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هاي توزيع آب شهري با لحاظ تعارضات  سنسورهاي تشخيص آلودگي در شبکه هبهين يابي مکان
  نفعان يذ

 
  

  *٤محمدرضا نيکو و ٣نيا و محمد پروين ٢يحسين منتصر، ١يزاده قمصر يساره سادات ناصر
 
  

 چکيده
 

منظور کاهش  به ،. در اين مقالهاستيک تهديد براي سالمت افراد جامعه  عنوان به ،توزيع آب هها به شبک ندهيورود آالامروزه 
ه بهين تعداد و موقعيتتعيين  يسازي برا بهينه - سازي ک مدل شبيهيع آب، يتوز هداخل شبک به ياز ورود آلودگ يناش يخطرها

سنسورهاي تشخيص  هچندهدف يساز نهيعالوه بر به ،است. در مدل پيشنهادي شدهسنسورهاي تشخيص آلودگي تدوين 
با استفاده  ،ن پژوهشيشده است. در ا يسنسورها نيز بررسبهينه نفعان دخيل در طراحي  يذ انيحل مورد توافق م آلودگي، راه

هاي  . سپس دادهکارلو صورت پذيرفت سازي مونت ، تزريق عمدي آالينده بر اساس مدل شبيهEPANETسازي  از مدل شبيه
. شدنفعان، استخراج  يو تعيين منحني تعامل بين اهداف ذ NSGA-IIچندهدفه  يساز مورد نياز، براي اتصال به مدل بهينه

قرار  يابيارز مورد زني بازگشتي هاي گزينش اجتماعي و چانه نفعان، با استفاده از روش يحل مورد توافق از منظر تمامي ذ راه
 يزن نش چانهيسنسور از منظر روش گز ٦. در نهايت، تعداد صورت گرفتتوزيع شهر المرد  هها در شبک روش هي. کلرفتگ

شده، زمان تشخيص و احتمال  به ازاي اين تعداد سنسور، جمعيت آلودهاست که ، پيشنهاد گرديده ييآرا با هم يبازگشت
  باشد. درصد مي ٦/١٣دقيقه و  ۳۳نفر،  ٤٧٣٥برابر با  ترتيب بهآالينده  ندادن تشخيص

 
 هچندهدف سازي مدل بهينهبازگشتي،  زني چانه نفعان، روش يذ توافق مورد حل راه ،انتخاب اجتماعي يتئور: ي كليديها واژه

NSGA-II ،ساز مدل شبيه EPANET.   
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 مقدمه
 يها رساختياز جمله ز ،هاي توزيع آب شهري شبکه
سالم و با  يدنيانتقال آب آشام هفيند که وظکشور ياساس

ن يا ياصل يها يژگيباشند. با توجه به و  يت را دارا ميفيک
آسان به  ي، دسترسيها (همچون گستردگ رساختينوع ز
ع آب از يتوز يها ع آب و ...)، شبکهينقاط شبکه توز يتمام

عمدي يا  يهاخطردر برابر پذير  هاي آسيب جمله سيستم
باشند که هر گونه اختالل در کيفيت آب انتقالي  ذاتي مي

شدن بخش قابل توجهي از  درون شبکه، منجر به آلوده
پايش تمامي نقاط  ،نيشود. بنابرا کننده آب مي افراد مصرف

به لحاظ اجرايي  ؛ اماآل است شبکه توزيع آب، گرچه ايده
سازي  بهينه ،باشد. بنابراين پذير نمي مورد قبول و امکان

عنوان  سنسورهاي تشخيص آلودگي واردشده به شبکه، به
ناشي از ورود  يد براي کاستن خطرهايمفيک رويکرد 

گيرد. از  آالينده در شبکه توزيع آب، مورد بررسي قرار مي
اين منظر، موقعيت بهينه سنسورهاي تشخيص آلودگي 

دادن  به نحوي باشد که عالوه بر تحت پوشش قرار بايد
کننده در شبکه توزيع آب، ميزان  هاي مصرف امي گرهتم

آب آلوده را نيز کمينه  هکنند اثر آلودگي بر جمعيت مصرف
 يسنسورها يساز نهي). به۲۰۱۰گرداند (هارت و ماري، 

 يمورد بررس يارياز منظر محققان بس يص آلودگيتشخ
ت چندهدفه بودن تعداد يبا توجه به ماه قرار گرفت.

ر توابع ياخ هدر دهع آب، يشبکه توزک يسنسورها در 
شده،  کردن تعداد افراد آلوده نهياز جمله کم يهدف متنوع
کردن  نهيشيشده و ب مصرف هص، حجم آب آلوديزمان تشخ

ات محققان قيدر تحق يآلودگ يص رخدادهاياحتمال تشخ
 يابيهدفه مورد ارزچند يساز نهيبه يها با استفاده از مدل

ن، ي؛ شن و مکب۲۰۱۰همکاران،  م ويقرار گرفته است (ک
بازرگان الری و همکاران، ؛ ۲۰۱۳و زکمان،  يعي؛ شف۲۰۱۰
 ي؛ راته۲۰۱۵و و همکاران، ي؛ ۲۰۱۴، يبازرگان الر، ۱۳۹۳

ن يتر ). در ادامه، به بررسي برخي از مهم۲۰۱۶و گوپتا، 
موقعيت بهينه  هسازي چندهدفه، در زمين هاي بهينه مدل

اخير پرداخته شده  هر دهسنسورهاي تشخيص آلودگي د
) با استفاده از الگوريتم ۲۰۰۸است. آرال و همکاران (

را با  يشي، دو شبکه مورد آزماNSGA-IIسازي  بهينه
کردن زمان تشخيص آلودگي و جمعيت  اهداف کمينه

کردن احتمال تشخيص،  ن بيشنهيهمچن ؛ ومتأثر از آلودگي
سازي  بهينه) ۲۰۱۰سازي کردند. کيم و همکاران ( بهينه

صورت يک  را به يشيتوزيع آزما هک شبکيسنسورهاي 

کردن احتمال  شامل کمينه ،سازي چندهدفه بهينه هلئمس
شده به شبکه و مدت زمان  تشخيص رويداد آلودگي وارد

تشخيص آلودگي با استفاده از الگوريتم چندهدفه 
) با ۲۰۱۴و آکندالر ( ويل، بررسي کردند. ١ MOGAژنتيک

، منحني تعامل بين NSGA-IIسازي  استفاده از مدل بهينه
زماني تشخيص و احتمال تشخيص  هدو هدف فاصل

را مورد بررسي قرار  يع فرضيک شبکه توزيآلودگي در 
بهترين  به يابيدستمنظور  ) به۲۰۱۴دادند. بازرگان الري (

 يکرد دوآرايش سنسور تشخيص آلودگي، با استفاده از رو
به يافتن  TOPSIS٣ و ER٢گيري چندمعياره  مدل تصميم

از منظر تمامي اهداف، بر روي منحني  يحل قابل قبول راه
سازي چندهدفه  تعامل بين اهداف متضاد در مدل بهينه

NSGA-II بر اساس ۲۰۱۵( پرداختند. يو و همکاران (
تقاضاي آب مصرفي در هر يک از نقاط شبکه توزيع آب 

تغيير در هيدروليک شبکه که منتج به تغيير جهت شهر و 
و مدل  ٤شود، دو روش مرکزيت جريان در شبکه مي

سازي  براي بهينهرا سازي چندهدفه الگوريتم ژنتيک  بهينه
ارائه و نتايج آن را با  يع فرضيک شبکه توزيسنسورها در 

) ۲۰۱۵يکديگر مقايسه کردند. افشار و ميري خمبي (
موقعيت سنسورهاي تشخيص آلودگي با تعداد نامشخص 

کردن درصد پوشش شبکه  را تحت دو تابع هدف بيشينه
کردن ميزان آب آلوده  توسط مجموعه سنسورها و کمينه

ازي س بهينه NA-ACO٥شده با استفاده از الگوريتم  مصرف
ک مدل ي) ۲۰۱۸زاده و همکاران ( يند. ناصرکرد
نه يبه ييجانما منظور به را يساز نهيبه - يساز هيشب

 يع آب شهريدر شبکه توز يص آلودگيتشخ يسنسورها
، يسک شرطيکردن ارزش در معرض ر نهيبا هدف کم
و تعداد سنسور ارائه کردند. در ص ندادن ياحتمال تشخ

شده و زمان  ت آلودهيسک از منظر جمعين پژوهش، ريا
ن يانتخاب بهتر منظور به. شد يبررس يآلودگ صيتشخ
 PROMETHEE٦از روش  ،تعامل يمنحن ينه بر رويگز
  اره استفاده شد.يمع چند يريگ ميک روش تصميعنوان  به

بهينه  يابي مکانتاکنون شده،  با توجه به مطالعات انجام
و ها  سنسورهاي تشخيص آلودگي با توجه به سازمان

                                                
1- Multi-Objective Genetic Algorithm (MOGA) 
2- Evidential Reasoning (ER) 
3- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS) 
4- Betweenness Centrality 
5- Non-dominated Archiving ACO algorithm (NA-ACO) 
6- Preference Ranking Organization METHod for Enrichment 
Evaluation (PROMETHEE) 
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قرار نگرفته  يمورد بحث و بررس ،ليگيرندگان دخ تصميم
بين  ،، ارائه راهکار مورد قبولن جهتيبه هماست. 
هاي اثرپذيري که کيفيت آب  گيرندگان و بخش تصميم

د، مورد کنآشاميدني و عملکرد سيستم توزيع آب را تأمين 
باشد. در اين پژوهش، ارائه راهکار مورد قبول  توجه مي

فعان با توجه به ماهيت تزريق عمدي درون ن ين ذايم
هاي موجود بررسي  تحت عدم قطعيت ،شبکه توزيع آب

ن، با در نظر گرفتن عدم قطعيت مربوط يبنابراشده است. 
به ورود آلودگي عمدي به شبکه مورد بررسي در شهر 

کردن تعداد سنسور و  شامل کمينه ،المرد اهداف متضاد
 يعدم تشخيص سناريوهزينه مربوط به آن، احتمال 

شده در مدل  آلودگي، زمان تشخيص و جمعيت آلوده
ل مورد يدخ يها سازي چندهدفه از منظر سازمان بهينه

 هاي مدلاز با استفاده  ،. در نهايتاند بررسي قرار گرفته

، راهکار مورد قبول يزني بازگشت گزينش اجتماعي و چانه
موقعيت بهينه شدن  برآورده منظور بهنفعان،  يمابين ذ

ک از يت هر يسنسور تشخيص آلودگي با در نظر گرفتن الو
  ده است.يها انتخاب گرد سازمان

  
 ها مواد و روش

  يمورد يبررس
ع آب شهر يدر اين مقاله، شبکه توز يشبكه مورد بررس

ن يا). ١ کلشباشد ( يالمرد در جنوب استان فارس م
 ۷۰۲/۳۷لوله و با طول  ۱۸۴گره و  ۱۲۵شبکه داراي 

ن يکننده آب در ا ت مصرفيكيلومتر است. مجموع جمع
  باشد. ينفر (مربوط به سال طرح) م ١٤٧٦٤٣شهر برابر با 

  

  
  )۱۳۸۴نمايي از شبکه توزيع آب شهري المرد (قائدي،  - ۱ کلش

 
ها عموماً از جنس  شبکه توزيع آب شهر المرد، لولهدر 
باشند. در  اتيلن و در بعضي مناطق از جنس چدن مي پلي

خطرناک مورد  هنديک آاليعنوان  ک بهيآرسن ،ن مطالعهيا
ار کم آن يچرا که مقدار بس ؛قرار گرفته است يبررس

 گردد. يکنندگان م در مصرف يط بحرانيجاد شرايموجب ا

  روش حل مسئله
 داده شده مدل توسعه روند روش پيشنهادي ،۲در شکل 

سازي چندهدفه مکان و تعداد سنسور در شبکه  بهينه يبرا
  است. نفعان ارائه شده يتوزيع آب، با لحاظ تعارضات بين ذ
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آیا تکرار اجرا سناریوهاي تزریق به تعداد مناسب 
رسیده  است؟

پایان

تحلیل حساسیت به منظور تعیین جرم و 
مدت زمان تزریق آالینده بر اساس 
بیشترین جمعیت تحت تأثیر آلودگی

تعیین نقاط پتانسیل تزریق در شبکه 
نقاط با تقاضاي آب صفر (توزیع آب 

)همچون شیرهاي آتش نشانی

تعیین زمان تزریق آالینده بر اساس 
الگوي مصرف گره ها با توجه به 
ساعات اوج مصرف آب در گره ها

 Monte-Carloساز تدوین سناریوهاي ترزیق آلودگی با استفاده از مدل شبیه

 EPANETسازي کیفیت آب تدوین مدل شبیه

در مدل  Monte-Carloساز ام مدل شبیه iاجراي سناریو تزریق آلودگی 
ساعت 48در بازه زمانی  EPANETشبیه ساز 

تدوین اهداف شامل جمعیت آلوده شده، 
مدت زمان تشخیص آالینده، احتمال عدم 
تشخیص آالینده و تعداد سنسور مورد نیاز

با  NSGA-IIتدوین مدل بهینه سازي  
خروجی از مدل  Data-base قابلیت اتصال 

سازي با هدف بهینه کردن توابع  شبیه
مطلوبیت گروداران و استخراج منحنی 

تعامل بین گروداران

آنالیز حساسیت بر روي وزن اهداف 
از منظر گروداران 

انتخاب نقطه مورد توافق بر روي 
منحنی تعامل بین اهداف بر اساس 

روش هاي چانه زنی و گزینش 
اجتماعی

i=1
i=i+1

تعیین ماتریس کیفیت آب در تمامی گره هاي شبکه توزیع 
ساعت 48آب در بازه زمانی 

تدوین ماتریس زمان تشخیص آلودگی در 
هر نقطه پتانسیل نصب سنسور

خیربله

)تعداد گره، لوله، مخازن، تانک، ضریب زبري لوله(مشخصات شبکه توزیع آب  •
)هد آب، الگوي تقاضاي آب در گره ها(مشخصات هیدرولیکی شبکه توزیع آب  •
)نرخ واکنش با آب و دیواره لوله ها(مشخصات آالینده  •

تدوین ماتریس جمعیت تحت تاثیر آلودگی در 
هرنقطه پتانسیل نصب سنسور در هر بازه زمانی

توسعه توابع مطلوبیت گروداران
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توسعه مدل  :گام چهارم
با  NSGA-IIبهینه سازي 

لحاظ تعارضات گروداران

  
شبکه توزيع  يتشخيص آلودگ سازي چندهدفه سنسورهاي بهينه -سازي مدل شبيهوسعه ساختار متدولوژي پيشنهادي جهت ت - ۲شکل 

  نفعان يبا لحاظ تعارضات ذ آب شهري
  

شود، روش  مشاهده مي ۲طور که در شکل  همان
باشد. در گام اول،  پيشنهادي شامل چهار گام اصلي مي

ها،  مشخصات فيزيکي شبکه توزيع آب، شامل تعداد گره
گردد؛ همچنين،  ها، مخازن و تانک مشخص مي لوله

ها)  مشخصات هيدروليکي (هد و تقاضاي آب در گره
تحليل رفتار هيدروليکي و کيفي جريان آب  منظور به

گردد. نوع آالينده، نرخ واکنش (واکنش  آوري مي جمع
 آرسنيك ٢و حجمي ١اي ضرايب ثابت ديوارهمرتبه اول) 

گردد.  نيز تعيين مي )-۰۵/۰ترتيب صفر و  به(مقادير 
سازي شبکه توزيع  پارامترهاي هيدروليکي و کيفي شبيه

  ارائه گرديده است. ۱آب شهر المرد در جدول 
  
  
  
  
  

                                                
1- Bulk flow reaction coefficient 
2- Wall reaction coefficient 

 سازي پارامترهاي هيدروليکي و کيفي در مدل شبيه -١ جدول
EPANET  

 مقدار  پارامتر
سازي کيفي و  مدت زمان شبيه

 (ساعت) ۴۸  هيدروليکي شبکه توزيع آب

 (دقيقه) ۵  سازي هاي زماني دوره شبيه گام
 ۱۴۵  ها ضريب زبري متوسط لوله

 متر) (ميلي ۶۰۰-۵۰  ها قطر لوله
 / روز)۱( - ۰۵/۰  ضريب ثابت حجمي

حجم آب شرب مصرفي روزانه هريک 
  از مصرف کنندگان

  (ليتر) ۹۳/۰  

 
مشخص  يق آلودگيتزر يقطع ريغ يدر گام دوم، پارامترها

ن پژوهش، نقاط محتمل ورود آلودگي به يشده است. در ا
نشاني در نظر گرفته شده است که در  شبکه، شيرهاي آتش

). ۲۰۱۴نشان داده شده است (بازرگان الري،  ۲شکل 
حل  ک راهيارائه  منظور بهق مازاد يک نقطه تزري ،همچنين

در قسمت پايين شبکه در  ،يط بحرانيشرا يکارآمد در تمام
نصب سنسور نيز  يانتخابنقاط نظر گرفته شده است. 

طور  ه عالوه بر اينکه اين نقاط بهک اند ن شدهييتع اي گونه به
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، هر يک اند مناسب در سرتاسر شبکه توزيع آب پخش شده
و جريان تعداد زيادي از نقاط مجاور  از نقاط در مسير

د. با توجه به زمان اوج مصرف دست قرار گرفته باش پايين
 يرعامليمصرف آب و با توجه به ماهيت پدافند غ يدر الگو

رود هر يک از و يها ساعت، يشنهاديبودن مدل پ
نحوي انتخاب گرديده است تا اثر  سناريوهاي تزريق به

ک ين، يقابل توجه و بحراني گردد. بنابرا ،آلودگي به افراد
 ۱۰و تا ساعت  شود يم آغاز ۱۸سازي از ساعت  شبيه هدور

 يتزريق آلودگک بار يهر دو ساعت  ابد وي يادامه م روز بعد
ميزان متوسط جرم و مدت زمان . انتخاب شود يانجام م

تزريق آالينده به شبکه توزيع آب، بر اساس ارزيابي مقدار 
بحراني آالينده اثرگذار بر روي بدن انسان از طريق 

شده و قضاوت مهندسي انجام پذيرفته  آشاميدن آب آلوده
ک در بدن هر فرد يگرم آرسن يليم ٥/٣ يميزان بحراناست. 
). ۲۰۱۳(شفيعي و همکاران،  گردد يم يماريجاد بيباعث ا
شده با درنظر  ت انجاميل حساسين، با توجه به تحليبنابرا

 ۶۰کيلوگرم سم آرسنيک با مدت زمان تزريق  ۱۴۰گرفتن 
) ينشان ر آتشيش ۱۴دقيقه از تمامي نقاط محتمل تزريق (

بر  يق آلودگيتزر يوهايسنار هي، کليبحران يها در ساعت
 ۶۸۸۸د شده (يکارلو تولساز مونت  هياساس مدل شب

وارد  EPANET يساز هيو) و در مدل اجراي مکرر شبيسنار
ق ين در گام سوم، سناريوهاي محتمل تزريگردد. بنابرا مي

است. با  شدهاجرا  EPANETساز  در مدل شبيه يآلودگ
توجه به اجراي سناريوهاي تزريق آلودگي به شبکه در مدل 

سازي، ماتريس زمان تشخيص آلودگي در نقاط  شبيه
شده تا زمان  نصب سنسور و جمعيت آلوده يانتخاب

تشخيص آلودگي در هر يک از سناريوهاي تزريق آلودگي 
سازي  بهينه در گام چهارم، مدل دست آمده است. به

، بر مبناي NSGA-IIچندهدفه الگوريتم ژنتيک 
از اجراي مکرر مدل  دست آمده بهاطالعات  از يا مجموعه

گونه که ذکر شد،  . همانشدن يتدو EPANETسازي  شبيه
ت و شهري، سازمان بهداش يدر اين پژوهش سازمان آبفا

هاي  سازمان عنوان بهو سازمان مديريت بحران  درمان
. با در نظرگرفتن توابع مطلوبيت هر اند نفع شناخته شده ذي

 سازي  بهينه توابع هدف، مدل عنوان بهنفعان  ييک از ذ
NSGA-II با توجه به ميزان مطلوبيت هر يک از شد اجرا .

له، ئنفعان دخيل در اين مس يتوابع هدف از منظر ذ
نظر گرفته  اهداف در يدهي متفاوتي برا سناريوهاي وزني

گيرندگان  کمک به تصميم منظور به ،شده است. در نهايت

قبول  حل مورد راهو براي رسيدن به ترکيب سنسور بهينه 
 ١زني هاي چانه بر روي منحني تعامل بين اهداف، روش

زني بازگشتي با  و چانه ٢آرايي زني بازگشتي با هم (چانه
، ٥(امتيازدهي بردا ٤) و گزينش اجتماعي٣زن چانه qتأييد 

) مورد ٧گيري ميانه و قانون رأي ٦روش عملي کندروسه
  استفاده قرار گرفته است.

 
  EPANET کيفي آبسازي کمي و  مدل شبيه

ع آب در ينده در هر گره از شبکه توزين غلظت آالييتع
 يشنهاديپ يمهم متدولوژ يها از بخش يکي ،طول زمان

کرد يک رويعنوان  به ،EPANET يساز هيمدل شبباشد.  يم
در  را رفتار هيدروليکي و کيفي آب ،يعدد يساز هيشب

 ينيب شيهاي شبکه توزيع آب شهري پ ها و لوله تمامي گره
 يانرژ يداري، دو معادله پايساز هين مدل شبيد. در اکن يم
ها) و جرم  ان و افت هد در لولهين جريب يرخطيه غمعادل(
برآورد فشار در  منظور بهزمان  هم صورت به) يه خطمعادل(

ن پژوهش، يشود. در ا يها حل م ان در لولهيها و نرخ جر گره
استفاده از معادله ع آب با يک در شبکه توزيزوال آرسن

  :شود يم يساز هيدرجه اول شب
)١                                                  (n

bCKR =  
واکنش (جرم/  ينرخ آنبرابر با  R ،)۱( هبا توجه به معادل

غلظت  Cو  اي ديوارهضرائب ثابت  bkحجم/ زمان)،
باشد. با توجه به نرخ واکنش از  ينده (جرم/ حجم) ميآال

شود. با اجراي مدل  يدر نظر گرفته م n=1درجه اول، 
هاي شبکه  سازي، ميزان غلظت آالينده در تمامي گره شبيه

  ده است.يگرد ، برآورديا قهيدق پنجهاي زماني  در گام
 

و استخراج  NSGA-IIسازي چندهدفه  مدل بهينه
  نفعان  يمنحني تعامل بين توابع مطلوبيت ذ

سازي  گرفته در زمينه بهينه هاي صورت با توجه به پژوهش
، يسنسورهاي تشخيص آلودگي در شبکه توزيع آب شهر

سازي مورد توجه بوده  اهداف بسياري در مرحله بهينه
گونه که ذکر شد، در اين تحقيق چهار هدف  است. همان

اهداف طراحي بهينه سنسورهاي تشخيص آالينده  عنوان به
ها قرار داده شده است.  روي هر يک از سازمان   پيش

                                                
1- Bargaining Method 
2- Unanimity Fallback Bargaining 
3- Q-approval Fallback Bargaining 
4- Social Choice  
5- Borda count 
6- Condorcet’s Practical Method 
7- Median Voting Rule 
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نحوي باشد که  بنابراين، طراحي سنسورها بايد به
ن يل در اينفعان دخ يک از ذيهر هاي سازماني   اولويت
هاي  اين رو پس از تعيين سازمانرا تأمين نمايد. از مسأله 
گيرنده و تأثيرگذار، اولويت و مطلوبيت هريک از  تصميم

يک  توابع مطلوبيت هر گردد. اهداف چهارگانه مشخص مي
 شده به  دهي نفعان، با جمع جبري توابع هدف وزن ياز ذ

 عنوان بهنفعان،  ي. توابع مطلوبيت هر يک از ذدست آمد
در نظر  NSGA-IIسازي چندهدفه  توابع هدف مدل بهينه

ن ينه مابيتعامل به يبه منحن يابيدست منظور به. گرفته شد
 ير پارامترهايتر، مقاد عيسر يينفعان و همگرا يذ يتمام
ه، يت اوليهدفه شامل جمعچند يساز نهيمدل به ياصل

، ۲۰۰برابر با  ترتيب بهو جهش  است جيتعداد نسل، نرخ تزو
در نظر گرفته شده است. با در نظر  ۲/۰و  ۸/۰، ۳۰۰

ن يتعامل ب يمنحن ينقطه بر رو ۳۰ باال،ر يگرفتن مقاد
هاي توابع هدف، قيود مربوط  . ويژگيدست آمد نفعان به يذ

سازي چندهدفه موقعيت  له بهينهئبه متغيرهاي تصميم مس
و سنسورهاي تشخيص آلودگي شبکه توزيع آب شهري 

زير  صورت به مسئلهنفعان دخيل در اين  يتوابع مطلوبيت ذ
 لحاظ گرديده است:
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شرح مختصري از نمادهاي مورد استفاده در اين معادالت 
  شود: در ادامه ارائه مي

1f ،2f ،3f ،4f: ترتيب بهتوابع هدف ر نرمال شده يمقاد 
وسيله تزريق آالينده در شبکه  شده به متوسط جمعيت آلوده

متوسط زمان تشخيص آالينده در شبکه  نفر)،توزيع آب (
توزيع آب (دقيقه)، احتمال عدم تشخيص سناريوهاي 
تزريق آالينده در شبکه توزيع آب (درصد)، تعداد سنسور 

  ؛پيشنهادي

WHOU ،WWCU ،NDMU :سازمان  توابع مطلوبيت
شهري، سازمان مديريت  يبهداشت و درمان، سازمان آبفا

  ؛بحران
whow ،wwcw ،ndmw :شده به هر يک  وزن اختصاص داده

از اهداف در طراحي بهينه سنسورهاي تشخيص آلودگي 
از منظر سازمان آبفا شهري، سازمان مديريت  ترتيب به

  ؛بحران، سازمان بهداشت و درمان
cN ،N ،DN ،it ،ip،TP ،TD ،TS: ترتيب به 

 شده در شبکه توزيع آب، مجموع تعداد سناريوهاي تزريق
سازي، مجموع  تعداد سنسورهاي پيشنهادي مدل بهينه

شده، زمان تشخيص  سناريوهاي تزريق تشخيص دادهتعداد 
شده  ام (دقيقه)، جمعيت آلودهiدر سناريو تزريق آلودگي

مجموع کل جمعيت در شبکه ام (نفر)، iسناريو تزريقدر 
ه) و قي(دق يساز هيتوزيع آب شهري (نفر)، کل دوره شب

  ؛ل نصب سنسوريتعداد کل نقاط پتانس

iE :شده به شبکه برابر  در صورت تشخيص سناريو تزريق
  صفر است.و در غير اين صورت برابر با  ۱با 
  

  زني و گزينش اجتماعي هاي چانه مدل
سازي، يک منحني تعامل مابين  نتايج نهايي از مدل بهينه

منظور کمک به  نفعان است. به يتوابع مطلوبيت ذ
گيرندگان براي انتخاب طراحي بهينه مورد قبول  تصميم

و انتخاب  يبازگشت يزن هاي چانه نفعان، مدل بين ذي
(برامز و کيلگور  مورد استفاده قرار گرفته است ياجتماع
 يژني؛ مهجوري و ب۲۰۰۵؛ رينولدز و همکاران، ۲۰۰۱
   ).۲۰۱۳ منظر،

  
  و بحث نتايج

 دست هاي به با اتصال به داده  NSGA-IIسازي مدل بهينه
، منحني تعامل بهينه EPANETسازي  آمده از مدل شبيه

نفعان دخيل در اين مسئله مشخص گرديده است  يبين ذ
و  دهي بودن مقادير وزن با توجه به نامشخص ).۳(شکل 

 در دخيل نفعان يذ منظر از اهداف از يک هر تيزان اهميم
 يوزده يويسنار يقضاوت مهندس ي، بر مبنامسئله اين

 ،. در ادامهقرار گرفت يمورد بررس ٢ارائه شده در جدول 
با در نظر گرفتن تابع  يساز نهيبه -يساز هيشب ج مدلينتا

  است. شدهن پژوهش ارائه يل در اينفعان دخ يت ذيمطلوب
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 نفعان يهر يک از اهداف از منظر ذ سناريو وزندهي -٢جدول 
  وزن اهداف                

 1fw نفعان يذ
2fw 

3fw 
4fw 

 ۰/۷۰ ۰/۲۸ ۰/۲۲ ۰ سازمان آبفا شهري
 - - - ۱ سازمان بهداشت و درمان
 - ۰/۲۰ ۰/۸۰ - سازمان مديريت بحران

  

  نفعان يتعامل مابين تابع مطلوبيت ذ يمنحن - ۳شکل 
  

نه يبه يبا توجه به اهداف مورد نظر در طراح ،نيهمچن
تعامل تعداد سنسور  يمنحن يص آلودگيتشخ يسنسورها

شده و احتمال  ت آلودهيدر برابر متوسط جمع يشنهاديپ
  ده است.يارائه گرد ۴در شکل  يص آلودگيعدم تشخ

گردد، هر چه تعداد  مشاهده مي ۴گونه که در شکل  همان
شود، احتمال عدم تشخيص رويدادهاي  سنسورها بيشتر مي
شود. قابل ذکر است با افزايش تعداد  آلودگي کمتر مي

سنسورها، مدت زمان تشخيص يک آالينده در شبکه توزيع 
آالينده کمتر است. بنابراين، متوسط افرادي که تحت تأثير 

حل مورد  باشد. راه گيرند، نيز کمتر مي ي قرار ميآلودگ
نفعان، به نحوي که حداکثر رضايت  توافق ميان تمامي ذي

نفعان را برآورده سازد، بر روي منحني تعامل بهينه با  ذي
زني و گزينش اجتماعي انتخاب  هاي چانه استفاده از روش

هاي مورد توافق  حل ه ، خصوصيات را۳شده است. در جدول 
سازي که توسط  روي منحني تعامل بين اهداف بهينه بر

دست  زني بازگشتي به  هاي انتخاب اجتماعي و چانه مدل
تعداد ، ۳جدول با توجه به آمده است، ارائه گرديده است. 
هاي مورد توافق به  حل راه يسنسورهاي پيشنهادي بر مبنا
هاي گزينش اجتماعي بسيار  دست آمده با استفاده از روش

شده نسبتاً  است. اگرچه زمان تشخيص و جمعيت آلوده زياد
زني بازگشتي،  باشد. بنابراين، با توجه به روش چانه کم مي
سنسور پيشنهاد گرديده است که با  ۶آرايي تعداد  با هم

شده و زمان تشخيص نسبتاً کم،  توجه به جمعيت آلوده
قابل  هدرصدي گزين ۱۳تا  ۱۱احتمال عدم تشخيص 

مشاهده  ۳گونه که در جدول  شد. همانبا قبولي مي
و  ۲ هآرايي دو گزين زني بازگشتي، با هم شود، روش چانه مي
را بر روي منحني تعامل بين اهداف انتخاب کرده است  ۱۶

  اند. سنسور را پيشنهاد داده ۶که هر دو گزينه، تعداد 
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تعامل بين تعداد سنسور در برابر احتمال عدم  يمنحن - ۴شکل 
  ت آلوده شده (ب)يص (الف) و متوسط جمعيتشخ

  

پيشنهادي با استفاده از روش سنسور  ۶با توجه به 
آرايي ساير اهداف، مقادير متفاوت  زني بازگشتي، با هم چانه

چيدمان  هاز هم دارند. دليل اين تناقض، آرايش و نحو
سنسورهاي پيشنهادي در شبکه توزيع آب شهر المرد 

شود که  مشاهده مي ۵). با توجه به شکل ۵باشد (شکل  مي
هم از پراکندگي بهتري شانزد هسنسور پيشنهادي گزين ۶

در شبکه توزيع آب شهر المرد برخوردار هستند. با استفاده 
شده نسبت به وجود  سنسور، مقدار جمعيت آلوده ۶از اين 

 ۴۷۳۵سنسورها در شبکه بر اساس گزينه دوم کمتر است (
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شده روي سناريوهاي  نفر). بر اساس تحليل حساسيت انجام
مشاهده نفعان،  ر ذيدهي متفاوت به اهداف از منظ وزن

شده است ميزان تغييرات توابع مطلوبيت سازمان بهداشت 
کردن جمعيت را مدنظر دارد،  و درمان که تنها کمينه

باشد. سازمان مديريت بحران نيز به علت  محسوس نمي
شدن زمان تشخيص آلودگي را براي جلوگيري  اينکه کمينه

ادن شبکه تري از شبکه و بازگرد از آلودگي در بخش بزرگ

اي از مطلوبيت  به حالت ايمن را مدنظر دارد، بخش عمده
دهد. سازمان آبفاي  خود را به اين هدف تخصيص مي

برداري  الزم براي نصب و بهره هشهري با توجه به هزين
دهي،  سنسورها در شبکه توزيع آب، در سناريوهاي وزن

دهد.  ها را به تعداد سنسور اختصاص مي وزن هبخش عمد
ترين تغيير در تعداد سنسورها بر  مين جهت، کوچکبه ه

گذارد.   روي توابع مطلوبيت اين سازمان اثر زيادي مي

  
  

  
 يمنحن يبر رو يآراي با هم يبازگشت يزن گزينه منتخب با استفاده از روش چانه يشنهادسنسور پي ۶دمان يچش و ينحوه آرا - ۵شکل 

  دع آب شهر المرنفعان در شبکه توزي يت ذين تابع مطلوبيتعامل ب
    

  

  زني و انتخاب اجتماعي هاي چانه حل مورد توافق بر روي منحني تعامل با استفاده از مدل خصوصيات راه - ۳جدول 
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 گيري نتيجه
مهم و  يها رساختياز جمله ز ،يع آب شهريتوز شبکه

باشد که ورود  يم ياحتمال ير نسبت به خطرهايپذ بيآس
جاد خسارات يبه داخل آن باعث ا يهر نوع آلودگ

گرفتن  ن پژوهش، با در نظريگردد. در ا يم يا گسترده
سازي  بهينه مسئلهل در ينفعان دخ يتعارضات ذ

سنسورهاي تشخيص آلودگي در شبکه توزيع آب شهري، 
ده است. يارائه گرد يساز نهيبه -يساز هيک مدل شبي

ت بر يل حساسيمحتمل با توجه به تحل يوهايسنار يتمام
ع يدر شبکه توز يق آلودگيتزر يرقطعيغ يپارامترها يرو

 EPANET يفيو ک يساز کم هيآب با استفاده از مدل شب
دست آمده از مدل  به يها است. با اتصال دادهده ياجرا گرد

سازي چندهدفه  به مدل بهينه EPANET يساز هيشب
NSGA-IIنفعان  ي، منحني تعامل بين توابع مطلوبيات ذ

شهري، سازمان  يشامل سازمان آبفا ،ن مسئلهيل در ايدخ
دست آمده  بهداشت و درمان و سازمان مديريت بحران به

نفعان، ترکيب وزني از  يک از ذاست. توابع مطلوبيت هر ي
شامل تعداد سنسور، زمان  ،سنسورها هاهداف طراحي بهين

شده و احتمال عدم  تشخيص آالينده، جمعيت آلوده
حل مورد توافق با  انتخاب راه منظور بهباشد.  تشخيص مي

هاي انتخاب اجتماعي و  نفعان از روش يتوجه به تعارضات ذ
 - سازي در اين مدل شبيه .زني بازگشتي استفاده شد چانه
که تزريق آالينده تنها از يک نقطه  سازي، فرض شد بهينه

دهد. در نتيجه، تحقيقات  در شبکه توزيع آب شهري رخ مي
زمان از چند  صورت هم تواند تزريق آالينده به آينده مي

استفاده از  ،نقطه را مورد بررسي قرار دهد. همچنين
در پارامترهاي تزريق،  يبرآورد عدم قطعيت فاز يها روش

کننده و برآورد ريسک ناشي  هاي مصرف تقاضاي آب در گره
کردن آن از موضوعات مهم در  از تزريق آالينده و کمينه

   .باشد سازي سنسورهاي تشخيص آلودگي مي بهينه
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