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  خالصه

با هدف بهینه سازی شبکه ها و حداقل نمودن هزینه ی طرح و حداکثر کردن قابلیت اطمینان مکانیکی  شهری بیشتر مطالعات روی شبکه های آبرسانی 

لیکی و کیفی ظر گرفتن جنبه های مکانیکی، هیدرودراین تحقیق هدف بدست آوردن شاخص ترکیبی قابلیت اطمینان با در ن یا هیدرولیکی بوده است.

ینه هو استفاده از آن در شاخص پایداری با هدف افزایش پایداری شبکه های آبرسانی و معرفی این شاخص ترکیبی و قید پایداری جهت استفاده در ب

استفاده شده است. در این تحقیق شبکه ی دو   EPANETسازی های آینده است. برای مدل سازی شبکه های آبرسانی در این تحقیق از نرم افزار

افزایش پیدا کرد. . نتایج نشان می دهد با تغییر اندکی در  36/0به  15/0حلقه ای با تعویض محل قرار گیری مخزن اصالح شد و عدد پایداری آن از

ی یابد در نتیجه فی فشار شبکه تعدیل شده و پایداری افزایش مشبکه مانند تغییر جایگاه مخزن به باالترین نقطه، قابلیت اطمینان افزایش یافته و از طر

 شبکه قادر به پاسخگویی بهتر نیاز ها خواهد بود.

 

 شبکه ی دو حلقه ای، شاخص پایداری، قابلیت اطمینان، شبکه آبرسانی شهری: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1
 

 و تانکها شیرآالت، پمپها، نظیر( هیدرولیکی کنترل های ابزار و ها لوله مخازن، از پیوسته ای هم به ای مجموعه شهری آبرسانی ی شبکه ها        

 شهری نقش اساسی ایفا می کنند. این زندگی معمول چرخه و بقاء د و درنآی می بشمار  آبرسانی سیستم زیرساخت بخش ترین هستند که گسترده…)

 زیر در توزیع ها ی شبکه آنجائیکه از. دارند عهده بر کننده مصرف تولید به محل از را مناسب فشار و کیفیت کمیت، آب با رساندن وظیفه شبکه ها

 سواالت از همواره شوند، بهسازی و نوسازی باید موقع چه تجهیزات ها و لوله کدام نیستند، اینکه پایش قابل بصری ازلحاظ و بوده مدفون خاك

 .[5]است بوده مدیران گیری تصمیم ی برا کلیدی و محوری

 باشد، می اقتصادی معیار یک که کیفی و هیدرولیکی های بخش های هزینه کردن حداقل بر شهری عالوه آب توزیع های شبکه بهینه طراحی در

 توزیع های شبکه هدفه چند بهینه سازی در عبارتیه ب باشد. می ضروری و مطرح مسائل جمله از نیز شبکه در هنگام بهره برداری کارائی باالبردن بحث

 اهداف عنوان به 4، مکانیکی و کیفی6هیدرولیکی اطمینان قابلیت جمله از کهشب اطمینان قابلیت سازی حداکثر ها، هزینه سازی حداقل بر عالوه آب،

 است  مطرح سازی بهینه

اردکه تحت دقابلیت اطمینان به طور معمول به دو جنبه تقسیم می شود، یکی قابلیت اطمینان مکانیکی که نشان می دهد سیستم تا چه حد توانایی این را 

ابلیت اطمینان و دیگری ق کند کست اجزا )به عنوان مثال ترکیدگی لوله، نقص در عملکرد پمپ( ادامه سرویس دهیشرایط غیرقابل پیش بینی مانند ش

ره های مختلف گهیدرولیکی که نشان می دهد سیستم چقدر می تواند با تغییرات تقاضا در طی زمان بهره برداری مقابله کند و فشار و دبی مورد نیاز را در 

ه از اعمال شاخص زمانی ک هر دو شاخص قابلیت اطمینان هیدرولیکی و مکانیکی باید در طراحی شبکه های آبرسانی در نظر گرفته شوند.تامین نماید. لذا 

ت تا  هر سهای اطمینان پذیری بطور همزمان بحث می شود، این دو شاخص نمی توانند به طور همزمان افزایش یابند  و در نتیجه یک شاخص ترکیبی نیاز ا

امتر سن رشاخص را برای قابلیت اطمینان مکانیکی و هیدرولیکی در نظر گرفته و استاندارد های معقولی از کارکرد شبکه را تضمین نماید. از طرفی پا دو

                                                        
 دانشگاه صنعتي اصفهان آب-دانشجوی کارشناسي ارشد مهندسي عمران2
 دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي عمران دانشیار دانشکده 2

3 Hydraulic reliability 
4 Quality reliability 
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 ی آب که همان زمان ماند آب درون شبکه است، کیفیت کلی آب توزیع شده را نشان می دهد که در نظر گرفتن این شاخص در بهبود کیفیت شبکه

 . آبرسانی ضروری است

آب شیرین که از منابع ضروری برای انسان است و به طور مداوم در سراسر جهان به دلیل تغییرات آب و هوا، رشد جمعیت  باتوجه به این واقعیت که کمبود

سیار مهم رای یافتن راه حل پایدار بوشهرنشینی، فعالیت های کشاورزی و صنعتی کاهش می یابد؛ مطالعه ی عملکرد حاضر از سیستم آبرسانی موجود ب

های خود   زشاخص های اطمینان پذیری به تنهایی نمی توانند پایداری شبکه را تضمین نمایند. پایداری به معنای توانا ساختن نسل آینده برای رفع نیا است.

 .[2]گردد می باشد که این شاخص با سه المان اطمینان پذیری، برگشت پذیری و آسیب پذیری محاسبه می

شاخص ترکیبی قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن سه فاکتور مکانیکی، هیدرولیکی و کیفی و وزن  ارائه ی نسبت به تحقیقات گذشتهنوآوری این تحقیق

است. کاربرد این شاخص  1ساتیشاخصه ری چند تصمیم گیمتخصصین سازمان آب و فاضالب اصفهان و جدول  دهی به این شاخص ها با نظرسنجی از

شده است.  3و ساندوال سولیز 2ترکیبی در شاخص پایداری شبکه های آبرسانی که جایگزین فاکتور قابلیت اطمینان در فرمول به دست آمده توسط الکس

یبی قه ای و در نتیجه ارزیابی عملکرد ای شبکه ها توسط سنجش میزان قابلیت اطمینان ترکهمچنین  اندازه گیری مقادیر قابلیت اطمینان برای شبکه ی دو حل

 است. تغییر جایگاه مخزنبا  و میزان پایداری برای قید فشار است؛ در ادامه تالش جهت افزایش پایداری این شبکه 
 

 قابليت اطمينان .2
و 4ر یک دوره ی زمانی معین با یک شرایط مشخص عمل کند، گفته می شود. کافمن قابلیت اطمینان معموال به میزان احتمال این که سیستم د

-6]قابلیت اطمینان را  توانایی سیستم در رویارویی با نیازهایش نامیدند5771و همکاران در سال  3و کولینان 5771در سال 1وگولتر5711همکاران در سال 

1]  

 

 يقابليت اطمينان مکانيک .3
 تیاقابلیت اطمینان مکانیکی به توانایی مقابله ی سیستم با شرایط شکست اجزاء و ... گفته می شود. به صورت کلی قابلیت اطمینان یک ویژگی ذ

ر شرایط مختلف در یک دوره ی زمانی معین گفته می شود. هیچ سیستمی به طور کامل قابل هر سیستم است که به توانایی آن برای عملکرد مناسب د

روش های ارزیابی قابلیت  .[3]اعتماد نیست. در هر سیستم حوادث نامطلوب به عنوان مثال شکست ،می تواند سبب کاهش و یا وقفه در عملکرد سیستم شود

کی براساس قابلیت اطمینان مکانی به عنوان جانشین قابلیت اطمینان مکانیکی تقسیم بندی کرد. 8وآنتروپی 1اطمینان مکانیکی را می تواند به دو دسته ی اتصال

 ر می گرددبمفهوم عدم اتصال یا شکست، بر اقدامات مرتبط با احتمال آن که شبکه ی داده شده از نظر فیزیکی با در نظر گرفتن توپولوژی متصل بماند، 

در  7روش دیگر ارزیابی قابلیت اطمینان مکانیکی استفاده از شاخص آنتروپی است. اطالعات آنتروپی براساس یک اندازه گیری آماری توسط شانون .[1]

به این نتیجه رسیدند که آنتروپی  1008در سال  و تانیمبوه 50. پاراساد[8]معرفی شد که درجه عدم قطعیت در سیستم احتماالتی را تعیین می کند5748سال 

و قادر به پاسخ بهتری در مقابل شکست   جریان میزان یکنواختی لوله ها را اندازه گیری می کند، بنابراین مقدار باالتر آن مشخص کننده ی سیستم متعادل تر

 [50, 7]ان موثر شبکه با مطالعات زیادی نشان داد شده است.است. توانایی آنتروپی در ماکزیمم کردن قابلیت اطمین

 

 شاخص آنتروپی:

                                                        
1 Saaty 
2 Loucks 
3 Sandoval solis 
4 Kaufmann 
5 Goulter 
6 Cullinane 
1 connectivity 
8 Antropy 

7 Shannon 
10 Prasad 
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 5776در سال  6و تمپلمن  1و بعدا توسط تانیمبوه 5770و همکاران  در سال  5شاخص قابلیت اطمینان آنتروپی اولین بار توسط آووماه

ر رساندن . به حداکثاستبرای توصیف اتصاالت شبکه )تعداد مسیرهای ممکن جریان(  یجایگزین شاخص این. [51, 55]گسترش یافت

    آنتروپی را به صورت زیر ارائه کردند: (5776)و تمپلمن  . تانیمبوه[55]آنتروپی منجر به افزایش قابلیت اطمینان مکانیکی می شود

(5)      
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متصل iکه به گره jمجموعه ی گره های باالدست  i (m³/s) ، Ni جریان کل رسیده به گره Ti(و  m³/sکل جریان شبکه از مخزن/ تانک ) Tکه در آن 

 در این تحقیق این شاخص به عنوان شاخص برآورد قابلیت اطمینان مکانیکی به کار می رود. [55](است(ij m³/sنرخ جریان در لوله ی  qijاند و

 

 قابليت اطمينان هيدروليکي .4
ی نقابلیت اطمینان هیدرولیکی مرتبط با احتمال برآورده کردن نیاز مصرف کنندگان است و به طور مستقیم اشاره به وظیفه ی اصلی سیستم آبرسا

  5788واگنر و همکاران در سال  ..[3]ب مورد نیاز با کیفیت قابل قبول و در فشارمطلوب به مکان مشخص و در زمان مناسب است، داردکه انتقال مقدار آ

هر گره تقاضا  که در آن "اتصال"را معرفی نمودند که در آن یک گره با نیاز مشخص به حداقل یک گره منبع متصل باشد و  "در دسترس بودن "قابلیت 

 .ی استا گشت پذیری در شبکه ی حلقهروش غیرمستقیم برای ارزیابی قابلیت اطمینان هیدرولیکی مفهوم بر [56]یک گره منبع متصل باشدبه حداقل 

قابلیت اطمینان را توانایی  5771و همکارانش در4برگشت پذیری احتمال بازگشت سیستم به حالت مطلوب پس از یک شکست تعریف می شود. هلهال 

 [14].یک شبکه برای پاسخ مناسب در مقابل شکست اجزاء که منجر به مسیر متغیر جریان شده، برگشت پذیری شبکه نامیدند
 

 شاخص برگشت پذیری:

به منظور طراحی سیستم شبکه ی آبرسانی به صورت سیستم حلقوی جهت باالبردن قابلیت  1000شاخص برگشت پذیری توسط تودینی در سال 

ی که ناطمینان هیدرولیکی و دسترسی به آب در صورت شکست لوله، معرفی شد. هدف این شاخص اندازه گیری میزان توانایی مازاد سیستم است. زما

ر نیازش در بتقاضا زیاد می شود و یا شکست لوله رخ می دهد، تلفات انرژی داخلی افزایش می یابد، بنابراین باید یک قدرت مازادی برای هر گره عالوه 

 .[51]نظر گرفته شود، این مقدار مازاد میزان برگشت پذیری را مشخص می کند

 شاخص برگشت پذیری به صورت زیر بیان می شود:

 هد موجود در گرهℎ𝑎,𝑖مجموعه ی گره ها تقاضا )تانک ذخیره/تخلیه(   INمپ ها تعداد پ npتعداد گره های منبع و تقاضا است  nnکه درآن 

i  منبع(kPa) ،ℎ𝑟,𝑖 هدمورد نیاز گره  i منبع(kPa) ،𝑞𝑖تقاضا در گره(m³/s)i ،𝑞𝑅,𝑘 از منبع ورودیk  (m³/s)، ℎ𝑅,𝑘 i  ،𝑃𝑗(kPa)هد منبع  توان   

شاخص برگشت پذیری تودینی را برای توسعه ی شاخص  1004پراساد و پارك در سال تعداد منبع است.N/m³، nRب وزن مخصوص آ j،ϒ(kw)پمپ 

ات ناگهانی ییرغبرگشت پذیری تکمیل کردند. برگشت پذیری شبکه قابلیت اطمینان باالتری به لوله های متصل با قطر مشابه،  با در نظر گرفتن جریمه برای ت

 متصل به یک گره تغییرات قطر چندانی نداشته باشد، حلقه ممکن است  قابل اطمینان در نظر گرفته شود. در صورتی که لولهدر قطر لوله، می دهد.

𝑈𝑖 قطر های سه لوله ی خسارت دیده باشند بنابراین یکنواختی گره توسط D1 > D2 > D3 اگر = (𝐷1 + 𝐷2 + 𝐷3)/(3𝐷1)  داده شده و به

 نوشته می شود:فرم کلی زیر 

 (3 ) 

 
𝑈𝑖 =

∑ 𝐷𝑗
𝑛𝑝

𝑡

𝑗=1

𝑛𝑃
𝑖 × 𝑚𝑎𝑥 {𝐷1, … … , 𝐷𝑛𝑝

𝑖 }
 

 

𝑛𝑃
𝑖  تعداد لوله های آسیب دیده در گرهi  

                                                        
1 Awumah 
2 Tanyimboh 
3 Templeman 
4 Halhal 

(1) Ir =
∑ qi(ha,i − hr,i)

n
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(∑ qR,khR,k + ∑
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𝑈𝑖 =  دارای قطر مشابه هستندiلوله های وابسته به گره  1

𝑈𝑖 <  (در نظر گرفته می شود. 5برابر با  𝑈𝑖به یک لوله مقدار  درصورت اتصال گره تنها. )دارای قطر متفاوت هستندiته به گره لوله های وابس 1

 برگشت پذیری شبکه به صورت زیر به دست آید:

 (4) 

 
In =

X

Xmax

=
∑ Uiqi

∗(hi − hi
∗)n

i=1

∑ qR,khR,k − ∑ qi
∗hi

∗n
i=1

nR
k=1

 

 

 ود.رلیت اطمینان هیدرولیکی به کار می . در این تحقیق این شاخص به عنوان شاخص برآورد قابتوان مازاد حداکثر است  𝑋𝑚𝑎𝑥که در آن 

 

 قابليت اطمينان کيفي .5
تی که برسانی تنها بر نگرش قابلیت اطمینان هیدرولیکی تاکید داشته در صورتحقیقات در دهه های اخیر بر روی آنالیز قابلیت اطمینان شبکه ی آ

مورد  رباید مقدار مورد نیاز آب با فشار مطلوب توسط اقدامات کمی و کیفی مختلف تامین شود.هدف اصلی در هر شبکه فراهم نمودن آب سالم با مقدا

 مطلوب آب استفاده شده است. نیاز است. در این تحقیق از شاخص سن آب برای برآورد کیفیت 
 

 شاخص سن آب:

وجه به تغییرات تی ساخته شد. با تاکثر سیستم های آبرسانی در ابتدا با ظرفیت مازاد برای مقابله با رشد جمعیت مورد انتظار و توسعه ی صنع

دارای  ندموگرافیک و کاهش در صنایع سنتی در مکان های بسیاری تقاضا به اندازه ی مورد انتظار رشد نکرده است. بنابراین شبکه های بسیاری همچنا

شکار است که آ مشکالت کیفی آب خواهدشد.قطر بزرگ و سیستم زائد غیرضروری هستند که این منجر به سرعت پایین و زمان ماند باال و در نتیجه 

و تصمیم به ر مدت زمانی که آب در سیستم باقی می ماند در تعیین غلظت کلر باقی مانده و دیگر اقدامات کیفیتی از اهمیت باالیی برخوردار است. از این

 .[53] گرفته شد استفاده از شاخص سن آب به عنوان یک جانشین برای کیفیت آب

Qj  ،تقاضای هر دورهWAj این شاخص توسط نرم افزار .. سن آب هر دوره می باشدEPANET  به دست آمد و برای هر دوره ی زمانی با

 رابطه ی زیر متوسط گیری شد:

 : می آیدبه دست  اطمینان سن آب شبکه که از روابط زیر قابلیت

(6      ) 

 rWA(i, t) = {
1                                                    WA(i, t) < 6

2.5 − 0.25WA(i, t)                 6 <  WA(i, t) < 10     
          0                                                      WA(i, t) > 10          

} 

 شاخص ترکيبي قابليت اطمينان  .6
رای بو با نظر سنجی از متخصصان خبره در زمینه ی شبکه ی آبرسانی شهری ساتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه  در این تحقیق

 )سن آب( به دست آمد.6/0و کیفی  6/0( و هیدرولیکی)برگشت پذیری شبکه 4/0)آنتروپی( مکانیکی شاخص 

 

 پايداري شبکه آبرساني .7

سیستم هایی که به طور کامل با هدف یاری رساندن به اهداف ، حال و آینده ی جامعه با  "سیستم های منابع آب پایدار را به عنوان 5771الکس در سال 

  معرفی کرد."و طراحی می شوند حفظ یکپارچگی هیدرولوژیکی و محیط زیستی و اکولوژیکی ،  مدیریت 

 .[51] زیر را به عنوان شاخص پایداری برای  مصرف کنندگان آب به صورت فرمول زیر معرفی کردSIشاخص 5771الکس در سال 

 :دبه صورت زیر تعریف می شوام iبرای مصرف کننده ی  SIصورت گرفت.  1055دوال سولیز در سال الکس توسط سانSI خص تغییر در شا

(5) 
Iq =

∑ WAjQj
N
j=1

∑ Qj
N
j=1

      j = 1, … . . , N. 

 

(7) 

 

SIi = Reli ∗ Resi ∗ (1 − Vuli) 

 

(8)                       
 SIi = [Reli ∗ Resi ∗ (1 − Vuli)]1/3   
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 معرفی شده را ارضاء می کند. 5771س در سالاین شاخص تغییر یافته، تمامی ویژگی هایی که توسط الک

Rel  با ضرایب مشخص شده(شاخص قابلیت اطمینان ترکیبی استدر این تحقیق( . Res مطابقت با شرایط در حال ستم برای قابلیت ارتجاع توانایی سی

 [58].تغییراست

 Vul  [57]رخ دهند. اساسا آسیب پذیری میزان شدت شکست را بیان می کند آسیب پذیری مشابه مقدار کسری است، اگر. 

     (01) 
Vuli =

(∑  Dt
i)/No. of times Dt

i > 0  occurredt=n
t=0

Water demandi
 

 

 شبکه دو حلقه اي .8
لوله دارد که در دو حلقه قرار گرفته است و یک منبع  8این  شبکه .معرفی شد  5771در سال  1و شامیر 5شبکه ی دو حلقه ای مورد مطالعه توسط آلپرویت

فرض می شود،  560متر دارند و ضریب هیزن ویلیامز  5000نشان داده شده است.همه ی لوله ها طول  5لوله دارد که در شکل  8تر و م 150با هد ثابت 

 [10]اطالعات هیدرولیکی شبکه در جدول  به صورت خالصه آورده شده است 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     که ی دو حلقه ایشب – 1شکل            

 دو حلقه ای  اطالعات هیدرولیکی شبکه -1جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Alperovits 
2 Shamir 

(9) 

 

Resi =
No.  of timesDt

i = 0 follows Dt
i > 0 

No. of times Dt
i > 0  occurred

 

 

 شماره گره
 ارتفاع

 متر

 تقاضا

هلیتر بر ثانی  
 شماره لوله

 طول

 متر

 قطر

 میلی  متر

 ضریب سختی

 هیزن ویلیامز

2 051 6/01  0 0111 2/754  031 

3 061 6/01  2 0111 257 031 

7 055 0/23  3 0111 7/716  031 

5 051 5/52  7 0111 6/010  031 

6 065 7/67  5 0111 7/716  031 

4 061 5/33  6 0111 257 031 

0مخزن  201 4/204-  4 0111 257 031 

   3 0111 7/25  031 
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مقایسه بین مقادیر شاخص برگشت پذیری شبکه ی دو حلقه ای و دوحلقه ای اصالح شده – 4شکل   

 ساعته طبق الگوی زمانی تغییرات تقاضا زیر تحلیل می شود: 6دوره ی زمانی  8ساعت با  14این شبکه در 

 یرات تقاضاالگوی زماني تغی -1جدول 

 دوره زمانی 5 1 6 4 1 3 1 8

7/0  5 5/5  1/5  6/5  1/5  3/0  1/0  ضریب 

 

 همان طول لوله قرار داده شده است. است در همان ارتفاع و با  3جهت بهبود این شبکه آبرسانی در این تحقیق مخزن را در باالترین گره  ارتفاعی که گره  

 می دهد. ح شده این شبکه را نمایشفرم اصال 1شکل 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 

 

 

 
 

 

 شبکه ی دو حلقه ایفرم اصالح شده  – 2شکل 
 

 نتايج تحليل شبکه ي دوحلقه اي اوليه و اصالح شده .9
 .مقایسه بین معیارهای قابلیت اطمینان و  قابلیت اطمینان ترکیبی و پایداری دوشبکه ی اولیه و اصالح شده،  ارائه شده است 7 تا شکل 6شکلرد

 

  د.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه بین مقادیر شاخص آنتروپی شبکه ی دو حلقه ای و دوحلقه ای اصالح شده – 3شکل   
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 دو حلقه ای و دوحلقه ای اصالح شدهمقایسه بین مقادیر شاخص سن آب شبکه ی   – 5 شکل

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ه ی دو حلقه ای و دوحلقه ای اصالح شدهمقایسه بین قابلیت اطمینان ترکیبی)نظرخواهی( شبک  – 6شکل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 مقایسه بین پایداری شبکه ی دو حلقه ای و دوحلقه ای اصالح شده   – 7شکل                                         

 

برای شبکه ی دوحلقه ای  SIی نسبت به شبکه ی اولیه دارد. فاکتور مطابق نمودار های رسم شده شبکه ی اصالح شده قابلیت اطمینان و پایداری باالتر

 56/0با که مقدار آن نسبت به قبل تقرییداری در هر زمان به دست می آید پایداری کل با میانگین گیری پاقرار دارد.  جدید نیز در منطقه ی قابل قبول

 افزایش یافته است.
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 گيرينتيجه .11

 
ین، متخصصان و کارشناسان خبره ی شبکه ی آبرسانی ضرایبی به شاخص های قابلیت اطمینان جهت ترکیب نمودن آن ها نسبت توسط نظرسنجی از محقق

( وارد گردید. در نهایت اصالحاتی در هر شبکه جهت افزایش SIداده شد و این شاخص ها به عنوان فاکتور قابلیت اطمینان در روابط شاخص پایداری)

قرار  شبکه ی دو حلقه ای با تعویض محل اس شاخص جدید ارائه شده، انجام شد و نتایج به دست آمده با نتایج اولیه مقایسه گردید.پایداری آن ها براس

افزایش پیدا کرد. نتایج نشان می دهد با تغییر اندکی در شبکه مانند تغییر جایگاه مخزن به  36/0به  15/0گیری مخزن اصالح شد و عدد پایداری آن از

ر نتیجه شبکه د الترین نقطه یا اضافه کردن منبع جدید و لوله قابلیت اطمینان افزایش یافته و از طرفی فشار شبکه تعدیل شده و پایداری افزایش می یابدبا

 قادر به پاسخگویی بهتر نیاز ها خواهد بود.
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