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 خالصه

رفته است. به این منظور از گشبکه توزیع آب شهر بیرجند، مورد بررسی قرار در  Eدر زون  فشاری در این پژوهش  بهینه سازی میزان تزریق کلر 

یتم تکامل تفاضلی با مدل بهینه سازی چندهدفه، بر مبنای الگور( با EPANETکوپل کردن یک مدل هیدرولیکی و کیفی شبکه توزیع آب )مدل 

نتایج  اشد.ب مطلوب، می  کاهش هزینه کلر زنی و تامین قابلیت اطمینان کیفیسازیبهینه استفاده شده است. اهداف (NSDE)مرتب سازی نامغلوب

ا در مقایسه ب بانه روزشمیزان کل کلر مصرفی در ین پژوهش علیرغم اینکه باعث کاهش حاصل نشان می دهد که استفاده از روش پیشنهادی در ا

 طمینان پذیری کیفی شبکه نیز شده است .  روش متداول فعلی می گردد، باعث افزایش میزان اندیس ا

 

سازی ، الگوریتم بهینهEPANETشبکه توزیع آب بیرجند،کلر مصرفی، شاخص قابلیت اطمینان کیفی،  مدل کلمات کلیدی: 

NSDE. 

 

 

  مقدمه .1
 

ورت صآب به شبکه  قبل از ورودو  آب آشامیدنی منابعیا در نقاط تامین  هـا و خانـه تزریق کلر در تـصفیه ،شهری آبتوزیع های  در بسیاری از سیستم 

ز او شده خیره ذزدیک به مخازن ن هـای در گره)بیش از حداکثر مجاز( باعث وجود غلظت بیش از اندازه کلر باقیمانده از یک سو این امر  گیـرد کـه می

 .[1] شود میشبانه روز اعات سدر برخی از ر از حداقل الزم( )کمتهای انتهایی شبکه  گره عدم وجود میزان کلر باقیمانده مناسب درسوی دیگر باعث 

 زایکی ه عنوان ب، تانتری هالومجهت روشن شدن اهمیت زمان و مکان و نیز میزان دقیق ترزیق کلر در شبکه های توزیع آب شرب، تاکید می شود 

از طریق  ، تنهای شودسرطان در مصرف کنندگان مابتال به ریسک میزان اعث افزایش ماده خطرناکی بوده و ب که در آبمحصوالت جانبی کلرزنی 

 .دنمی باشل دقیق زمان، مکان و میزان دقیق تزریق کلر در شبکه توزیع آب آشامیدنی، قابل کنترل کنتر

با مدنظر قرار دادن این موضوع، تالش های زیادی توسط محققان مختلف برای یافتن میزان دقیق تزریق کلر در شبکه های توزیع آب  

در میزان کلر غلظت تعیین منظور  های مناسب به محدودیت تـابع هـدف خطـی و اعمـالیک استفاده از بـا  و همکـاران 1بوسـلی .صورت گرفته است

سازی خطـی بهینـه  روش بهینه مصرفی تزریق شده را به هـا، میـزان کلـر بوستر پمپ به کمک بازه مشخص با استفاده از تزریق یک در  کلیه نقاط شبکه

ـزرگتـر )بمنظور کنترل گنـدزدایی کلـر  بههم دربرگیرنده میزان حداقل کلر موجود ای را که تابع هـدف دوگانـه و همکاران 2روحیانن. [2] کردنـد

از کلر باقیمانده  منظور کنترل بو و مزه برای زمـانی کـه غلظـت بههم مقدار حداکثر غلظت کلر در آب آشامیدنی و  (حداقل هـا از مقـدار بـودن غلظت

با استفاده از  4کومارو  3موناوالیدر تحقیق مشابهی،  .[3]بهینه سازی نمودند استفاده از الگوریتم ژنتیک  بـا رابود مقدار حداکثر استاندارد بیشتر شود، 

                                                
1 Boccelli 
2 Rouhiainen 
3 Munavalli 
4 Kumar 
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بررسی  ،شبکه های دارای چند مخزن ذخیره تزریـق کلـر را دربهینه ، میـزان برای حل مدل الگوریتم ژنتیـکو استفاده از هدف غیر خطی  تـابعیک 

طـرح با مطالعه و همکـاران  1بـرود. [4] را مشخص نمودندشـبکه  کلر در بـرای تزریـق، مکان های مناسب روش سعی و خطایک استفاده از نمودند و با 

بـر روی مقـدار را صرفا سازی  عمل بهینه، ورودی به شبکه نقطـه درفـی تنهـا تزریق کیبا انجام تا  تالش کردندسیستم توزیع آب شهر نیویورك  توسـعه

کلر در شبکه  های آبرسانی به بررسی میزان اضمحالل مناسب تزریق کلر در شبکه انو همکـاران بـرای تعیـین میـز 2گیـبس. [5]انجام دهند تزریق  ایـن

کارگیری  رگرسیون شبکه عصبی و به های عصبی چند الیـه و همچنـین روش رگرسیون خطی ساده، شبکه ایه بـا اسـتفاده از روشو  پرداختند

 . [6] را پیش بینی نمودند میزان غلظت کلر باقیمانده در شبکه پارامترهای هیدرولیکی شـبکه،

 ، ربـوط بـه آن  نی و نیـز هزینـه هـای م   تحقیق حاضر، تالش می شود تا با درك اهمیت موضوع غلظت کلر در شبکه های توزیع آب آشامیددر 

حل و با نیاز محاسباتی  به عنوان یک مدل پایدار در (NSDE)نامغلوب  یبا مرتب ساز یتکامل تفاضل تمیالگوربهینه سازی چندهدفه مبتنی بر مدل یک 

ک مـدل  مدل در واقع، یـ  این .قرار گیردستفاده امورد یک شبکه توزیع آب آشامیدنی  میزان تزریق بهینه درجهت یافتن  ،منطقی و سرعت همگرایی باال

 ها به صورت پویا برقرار شده است.  زیرمدل ارتباط بین این کوپل شده از مدل هیدرولیکی و مدل بهینه سازی می باشد که
 

 

 مدل هیدرولیکی و کیفی شبکه .2
 

این مدل، یک مدل  است. استفاده شده EPANETاز نرم افزار  کیفی(-در این تحقیق به منظور تحلیل هیدرولیکی و کیفی شبکه )زیرمدل هیدرولیکی

های لهیان آب در لوجرر مقدار این نرم افزا. می باشدکیفی شبکه های توزیع آب تحت فشار نیز تحلیل رفتار هیدرولیکی و کامپیوتری برای شبیه سازی 

به وردنظر محاسزمانی م یمیایی را در شبکه توزیع آب در طول دورهفشار در هر گره، ارتفاع آب در مخازن و غلظت یک ماده شمقادیر ، یک شبکه

 نماید. می انژ استفادهی الگرکند. این نرم افزار به صورت پیش فرض برای تحلیل هیدرولیکی از روش گرادیان و برای تحلیل کیفی از روش زمانبندمی

 

 

  مدل بهینه سازی  .3
 

برای  تکامل تفاضلی یتمالگوراز اصالح شده  حالتیکه  (NSDE)نامغلوب  یبا مرتب ساز یتکامل تفاضل تمیالگوردر زیرمدل بهینه سازی مدل، از 

ی مورد نیاز مترهاابتدا پارا وریتمدر این الگ گر انتخاب ایجاد شده است.ل. این اصالح در عممی باشد، استفاده شده است حل مسایل بهینه سازی چند هدفه

باشد. کیبی( میمال انجام بازتراحت) Cr و پارامتر (وزن جهش) F،  (اندازه جمعیت) NP ین پارامترها شامل پارامتر هایند. امشخص می شو در الگوریتم

دار ربرای تولید ب شوند. پس از مقداردهی اولیه جمعیت،دهی میارچوب متغیرهای تصمیم مقدارهدر چرت تصادفی پس از آن نقاط جمعیت به صو

ی بررس لب بودناز نظرغا محاسبه شده و ،بردار آزمون و هدفسپس مختلف برای عملگرهای جهش و تقاطع انتخاب می شود. آزمون، سه بردار تصادفی 

سل ن ار هدف برایورت بردصشود. در غیر این شوند. اگر بردار آزمون بر بردار هدف غلبه کند، بردار آزمون برای نسل بعدی در جمعیت کپی میمی

عیین هایی برای ت. نسل ناین فرایند جهش و تقاطع و بررسی غلبه برای تعداد نسل های مشخص شده، تکرار می شودهد شد. بعدی در جمعیت کپی خوا

 جواب های نامغلوب ارزیابی و مرتب می شود. 

 

 

  توابع هدف .4
 

ل توابع های مدل شامارامترپبتدا خصوصیات و در مدل بهینه سازی تکامل تفاضلی با مرتب سازی نامغلوب )مورد استفاده در این تحقیق( الزم است ا

 باشند. مییفی شبکه مینان کتوابع هدف در این تحقیق، هزینه کلر مصرفی و قابلیت اط هدف، قیود )محدودیت ها( و متغیر های تصمیم تعیین گردند.

 :تعریف می شود (1) تابع هدف کمینه کردن هزینه کلر زنی به صورت رابطه

(1)  
1 1

min
M T

JK JKJ K
E Q C

 
   

                                                
1 Broad 
2 Gibbs 
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و  kدر زمان  jزن تزریق کلر دبی خروجی از تانک یا مخ  jkQساعت(،  24تعداد بازه های تحلیل هیدرولیکی ) Tتعداد مخازن تزریق کلر،  Mکه در آن 

jkC  میزان تزریق در مخزن یا تانکj  در زمانk .است 

 شود:معرفی شده است، استفاده می  [7]و همکاران  1گوپتا که توسط  (2) برای محاسبه شاخص قابلیت اطمینان کیفی شبکه رابطه

(2)  
1 1 1 1

max ( ) / ( )
N T N Treq req

ik ik iki k i k
R b Q Q

   
      

 که در آن
req

ikQ  نرخ تقاضای آب در زمانk ،ikb   کلـر آزاد   بـر اسـام میـزان    1شـکل   ئماز محـور قـا   شاخص قابلیت اطمینان کیفی گرهی اسـت کـه

 تعداد بازه های زمانی شبیه سازی است.     kگره تقاضای مورد نظر و  iباقیمانده در گره تقاضا در محور افقی بدست می آید، 

 

 
 ( بر حسب میزان کلر آزاد باقیمانده در گرهbمودار تغییرات شاخص قابلیت اطمینان کیفی) -1شکل 

 
 رح زیر است:شپارامترهای الگوریتم بهینه سازی به گرم در لیتر درنظر گرفته شده است و میلی 1 تا 1/0ر بازه تزریق کلر دمیزان 

 (.Max-gen=50( و حداکثر تعداد نسل )Cr=1(، احتمال بازترکیبی )F=0.5، وزن جهش)(NP=30اندزه جمعیت )

 

 

 روند بهینه سازی .5
 

-زی که تلفیقی از تحلیل هیدرولیکیهای الگوریتم بهینه سازی، فرآیند بهینه ساتعیین خصوصیات و پارامتر شبکه و پس از مدل سازی هیدولیکی و کیفی

کیفی -است، جهت بدست آوردن جواب های بهینه مسئله، اجرا می شود. مدل هیدرولیکی  NSDEکیفی شبکه و مدل بهینه سازی توسط الگوریتم 

نتایجی از تحلیل که در تابع هدف مورد نیاز است  سپستحلیل شود.  EPANETک بار توسط نرم افزار شبکه باید برای هر کدام از اعضای جمعیت ی

نوشته شده است، بررسی و استفاده می گردد. پس از آن خروجی های الگوریتم  MATLABکه در نرم افزار  NSDEتوسط الگوریتم بهینه سازی 

های تصمیم است، از طریق لینک ایپانت و متلب وارد ایپانت شده و این روند تا همگرا شدن به سازی، که همان مقادیر بدست آمده برای متغیربهینه

 . (2شکل )جواب بهینه و پایان نسل انتخابی ادامه می یابد

  

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Gupta 



 یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
 1398اردیبهشت  12و  11

 دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

                     

 4 

 
 

 

 

 
 

 در مدل مورد استفادهانجام محاسبات  روند -2شکل 
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 روش چانه زنی یونگ .6
 

و نموداری شامل نقاط نامغلوب است، که گزینه های مختلفی را پیش روی تصمیم گیرندگان قرار می دهد. هر یک از این گزینه ها در یکی منحنی پارت

یار سب باشد بساز توابع هدف نسبت به دیگر توابع هدف دارای برتری هستند. به این دلیل که انتخاب یکی از این گزینه ها که از نظر هر دو تابع هدف منا

برای انتخاب بهترین  1پیچیده است، الزم است روش مناسبی برای انتخاب یکی از گزینه ها استفاده شود. یکی از این روش ها مدل چانه زنی یونگ

نیز نشان دهنده طرفین بازی باشند، در این  2Zو  1Zنمایش داده شود و  Uدر این راستا اگر توابع مطلوبیت طرفین با  .[8]جواب از منحنی پارتو است

 .می شود حداکثر (3) رابطهروش تابع با 

 

(3)  

1 2

1 2

1 2

( ) ( )

( ) ,
( ) ( )

p I q I

p q

p q

U Z U Z

Z ZR Z Max Min
U Z U Z

 

    
       

  
    

 

 .[9]قابل محاسبه هستند ( 5)و( 4)یکسان هستند که از روابطدارای واحد های  2Zو  1Zنمایانگر نقطه انتخاب شده بر اسام این روش  است و  R(Z(که 

 

(4)  
1

1

1 2

l
Z

l l



 

(5)  2
2

1 2

l
Z

l l



 

هستند. به این دلیل که توابع هدف مورد استفاده به صورت کمینه و  2Zمقدار اولیه  2lو  1Zمقدار اولیه  1lمی باشد.  l2+Z1Z=با توجه به این روابط، 

   د شده اند.به صفر و یک محدو( 7) و (6)بیشینه سازی هستند، نقاط پارتو با استفاده از روابط

(6)  
min

1 1
1 max min

1 1

f f
l

f f





 

(7)  
max

2 2
2 max min

2 2

f f
l

f f





 

 

minتابع هدف اول )حداقل سازی در نظر گرفته شده است(،  1fکه 
1f  ارتو، پکمترین مقدار تابع هدف اول موجود در مجموعه جوابmax

1f  بیشترین

minتابع  هدف دوم ) بیشینه سازی در نظر گرفته شده است(،  2f، مقدار تابع هدف اول موجود در مجموعه جواب های پارتو
2f  کمترین مقدار تابع هدف

maxدوم موجود در مجموعه پارتو و 
2f .بیشترین مقدار تابع هدف دوم موجود در مجموعه جواب پارتو می باشند  

 

 

 مشخصات شبکه .7
 

متر پس از زون  1547لوله و یک مخزن تامین آب با کد ارتفاعی  801گره و  769تعداد  کیلومتر مربع و 36/3شبکه توزیع آب بیرجند با مساحت  Eزون 

F الگوی زمانی  لیتر بر ثانیه است. 105. دبی روزانه خروجی از مخزن به طور میانگین (3شکل )شبکه در بخش جنوبی شهر بیرجند واقع شده است

 غلظتروش کلر با  یندر طول شبانه روز است که در ا ثابت زود با تغلیظی صورت به زنی کلر فعلی روشنشان داده شده است.  1جدول مصرف در 

 برابر          ترتیب به و اول درجه از ای جداره و ای توده زوال ضرایب. شودیآب م یعوارد شبکه توز شبکه مخزنمحل تنها  از یترگرم در ل میلی 85/0 ثابت 

( 1/day )5/1- و m/day) )4/0- است شده گرفته نظر در. 
 

                                                
1 Young 
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 ب بیرجندشبکه توزیع آ Eزون : 3شکل 

 
 

 E: الگوی زمانی مصرف زون 1جدول 
 

 ساعت ضریب ساعتی مصرف ساعت ضریب ساعتی مصرف

25/1  12 84/0  0 

22/1  13 7/0  1 

14/1  14 67/0  2 

08/1  15 67/0  3 

08/1  16 69/0  4 

14/1  17 79/0  5 

17/1  18 94/0  6 

11/1  19 98/0  7 

03/1  20 07/1  8 

99/0  21 2/1  9 

92/0  22 24/1  10 

8/0  23 26/1  11 

 
 

 نتایج .8
 

باشد. در شبکه مورد نظر، نیز نحوه کلر زنی ای معمول برای کنترل کیفیت آب شرب شبکه میه تزریق مقدار ثابت کلر در هر روز در مخازن یکی از راه

لیتر  در شرایط فعلی به همین صورت انجام می گردد. در این حالت، کلر تنها در مخزن موجود در شبکه و به به صورت تغلیظی )بر حسب میلی گرم در

الزم به ذکر است که برای انجام  (.4شکل )رسم شده است اصل از بهینه سازی میزان تزریق کلر حبهینه پارتو  نمودار آب( وارد شبکه می گردد.

ساعت درنظر گرفته شده است تا نتایج مدل بهینه سازی تحت تاثیر نوسانات جواب ها  72محاسبات هیدرولیکی و کیفی شبکه یک دوره با طول حداقل 

استفاده شده است تا از تاثیر اولیه کلر زنی در نتایج جلوگیری  سازی از نتایج شبانه روز سومینهدر گام های اولیه محاسبات قرار نگیرد. لذا در مدل به

 شود. 
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 کلر در مخزن( )در شرایط تزریق شبکه توزیع آب بیرجند Eزون در  نمودار بهینه پارتو تزریق کلر - 4شکل 

 
روند پیدا کردن جواب بهینه را با استفاده  2جدول  با استفاده از روش یونگ یک جواب بهینه از مجموعه جواب بهینه پارتو بدست آمده است.

  از روش یونگ نشان می دهد.

 ا کردن جواب بهینهروش یونگ در پید - 2جدول 

 

و  کیلو گرم در روز 8/6کلر  با استفاده از روش یونگ جواب بهینه  با میزان مصرف است، 6163/3برابر با R(z) با توجه به این که ماکزیم 

وز است که شاخص کیلوگرم در ر 77/8بدست آمده است. الزم به ذکر است که در روش فعلی کلرزنی میزان مصرف کلر  9246/0شاخص اطمینان 

ام ه در حال انجکشرایط فعلی  شده در روش تزریق با مقدار ثابت در مخزن )مشابهمیزان کلر مصرفی بهینه سازی را تامیین می کند.  9222/0اطمینان 

 .در صورتی که قابلیت اطمینان شبکه افزایش یافته است درصد کاهش یافته است، 20است(  نسبت به روش فعلی کلرزنی 

 

 گیرینتیجه .9

(1)  

z1 

(2) 

 z2 

(3) 

 U1 

(4)  

U2 

(5) 

∂U1/z1 

(6) 

∂U2/z2 

(7)               

(∂U1/z1)/U1 

(8) 

(∂U2/z2)/U2 

R(z)=min 

(7),(8) 

0/99 0/01 0/8806 0/0089 3/1781 0/7377 3/609 82/7361 3/609 

0/0493 0/9507 0/0477 0/9185 0/6971 1/8496 14/629 2/0137 2/0137 

0/956 0/044 0/7686 0/0354 2/6778 0/7084 3/484 20/026 3/484 

0/9868 0/0132 0/8655 0/0116 3/128 0/7347 3/6143 63/2659 3/6143 

0 1 0 1 0/5401 2/0179 ‒ 2/0179 2/0179 

0/4086 0/5914 0/2928 0/4239 0/5208 0/9542 1/7783 2/251 1/7783 

0/936 0/064 0/7271 0/0497 2/4118 0/6936 3/3168 13/9528 3/3168 

0/9095 0/0905 0/6817 0/0678 2/0903 0/6768 3/0664 9/9828 3/0664 

0/9945 0/0055 0/9073 0/005 3/2494 0/742 3/5814 147/9401 3/5814 

0/1064 0/8936 0/0972 0/8161 0/7976 1/6683 8/2045 2/0443 2/0443 

0/9826 0/0174 0/8472 0/015 3/0639 0/7309 3/6163 48/6554 3/6163 

1 0 1 0 3/3376 0/7473 3/3376 ‒ 3/3376 

0/8693 0/1307 0/6276 0/0943 1/6657 0/6573 2/654 6/9677 2/654 

0/9999 0/0001 0/9805 0/0001 3/3358 0/7472 3/4022 6907/0392 3/4022 

0/0762 0/9238 0/0718 0/8695 0/7544 1/7623 10/5127 2/0268 2/0268 

0/7657 0/2343 0/5247 0/1605 0/8889 0/6407 1/6943 3/9908 1/6943 

0/993 0/007 0/8988 0/0063 3/2262 0/7406 3/5896 117/5558 3/5896 

0/9916 0/0084 0/8893 0/0076 3/2028 0/7392 3/6015 97/6018 3/6015 

0/9481 0/0519 0/7512 0/0412 2/5696 0/7023 3/4207 17/0627 3/4207 

0/4931 0/5069 0/3417 0/3513 0/4105 0/8281 1/2013 2/357 1/2013 

0/5061 0/4939 0/3495 0/341 0/3996 0/8115 1/1434 2/3796 1/1434 

0/4838 0/5162 0/3362 0/3587 0/4195 0/8404 1/2479 2/3429 1/2479 



 یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران
 1398اردیبهشت  12و  11

 دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

                     

 8 

ش شاخص اطمینان کیفی زون سازی توابع هدف کاهش هزینه کلرزنی و افزای به بهینه NSDEوهش با استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم در این پژ

E ز روش یونگ ا استفاده ابت، که شبکه توزیع آب شهر بیرجند پرداخته شده است. براین اسام نمودار بهینه پارتو حاصل از بهینه سازی بدست آمده اس

ن مصرف ینه با میزاالت بهحایی بدست آمده است. نتایج حاصل نشان می دهد که در یک جواب بهینه از مجموعه جواب بهینه پارتو به عنوان جواب نه

 دست یافت. نیز به شاخص اطمینان باالتری ضمن کاهش هزینه های کلرزنی کمتر کلر می توان 
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