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 -الگوریتم ژنتیک با استفاده ازشبکه های توزیع آب  بهینه سازی طراحی

 شهر بیرجند 2مطالعه موردی زون 

 
 شرکت آبفای خراسان جنوبی کنترل مسئول انرژی و سیستمهایکارشناس حسن هاشمی

 کنترل دانشگاه آزاد واحد گناباد -و دانشجوی کارشناسی ارشد برق
   عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحد گنابادروحانی  سید مجتبی

   مدیر دفتر کاهش آب بدون درآمد شرکت آبفای خراسان جنوبی محسن محتشم
hashemi_h_b@ yahoo.com 

 چکیده:
 و وجدود بده بشدر زنددگی شک بدون و دارد عهده بر زمین کره حیات ادامه در بدیلی بی نقش  آب

رب از مهمترین مسدال  شمطالعات طرح تامین ، انتقال ، تصفیه ، ذخیره و توزیع آب  . است وابسته آب فراوانی

صدنعت  ایدنشداخه شبکه های توزیع آب به عنوان اصلی ترین که  استکشور  و فاضالب مربوط به صنعت آب

می باشد . طراحی بهینه شبکه های توزیع آب که یکی از مهمترین تاسیسدات زیدر بندایی و عامد  توسدعه یدک 

ضدمن مددل  سدازی هیددرولیکی در این تحقیق  .بوده استشود همواره مد نظر محققان  منطقه محسوب می

 Darwinیک در جعبه ابزار ماژول الگوریتم ژنتاز شبکه و اختصاص مصرف واقعی مشترکین به هر گره شبکه ، 

Designer  نرم افزارWater Gems V8 ss4   فشداری شدهر بیرجندد  2جهت بهینه سازی طراحی شدبکه زون

پس از تنطیم پارامترهای هیدرولیکی شبکه مث  فشار و سرعت جریان مجاز و همچنین پارامترهای استفاده شد. 

شبکه بهینه خرید لوله های درصدی هزینه  40از کاهش  حاکی خروجی به دست آمده نتایج الگوریتم ژنتیک 

 می باشد.با رعایت کلیه استانداردهای مربوط به شبکه توزیع آب شده نسبت به شبکه وضع موجود 

 

  . GIS،Water Gems،الگوریتم ژنتیکشبکه توزیع آب،  :کلیدی واژه های
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 مقدمه -1

افزایش سریع جمعیت کشور ، به ویژه در نقاط شهری ، پیشرفت صنایع وتوجه روزافزون به بهداشت فردی ، 

روزبه روز نیاز آبی را افزایش داده و به واسطه عدم توجه کافی به بهداشت محیط ، محیط زیست با آلودگی روز افزون 

الم را با مشکالت عدیده ای مواجه ساخته است. با توجه منابع آب وبهره برداری بی رویه از منابع موجود ، تامین آب س

به افزایش روزافزون نیاز آبی و محدود بودن منابع تامین آب ، بهره برداری و استفاده بهینه از منابع آب ، تصفیه ، ذخیره 

رات مالی و توزیع مناسب آن در دستور کار مسئولین و دست اندرکاران صنعت آب قرارگرفته و بخش مهمی از اعتبا

در این راستا شبکه های توزیع آب بعنوان یکی از اصلی ترین شاخه های صنعت و کشور را به خود اختصاص داده است 

 (1387و همکاران می باشد.) ذالنون و فاضالب آب

امروزه هزینه های خرید و اجرای شبکه های توزیع آب آنقدر زیاد است که طراحان برای رسیدن به طرح بهینه 

 نبال تکنیک های مختلف هستند. به د

در سه دهه اخیر برای بهینه سازی طراحی شبکه های توزیع آب از روشهای مختلف مثل برنامه ریزی خطی، 

والگوریتم  Tabu searchبرنامه ریزی غیر خطی ، برنامه ریزی پویا ، تکنیک های عددی ، روشهای چند هدفه ، 

وش نسبتا جدید الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی مطرح شده است. مزیت ژنتیک استفاده شده است. در این گزارش ر

گوید: است که می (بقا بهترین)داروین  تکاملِ اساس این الگوریتم قانونِاصلی این روش طبیعت ساده آن است . 

   مانند.تر باقی مید و موجودات قوینروتر از بین میموجودات ضعیف

ای از نقاط فضای سازی با در نظر گرفتن مجموعهالگوریتم محاسباتیِ بهینه الگوریتم ژنتیک به عنوان یک

کند. امتیاز دیگر این الگوریتم جواب در هر تکرار محاسباتی به نحو مؤثری نواحی مختلف فضای جواب را جستجو می

و در روند جستجو خود پذیری یا پیوستگی الزم ندارد آن است که هیچ محدودیتی برای تابع بهینه شونده، مثل مشتق

تنها به تعیین مقدار تابع هدف در نقاط مختلف نیاز دارد و هیچ اطالعاتِ کمکی دیگری، مثل مشتق تابع را استفاده 

شود و به سهولت با مسائل مختلف توان در مسائل مختلف اعم از خطی، پیوسته یا گسسته استفاده میکند. لذا مینمی

 قابل تطبیق است.

  هامواد و روش -2

 موقعیت منطقه طرح  -2-1

کهه مرکهز اسهتان طبقه بندی اقلیمی آمبرژه در منطقهه خشهک واقهع شهده اسهت. ایهن شههر  براساس شهر بیرجند

خراسان جنوبی بوده از شمال و جنوب محدود به رشته کوه های باقران وشکراب بوده که دشت بیرجند از این دو رشهته 

 کوه تغذیه می گردد.

زون فشاری بوده که هر کدام به صورت مستقل ویها بها واسهطه شهیرهای فشهار  7دارای  شبکه توزیع شهر بیرجند

اشهترا  آب بهوده کهه سهرانه  70000این شهر دارای حهدود  شکن از مخازن ذخیره به صورت ثقلی آبگیری می شوند.

 147 انتقهال کیلهومتر و همننهین طهول خطهوط 600لیتر در شهبانه روز را دارنهد.طول شهبکه توزیهع حهدود  220مصرف 

تصهفیه   1393. از اواخهر سهال بیرجنهد( GIS)بانک اطالعهات لیتر بر ثانیه می باشد  900حلقه چاه با دبی  32کیلومتر و 
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شهکل )فشاری شههر بیرجنهد  2خانه آب شرب شهر بیرجند نیز وارد مدار بهره برداری شده است.  این تحقیق روی زون 

 .انجام شده است( 1

 

 
 شهر بیرجندفشاری  2زون  -1شک  

  

 روش تحقیق -2-2

در تمهام دنیها ،  از آنجا که اصلی ترین هزینه های سرمایه گذاری و اجرای شبکه ها و خطهوط انتقهال آب شهرب

خرید لوله و اتصاالت می باشد لذا انتخاب سایز بهینه لوله، شیرها و اتصاالت مههم تهرین دغدغهه طراحهان مهی باشهد تها 

ضمن تامین کلیه پارامترهای هیدرولیکی جریان ، حداقل هزینه خرید را بر کارفرما تحمیل نماید. در همین راستا تصمیم 

میلی متر می باشد مهورد بهازنگری  355تا  63هر بیرجند که در حال حاضر دارای اقطار فشاری شبکه ش 2گرفته شد زون 

 Waterو   Arc GIS 10.1ههای مجدد قرار گیرد. ابزارهایی که در این تحقیق مورد اسهتفاده قهرار گرفهت نهرم افزار

Gems V8 ss4 .می باشد 

اقدام به مدل سازی هیدرولیکی شهبکه  2زون در این تحقیق پس از جمع آوری کلیه اطالعات اولیه شبکه توزیع 

شد. از آنجا که اطالعات کامل مشترکین به صهورت مکهانی روی زون جانمهایی شهده اسهت بها اتصهال بانهک مصهارف 

مشترکین میزان واقعی مصرف هر مشتر  در محل واقعی نمایش داده شده است. از اطالعات مهذکور جههت اختصهاص 

تفاده شد و بهه ایهن ترتیهب بها اختصهاص میهزان واقعهی مصهارف بهه مهدل هیهدرولیکی به هر گره شبکه اس میزان مصرف
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همانطور که انتظار می رفت پارامترهایی مانند فشار شبکه و دبی خروجی فلومتر مخزن نشان از صحت مدل سهاخته شهده 

 مدل ساخته شده وضع موجود را نمایش می دهد. 2بود. شکل شماره 

 

 
 فشاری 2مدل وضع موجود زون  -2شک  

 

بهه مها امکهان  Water Gems ، استفاده از ابزار الگوریتم ژنتیک در نرم افزار پس از ساخت مدل وضع موجود 

 Darwinداشهته باشهیم. در ایهن روش اسهتفاده از جعبهه ابهزار  2آن را می دهد که طراحی مجددی روی دشهبکه زون 

Designer قطه بهینه بر اساس الگوریتم ژنتیک انجام می دهد جهت محاسهبه اقطهار جدیهد در که طراحی شبکه را در ن

 مشاهده می شود. 3شکل در  Darwin Designerدستور کار قرار گرفت . نمایی از جعبه ابزار 
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 Darwin Designerجعبه ابزار نمایی از -3شک  

 

در این مرحله به گو نه ای است که مجددا حلقه ههای اصهلی جههت مهندسهی معکهوس بهدون انجام کار اجرایی 

ضریب تقهاطع ، ضهریب نتیک از قبیل جمعیت ،ژبا تغییر در پارامترهای الگوریتم  و افزار داده می شودداشتن قطر به نرم 

نمونهه ای از   4شکل در هر مرحله یک بار شبکه اجرا شده و خروجی نرم افزار مورد بررسی قرار می گیرد.   جهش و ...

 پارامتر های شبکه الگوریتم ژنتیک را نمایش می دهد.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 نمونه ای از پارامتر های تنظیم شده الگوریتم ژنتیک -4شک  

 

 ارائه شده است.  5شکل بهترین خروجی نرم افزار در 
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  بهترین نمونه اجرا شده خروجی نرم افزار -5شک  

 

شبکه شهر بیرجند مشخص و ارائه می شود که در یک نگاه  2زون بر اساس بهینه سازی فوق اقطار جدید 

 چشمگیر اقطار شبکه را در پی دارد.اجمالی کاهش 

 نتایج -3

با روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و رعایت کامل کلیه پارامترهای هیهدرولیکی شهبکه شهامل محهدوده مهورد 

نا داری عشبکه ای طراحی شد که قابلیت وضع موجود را داشته و به لحاظ هزینه ، کاهش م، قبول فشار و سرعت جریان 

در دو حالت فعلی و طراحی با الگهوریتم و هزینه خرید لوله ها مقایسه اقطار  1ارد.جدول شماره نسبت به وضع موجود د

 را نمایش می دهد.ژنتیک 
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 مقایسه اقطار و هزینه خرید لوله ها در حالت فعلی و طراحی با الگوریتم ژنتیک - 1جدول شماره 

 (mmقطر)
قیمت واحد  (mطول)

 )ریال(

 هزینه خرید)ریال(

 طراحی مجدد وضع موجود طراحی مجدد وضع موجود

355 2368 1466 1326000 3139968000 1943916000 

315 563 0 1044000 587772000 0 

250 1499 1315 660000 989340000 867900000 

200 1481 1750 423000 626463000 740250000 

160 5924 172 271200 1606588800 46646400 

110 4554 2658 157200 715888800 417837600 

90 816 3954 106200 86659200 419914800 

75 0 187 74400 0 13912800 

63 0 2528 52380 0 132416640 

32 0 3176 13920 0 44209920 

 4627004160 7752679800 جمع کل

 

 

درصهدی هزینهه  40مقایسه هزینه ها در قالب نمودار نشان داده شهده اسهت کهه مبهین کهاهش  6در شکل شماره 

 خرید لوله ها می باشد.
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 مقایسه هزینه خرید لوله های شبکه در وضع موجود و طراحی مجدد -6شک 

 

سه نمونه از بهترین اجراهای مدل را که پارامترهای الگوریتم ژنتیک ضمن قرار گرفتن در  2در جدول شماره 

 دارا می باشد ارائه شده است.محدوده مجاز کمترین هزینه خرید لوله های شبکه را 
 

  ی مدلهای برتر اجرا نمونه الگوریتم ژنتیک درپارامترهای – 2جدول شماره 

 محدوده مجاز GAپارامترهای  ردیف
 نمونه بهترین اجرای مدل

1 2 3 

1 Maximum Era Number 4 to 10 7 6 7 

2 Era Generation Number 50 to 200 100 150 100 

3 Population Size 40 to 200 100 50 100 

4 Cut Probability 0.5 to 2.5% 2 1.7 2.2 

5 Splice Probability 50 to 80% 70 60 70 

6 Mutation Probability 0.5 to 2% 1.2 1.5 1.2 

7 Random Seed _ 0.5 0.5 0.5 

8 Penalty Factor _ 1000000 1000000 1000000 

9 Max Terial   100000 50000 100000 

10 Non Improvement 

Generation 
  100 200 100 

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات -4

  در طراحی شبکه های توزیع آب ، انتخاب اقطار باالتر از نیاز افق طرح عالوه بر باال بردن قیمت پروژه

که هزینه هنگفتی را بر کارفرما تحمیل می نماید، امکان کاهش کیفیت آب به دلیل زمان ماند باال نیهز 

 وجود دارد. 

 ددا توسط الگوریتم ژنتیک بهینهه در هر طراحی به روش مرسوم می توان کل شبکه طراحی شده را مج

 کرد تا در حد امکان کاهش قطرها وکاهش هزینه سرمایه گذاری را در پی داشته باشد.

  خروجی شبکه الگوریتم ژنتیک می بایست یک بار دیگر توسط کارشناسان طراح مورد بازنگری قهرار

قطهر )کهاهش یها افهزایش(  گیرد تا در صورت وجود علل جانبی دیگر با نظر کارشناسی نسبت به تغییر

 اقدام شود.

  نرم افزار می دهند و مشاوران طراح عموما شبکه را با دید کارشناسی طراحی نموده و کلیه قطرها را به

در نهایت برخی پارامترهای مثل سرعت مینیمم و مهاکزیمم یها میهزان افهت انهرژی را بررسهی نمهوده و 
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که بهتر است کارفرما شبکه بهینهه شهده توسهط الگهوریتم نسبت به تغییر برخی از قطرها اقدام می کنند 

 ژنتیک را نیز از طراحان در خواست نماید.

 

 منابع -5

 از استفاده با آب توزیع های شبکه طراحی سازی بهینه» ،(1387)ذالنون، آ.، نورانی، و. ،اعلمی، م. ت. ، .1

 منابع آب ایران، دانشگاه تبریز.سومین کنفرانس مدیریت ،«سرعین شهر :موردی مطالعه ژنتیک الگوریتم

 .1393بانک اطالعاتی سیستم های اطالعات جغرافیایی شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی  .2
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