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 خالصه

سازی با هدف بیشینه نوبتی تأمین سازیبهینه، ذرات اجتماع سازیبهینه الگوریتم و فشار بر مبتنی هیدرولیکی از تحلیل استفاده بادر این تحقیق 

ارزیابی م عملکرد سیست ،کارآیی معیار یک به عنوان پذیریبرگشت با محاسبه هیکنواختی توزیع آب در شبکه و قابلیت اطمینان انجام شد. در ادام

و  بر روی یک شبکه نمونه ارائه شدهمورد مقایسه قرار گرفت. روش مبتنی بر تقاضا سازی با شبیه مبتنی بر فشارسازی و نتایج حاصل از شبیه شده

مبتنی  سازیاز شبیهیشتر بمبتنی بر فشار  سازیمقادیر تابع هدف برای حالت شبیه گرفت و نتایج نشان دادقرار مورد مطالعه آبی تعریف چند سناریو کم

تنی بر فشار، به خوبی . در تحلیل مببرای حالت تحلیل مبتنی بر تقاضا بیشترین مقدار را داشته است پذیریمعیار برگشتکه در حالی بر تقاضا بوده 

 در گره متفاوت باشد.با مقدار نیاز  تواندمیآب  تأمینبا توجه به زمان و مکان  هاگرهدر  تأمیننشان داده شده است که میزان 
 

 پذیریبرگشت، ذرات اجتماعسازی بهینه ، الگوریتمتحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار نوبتی، تأمینکمبود آب،  کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه .1

 

ون شک به همراه دارد. بدرا  نیریش هایآب ریذخا و کاهشاز منابع آب  شتریب وریبهره ن،یریبه منابع آب ش ازین شیجهان و افزا تیروند روبه رشد جمع

 وقوع .ستین اغماضقابلآن  تیهم اهم اکنونهمخواهد شد، هرچند که  لیمسئله جهان تبد ترینمهمدغدغه کنترل منابع آب به  نده،یسال آ نیدر چند

 .کندی، مطرح محلراهبه عنوان یک  رای روش تأمین نوبتی یا متناوب آب شرایط کم آبی به دلیل عدم دسترسی به منابع آب کافی، به ناچار به کارگیر

برابر با  تأمین نیت ااس مکنشبکه م طیکه با توجه به شرا باشدیبه آب م یمقطع یدسترس آید قابلیتبرمیکه از اسم آن  طورهمانتأمین نوبتی، 

 تأمینساعته در روز ) 42به آب با فشار مداوم  یدسترس تیقابل یعموماً برا یآبرسان هایامانهس. الزم را نداشته باشد تیکفا ای باشد و کنندهمصرف ازین

که عرضه آب  روزشبانهدر طول ساعاتی از  ،ینوبت تأمیندر حالت  نکهی. حال اشوندیم ها طراحیزمان ی( و به منظور برآورده کردن تقاضا در تماموستهیپ

 های، گرهشبکه یکیدرولیبه علت کمبود منابع آب و مشخصات ه ای قرار گیرد و هاگرهآب ممکن است بطور کامل در دسترس برخی  شودیانجام م

 خود را نداشته باشند. ازیبه آب مورد ن یدسترس ییتوانا ،تأمیندورتر از منبع 
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آب در  تأمینبه هنگام شروع  نیکند. همچنمی طوالنی در ساعات آب قطعی تحمل به را وادار کنندگانمصرف 1تامین نوبتی اعمال روش

در  تیمطلوب شیافزا رونازای .کندیافت م یفشار در شبکه به طور محسوس زانیبرداشت آب، م یجوم مصرف کنندگان براهبه علت  ییابتدالحظات 

نظر  در قیتحق نیدر ا فمصرف کنندگان به عنوان هد تیرضا شیبه منظور افزا ستمیس یکیدرولیه نانیاطم تیقابل شیافزا گرید انیو فشار و به ب تأمین

. است متفاوت هاآن یمکان تیمختلف با توجه به موقع هایگره یبرداشت آب برا زانیم ینوبت تأمین تیبا توجه به ماه گرید یسو از.شده است رفتهگ

هدف  نینابرا. بابدییبرداشت آب کاهش م زانیم میبرداشت کرده و هرچه از منبع دورتر شو یشتریآب ب ،تأمینبه منبع  ترکینزد هایکه گره یاگونهبه

وجب م ارائه شده در این تحقیق مصرف بوده که تابع هدف یهاگره یآب در شبکه و برا عیتوز یکنواختی شیافزا ق،یتحق نیدر ادر نظر گرفته شده  گرید

 اریذـهگـپای ایرـب یکاف منابع ،تاـسرا یندر ا شده انجام تتحقیقا ادتعد محدود بودن لیلد به.شودیمختلف م هایو تعادل مصرف در گره یکنواختی

 رآالتیشبا این حال فرض اساسی در این تحقیق بر مبنای مجهز بودن شبکه به در دسترس نبوده است.  د،ستناا قابل جعامرو  مبانی تحقیقو  تفرضیا

 تأمینجود دارد. ر به صورت کامل وامکان باز و بسته شدن شی از شیرهای قطع و وصل استفاده شده که نوبتی تأمینمخصوص بوده به صورتی که در حالت 

آب  أمینتزمان  ،یکمبود انرژ ایها به علت کمبود آب شبکه نیچرا که در ا کندیم جادیدر شبکه ا یو بحران یرعادیغ طیاز شرا یحالت یبه روش نوبت

کامل خود در طول روز مجبور به  ازین أمینت برای کنندگانمصرف طیشرا نی. در ارسدیساعت در روز م 4 یال 1به  یو حت دهساعت بو 42کمتر از 

برداشت آب  برایکنندگانمصرفزمانجوم همه نی. اپردازندیآب م رهیکه امکان دارد به ذخ ییبرداشت آب از شبکه در آن مدت محدود بوده و تا جا

رداشت هرگره مقدار ب طیشرا نیعلت در ا نیبه هم. کندیدر شبکه شده و فشار در شبکه به طور محسوس افت م یکیدرولیه یبحران طیاشر جادیموجب ا

صورت  یادیز قاتیتحق ریاخ هایسال در. ]1[ استفاده کردHDSM  لیاز تحل ستباییحتما م و باشدیفشار موجود در آن گره م زانیوابسته به م مایمستق

 یهابوده است. در سامانه تهوسیپ تأمینآب و  عیتوز هایبوط به شبکهروابط مر نیا شتریشود. ب انیو فشار ب یارتباط دب انیب یگرفته تا رابطه مناسب برا

نوبتی  أمینتبه طور کلی مطالعات انجام شده در بحث است. هفشار انجام گرفت -یدر مورد رابطه مناسب دب یمحدود اریتاکنون مطالعات بس ینوبت تأمین

انجام شده  همچنین در مطالعات داخلی را بررسی نموده است. هاشبکهاحی این نوع از بیشتر بر روی بررسی پارامترهای کیفی تمرکز داشته و یا بحث طر

مطالعات  1به طور خالصه در جدول  ت شرایط شبکه استفاده نشده است.یبه منظور تحلیل هرچه نزدیکتر به واقع HDSMتاکنون از بکارگیری روش 

سازی آورده بیهسازی و همچنین روش شساز و الگوریتم بهینهگرفته شده به همراه نوع شبیهرنوبتی و اهداف درنظ تأمینزمینه صورت گرفته در گذشته در 

 شده است.
 

 سازی هیدرولیکی در مطالعات گذشتهاهداف، الگوریتم و روش شبیه -1جدول 

ف
ردی

 
 هدف تحقیق

یا شبیه ساز مورد  الگوریتم

 استفاده
 نوع شبیه سازی

1 ]4[ 

 S Q P DDSM کردن هزینه در قبال دسترسی به آب کافی و فشار مناسبکمینه بهینه با هدف  طراحی

اشتن تغییرات فشار و ثابت نگه د کمینه کردن با هدف  ریانج کنترل شیرهایمشخص کردن تنظیمات 

 مقدار فشار در حدود فشار مینیمم
GA 

پیشنهاد استفاده 

 از روش

HDSM 

4 ]3[ 
هوا و فاکتور اوج  هایپاکتنوبتی ازجمله  وجود  ینتأمخاص ایجاد شده در حالت  بررسی شرایط

 مصرف باال
EPANET DDSM 

 EPANET DDSM تامین نوبتیی سامانههاآب را در کیفیت بررسی  ]2[ 3

 EPANET DDSM آب بر میزان مصرف آب خانگی تأمینبررسی تاثیر دو حالت دائم و نوبتی  ]5[ 5

6 ]6[ 
آب  أمینتی هاشبکهدر راستای بررسی ماهیت آب نوبتی  مینتأی هاشبکهمدلسازی مقرون به صرفه 

 کشورهای در حال توسعه
SWMM &EPANET DDSM 

8 ]7[ 
 ی توزیع آب شهریهاشبکهآب در  یبندرهیجبررسی  -

 و رضایت مصرف کنندگان تأمینآب با فشار کافی، مطلوبیت  تأمینبهینه سازی با هدف  -
EPANET&HBMO DDSM 

9 ]8[ 
 برگشت پذیری تامینبیشینه سازی  -

 بیشینه سازی اعتمادپذیری مکانیکی -
EPANET&HBMO DDSM 

 

 

                                                 
1Intermittent supply 
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 هامواد و روش .2

 

 نوبتی به روش مبتنی بر فشار تأمینسازی و تحلیل هیدرولیکی شبیه .2-1
 

ره محاسبه شار موجود در گا ف، متناسب بثابت فرض کردن یاز گره را بجا یخروج یدب دیداده شد، با حیتوض پیشترکه  طورهمان  HDSMلیبه منظور تحل

و  یشگاهیآزما شاتیانجام آزما نیو همچن نهیزم نیروابط ارائه شده در ا ایسهیضمن مطالعه مقا ]9[ نهیزم نیانجام گرفته در ا قیتحق نیتردیدر جد. کرد

مختلف  یهایبازشدگمختلف با  یرهایش یبرا سیفیبکار رفته در رابطه ار بیحدود توان و ضر قیتحق نیارائه کرده است. در ا دیجد ایرابطه یدانیم

 از فشار حداقل استاندارد، مصرف گره به دو بخش مصرف شتریب یفشارها یبرا یخروج یدب شیضمن در نظر گرفتن افزا نیبدست آمده است و همچن

حجم  یرضاا برخی باگره مصرف  کی مصارف مختلف در میهم شاهد هست تیکه در واقع طورهمانشده است.  کیتفک یوابسته به فشار و مصرف حجم

 یمبوده مصارف حج یحجم مشخص یمصارف که دار نی. ارهیشنا و غ یاستخرها ،شوییظرف نیبه آب ندارند، مانند مصارف ماش ازین گرید یمشخص

ه ب ابستهو شو و حمام و ... و شست ،یاریمانند مصارف آب گریمصارف د یبرخ یشده است. از طرف فی( تعرQa) یحجم یاز آن دب یناش یخروج یو دب

. شودی( گفته مQ𝑏) یفشار یاز آن دب یناش یخروج یمصارف وابسته فشار و دب ،مصارف نیکند که به ا یم رتغیی هم هاآن زانیفشار م رییفشار بوده و با تغ

از رابطه  قیتحق نای در هامصرف گره انیب یکرده و برا انیو فشار را ب یخروج یاز ارتباط دب فیتوص نتریرابطه کامل نیداده شده ا حاتیبا توجه توض

 :استفاده خواهد گرفت (1)

𝑄𝑗
𝑎𝑣𝑙 =

{
 
 
 
 

 
 
 
 

0                                                ; 𝑖𝑓         𝐻𝑗 ≤ 𝐻𝑗
𝑚𝑖𝑛

𝑄𝑗
𝑟𝑒𝑞

(
𝐻𝑗−𝐻𝑗

𝑚𝑖𝑛

𝐻𝑗
𝑑𝑒𝑠−𝐻𝑗

𝑚𝑖𝑛)

(
1

𝑛
)

                            ; 𝑖𝑓                𝐻𝑗
𝑚𝑖𝑛 < 𝐻𝑗 ≤ 𝐻𝑗

𝑑𝑒𝑠

𝑄𝑎 + 𝑄𝑏 (
𝐻𝑗−𝐻𝑗

𝑚𝑖𝑛

𝐻𝑗
𝑑𝑒𝑠−𝐻𝑗

𝑚𝑖𝑛)

(
1

𝑛
)

                          ; 𝑖𝑓             𝐻𝑗
𝑑𝑒𝑠 < 𝐻𝑗 ≤ 𝐻𝑗

𝑚𝑎𝑥

𝑄𝑎 + 𝑄𝑏 (
𝐻𝑗
𝑚𝑎𝑥−𝐻𝑗

𝑚𝑖𝑛

𝐻𝑗
𝑑𝑒𝑠−𝐻𝑗

𝑚𝑖𝑛 )

(
1

𝑛
)

                    ; 𝑖𝑓           𝐻𝑗 > 𝐻𝑗
𝑚𝑎𝑥

     (1)               

 

j   ،Hj: هد موجود در گره  Hj در آن که
min ای، : حداقل حد مطلق گرهHj

des ای، قل حد مطلوب گره: حداQj
avl  وQj

req  دبی موجود و دبی مورد

j ،Hjتقاضا گره 
maxماند، باشد که برای هدهای بیشتر از آن دبی خروجی با فشار تغییر نکرده و ثابت باقی می: هد حداکثر میQa  ،دبی حجمی :Qb :

Hjمقدار . ]11[ شوددر نظر گرفته می 4تا  5/1ین ضریبی که معموال ب nو  jدبی وابسته به فشار در گره 
max  فشار حداکثر و با توجه به فشار ترکیدگی لوله

Hjتواند متفاوت باشد، مقدار پیشنهاد شده برای از لحاظ جنس و عمر می هالولهباید انتخاب شود که این مقدار با توجه به انواع 
max  دو برابرHj

des 

و در  %51را برابر  Qaاز مصارف را بخش حجمی در خود جا داده لذا مقدار  ایعمدهتعیین مقادیر مصرف حجمی، با توجه به اینکه سهم  باشد. برایمی

یشتری ب هایتر این ضرایب نیاز به مطالعات و بررسیتوان در نظر گرفت. مطمئنا برای تعیین دقیقمقدار مصرف مورد نیاز می %51هم  Qbنتیجه مقدار 

 هایشود. روش نیگزیجا( 1رابطه )با  ت،مقدار ثاب یبه جا هاگرهاز  یبرداشت یدب دی، باEPANETافزاربر فشار توسط نرم یمبتن لیتحل یبراباشد. می

با این تفاوت که  استفاده خواهد شد ]11[ است. در این تحقیق از روش استفاده شده توسط شده ارائه افزارنرم نیتوسط ا HDSMلیتحل یبرا یمختلف

، MATLABروند کار به این صورت است که ابتدا شبکه مورد نظر در محیط باشد. می( 1رابطه )فشار،  -فرمول مورد استفاده برای بیان رابطه دبی

الت تحلیل قرار دارد، در ح ایبازهشود و با توجه به اینکه فشار در چه محاسبه می هاگرهشود. سپس فشار در فراخوانی شده و تحلیل هیدرولیکی انجام می

شود و در حالت تحلیل شود و به عنوان تقاضای پایه در گره تخصیص داده میمی یروز رسانبه  (1رابطه )استاتیکی، مقدار برداشت آب از هر گره با 

ان ارضای شود.سپس این روند تا زمف اعمال میروز رسانی به جای اعمال بر روی تقاضای پایه، بر روی ضرایب مصردینامیکی )تحلیل گسترده زمانی(، به

م برداری از سیستم هستیمراجعه شود. در این تحقیق با توجه به این که در فاز بهره ]11[ یابد. برای اطالع بیشتر از جزئیات روش بهشرایط همگرایی ادامه می

 .شوداز حالت تحلیل گسترده زمانی استفاده می
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 سازینهبیان تابع هدف و  مدل بهی .2-2

 

 هایگره یبرخ یآب در دسترس برا زانیمختلف، م یزمان هایدر بازه برداریکه در طول مدت بهره باشدیگونه م نیبه ا ینوبت تأمین ندیفرآ تیماه

 جادیو ا تأمین یکنواختیشده بحث  جادیچالش ا ترینمهم طیشرا نی. در اشودیکامل انجام م صورتبه تأمین گرید یبرخ یو برا شودیمکال قطع مصرف 

به  رداریببهره یبرا یاز جمله ملزومات اساس یکیدرولیه هایتیمطلوب جادیا یدر هر سامانه آبرسان گردی از طرف. کنندگان استمصرف یعدالت برا

 شود:ارائه می (4رابطه ) ی به صورتزسابا توجه به توضیحات ارائه شده، مدل بهینه.باشدیشکل از شبکه م نیبهتر

𝑀𝑎𝑥 𝑂. 𝐹 =
1

𝑁ℎ
× √∏ [∑ (√𝐷𝑃𝑖,ℎ  × 𝐷𝑄𝑖,ℎ

2 )
𝑁ℎ
ℎ=1 ]

𝑁𝑖
𝑖=1

𝑁𝑖
      (4)                  

 

: در آن که i  ،شماره گره مصرف: h برداری، سازی در طول دوره بهرههای شبیهشماره هر یک از بازه: Ni  ی مصرف و هاگرهتعداد: Nh  یهابازهتعداد 

عملکردی بوده که باعث افزایش مطلوبیت ( دارای چند قسمت 4تابع هدف تعریف شده در رابطه )باشد.برداری میشبیه سازی در طول دوره بهره

را نشان  i در گره hفشار در بازه  تأمینمیزان مطلوبیت  DPi,hپارامتر  شود.ی مصرف میهاگرههیدرولیکی و همچنین مطلوبیت در توزیع عادالنه آب بین 

 آید.بدست می 1استفاده از  شکل برای فشار و با  یشنهادیپ مهیجردهد که با توجه به منحنی می
 

 
 منحنی جریمه برای فشارهای گرهی -1شکل 

 

مقدار حداکثر فشار مجاز  :Pmaxمتر( و   31مقدار فشار مجاز طراحی استاندارد شبکه ) :Pdesکمینه فشار مورد نیاز در شبکه )صفر( ، :Pmin در آن که

 آید.دهد که به صورت زیر بدست میرا نشان می iدر گره  hدبی در بازه  تأمینمیزان مطلوبیت  DQi,hپارامتر باشد. متر( می 51شبکه )

𝐷𝑄𝑖,ℎ = 𝛼𝑖,ℎ           (3)                
 

:که  αi,h  ر بازه آب د تأمینمتغیر تصمیم نشان دهنده میزانh  برای گرهi گیرد، باشد که دو مقدار صفر یا یک را میمی: RQi,h  مقدار نیاز واقعی گره

i  در بازهh  و: Qi,h  شده در بازه  تأمینمیزان دبیh  در گرهi باشد.می 
 

 

 ستمیس ییکارآ یابیارز شاخص .2-3
 

منظور  نینمود. بد فیبخش توص تینارضا ایبخش  تیرضا هایصورتبه  توانمیمنابع آب را  یهاستمیسنحوه عملکرد  از مطالعات، یاریدر بس

یل به دو به منظور بررسی عملکرد سیستم و مقایسه نتایج تحل بخش نی. در اشوندیمبکار برده  هاستمیس نیا ییکارا حیجهت تشر یمختلف یهامشخصه

 ستمینشان دهنده احتمال بازگشت س یرپذی، برگشت]14[ فیطبق تعر .شد خواهد هاستفاد یریبرگشت پذ اریمعصورت مبتنی بر فشار و مبتنی بر تقاضا از 

 قی( بر گرفته از تحق5( و )2به صورت روابط )  قیتحق نیدر ا یگره یرپذیو برگشت ایشبکه یریپذبرگشت شکست است. کیبه حالت مطلوب پس از 

صورت گرفته درصد  111و  91، 71ییکارآ یهاآستانه یبرا یرپذیمحاسبه شاخص برگشت قیتحق نیذکر است که در ا انیمحاسبه شده است.شا ]13[

 است.
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𝛾𝜃 = 100 ×
∑ {1      𝑖𝑓       ∑ 𝑄𝑖,ℎ<𝜃×∑ 𝐷𝑒𝑖,ℎ

𝑁𝑖
𝑖=1

,       ∑ 𝑄𝑖,ℎ+1≥𝜃×∑ 𝐷𝑒𝑖,ℎ+1
𝑁𝑖
𝑖=1

𝑁𝑖
𝑖=1

𝑁𝑖
𝑖=1

0         𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒                                                                                                        

𝑁ℎ
ℎ=1

∑ {
1      𝑖𝑓       ∑ 𝑄𝑖,ℎ<𝜃×∑ 𝐷𝑒𝑖,ℎ

𝑁𝑖
𝑖=1

𝑁𝑖
𝑖=1

0      𝑖𝑓       ∑ 𝑄𝑖,ℎ≥𝜃×∑ 𝐷𝑒𝑖,ℎ
𝑁𝑖
𝑖=1

𝑁𝑖
𝑖=1

𝑁ℎ
ℎ=1

    (2)                  

 و

𝛾
′

𝜃
= 100 × √∏

∑ {
1      𝑖𝑓       𝑄𝑖,ℎ<𝜃×𝐷𝑒𝑖,ℎ,     𝑄𝑖,ℎ+1≥𝜃×𝐷𝑒𝑖,ℎ+1
0         𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒                                                              

𝑁ℎ
ℎ=1

∑ {
1       𝑖𝑓       𝑄𝑖,ℎ<𝜃×𝐷𝑒𝑖,ℎ
0      𝑖𝑓       𝑄𝑖,ℎ≥𝜃×𝐷𝑒𝑖,ℎ

𝑁ℎ
ℎ=1

𝑁𝑖
𝑖=1

𝑁𝑖

    (5)                  

 

γو شبکهای پذیریبرگشت : سرعتγθ در آن که
′

θ 
 برداری بهره دوره متوالی سازی شبیه هایبازه یدر تمام شبکه گرهی پذیری تبرگش : سرعت

، hسازی  شبیه بازه در i در گره شده تأمین : میزان دبی Qi,h. پذیری می باشدبرگشت شاخص مقدار محاسبه جهت موردنظر کارآیی : آستانه θ .باشدمی

Dei,hدر گره موردنیاز : میزان دبی i سازی  شبیه بازه درh آییکار آستانه از کمتر موردنیاز دبی مقدار به شده تأمین دبی نسبت هابازه این است، که در 

 .است آمده بدست شده گرفته در نظر
 

 

 سازیالگوریتم بهینه .2-4
 

مند در حل مسائل های قدرتیکی از الگوریتم. این الگوریتم باشدمی (PSO) ذرات اجتماع سازیبهینه الگوریتم نیزدر تحقیق حاضر  سازیبهینه روش

گوریتم که گیرد. این السازی به کار میکند و مفهوم تعامل اجتماعی را برای حل مسائل بهینهکه بر مبنای حرکت و هوش ذرات کار میاست سازی بهینه

ه به ا توجبکنند، طراحی شده است و چک و بزرگ کنار هم زندگی میهایی کوها و پرندگان، که در گروهبا الهام از رفتار اجتماعی حیواناتی چون ماهی

به این صورت که   PSOهایی که داشته است توانایی حل مسائل در هر دو محیط پیوسته و گسسته را دارد. پارامترهای مورد استفاده در الگوریتم پیشرفت

الزم به ذکر  ر نظر گرفته شده است.د9/1برابر با  wو ضریب  4برابر با  C2، ضریب 4برابر با  C1، ضریب 1111، بیشترین تکرار برابر با 31جمعیت برابر با 

 باشد.می یوزن ینرسیا w ی و اجتماعی و شناخت یپارامترها C2و  C1است 
 

 

 بحث و نتایج .3

 

 لوله هشت یو دارا است و ثقلیساده  شبکه تک مخزنه، ارائه شد. این ]12[ توسط بار اولین که باشدمی ایبرای این تحقیق، شبکه دو حلقهمطالعه موردی 

ها برابر مشخص شده است. طول همه لوله 4شبکه در جدول  این هایگره ارتفاعی رقوم و نیاز مقدار به مربوط باشد. اطالعاتآب می مصرف گره شش و

 است.  هاین شبکه قابل مشاهد 4باشد. در شکل می 131ها برابر هویلیام برای همه لول هیزن بیضر ومتر بوده  1111
 

 های شبکه دو حلقههمشخصات گر -2جدول 
 شماره گره (h3m/مقدار تقاضا  ) (mرقوم ارتفاعی )

 مخزن -1141 411

151 111 1 

161 111 4 

155 141 3 

151 471 2 

165 331 5 

161 411 6 
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 ایشبکه دو حلقه -2شکل 

 

 

 سازیهیشب یشده و پارامترها فیتعر هایویسنار  .3-1
 

کی و نوع تحلیل هیدرولی در دسترس مبنای میزان آبدو بر بندی سناریوها ارائه شده است. مالک تقسیم 3ول ر جدد تحقیق این در شده تعریف سناریوهای

ورد کنندگان و پارامتر دوم روش تحلیل منای عدم تعادل میان مقدار عرضه و تقاضای آب برای مصرفاول کمبود آب در سیستم به معپارامتر  باشد.می

مربوط به تحلیل  6تا  2و سناریوهای  HDSMمربوط به تحلیل  3تا  1شود سناریوهای میکه دیده  طورهماناست.  DDSMیا  HDSMاستفاده یعنی 

DDSM تعریف شده است. %51و کمبود  %45دسترس در سیستم در سه حالت بدون کمبود، کمبود  در میزان آب بوده و همچنین 
 

 تعریف شده مختلف سناریوهای  -3ول جد

Qavl نوع تحلیل
Qreq
⁄ Qavl نوع تحلیل شماره سناریو 

Qreq
⁄  شماره سناریو 

DDSM 1 2 HDSM 1 1 

DDSM 75/1 5 HDSM 75/1 4 

DDSM 5/1 6 HDSM 5/1 3 

 

شده است. سناریوهای  گرفته در نظرساعت  1آب برابر گام زمانی هیدرولیکی و برابر با  تأمینهای روز و بازه 1سازی برای مدت شبیه ،در همه سناریوها

Qavlتعریف شده با نسبت 

Qreq
= های بحرانی با شرایط مطلوب و بدون بحران در ، سناریوهای بدون بحران بوده و برای مقایسه مقدار تابع هدف در حالت 1

 .شده استدر نظر گرفته  ]15[ ی اول()بازنگر 117-3با توجه به نشریه  روزشبانهنظر گرفته شده است. ضرایب الگوی نوسانات مصرف در طول 
 

 

 ارائه نتایج .3-2
 

. در ادامه به مقایسه نتایج نشان داده شده است 2در جدول سناریوهای مختلف اعمال ی نمونه و ز اعمال روش تحقیق بر روی شبکهنتایج بدست آمده ا

همچنین شرایط حاکم در شبکه در سناریوهای مختلف  شود.پرداخته می DDSMیا  HDSMو شیوه تحلیل کمبود آب های برای هرکدام از حالت

 مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

 6تا  1هدف برای سناریوهای تابع ریمقاد -4ول جد
 شماره سناریو مقدار تابع هدف نوع تحلیل

HDSM 

78/1 1 

52/1 4 

39/1 3 

DDSM 
68/1 2 

51/1 5 
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36/1 6 

 

بی و سازی پی برد. چراکه با افزایش میزان تنش آتوان به عملکرد صحیح مدل بهینهتابع هدف، به خوبی می مقادیر بدست آمده برای سبر اسا

 برای سناریوهایی کهشود که مشاهده می طورهمانر دو حالت تحلیل کاهش یافته است. همچنین درصد مقادیر تابع هدف برای ه 51تا  1کمبود آب از  

تری مدل شده، مقادیر تابع هدف نسبت به سناریوهایی (، از آنجا که رفتار شبکه به شکل واقعی3تا  1ه )سناریوهای انجام شد HDSMتحلیل به صورت 

ل شبکه بوده چراکه با تحلی هاگره(، بیشتر شده است. این امر به علت بیشتر بودن مقادیر فشار در 6تا  2انجام شده )سناریوهای  DDSMکه تحلیل بصورت 

 باشد.مدل شده و سطح فشار در شبکه باالتر می یتریواقعبر فشار شبکه به صورت  به صورت مبتنی

-پس از محاسبه مقادیر تابع هدف برای ارزیابی عملکرد شبکه تحت سناریوهای تعریف شده، مقادیر معیارهای کارآیی سیستم که شامل برگشت

γ) یاگرهپذیری برگشت ( وγ) ایشبکه پذیری
′

 5جدول محاسبه شده و در  برای سناریوهایی که کمبود آب دارند درصد 71و  91، 111ی ها( با آستانه

 نشان داده شده است.
 

 مختلف های کارآیی سیستم برای سناریوهایمقادیرشاخص -5جدول 

 شاخص
 *شماره سناریو

4 3 5 6 

𝛾100 4/41 3/2 1/44 1 

𝛾
′

100
 7/27 5/27 5/93 1/67 

𝛾90 8/18 5 21 1/9 

𝛾
′

90
 6/57 5/61 5/93 1/67 

𝛾70 51 7/16 75 3/46 

𝛾
′

70
 3/81 3/66 9/98 4/66 

 اشدبمقادیر متمایز شده در هر ردیف نشان دهنده بهترین جواب می: *

 

افزایش یافته و برای حالت کمبود آب  71به  111یی از شود مقادیر برگشت پذیری با کاهش آستانه کارآمشاهده می 5که در جدول  طورهمان

پذیری سناریوی . همچنین برای تمامی آستانه ها، مقدار برگشت( بدست آمده است6و  4)سناریوهای  %51 مبود( بیشتر از حالت ک5و  4)سناریوهای  45%

باشد. می DDSMو تحلیل بصورت بوده  %45د آب کمبومربوط به حالتی است که  5بیشترین و بهترین جواب را به خود اختصاص داده است. سناریوی  5

گیرد، بدون درنظرگیری مقدار فشار در گره صورت می تأمینآنجا که  از HDSMتوان اینگونه بیان کرد که در مقایسه با حالت علت این امر هم می

 د.دهها به ندرت رخ میآب مورد تقاضای گره تأمینها واقعی نبوده و حالت شکست در ر دبییمقاد

برداری برای کل شبکه، یکنواختی توزیع آب را در بین سناریوهای شده در هر ساعت در مدت بهره تأمینهای در ادامه با بررسی مجموع دبی

 %51و  %45برای سناریوهایی با کمبود آب  بترتیب شده نسبت به نیاز شبکه را در هر ساعت تأمیندرصد آب  2و  3 هایل. شکشودمختلف مقایسه می

 د.ندهنشان می

 
 %25شده نسبت به نیاز شبکه در هر ساعت برای سناریوهایی با کمبود آب  تأمیندرصد آب -3شکل 
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 %55برای سناریوهایی با کمبود آب شده نسبت به نیاز شبکه در هر ساعت  تأمیندرصد آب  -4شکل 

 

ده برای ش تأمینبیشتر از نیاز به علت مبتنی بر فشار بودن دبی آب حتی  تأمینامکان  HDSMنکته قابل توجه این است که برای سناریوهای 

 .قابل مشاهده است  3برای سناریو  2در شکل و  4برای سناریو  3وجود دارد. این امر در شکل  برخی از ساعات

شده نسبت  تأمیندرصد آب  5کل ششود. مقایسه می 2با سناریو  1 سناریو شده، تأمینبر میزان دبی  HDSMبرای بهتر نشان دادن تاثیر تحلیل 

 دهد.می نشان وهایسناراین به نیاز شبکه را در هر ساعت برای 
 

 
 DDSMو  HDSMشده نسبت به نیاز شبکه در هر ساعت برای سناریوهایی با تحلیل  تأمیندرصد آب  -5شکل 

 

ساعاتی که مصرف پایین و فشار در شبکه  بوده، در HDSMکه تحلیل به صورت  1برای سناریو  شودمشاهده می5شکل که در  همانطور

 درصد نیاز آنها بیشتر شده است. 111ها از ها در این ساعتشده برای گره تأمینباالست، مقدار مجموع دبی 

 

 

 نتیجه گیری .4
 

اطمینان بر روی  ی قابلیتزساهای مصرف و همچنین بیشینهسازی با هدف حداکثرسازی یکنواختی و عدالت توزیع آب بین گرهدر این تحقیق مدل بهینه

برای سناریوهای مختلف کم آبی مورد بررسی  و DDSMو  HDSMسازی حالت شبیه مورد مطالعه اعمال شد. نتایج حاصل برای دو دو حلقه شبکه

بی کمتر، مقادیر با تنش آ و برای سناریوهاییبیشترین مقدار را داشته تابع هدف برای حالت بدون کمبود قرار گرفت.مطابق نتایج بدست آمده مقادیر 

درصد  41در حدود  HDSMهمچنین مقدار تابع هدف برای سناریوهای باشد. سازی میعملکرد صحیح مدل بهینه بیانگرکه دهد نشان میبیشتری را 

وجی بیان ارتباط دبی خر شده با توجه به رابطه درنظرگرفته شده برای تأمینمقادیر دبی  HDSMبدست آمده است. چرا که در حالت  DDSMبیشتر از

بیشتر بوده و  DDSMاین رو سطح فشار در شبکه نسبت به حالت  گیرد. ازو فشار گره، مبتنی بر فشار گره بوده و مقادیر نزدیک به واقعیت به خود می

شود شاهده میهای کارآیی سیستم مای معیاریابد.از مقایسه مقادیر بدست آمده برهای تابع هدف بوده افزایش میمیزان مطلوبیت فشار که یکی از پارامتر

توان اینگونه بیان کرد که در علت این امر هم میبوده که  HDSMبیشتر از  DDSMای در اکثر سناریوهای و گرهای پذیری شبکهکه میزان برگشت

 أمینتها واقعی نبوده و حالت شکست در دبی ریمقادگیرد، بدون درنظرگیری مقدار فشار در گره صورت می تأمینآنجا که  از HDSMمقایسه با حالت 

ای و در حالت گره %71آستانه درصد برای  99، با بیشترین مقدار در حدود پذیریمعیار برگشتهمچنین  دهد.ها به ندرت رخ میآب مورد تقاضای گره

 بدست آمده است.
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