ( مکان شیرهای مورد استفاده آمده است. 5( عملیات اجرایی متناظر با هر یک از نقاط منحنی باال و در شکل )1جدول )

 

 [3د  تعداد  ره آلوده با توجه به تعداد ع لیا  اجرایی ] ا ل از ك ینه كر جینتا: 1جدول 

تعداد 

 های ره

 آلوده

)ش اره لوله( شیرهای ق ع و و ل  
)ش اره  نشانیشیرهای آتش

  ره(

تعداد 

 ع لیا 

 اجرایی

1545 - - 0 

713 177 - 1 

633 111  173  - 2 

596 111  175  269  - 3 

510 107  111  155  177  269  317  - 6 

485 107  111  155  175  215  269  301  317  206 9 

468 107  111  155  177  215  237  269  301  309  179  183  11 

467 107  111  155  177  215  237  269  301  311  317  179  183  12 

465 107  111  155  177  215  237  269  301  50  169  179  183  206  13 

464 107  111  155  177  215  237  269  301  317  179  183  184  271  275  14 
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 [ 3شیرهای مورد استفاده به منظور  روج آلود ی در م العه ن فی ]مکا  : 1شکل 

 

هایی که نظر گرفتن قیدی جواباز آنجا که در مطالعه نجفی از تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر تقاضا استفاده شده، با در 

اند. حال آنکه فشارهای حاصل از تحلیل هیدرولیکی مبتنی شوند، حذف گردیدهمنجر به پدید آمدن فشار منفی در شبکه می

ها بر فشار بیشتر از فشارهای بدست آمده از تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر تقاضا بوده و این امر باعث حذف شدن برخی از جواب

باشد، دهنده فشار منفی برای آن مینشان DDSMای که نتیجه حاصل از تحلیل ( گره4در واقع با توجه به جدول ) شود.می

شود که هر چند عملیات ممکن است در واقعیت دارای فشاری باالتر از صفر باشد. همچنین با بررسی نتایج باال مشاهده می

های آلوده دارد اما فشار شبکه دچار تغییراتی شده که ی در کاهش تعداد گرهساز تأثیر به سزایاجرایی بدست آمده توسط بهینه

 177یا  175یا  173های در اکثر موارد باال، انجام عملیات اجرایی با مشخصات فوق غیر قابل ممکن است. با بسته شدن لوله

ها بسیار باالتر از حد های باالدست این لولهیابد اما در عین حال فشار در گرههای آلوده به طرز چشمگیری کاهش میتعداد گره

ها شده و عماًل باعث توانند باعث ترکیدگی لولهرسد. این فشارهای باال میمتر می 100مجاز بوده و در برخی موارد به 

شود که باعث می 173و  111های شماره های بدست آمده، شوند. به عنوان مثال بستن شیرهای واقع در لولهناکارآمدی جواب

های دارای فشار باالتر از حد مجاز در ( گره6( برسد. در شکل )psi 7/85متر ) 60گره از شبکه، مقدار فشار به بیش از  30در 

های های باالدست لولهشوند. با توجه به شکل، تمامی گرهساعت پس از انجام عملیات اجرایی( مشاهده می 3) 16:00ساعت 

ها باشند. بنابراین عدم توجه به هیدرولیک شبکه و در نظر گرفتن غلظت گرهاالتر از حد مجاز می، دارای فشاری ب173و  111

های آلوده شود اما لزومًا باعث کاهش اثرات نامطلوب آلودگی بر روی سالمت جامعه به تنهایی، هر چند باعث کاهش تعداد گره

ل داشته باشد. منظور از توجه به هیدرولیک شبکه، در نظر گرفتن نشده و ممکن است نتایجی غیر بهینه و یا غیر عملی به دنبا

باشد. در ادامه همین مسأله با استفاده از تحلیل مبتنی بر دبی خروجی و قید حداکثر فشار در شبکه می-ایرابطه فشار گره

هایی کثر فشار در شبکه، جوابسازی اجتماع ذرات بررسی خواهد شد. همچنین با در نظر گرفتن قید حدافشار و الگوریتم بهینه

سازی با در نظر گرفتن ( نتایج حاصل از مدل7گردند. در شکل )متر بشوند، حذف می 60که منجر به باال رفتن فشار به بیش از 

 شود. [ مشاهده می3همانند ] هایی فرض



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 10 

  

111

173

 
 173و  111های   بسته شد  لولهمتر در  ور 66های با فشار با تر از  ره: 6شکل 

 

 
  HDSMن ودار تعداد  ره آلوده در برابر تعداد ع لیا  اجرایی با استفاده از تحلیل : 7شکل 

 

بینانه که با تعداد عملیات بسیار کم منجر های خوششود که برخی از جواب( مشاهده می4( و شکل )7با مقایسه شکل )

و در نظر گرفتن قید حداکثر فشار در  HDSMشدند، در مدل مبتنی بر تحلیل وده میهای آلبه کاهش چشمگیر تعداد گره

های بهینه در صورت انجام تحلیل مبتنی بر تقاضا، منجر به ایجاد فشارهای اند. همچنین برخی از جوابشبکه، حذف شده

شوند. به عنوان مثال ها حذف میباز مجموعه جوا DDSMمنفی در شبکه شده و به همین دلیل در صورت استفاده از تحلیل 

باعث پدید فشار  DDSMگره آلوده شده، در صورت استفاده از تحلیل  448عملیات اجرایی و  15ی که منجر به انجام جواب

توان نتیجه گرفت که استفاده از تحلیل مبتنی بر تقاضا برای یافتن عملیات اجرایی شود. بنابراین میگره شبکه می 7منفی در 

ها شده و تضمینی برای رسیدن به جواب بهینه در این حالت وجود ندارد. در شکل ینه، باعث نادیده گرفتن برخی از جواببه

 شود.( مکان شیرهای مورد استفاده به منظور خروج آلودگی از شبکه، مالحظه می2( و جدول )8)
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 HDSMعداد ع لیا  اجرایی با تحلیل  ا ل از ك ینه كرد  تعداد  ره آلوده با توجه به ت جینتا: 2جدول 

تعداد 

 های ره

 آلوده

)ش اره لوله( شیرهای ق ع و و ل )ش اره  ره( نشانیشیرهای آتش   

تعداد 

 ع لیا 

 اجرایی

1545 - - 0 

790 105  107  123  184  263  269  601  7 

760 105  107  123  221  269  263  269  601  8 

565 105  107  111  123  164  195  263  267  269  601  10 

493 105  107  111  123  215  317  40  179  263  269  601  11 

481 105  107  111  123  221  229  269  61  164  206  263  269  275  601  14 

448 105  107  111  123  215  221  229  301  40  120  164  183  206  269  601  15 
 

 

111

269

107

269

301

317

40

183

206

275

105

123

221

229

601

61

179

120

164

184

267

263

195

215

 
 شیرهای مورد استفاده به منظور  روج آلود ی مکا  : 8شکل 

 

 ساز هیدرولیکی ارزیابی شبیه -1-1

 نیشیشبکه به کار رفته در مطالعات پ یکبر فشار،  یمبتن یکیدرولیه لیروش استفاده شده جهت انجام تحل یابیارز یبرا

ای شبکه چهار حلقه .شودیم سهیمقا[ 7]حاصل از روش استفاده شده در  جیو نتا یقبل جیبدست آمده با نتا جیشده و نتا لیتحل

داده شده، مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه  (3ول )های آن در جدگرهکه اطالعات ورودی  (9)شکل  متصل به یک مخزن

 .شودمیاستفاده  [8بدست آمده در ] یجهای برنامه از نتاصحت جوابنتایج انجام شده است. برای مقایسه نتایج و نشان دادن 
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3 2 1

6 5 4

9 8 7

Source

 
 [8ساز هیدرولیکی ]سا تار شبکه مورد استفاده برای ارزیابی شبیه: 9شکل 

 

 [8ساز هیدرولیکی ]شبکه مورد استفاده برای ارزیابی شبیههای مشخ ا   ره: 3جدول 

 

  ره
هااطالعا  ورودی  ره  

 
)m(P min

j

 

)m(Pdes
j  3( / sec)req

jQ m  

)مخزن(1  - 100 2081/0  

4و2  0 30 0208/0-  

7و3  0 30 0208/0-  

5 0 30 0208/0-  

8 و 6  0 30 0208/0-  

9 0 30 0625/0-  

 

 ساز هیدرولیکیشبکه مورد استفاده برای ارزیابی شبیه یکیدرولیه لیتحل جینتا: 4جدول 

 

 ره 

 

 DDSMتحلیل 
 HDSMتحلیل 

 [7راسخ و برومبلو ] [8عارفخانی ] روش مورد استفاده

)m(Pj 3( / sec)avl
jQ m )m(Pj 3( / sec)avl

jQ m )m(Pj 3( / sec)avl
jQ m )m(Pj 3( / sec)avl

jQ m 

1 

 )مخزن(
100 2081/0 100 172/0 100 172/0 100 104/0 

 -0208/0 348/95 -0208/0 211/88 -0208/0 212/88 -0208/0 19/83 4 و 2

 -0208/0 936/90 -0208/0 382/71 -0208/0 378/71 -0208/0 14/57 7 و 3

5 82/56 0208/0- 003/72 0208/0- 007/72 0208/0- 357/91 0208/0- 

 0 077/91 -0208/0 730/36 -0208/0 706/36 -0208/0 -25/20 8 و 6

9 46/177- 0625/0- 274/5 0262/0- 282/5 0262/0- 077/91 0 

 

minها کمتر از فشار موجود در برخی گره شودی( مشاهده م4با توجه به جدول )
jP ادیر بوده و در شرایط واقعی این مق

(، DDSMمین کنند. با این وجود روش متداول تحلیل شبکه مبتنی بر تقاضا )أها را تتقاضای موردنیاز این گرهتوانند نمی



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 13 

باشد )در نتیجه مین کامل تمام آب مورد تقاضا میأآن نشان دهنده ت تایجتوانایی مشخص کردن این شرایط را نداشته و ن

بوده و  تیبه واقع کینزد اریحاصل از روش مورد استفاده بس جیاست که نتا یدر حال نی(. اای غیرواقعی هستندمقادیر فشار گره

 لیتحل ریکمتر از مقاد DDSM لیبدست آمده از تحل یاز آنجا که فشارها نیدارد. همچن [8] جیبا نتا یاندک اریاختالف بس

HDSM لیروش ابتدا با انجام تحل نیاست. در واقع در ا به دنبال داشته ینادرست جینتا[ 7به کار رفته در ]روش  باشد،یم 

DDSM افزار به کمک نرمEPANET با توجه باشدیم الها بدست آمده که مطابق با ستون دوم جدول بافشار در گره ریمقاد .

امر  نیهم که شودیم میها برابر با صفر تنظگره نیدر ا یخروج یدب ریدر سه گره از شبکه، مقاد یآمدن فشار منف دیبه پد

فشار بدست آمده در روش  ریکه مقاد ییروش تنها تا جا نیا نیشبکه خواهد شد. بنابرا یگره ها هیباعث باال رفتن فشار در کل

DDSM تر از حداقل فشار استاندارد در شبکه نباشد، معتبر خواهد بود.کم یاگره چیدر ه 

 

  یرینتی ه -6
سازی اجتماع ذرات، مدلی جهت حلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار و الگوریتم بهینهدر این مطالعه با در نظر گرفتن ت      

نشانی مناسب به منظور خروج آلودگی از شبکه توزیع آب ارائه شده است. استفاده مکانیابی بهینه شیرهای قطع و وصل و آتش

خروجی شده و استفاده از آن در مواقع  دبی-ایاز تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار موجب در نظر گرفتن رابطه فشار گره

ای های شبکه( ضرورت دارد. این مدل بر روی شبکه نمونهنشانی و یا بسته بودن لولهبحرانی )مانند باز بودن شیرهای آتش

[ مقایسه شده است. در مدل نجفی 3نسبتاً پیچیده آزمایش شده و نتایج حاصل از آن با نتایج بدست آمده از مدل نجفی ]

نشانی در هنگام وقوع آلودگی در شبکه هایی که تاکنون به منظور مکانیابی بهینه شیرهای قطع و وصل و آتشانند اکثر مدلهم

ها که بر اساس ای از جوابارائه شده، از تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر تقاضا استفاده شده است. به همین دلیل از مجموعه

نظر شده است. با توجه به کمتر بودن فشار شوند، صرفنفی در شبکه میمنجر به پدید آمدن فشار م DDSMتحلیل 

های حذف شده، در واقعیت منجر به پدید ، ممکن است برخی از جوابHDSMنسبت به تحلیل  DDSMمحاسباتی به وسیله روش 

تن برخی از نتایج شده و در این حالت آمدن فشار منفی نشوند. بنابراین استفاده از تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار باعث نادیده گرف

ها بدون در همچنین نتایج حاکی از آن است که توجه به غلظت آالینده در گره تضمینی برای رسیدن به جواب بهینه وجود ندارد.

هایی غیر بهینه و یا غیر عملی خواهد شد. به همین دلیل نظر گرفتن وضعیت هیدرولیکی شبکه، منجر به بدست آمدن جواب

 در این مسائل استفاده از تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار و در نظر گرفتن قید حداکثر فشار در شبکه، ضرورت دارد. 
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