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 چکیده:

های منابع آب شهری افزایش یافته است. های اخیر با گسترش پدیده تروریسم، ریسک حمله شیمیایی به سیستمدر سال هدف: 

     ترین و در عین حال های آب شهری در مقابل ورود بار آلودگی شیمیایی عمدی یکی از اساسیبنابراین امروزه حفاظت از شبکه

شود به سرعت به هاست. وقتی یک ماده آالینده خطرناک به سیستم توزیع آب وارد میهای مدیریت کیفی این سیستمترین گاممهم

م ای از بهترین عملیات و اقدامات در زمان کوتاه برای تخلیه انجاشود. بعد از تشخیص آلودگی، باید مجموعهتمام نقاط شبکه پخش می

توان سالمت بگیرد. تخلیه سریع و اورژانسی آلودگی یک وضعیت بحرانی و پیچیده است که با انجام عملیات و اقدامات بهینه می

عمومی جامعه را تضمین کرد. مطالعاتی که تاکنون در زمینه مدیریت پیامد انجام شده است بسیار محدود و دارای نواقص متعددی 

مسئله مدیریت پیامد ورود آلودگی به شبکه آب شهری، از توابع تک و دوهدفه در قالب چند سناریو و است. در این تحقیق برای حل 

 ساز استفاده شده است.بهینه -سازاز یک مدل ترکیبی شبیه

ی هدفه در قالب سه سناریو بررسی شده است. توابع دو هدفه نیز در سه حالت بررسدر این پژوهش، توابع تکشناسی پژوهش:روش

ها و ها نیز از تکنیک حداقل کردن حداکثر بار تأسف استفاده شده است. در سناریوی اول، وضعیت شیرگشته و برای عدم قطعیت

-باز و بسته شدن فقط یک بار در ابتدای دوره شبیه حالت اولسازی در دو حالت بررسی شده است. پایان دوره شبیه ابتدا تاها از پمپ

سناریوی دوم، با در  است. باز و بسته شدن به صورت متناوب و در حالت دوم سازیماندن تا انتهای دوره شبیهسازی و ثابت باقی 

های مختلف با کاهش و افزایش مصرف و سناریوی سوم، با در نظرگرفتن تعدد نقاط نظرگرفتن تغییر در الگوی مصرف برای حالت

ها توابع با اهداف حداقل کردن زمان برگشت بررسی شده است. برای این سناریوتزریق بار آلودگی با ثابت ماندن جرم کل آالینده 

های آلوده با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه سیستم به حالت عادی، حداقل کردن حجم آب آلوده مصرفی و حداقل کردن تعداد گره

ساز ژنتیک در حالت ی توابع دو هدفه از الگوریتم بهینهشد. همچنین تغییرات توابع هدف مختلف به ازای یکدیگر نیز بررسی شد. برا

های حل شده، تابع تأسف برای سه تابع یاد شده در های موجود در مسألهاستفاده شد. با توجه به عدم قطعیت NSGA-IIدو هدفه 

تزریق بار  عدم قطعیت در الگویار آالینده و قسمت قبلی و با لحاظ عدم قطعیت در نقاط تزریق بار آالینده، عدم قطعیت در مقدار ب

 آالینده بررسی شد.
ها ثابت است، تابع هدف حداقل ها نسبت به حالتی که وضعیت شیرها و پمپدر این پژوهش، باز و بسته کردن متناوب شیر :هایافته

درصد  20مصرفی را حدود درصد و تابع هدف حداقل کردن حجم آب آلوده  10کردن زمان بازگشت سیستم به حالت عادی را حدود 

کند. با در نظر گرفتن تغییر در الگوی مصرف با های آلوده هیچ تغییری نمیبخشد. ولی تابع هدف حداقل کردن تعداد گرهبهبود می

دهد. این درحالی است درصد تغییر می 50کننده، تابع هدف حداقل کردن حجم آب آلوده مصرفی را تا کاهش مصرف توسط مصرف

دهد. با فرض ثابت ماندن جرم کل آلودگی، اگر بجای یک نقطه، از درصد تغییر می 40یش الگوی مصرف، این تابع هدف را تا که افزا

درصد و تابع هدف حداقل کردن حجم آب  5سه نقطه آلودگی وارد شبکه شود تابع هدف حداقل کردن زمان بازگشت سیستم را تا 

 .کنددرصد بدتر می 23آلوده مصرفی را تا 

نشانی و نیز در روشن یا خاموش بودن پمپ ها به بهبود تناوب در باز و بسته شدن شیرهای قطع و وصل و شیرهای آتش گیری:نتیجه

ها، به شرطی که کند. تغییر در الگوی مصرف به صورت افزایش مصرف و باز شدن شیر در خانهتوابع هدف تا حد قابل قبولی کمک می

انجامد. تعدد نقاط تزریق بار آلودگی، حتی دیگر غیر از شرب مصرف شود به بهبود قابل مالحظه تابع هدف میآب برای مصارف خانگی 

های یاد شده تواند باعث بدتر شدن شرایط سیستم و شرایط تابع هدفبا فرض ثابت ماندن حجم کل آلودگی ورودی به سیستم می

  باشد.ها برای سه تابع هدف میف در لحاظ کردن عدم قطعیتسایج نشان دهنده کارآیی روش بار تأنت همچینگردد. 

 هدفه، چندهدفه، شبکه آب شهری، تزریق بار آلودگی، آرسنیک، شیرهای قطع و وصل، شیرهای مدیریت پیامد، تک های کلیدی:واژه

 .هانشانی، پمپآتش
 



 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه-1-1

و از جمله   شودهای حیاتی یک کشور محسوب میترین زیرساختهای توزیع آب شهری یکی از مهمشبکه

ها، بخشی از تأسیسات که باید سالمت عمومی جامعه را تضمین کند. این شبکههای مهم خدمات عمومی است شاخصه

های ترین زیرساختهمچنین یکی از پرهزینه .برساند کنندگانآب را با کیفیت مناسب به مصرفآبرسانی است که باید 

 .ددههای تأسیساتی را به خود اختصاص میدرصد هزینه 90تا  50شود که بین یک کشور محسوب می

شوند. بدیهی است که طراحی های توزیع آب شهری در دو بخش مهم و اصلی؛ طراحی و عملیاتی؛ بررسی میشبکه

های طراحی را حداقل کرد. مسائل مربوط عملیاتی به مسائلی مانند است که بتوان هزینهمنطبق بر اصولی  شبکه

ترین مسائل پردازد. یکی از مهمان بحران و ... میها، بررسی کیفیت آب، مدیریت پیامد در زمکنترل نشت در لوله

حمالت عمدی و غیرعمدی به شبکه است که باید در مدت زمان کوتاه  ، مقابله باهای توزیع آب شهریعملیاتی شبکه

 گیری از طرف مدیران بحران اتخاذ شود.بهترین تصمیم

تواند صورت بگیرد را در سه دسته ی میهای آب شهری به صورت عمدی و غیرعمدای که به شبکهحمالت عمده

 به معنیکنند. حمالت فیزیکی بندی میحمالت سایبری، حمالت فیزیکی و حمالت بیولوژیکی و شیمیایی تقسیم کلی

ها و ها  یا لولهها، شکست پمپهای شبکه مانند ایجاد نشت در لولهآسیب رساندن مستقیم به تأسیسات و زیرساخت

و باید تمهیداتی برای های بسیار زیادی را در پی دارد های ناشی از حمالت فیزیکی هزینهاست. پیامد موارد این چنین

به عنوان خطر جدی برای سالمت و بهداشت عمومی  ،های حساس شبکه نباشدولی اگر در مکانآن اندیشیده شود. 

کنترل و نظارت شبکه را مورد حمله قرار  به صورت غیر مستقیم و از راه دورشود. حمالت سایبری جامعه محسوب نمی

گذارد. حمالت شیمیایی از جمله حمالتی های مالی زیادی را بجا میدهد تا خدمات آب را مختل کند که خسارتمی

تواند سالمت جامعه را به خطر بیاندازد به یک ماده آالینده خطرناک که می ،معموالً به صورت آگاهانهدر آن است که 

شود که شود. این حمله زمانی بسیار خطرناکتر میانی وارد شده و به سرعت در تمام نقاط شبکه پخش میسیستم آبرس

های حساس و با افرادی به نقشه هیدرولیکی شبکه دسترسی داشته باشند و به صورت عمدی، مواد آالینده را از گره

تواند الت شیمیایی و بیولوژیکی به علت آنکه میمناطق پرجمعیت هستند تزریق کنند. حم عموماًدرجه اهمیت باال که 

های موجود در این قطعیت تر از بقیه حمالت بوده و به دلیل عدمسالمت مردم را مورد تهدید قرار بدهد بسیار مخرب

پیدا کردن راه حلی برای حداقل کردن اثرات  غیره؛ نوع از حمالت مانند محل، مدت زمان تزریق، غلظت آالینده و

های آب پذیری شبکهتوجه به آسیب 2001سپتامبر سال  11آنها بسیار مشکل است. به خصوص بعد از حمالت  مخرب

 یافته است. های تصادفی بسیار گسترششهری به صورت عمدی در مقابل آلودگی

های آب به صورت عمدی و غیرعمدی ممکن است پایین باشد، ولی در یک احتمال وقوع آلودگی شبکهاگرچه 

در مدت زمان کوتاه قبل از اینکه عملیات واکنشی انجام گیرد و یا حتی قبل از اینکه  و شدهه آلودگی وارد شبکه لحظ

شود بخش وسیعی از شبکه درگیر آلودگی شده و سالمت جمعیت بسیار باالیی از جامعه  اطالع حاصلاز ورود آلودگی 
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 گیرد.مورد تهدید قرار می

 کنند:بندی میهای زیر طبقهرا در سه دسته عمده فعالیت های آب شهریشبکهمدیریت حمالت شیمیایی به 

 های کشف آلودگیشناسایی بهترین محل برای قرار دادن سنسور (1

 هاشناسایی منبع ورود آالینده بعد از اعالم خطر توسط سنسور (2

 بازیابی سریع شبکههای حمالت با هدف کاهش آسیب وارده به افراد در معرض آلودگی و مدیریت پیامد (3

انجام اقدام عملیاتی برای تخلیه آلودگی سریع و دقیق از شبکه توزیع آب شهری یکی از مسائل پیچیده و مهم 

رو در مدت زمان کوتاه باید تصمیم دهد. از اینطور مستقیم سالمت عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار میاست، زیرا به

به مناطق  آلودههای شود که گرهته شود. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میمنطقی در مورد اقدامات عملیاتی گرف

به همین دلیل  ها و .....های توزیع آب مدارس، بیمارستانباشند مانند گرهنزدیک پرجمعیت و دارای خطرپذیری زیاد 

از شبکه برای کاهش اثرات ها در زمان ورود به شبکه و نحوه تخلیه آلودگی برخی از محققان به بررسی رفتار آلودگی

ساعت قسمت  24، گره آلوده، یک گره توزیعی و مهم است که در عرض 1-1در شکل شماره اند. مخرب آن پرداخته

 دهد.اعظم شبکه توزیع آب را تحت تأثیر خود قرار می

 
 

 (1394ساز،نحوه ورود آلودگی ) چیت سناریوی اول -1-1شکل 

آلودگی از طریق یک گره جانبی وارد شده که پخش و توزیع آب در قسمت  (،2-1حالی که در شکل شماره )در

 ت.رو مقدار پخش آلودگی نیز در آن اندک اسدهد و از آناندکی از شبکه را تحت تأثیر قرار می



 3                                              و هدف: مقدمه 1فصل 

 

 

 (1394ساز،ورود آلودگی ) چیت سناریوی دوم نحوه -2-1شکل 

دهد که اگر آلودگی از گره کلیدی و یا گرهی که تراکم می مقایسه نتایج بدست آمده از دو سناریو ذکر شده، نشان

شود و بخش بزرگی جمعیت در آن منطقه بیشتر باشد وارد شود، ماده آالینده به سرعت به تمام نقاط شبکه پخش می

سرعت حرکت آالینده در  و توان گفت که حجم و غلظت آالینده ورودیکند. به طور کلی میاز شبکه را درگیر می

 دارد.  مستقیم شبکه به نقشه شبکه و همچنین به محل ورود آلودگی بستگی

 اهداف مطالعه-1-2

، توجه 2001سپتامبر  11های عمدی در جهان به خصوص بعد از حمالت که با گسترش خطر خرابکاریاز آنجایی

های ساختترین زیرترین و نیز خطرپذیردردسترس ترین،های آب شهری به عنوان یکی از مهمپذیری شبکهبه آسیب

های این شهری اهمیت یافته است لذا تحقیق حاضر تالش کرد گامی هرچند کوچک ولی مؤثر در مدیریت پیامد

ای با این اهمیت که مستقیمًا با بهداشت، سالمت و نیز زندگی مردم سروکار دارد نیازمند توجه به مقوله خطرات بردارد.

های این خطرات که مدیریت موفق پیامدگری، لحاظ کردن توابع هدف و قیودات متعدد است. همچنین از آنجایینجامع

بردای اضطراری در زمان واقعی العمل مناسب در زمان اندک است لذا تدوین مدل برای بهرهبسیار وابسته به عکس

 بسیار شایان اهمیت است.

 هایی به صورت آزمایش یا و در محل سازیتوان از شبیهشهری نمی های توزیع آببرای تخلیه آلودگی شبکه

محدودیت زمانی، بحث ایزوله بودن شبکه در زمان انجام آزمایش نیز مطرح است. بر خطا استفاده کرد زیرا عالوهوسعی

تخلیه سریع آلودگی روشی مناسب  تعیین سناریو بهینه ساز برایهای بهینههای ریاضی و  ابزاررو استفاده از مدلاز این

 و کاربردی است.

ها و یا ترکیبی از این ها، بستن لولهها شامل تخلیه آلودگی از طریق گرههای مورد استفاده برای مدیریت پیامدابزار

ممکن است منجر به بدتر شدن اهداف  نگری و نادیده گرفتن برخی اهداف و قیوداتعدم جامعدو روش بوده است. 

با استفاده از  ه استرا با اخالل روبرو سازد. تحقیق حاضر تالش کرد دیگر شده و در نهایت کل عملیات مدیریت پیامد
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بیولوژیکی به راه حلی جامع در زمینه مدیریت پیامد حمالت شیمیایی و  هدفه بهچند تک و سازیبهینههای مدل

های تحقیقات پیشین در زمینه جامع نبودن اهداف مدیریتی را پوشش دهد. ترتیب بخشی از ضعف شبکه برسد و بدین

آلودگی بار ناگهانی در زمان  های مدیریت شبکه برای فالشینگیکسری دستورالعمل ه استهمچنین تالش شد

        ی در کمک به کارفرما یا ها تدوین شود. این امر گام بزرگهای متناوب و ثابت شیربا در نظر گرفتن حالت1واقعی

 جویی در زمان واکنش به وقوع آلودگی در شبکه خواهد بود.کاران امور برای صرفهاندردست

 فرضیات -1-3

شده ساز استفاده ه عنوان بهینهبالگوریتم ژنتیک هدفه ساز و مدل چندبه عنوان شبیه EPANETافزار ( از نرم1

 است.

های مربوط به هیدرولیک های متعدد موجود )عدم قطعیتقطعی حل شده و  عدم قطعیتحالت غیر ( مسئله در 2

 شبکه، مصرف آب، زمان و حجم و مکان آلودگی و ...( در محاسبات لحاظ شده است.

 به عنوان مطالعه موردی استفاده شده است. EPANETافزار نرم  Exampleموجود در  مثال(  3

و شده هایی همچون آرسنیک حل به شبکه و با استفاده از آالیندهدگی ناگهانی ورودی ( مسئله تنها برای بار آلو4

       جزء اهداف این تحقیق  های میکروبیهمچون آلودگی ول موجودهای متدار اثر آلودگیبهبود کیفیت آب شبکه د

 .باشدنمی

 سواالت اساسی تحقیق -1-4

هدفه بودن های ناشی از تکتواند به ضعفهای پارتو میمنحنی استخراجهدفه و سازی چندآیا رویکرد بهینه( 1

 مطالعات پیشین غلبه کند؟

برداری اضطراری از شبکه آب شهری های بهینه بهرهدر سیاست آیا تغییر در مکان تزریق بار آالینده تأثیری( 2

 دارد؟

و نیز روشن و خاموش کردن  هاو وصل لوله های قطعنشانی، شیرهای آتشآیا باز و بسته کردن متناوب شیر( 3

 برداری از شبکه آب شهری در حالت اضطراری دارد؟ها تأثیری در الگوی بهرهپمپ

در زمان  برداری از شبکه آب شهریسازی بهرهبهینه آیا تغییر در الگوی تزریق بار آلودگی تغییری در نتایج مدل( 4

 دارد؟ مدیریت واکنش

و نیز پیچیدگی محاسبات در  ساز پیشنهادی در این تحقیق از نظر زمان، حجمبهینه –ساز یهتوانایی ترکیب شب( 5

 های عمدی به چه میزان است؟های آلودگیحل مسئله مدیریت پیامد

 دامنه و وسعت کار -1-5

برای توسعه در تحقیقات قبلی توابع هدف مطالعات به صورت تک هدفه عمدتًا متمرکز بر یکی از اهداف بوده است. 

ساز بهینه –ساز حمالت شیمیایی پس از تزریق آلودگی در این پژوهش از رویکرد شبیه های مدیریت پیامدمدل

استفاده شده   EPANET2.0افزار از نرم نیز آب توزیع سازی کیفی و هیدرولیکی شبکهاستفاده شده است. برای شبیه

توان که می دارد EPANET Programmer’s Toolkit( به نام DLLا )یک کتابخانه پیوند پوی EPANETافزار نرم است.

                                                                                                                                                                        
1 Real Time 



 5                                              و هدف: مقدمه 1فصل 

 

سازی مدیریت پیامد از برای بهینه در این پژوهش ساز لینک شد.های بهینهبه راحتی با استفاده از این کتابخانه به مدل

استفاده شده   NSGA-IIسازی چند هدفه از الگوریتم سازی تک هدفه و برای بهینه( برای بهینهGAالگوریتم ژنتیک )

ای که در نوشته شده است. شبکه MATLAB R2017aنویسی ها در محیط برنامهسازی، تمامی کدو برای انجام بهینه

های بعدی که در فصلاست  EPANETافزار نرم 3این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است شبکه مثال شماره 

 شود.به طور مفصل توضیح داده می شبکه این مشخصات

 نامهنوآوری پایان -1-6

در تحقیقات دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته لکن  نامه قبالًهای مورد استفاده در این پایاناگرچه ابزارها و مدل

 مواردی که در ذیل خواهد آمد تاکنون در هیچ تحقیقی مورد توجه قرار نگرفته است:

برداری از شبکه در زمان مدیریت های بهرهبع هدف و نیز سیاستآلودگی بر توابررسی تأثیر مکان تزریق بار ( 1

 پیامد

برداری از شبکه در زمان مدیریت های بهرهالینده در توابع هدف و نیز سیاستبررسی تأثیر الگوی تزریق بار آ( 2

 پیامد

ش یز روشن یا خاموها و ننشانی، شیرهای قطع و وصل لولهاز و بسته شدن متناوب شیرهای آتشبررسی تأثیر ب( 3

 برداری از شبکه در زمان مدیریت پیامدبودن پمپ ها بر توابع هدف بهره

تدوین مدل حداقل کردن حداکثر بار تأسف برای اهداف گوناگون و متنوع در زمینه مدیریت پیامد حمالت ( 4

 شیمیایی در شبکه آب شهری

نشانی، شیرهای قطع سته شدن متناوب شیرهای آتشاز و بتلفیق مدل حداقل کردن حداکثر بار تأسف با مدل ب( 5

 هاها، خاموش و روشن کردن پمپو وصل لوله

 کنندگان آب شهری در الگوی مدیریت پیامد حمالت شیمیایی در شبکه( بررسی نحوه رفتار مصرف6

 نامهمعرفی پایان -1-7

 فصل اول که فصل حاضر بوده و به بیان کلیات اختصاص دارد. (1

 .بودهای آن خواهد ها و قوتمروری بر مطالعات پیشین و تعیین ضعففصل دوم که  (2

های مورد ها و الگوریتمها و مدلبر معرفی ابزار فصل سوم که ادبیات فنی طرح در آن مطرح شده و عالوه (3

 های مورد استفاده برای تبیین متدولوژی پیشنهادی نیز بررسی گشته است.استفاده، سناریو

 ها اختصاص خواهد داشت.های پیشنهادی و مقایسه آنبیان نتایج سناریو به فصل چهارم که (4

 گیری کلی و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در آن آمده است.فصل پنجم که نتیجه (5
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 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه -2-1

بر نامه آورده شد. در این فصل در ابتدا مروری در فصل اول کلیاتی در ارتباط با تحقیق انجام شده در این پایان

سپس تحقیقات مختلف انجام شده و  .نامه خواهد آمدتحقیقات انجام شده در زمینه ضرورت پرداختن به موضوع پایان

بندی جمعنیز در انتها به شبکه آب شهری مرور خواهد شد. منتشر شده در زمینه مدیریت پیامد حمالت شیمیایی 

 شود.ها آورده میهای آنها و قوتتحقیقات قبلی و بیان ضعف

 های توزیع آب شهریهای عمدی انجام شده توسط انسان در شبکهآلودگیمروری بر  -2-2

گردد، زمانی که برای اولین بار در سال پیش برمی 3500تاریخ انتقال آب به وسیله لوله برای مصرف بشر به حدود 

گردد، شهری به هزاره چهارم برمی های آبرسانیپیشینه تاریخی توسعه سیستم .ها استفاده شدجزیره کریت از لوله

های چدنی جایگزین ها در دره ایندوس رواج یافته بودند. در قرن هجدهم میالدی لولهها و فاضالبزمانی که حمام

سوامی و شارما، جهی در ساخت اتصاالت بوجود آمد )های قابل توهای اولیه شده و در قرن نوزدهم پیشرفتلوله

1396.) 

آب  عیتوز یهاشبکهبنابراین  .های اصلی یک جامعه استترین شاخصهو بهداشتی از مهمانتقال آب سالم 

(2WDNs) ها نفر از مردم جهان را باید تضمین ترین خدمات عمومی هستند که سالمت عمومی میلیاردیکی از مهم

ها ها، مخازن ذخیره و تانکها، شیرها، پمپهایی که شامل لولهها یا شاخههای توزیع آب حلقهشبکهدرواقع کند. 

پذیری از نظر کیفی و کننده با کمترین هزینه و بیشترین اطمینان، رساندن آب به مصرفآنهاهدف اصلی  هستند و

 است تا روزانه هزاران نفر از این سیستم با ایمنی و کیفیت باال استفاده کنند.  کمی

های داخلی امریکا نیروهای ارتش متفق جنوب با ( گزارش داده است که در طول جنگShermanژانرال شرمن )

 .کردندها منابع آب ارتش متحد شمال را آلوده میها و دریاچهها در تاالبکشتن حیوانات و رها کردن اجساد آن

ت کردند. آنها های غزه بازداشکه تغییر قیافه داده بودند در نزدیک چاه رژیم صهیونیستی راسربازان  ،نیروهای مصری

ایجاد اسهال خونی( باکتری عامل ) 3یعی به همراه داشتند که طبق گزارشات رسمی دولت مصر حاوی باکتری شیگالما

، ی، در شهر شارلوت واقع در ایالت کارولینای شمال1997( بود. در سپتامبر سال و ساالمونال )باکتری عامل ایجاد حصبه

شهر را آلوده  های اطرافوارد شبکه آب شهری شد و لوله نشانینشانی به طور غیرعمدی از طریق شیر آتشکف آتش

نشانی بسته شود باز شده و با غلبه بر نشانی، قبل از آنکه شیر آتشاین حادثه زمانی رخ داد که پمپ ماشین آتش کرد.

رم  های تروریستی مرتبط با آب در طول جنگ داخلی در(. فعالیت1390)نجفی،  های برگشتی وارد سیستم شدجریان

 Ostfeld etمطرح و مورد بحث قرار گرفت ) Kosovoدر  1999باستان، جنگ جهانی دوم در اروپا و آسیا و در سال 

al.2008 .) در  2000در سالWalkerton  نفر را کشته و هزاران نفر را بیمار کرد  7کانادا گسترش آلودگی در شبکه

                                                                                                                                                                        
2 Water distribution network 
3 Shigella Dysenteriae 



 

 

روز  5در غرب ویرجینیا وارد شده بود به مدت  ELKدخانه آلودگی شیمیایی که از رو 2014همچنین در ماه ژانویه 

های بلک به ساکنین شهر 2006(. در مارچ Salomons and Ostfeld.2016نفر، بدون آب شرب بودند ) 300000حدود 

کشی خودداری کنند. این تصمیم پس از آن اتخاذ دستور داده شد تا از مصرف آب لوله 4استون و سمیت فیلد شمالی

گالن بزرگ مواد شیمیایی که بوی مشکوکی داشتند در محل  5ه افرادی به زور وارد ساختمان تأمین آب شدند و شد ک

رادیواکتیو به شکل عمدی توسط یک کارمند ناراضی وارد یک دستگاه  5تریتیوم 2009نوامبر  24باقی گذاشتند. در 

ای نزدیک رآکتور که تحت یواکتیو مورد نظر در منطقهای کیگا در هندوستان شد. ماده رادتوزیع آب در نیروگاه هسته

همانطور که (. 1390)نجفی،  کارگر از آب آلوده استفاده کرده بودند 55تدابیر شدید امنیتی قرار داشت پیدا شد. تعداد 

 کنندگان شده است ازهای آب در طول تاریخ موجب مرگ ومیر و بیماری بسیاری از مصرفشبکه اشاره شد آلودگی 

سپتامبر سال  11های گذشته مطرح بوده ولی بعد از حمالت های آب شهری از دههپذیری شبکهرو توجه به آسیباین

 بسیار گسترش یافته است.  2001

اند. ای به طور گسترده و پراکنده در سطح شهر تعبیه شدهای یا شاخههای توزیع آب شهری به صورت حلقهشبکه

  شوند و ها به نقاط مختلف شهر توزیع میتحت فشار و از یک منبع با استفاده از لولهها جریان آب در این شبکه

، های توزیع آب شهریشبکهدارند. از طرفی ها مقدار آب مصرفی خود را برمیکنندگان از طریق انشعاب لولهمصرف

کند. به همین دلیل تعیین ین میهای مختلف تأمهای متفاوت آبی جمعیت بسیار زیادی از یک جامعه را در زماننیاز

ای چالش برانگیز است به طوریکه با اتخاذ تصمیمات های توزیع آب مسئلهآلودگی و تخلیه مواد آالینده از شبکه

 شود.نادرست باعث بحرانی شدن شرایط می

 2003ر سال ( را دRPTB( جعبه ابزار پروتکل پاسخ )USEPAزیست ایاالت متحده امریکا )اداره حفاظت از محیط

های آبرسانی بود تا بتوانند با انجام اقداماتی، مدیریت پیامد آلودگی شبکه ارائه داد. بخشی از هدف اصلی این پروتکل

آلودگی را سریع و بادقت از شبکه تخلیه کنند تا شبکه به حالت طبیعی و اولیه خود بازگردد و آلودگی تأثیر کمتری به 

 دهد.را نشان می از شبکه توزیع آب شهری مراحل حذف آلودگی 1-2شکل  سالمت عمومی جامعه وارد کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        
4 Blackstone and North Smithfield 
5 Tritium 
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 (1390های توزیع آب ) نجفی،مراحل حذف آلودگی از شبکه - 1-2شکل  

 مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه حمالت شیمیایی در شبکه آب شهری -2-3

گیرد در سه ای که به شبکه آب شهری به صورت عمدی و غیرعمدی انجام میهمانطور که گفته شد حمالت عمده

             و  شوند. حمالت فیزیکی به تأسیساتبندی میفیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی تقسیمدسته حمالت سایبری، 

 از جمله پژوهشیدهد. رساند و خطر جدی، سالمت عمومی را تحت تأثیر قرار نمیمیهای شبکه آب آسیب ساختزیر

( Jeong and Abraham, 2006راهم )توان به جونگ و ابکه حمالت فیزیکی عمدی را مورد بررسی قرار داده است می

اشاره کرد. ایشان سه شاخص اصلی، شامل درجه آسیب به خدمات زیرساختی شبکه، خسارت اقتصادی و تعداد افرادی 

ل رساندن این توابع هدف از          اند را به عنوان تابع هدف در نظر گرفت و برای به حداقرا که دچار قطعی آب شده

 الگوریتمی کارآمدسازی چند هدفه های بهینهدر مسئله الگوریتماستفاده کردند. این  NSGA-IIه سازی چندهدفبهینه

 است.

ای از عملیات و اقدامات به منظور پاکسازی و تخلیه آلودگی از شبکه و بازگشت شبکه به حالت عادی باید مجموعه

موضوع، پژوهشگران در سه بخش اصلی این به دلیل اهمیت  کنندگان آب را تهدید نکند.انجام بگیرد تا خطری مصرف

 ها، تعیین محل ورود آالینده و مدیریت پیامد( مطالعات متنوعی را انجام دادند:)تعیین محل سنسور

 های کشف آلودگیقرار دادن سنسور شناسایی بهترین محل برای -2-3-1

ها در شود. اطالعات سنسورختلف شبکه تعبیه میهای آب، سنسورهایی در نقاط مجهت تشخیص آلودگی در شبکه

میر، بیماری و توانند تلفات مرگهای هشدار آلودگی میدهد. سنسوربسیاری از موارد حرکت مسیر آلودگی را نشان می

 د.نها را در یک شبکه آب کم کنناشی از آلودگی و همچنین مقدار قابل توجهی از هزینه

تشخیص وقوع آلودگی 

 در شبکه

تأیید وجود آلودگی در 

 شبکه

تعیین منبع آلودگی در 

 شبکه

 های واکنشیاعزام گروه

ایزوله کردن 

 منطقه

 اعالم همگانی تخلیه آلودگی



 

 

به  .ای  در شبکه از سنسور استفاده کردتوان در هر گرهها، نمینگهداری و تعمیر سنسورهای باالی با توجه به هزینه

های شبکه جانمایی شوند. انتخاب بهترین محل برای قرار ها در بهترین مکانهمین دلیل باید تعداد کمی از سنسور

در کوتاهترین زمان است که سرعت نفوذ آلودگی  های تشخیصها در شبکه یکی از مهمترین شاخصهدادن سنسور

شناسایی محل  شوداند. بدیهی است اگر محل سنسور به درستی انتخاب های اخیر به آن پرداختهپژوهشگران در سال

طور خالصه به مطالعات زیر اشاره توان بهها می خواهد بود. از جمله این پژوهش یتزریق آسانتر و در زمان کوتاهتر

 کرد:

با در نظر گرفتن عدم  سازی جایگذاری سنسورهابرای بهینه(، De winter et al, 2019) دی وینتر و همکاران

استفاده کردند. اساس کار آنها بر مبنای پژوهش پالتی و همکارانش  greedy-basedهای جدید ها از الگوریتمقطعیت

(Palleti et al,2016 .بود ) براساس مسئله پوپالتی و همکاران برای یک شبکه آب( شش مجموعهSCP ) آرایش

سنسوری طراحی کردند که آلودگی و منبع آلودگی را شناسایی کند. دی وینتر و همکاران با در نظرگرفتن این مسئله 

( Khorshidi et al, 2018خورشیدی و همکاران ) اهدافی همچون زمان تشخیص و تأثیر آلودگی را نیز بررسی کردند.

برای سنسور شبکه آب المرد واقع در استان فارس از تئوری اطالعات از جمله ارزش ترین مکان برای انتخاب بهینه

مقایسه شد.  TEVA-SPOTنتایج حاصل از تئوری اطالعات با نتایج  اطالعات و اطالعات آنتروپی، استفاده کردند.

ر از آن استفاده کرد. توان برای انتخاب بهترین مکان برای سنسوتری است و میتئوری اطالعات دارای نتایج دقیق

های ( پانزده گروه از محققین و مهندسان طراح را با هدف و مقایسه الگوریتمOstfeld et al, 2008استفلد و همکاران ) 

توسط  2006های توزیع آب در سال های شبکه آب که در بخشی از مقاالت تجزیه و تحلیل سیستمطراحی سنسور

تشکیل و مزایای هرکدام را شرح دهند. از تمام ( BWSN)( مطرح شده بود Ostfeld et al, 2008 استفلد و همکارانش )

های مختلف را باهم مقایسه و نتایج رویکرد BWSNهای حوادث آلودگی ها خواسته شد تا براساس اهداف و ویژگیتیم

برای حل  1390د در سال نامه خودر پایان میریهای توزیع آب بدست آورند. ها در سیستمرا برای جانمایی سنسور

های آب از الگوریتم مورچگان استفاده کردند. در این مسئله به استفاده دوگانه ها در شبکهمسئله بهینه جانمایی سنسور

کردن پوشش  حداکثربه همین دلیل دو هدف عمده، یکی  .ها، الزامات پایش و امنیتی شبکه، توجه شده استاز سنسور

در مطالعه  کردن حجم آب آلوده مصرفی برای امنیت شبکه تعریف شد. حداقلو دیگری  برای الزامات پایششبکه 

یک سیستم مدیریتی تلفیقی مورد ارزیابی قرار گرفت. استراتژی کلی این  (2019et al,  Ciaponiچیاپونی و همکاران )

 ،ها است. جهت ارزیابیهای مختلف در شبکه آبرسانی شهری و کنترل آن از طریق سنسورمطالعه بر ایجاد قسمت

 های مرزی بهترین نقاطکارآیی این روش در یک شبکه واقعی امتحان گردید که نتایج حاصله حاکی از این بود که لوله

تواند افزایش دهد. ها دقت تشخیص را میباشند. همچنین نصب سنسور در برخی از گرهها مینصب سنسور برای

 تشخیص را تا حد زیادی کاهش داده و نتایج بهتری را ارائه دهد. تواند زماناستفاده از این روش می

 شناسایی منبع آالینده -2-3-2

شود. شناسایی محل است که آلودگی از آن گره وارد شبکه می سایی منبع آالینده، تعیین محل گرهیمنظور از شنا

مخازن ذخیره و یا  به مناطق پرجمعیت  تزریق از آن جهت اهمیت دارد که اگر آلودگی از گرهی وارد شبکه شود که به

جامعه را به ها و .. نزدیک باشد سالمت عمومی های توزیع آب مدارس، بیمارستانپذیری زیاد مانند گرهو دارای خطر

های کلیدی تزریق شود که به سرعت به تمام نقاط شبکه پخش همچنین  ممکن است آلودگی در گره .اندازدخطر می

از شبکه را درگیر کند. شناسایی درست و دقیق محل تزریق آلودگی منجر به عملکرد واقعی  شود و بخش بزرگی

های بسیاری از پژوهشگران در سال ،شود. با توجه به اهمیت موضوعمدیریت پیامد برای حذف آلودگی در شبکه می

 زیر اشاره کرد: پژوهشتوان به ترین آنها میاند که از مهماخیر به آن پرداخته

( با استفاده از فرمول مقدار آستانه، طبق مطالعات قبلی مدلی برای مسئله تعریف Yan et al, 2017) یان و همکاران
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سازی چندهدفه با الگوریتم بهینه با استفاده ازو  و برای حل مسئله چندین منبع آلودگی پیشنهاد دادندکردند 

Niching Genetic با این الگوریتم بررسی و نتایج را  را دو شبکهر این پژوهش منبع آلودگی واقعی را پیدا کردند. د

 باهم مقایسه کردند.

 های آلودگیمدیریت پیامد -2-3-3

های توزیع آب یکی از مسائل مهم مدیریتی است که پس از شناسایی آلودگی و منبع آن، خروج آالینده از شبکه

  ثیر قرارشود سالمت عمومی منطقه را تحت تأای میهوقتی آلودگی وارد شبکاقدامات مختلف مدیریتی الزم است. 

. رساندبه حداقل  را های ناشی از آلودگی پرجمعیتهزینهباید تأثیر دهد بنابراین با انجام اقداماتی سریع و اورژانسی می

مهار آلودگی از طریق قطع و وصل شیرها برای جلوگیری از گسترش آلودگی در  ،های مدیریت پیامداز جمله روش

آلفونسو و همکاران  و در نهایت تخلیه سریع آلودگی است. ینشانشبکه و شستشوی سیستم توسط شیر آتش

(Alfonso et al, 2009برای به حداقل رساندن جمعیت ) ی از های تخلیه آلودگو همچنین حداقل کردن هزینه متأثر

استفاده کردند. برای  EPANETافزار سازی با نرمو شبیه 6سازی تکاملیبهینهابزار هدفه با هدفه و چندسازی تکبهینه

ترین و کمترین تعداد برسند تا بتواند منطقه آلوده را های آلوده به بهینهبه حداقل رساندن تأثیر جمعیت باید تعداد گره

در این پژوهش  های تخلیه آلودگی نیز به تعداد مداخالت عملیاتی بستگی دارد.هزینهبه حداقل برساند. حداقل کردن 

 های هشدار دهنده، زمان تزریق و مقدار غلظت آلودگی معرفی شده بود و تمام از قبل محل آلودگی توسط سنسور

رت مساوی توزیع شده است. ها به صوها از لحاظ اهمیت به یک اندازه هستند یعنی تراکم جمعیت برروی تمام گرهگره

( 3( تزریق آلودگی از دو گره نزدیک بهم 2( تزریق آلودگی از یک گره 1تزریق آلودگی در سه سناریو انجام گرفت: 

های شیر ،ینشانهای آتشتزریق آلودگی از دو گره دور از هم. تعداد متغیرهای تصمیم برای حل این مسئله تعداد شیر

از دو شبکه استفاده شد. شبکه اول، شبکه  لهها در نظر گرفته شده است. برای حل مسئو پمپ هالوله قطع و وصل

و شبکه دوم، شبکه پیچیده و  ینشانشیر آتش 2شیر قطع و وصل و  5گره با ارتفاع صفر،  25لوله،  41فرضی ساده با 

پمپ  2شیر قطع و وصل و  60، یننشاشیر آتش 30لوله،  367گره،  247در کلمبیا، با  Villavicencioواقعی در شهر 

کردند و  ساز استفادهبه عنوان  الگوریتم بهینه GAو در مسئله تک هدفه از  NSGA-IIاست. در مسئله چند هدفه از  

. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان گیران و مدیران بحران ارائه شددر نهایت روشی کارآمد و مفید برای تصمیم

ی هابرای تخلیه به خصوص برای شبکه ینشانهای آتشهای بصری برای انتخاب بهترین شیرراه حلداد که استفاده از 

( با استفاده از یک روش نوین که مبتنی بر Poulin et all.2008) پولین و همکارانپیچیده راه حل قابل قبولی نیست. 

ترین مکان برای ایزوله نمودن شبکه را العمل بود با فرض مشخص بودن محل تزریق آالینده، مناسبیکسری دستور

و  Poulinهای آلوده را خارج کند. ایشان در این مقاله، پژوهش پیدا کردند به نحوی که بتواند بیشترین مقدار از آب

ها متمرکز بر مدیریت ارائه داده بودند گسترش دادند. فرآیند بکار گرفته شده توسط آن 2006همکاران را که در سال 

های مناسب از پخش آلودگی جلوگیری شده و نیز با بازکردن قطع و وصل و به نحوی بود که با بستن شیر هایشیر

های بزرگ و در این پژوهش دو شبکه با اندازه .وارد قسمت ایزوله شود های مناسب دیگر آب تمیز و بدون مشکلشیر

های عملیاتی با قطع این شناسایی کردند تا تیمهای قطع و وصل را ای از شیرو در نهایت مجموعهکوچک را بررسی 

سازی برای حل مسئله بهینه 1390نامه خود در سال نجفی در پایانها مناطق بیشتری را از آلودگی حفظ کنند. شیر

در این پژوهش  را بررسی کرد. EPANET افزارنرم 3مدیریت پیامد با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان مثال شماره 

ها در محل حمله و بدون در نظرگرفتن عدم استفاده شد که در دو حالت در نظر گرفتن عدم قطعیتدو روش  از

. این مسئله به صورت تک و دو هدفه با اهداف حداقل کردن جرم آالینده مصرف شده، حداقل گشتها حل قطعیت

ی مطالعه شد. نتایجی که از این مطالعه های آلوده و حداقل کردن زمان بازگشت شبکه به حالت عادکردن تعداد گره
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گیرنده گیری را برای تصمیماینگونه مسائل، تصمیم ها دربدست آوردند نشان داد که در نظر گرفتن تمام عدم قطعیت

برای مدیریت پیامد در زمان کوتاه  امکان راکند و همچنین مشخص بودن محل تزریق در شبکه بهترین آسان می

   .کندفراهم می

یکی از اهداف اصلی مدیریت پیامد، تخلیه سریع آلودگی از شبکه است تا مناطق و جمعیت کمتری درگیر آلودگی 

شوند تا نزدیک منبع آلودگی، باز می ینشانهای آتششود. اگر منبع تزریق آلودگی مشخص شده باشد در اینصورت شیر

شود تا وصل نزدیک به منبع آلودگی نیز بسته می های قطع وهمچنین شیر .آلودگی به سرعت از شبکه تخلیه شود

وجود مانع از انتشار آلودگی به نقاط دیگر شبکه شود. ولی در بسیاری از موارد اطالعاتی از محل و زمان تزریق آلودگی 

ها است. در این شرایط دهند و اطالعات ما فقط در حد اطالعات سنسورها، هشدار آلودگی میو فقط سنسور ندارد

دارد.  پیچیده و منطقیگیری نیاز به تصمیم برای باز کردن در زمان مناسب ینشانهای آتشبهترین شیرنتخاب ا

در زمان مناسب با فرض  ینشان( با هدف انتخاب بهترین شیر آتشShafiee and Zechman, 2014 ) شفیعی و زچمن

حوادث آلودگی را دند. ایشان در این مطالعه در ابتدا را بررسی کر Mesopolisنامعلوم بودن منبع آالینده،  شهر مجازی 

سازی نیز از سازی و لیستی از حوادث آلودگی را بدست آوردند. برای بهینهاساس توزیع احتمال مونت کارلو شبیهبر

شیر به  –گیری سنسور از دو سنسور استفاده شده است. برای حل مسئله از روش درخت تصمیم والگوریتم ژنتیک 

شوند هایی که در طول رویداد آلودگی فعال میها براساس نظم سنسورای از شیرعنوان روشی برای باز کردن مجموعه

در درخت اول؛ اگر  .های مختلف مشخص شدپذیریشیر با ریسک –گیری سنسور استفاده کردند. سه درخت تصمیم

شود که در این ها آغاز میقدامات برای باز و بسته کردن شیرالفاصله عملیات و اب ها فعال شودفقط یکی از سنسور

ها فعال شود عملیات باز و بسته کردن حالت استراتژی سریع و بدون ریسک است. در درخت دوم؛ اگر یکی از سنسور

سوم در درخت  پذیر معروف است.شود که به استراتژی خطرناک و ریسکها بعد از فعال شدن سنسور دوم آغاز میشیر

دهد اقدامات اولیه را تا فعال شدن سنسور دوم که استراتژی سازگار و قابل انطباق است وقتی سنسور اول هشدار می

دار است و روش سازگار ثرتر از اقدامات ریسکمؤ ،ردند نشان داد که اقدامات سریعنتایجی که بدست آو .دهدانجام می

 –گیری سنسور گی شبکه آب است و همچنین روش درخت تصمیمروشی منطقی برای حل مسائل مدیریت پیامد آلود

 های فعال توسعه داد. های بزرگ و برای تعداد زیادی از سنسورتوان در شبکهشیر را می

های گیران و تیمبرای تخلیه آلودگی از سیستم پس از تشخیص آلودگی، توسط تصمیمالزم عملیات و اقدامات 

و تخلیه را انجام دهند تا از  مدیران باید در کوتاهترین زمان، عملیات شستشوگیران و شود. تصمیمعملیاتی شروع می

( برای Bashi et al,2018انتشار آلودگی به نقاط مختلف شبکه جلوگیری کنند برای این منظور  باشی و همکاران )

سخ عملیاتی استفاده کردند تا هدفه برای حداقل کردن زمان پاسازی چندهاز بهینشستشو و تخلیه آلودگی از شبکه 

ها تا ها و پمپدر مطالعات گذشته فرض بر این بود که وضعیت شیر خطرات آلودگی به سالمت جامعه به حداقل برسد.

سازی و در هرگام ها تا پایان دوره شبیهها و پمپماند. در این پژوهش وضعیت شیرسازی ثابت باقی میپایان دوره شبیه

های متفاوتی د وضعیتتوانهای مختلف میشیر ،زیرا به دلیل تغییر توپولوژی شبکه در هر مرحله .کندزمانی تغییر می

نویسی پویا در واقع سیستم را پویا در نظر گرفتند. با در نظر گرفتن این شرایط برای حل مسئله از برنامه .دداشته باش

(DPو الگوریتم ) ژنتیک  سازبهینه(GAدر دو شبکه با ان )های کوچک و بزرگ برای به حداقل رساندن تابع هدف دازه

های متفاوت براساس زمان اجرا و دقت باهم استفاده کردند و درنهایت نتایج بدست آمده را برای هرشبکه با اندازه

از لحاظ دقت و زمان اجرا نسبت به  DPهای تصمیم کم باشد مقایسه کردند. نتایج نشان داد که اگر تعداد متغیر

پس  .دهدبرتری خود را از دست می DPهای تصمیم کند ولی با افزایش تعداد متغیربهتر عمل می GAالگوریتم 

 های تصمیم زیاد توصیه نکردند.های بزرگ با متغیررا برای شبکه DPاستفاده از 

عملیات الزم را  ،سریعگیران و مدیران بحران باید کنند تصمیمدهنده، آلودگی را اعالم میهای هشداروقتی سنسور
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شود و مواد گیری، اعزام نیروها و انجام اقدامات الزم، باعث باالرفتن زمان واکنش میبا این حال تصمیم .انجام دهند

گیران و مدیران بحران قبل از انجام هرگونه به همین دلیل تصمیم .یابدآالینده به سرعت در شبکه گسترش می

کنندگان هشدار بدهند تا قبل از اینکه مواد آالینده های اجتماعی به مصرفها یا شبکهرسانهعملیاتی باید با استفاده از 

کننده برسد از مصرف آب آلوده جلوگیری شود یا حداقل، جمعیت کمتری را  آلوده کند. در وضعیت به دست مصرف

ندگان و تراکم جمعیتی متفاوت کنها و تقاضای هر گره با توجه به نوع مصرف، جنس و سن مصرفعادی شبکه، نیاز

دهند، در کنندگان هشدار میگیرد مدیران بحران به مصرفاست. وقتی شبکه در وضعیت بحرانی آلودگی قرار می

       سازی یابد. تغییر تقاضا در طول شبیهکننده کاهش مینتیجه تقاضا در هر گره به دلیل کم شدن مصرف، توسط  مصرف

( برای Shafiee and Zechman, 2012شفیعی و زچمن )کند. تفاوتی را در شبکه ایجاد میهای هیدرولیکی مالگو

 EAو از الگوریتم  ABMهای اجتماعی، انسانی از سازی یک رویداد آلودگی شبکه آب و تأثیر تعامالت و رفتارشبیه

برای شستشو و تخلیه شبکه از ، جهت باز و بسته کردن هر شیر ینشانهای آتشای از شیربرای شناسایی مجموعه

کنندگان در معرض آلودگی با در نظر آلودگی استفاده کردند. هدف از طرح این پژوهش حداقل کردن تعداد مصرف

سازی الگوی هیدرولیکی به دلیل دریافت هشدار است. برای حل این کننده و تغییر شبیهگرفتن کاهش تقاضای مصرف

گره،  1588نفر در نظرگرفتند. سیستم آبرسانی شبکه دارای  150000ا جمعیت را ب Mesopolisمسئله شهر مجازی 

های کننده آرسنیک، در سه رویداد مختلف با آلودگیپمپ است. ماده آلوده 69لوله و  3426شیر قطع و وصل،  1511

مکان یم )متغیر تصمرا در سه دسته  ینشانهای آتشباال، متوسط و کم به نقاط مختلف شهر تزریق شد. استراتژی شیر

نشان فقط های آتششیر ندن( بدست آوردند. با استفاده از استراتژی، زمان بازکردن و مدت زمان باز ماینشانشیرآتش

ای از قوانین های آلودگی، کتابخانهای از رویدادهای مختلف در شبکه برای مجموعهبراساس فعال کردن سنسور

را  ینشانهای آتشگیرنده با استفاده از این کتابخانه شیرن کردند تا تصمیمتعیی ینشانهای آتشاستراتژی شیر

ان داد که اثر تصادفی . نتایج این پژوهش نشنباشدسازی در دنیای واقعی سازی و بهینهشناسایی کند و نیازی به شبیه

در مقایسه با حالتی که هیچ نوع عملیاتی برای  EAسازی گذارد و بهینهبر نتایج تأثیر نمی ABMسازی شبیه در

کنندگان در معرض آلودگی شستشو و تخلیه آلودگی انجام نگرفته باشد روشی مؤثر و کارآمد برای کاهش تعداد مصرف

( با ارائه مدل Shafiee and Zechman, 2017 شفیعی و زچمن ) توان در دنیای واقعی از آن استفاده کرد.است و می

ABM اعی های اجتمکردند تا اثرات آلودگی شبکه و نحوه مقابله بهینه با آن را در یک مدل که ترکیبی از  رفتار سعی

بر سالمت جامعه بررسی نمایند. در این مطالعه منطقه مورد مطالعه یک شهر فرضی با  و تکنولوژی در نظر گرفته بود

مصرف به عنوان یک متغیر بر اثر انتشار خبر آلودگی مساحت و جمعیتی متوسط و یکی از اهداف اصلی اعمال تغییر 

های مختلف آلودگی برای رسیدن به تر این مطالعه حالتدر شبکه در نظر گرفته شده است. جهت انجام هرچه دقیق

ها و فعال شدن های آلودگی طبق اطالعات حاصله از سنسورسازی و سناریواین هدف با  مدلسازی مونت کارلو شبیه

کنندگانی ها از تعداد مصرفای و موفقیت آنهای مقابلهبندی شد. در این پژوهش جهت بررسی استراتژیطبقهها آن

کارانه و شود به صورت کلی محافظهها اعمال میاند. استراتژی که بر دریچهاستفاده شد که در مقابل خطر حفاظت شده

تحقیق اثرات انتشار اخبار آلودگی از طریق تلوزیون و رادیو اعالم تواند انجام پذیرد. در این گیری انطباقی میبا تصمیم

های اجتماعی نیز در ها، اثرات شبکهتر بودن خروجیگرایانهشد. در نهایت در این پژوهش پیشنهاد شد که جهت واقع

ل شبکه با در ( برای حداقل کردن غلظت آلودگی کBaranowski et al, 2008بارانوسکی و همکاران ) نظر گرفته شود.

سازی تا پایان دوره به صورت تک هدفه از الگوریتم ژنتیک استفاده کردند. دو نظر گرفتن تغییر تقاضا از آغاز دوره شبیه

گره و  8با   EPANETشبکه اول، مثال شماره یک  .های تصمیم متفاوت را مورد بررسی قرار دادندشبکه با تعداد متغیر

لوله است. در این مسئله  34گره و  16ایاالت متحده امریکا با  Anytownلوله و شبکه دوم، شبکه پیچیده در  12

( بهینه شده بود. یک ساعت بعد از تشخیص آلودگی توسط Ostfeld, 2004ها از قبل توسط استفلد )های سنسورمکان



 

 

، عملیات و ینشانهای قطع و وصل و آتشها و دستکاری وضعیت شیرسنسورها، با در نظرگرفتن تغییر تقاضای گره

ترین حالت در شبکه اول با بسته شدن دو شیر قطع و وصل و تغییر تقاضا در یک شود. بهینهمدیریت بحران شروع می

 تریندهد و بهینهدرصد تقاضای کل شبکه را افزایش می 73درصد غلظت کل شبکه را کاهش و  95گره است که 

 12درصد غلظت کل شبکه کاهش و  54گره است که  4لوله و تغییر تقاضا در  4حالت در شبکه دوم با بسته شدن 

نویسی خطی صحیح مختلط با نتایج برنامه GAیابد. نتایج حاصل از الگوریتم درصد تقاضای کل شبکه افزایش می

(MINLPمقایسه شد که نشان )دو روش است. همچنین نویسندگان تحلیلی  دهنده نتایج مشابه و نزدیک بهم این

های واکنش متفاوت ارائه دادند. درواقع تأخیر در زمان واکنش، غلظت کل شبکه را به دلیل زمان جالب با درنظرگرفتن 

 دهد یعنی رابطه عکس،  بین کاهش درصد غلظت و تأخیر زمان واکنش وجود دارد.مصرف کاهش می

ا انجام اقدامات و عملیات برای تخلیه آلودگی از شبکه آب که شامل باز و بسته در بسیاری از موارد ممکن است ب

ها است، شرایط بحرانی برای شبکه ایجاد شود. یکی از این شرایط بحرانی، ها و خاموش و روشن کردن پمپکردن شیر

شار کم شود که در این حالت ها از مقدار حداقل فها است بطوریکه فشار در برخی گرهایجاد فشار کم در برخی از گره

برای این منظور برخی از محققان تخلیه آلودگی از شبکه را با در نظر گرفتن  .شودباعث بدتر شدن شرایط شبکه می

 افشار و مارینوترین حالت را برای تخلیه آلودگی از شبکه در نظرگرفتند. سازی و در نهایت بهینهحداقل فشار شبیه

(Afshar and Marino, 2014) مدیریتی مناسب پس از  هدفه سعی نمودند تا راهکارهایبا تعریف یک تابع چند

انجام شده بود که در آن با اعمال  EPANETافزار نرم 3آلودگی بررسی نمایند. این مطالعه بر روی مثال شماره 

 تژیسعی شده بود تا استرا PDNSنظر گرفتن وجود فشار کم در شبکه با استفاده از مدل دربا و  HBMOالگوریتم 

و حل معادالت   HBMOباشدکه مدل ترکیبیمدیریت بهینه حاصل شود. نتایج این تحقیق حاکی از این مسئله می

ظفری و  ثر واقع شود.کارهای مدیریتی پس از آلودگی مؤتواند در ارائه راهمی PDNSشبکه در فشار کم با استفاده از 

برای حل مسئله   PSOسازی ( و بهینهPDAسازی هیدرولیکی تحلیل فشار )از شبیه (Zafari et al, 2017همکاران )

شبکه توزیع آب شهری شهرستان سبزوار استفاده کردند. برای حل این مسئله دو حالت را در نظرگرفتند. حالت اول، 

شود. در حالت اول خطرناک و حالت دوم، زمانی است که آلودگی خطرناک وارد شبکه میزمانی است که آلودگی غیر

 PDAساز شبیه نتایج بدست آمده نشان داد که مدل .هدفه و در حالت دوم تابع هدف ، تک هدفه استتابع هدف چند

بیشتر مطالعات قبلی با روش متداول تقاضا محور  از آنجایی که .توانایی قابل قبولی در کاهش خسارت به شبکه دارد

(DDA و مستقل از فشار )اند. بنابراین روش شده بررسیDDA هایی که دارای فشار منفی است ناکارآمد و غیرقابل در گره

 قبول است.

ها از شبکه آب کارایی روش فالشینگ یک طرفه را در خروج آلودگی (Deuerlein et al, 2014) درولین و همکاران

کار مناسبی جهت تواند راهرود مییبه کار م جهت رفع رسوبات موجود در شبکه این روش که عمدتاً  .بررسی نمودند

ها به تخلیه لوله بندیو زمان بندیای ارائه گردیده که در آن ترتیبها به گونهها از شبکه باشد. مدل آنتخلیه آلودگی

های قبلی شبکه تضمین شده باشد که جهت نیل به عاری از آلودگی در قسمت سیال گیرد که وجودای انجام میگونه

 فرعی متصل به این  هایمسیراصلی شناسایی شده و پس از آن  هایمسیراست که ابتدا پیشنهاد شدهاین هدف 

های رسوبی و مواد جامد گونه که ذکر گردید این روش جهت تخلیه ناخالصیهای اصلی تخلیه شوند. اما همانشاخه

زمان  که در صورت وقوع آلودگیود در حالیشتواند بهتر عمل نماید چرا که در این مطالعه زمان تخلیه لحاظ نمیمی

  .کندتر شبکه سالمتی جامعه را تضمین میتخلیه هر چه سریع زیرا ،بسیار مهم استتخلیه 

با بررسی مطالعات مختلف در این پژوهش این نتیجه حاصل شد که تحقیقات انجام شده برای مدیریت پیامد 

( به شرح 1-2در جدول ) ست و دارای نواقصات متعددی است.ه توزیع آب شهری بسیار محدود اآلودگی در شبک

 مختصری از تحقیقاتی که در این پژوهش بررسی شده اشاره شده است.
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Abstract 

Research Aim: In recent years, with the spread of terrorism, the risk of a chemical attack on urban water 

distribution networks has been increased. Therefore, protecting urban water networks from the onset of 

deliberate chemical pollution is nowadays one of the most fundamental and important steps in the quality 

management of these systems. When a hazardous pollutant enters the water distribution system, it quickly 

spreads to all parts of the network. Once the contamination has been identified, a set of optimized practices 

and actions should be taken in a short time to eliminate the pollutants from the network and minimize the 

consequences. Emergency evacuation is a critical and complex method which can guarantee to maintain the 

general health of the community through optimal operations. Studies on outcome management so far have 

been very limited and have numerous drawbacks. In this study, to upgrade the management methods of the 

polluted water network, single and two-objective functions have been used in several scenarios in 

combination with a simulator-optimizer model. 
Research method: In this study, single-objective functions are investigated in three scenarios. The two-

objective functions are also investigated in three conditions and the uncertainty technique is used to 

minimize maximum regret. In the first scenario, the status of valves, hydrants, and pumps from the 

beginning of the simulation until the end of the simulation period is investigated in two states. In the first 

case, the opening and closing are intermittent, and in the second case, the opening and closing occur only 

once at the beginning of the simulation period and remain constant until the end of the simulation period. 

The second scenario, considering the changes in consumption pattern for different states relevant to 

decreasing and increasing consumption, and the third scenario is investigated by considering the multiplicity 

of contamination injection points with the total contaminant mass remaining constant. For these scenarios, 

the functions were optimized to minimize system return to normal, minimizing the amount of contaminated 

water consumed, and minimizing the number of contaminated nodes using the genetic algorithm. Changes in 

different objective functions were examined by substituting each parameter. The NSGA-II two-objective 

genetic optimization algorithm was used. Regarding the uncertainties in the solved problems, the regression 

function was investigated for the three functions mentioned in the previous section and considering the 

uncertainties in the contaminant charge injection points, the uncertainty in the amount of contaminant load 

and the uncertainties in the contaminant charge injection pattern.  
Findings: In this study, alternately opening and closing valves and pumps improved the target function to 

minimize system return time by about 10 percent, and the target function to minimize the amount of 

contaminated water consumed by approximately 20 percent, but the objective function does not change the 

minimization of the number of infected nodes. Considering the change in consumption pattern by reducing 

consumption, the objective function changes the consumption by minimizing the amount of contaminated 

water consumed by up to 50%, however, as the consumption pattern increases, this function changes the 

target by up to 40%. If instead of one injection point, the three contamination points enter the grid, the 

objective function will minimize system return time to 5% and the objective function to minimize the 

amount of contaminated water consumed by 23%. 
Conclusion: The alternation of opening and closing of valves and hydrants, as well as the state of pumps, help 

to improve the target functions to an acceptable extent. The change in consumption pattern by increasing the 

opening of residential valves provided that water is consumed for household purposes other than drinking 

leads to a significant improvement in the three objective functions mentioned. The change in consumption 

pattern by increasing the opening of residential valves indicates that water is consumed for household 

purposes other than drinking leads to a significant improvement in the three objective functions mentioned. 

Multiple contamination injection points, even assuming the total volume of contamination inflows into the 

system, can worsen the system conditions and the objective function of the target. In two-objective 

functions, by comparing the value of the y-axis function, it was possible to compare the rate of change of 

functions and the obtained results were measured. Such results show the efficiency of the regret method in 

considering uncertainties for the three objective functions. 

Keywords: Consequence management, Single-Objective, Multi-Objective, Urban Water Distribution Network, Injection 

pollution, Arsenic , Valves, Hydrants, Pumps. 
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