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 خالصه

 یاستفاده از روش های معمول برای شناسایی و کاهش نشت آب در شبکه های توزیع پر هزینه و زمان بر می باشند، لذا در سال های اخیر روش ها

کالیبراسیون فشار های گره ای مورد توجه قرار گرفته اند. روش کلونی مورچه ها یکی از ابزارهای بسیار مفید برای بهینه یابی نشت یابی مبتنی بر 

مل امی باشد که در کالیبراسیون شبکه های توزیع مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق مقدار بهینه برای شاخص های کلونی مورچه ها ش

( مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس تحلیل های انجام شده مشخص η( و ضریب راهنمای کاووشی) ضریب مطلوبیت β(، بتا )α)ضرایب آلفا 

یدن به جواب تواند در جهت رسینه برای ضریب راهنمای کاووشی میشد که آلفا و بتا تاثیر خیلی کمی در نشت یابی دارند، ولی انتخاب مقدار به

  اثیر گذار باشد.واقعی بسیار ت

 

 فشارسنجی، روش کلونی مورچه ها، کالیبراسیونآب به حساب نیامده،: کلمات کلیدی

 
 

  مقدمه .1

 
ا استفاده از شبکه ها ب با توجه به هزینه های اقتصادی باالی تامین آب شرب و بهداشتی و محدودیت های منابع آب، کنترل و کاهش آب به حساب نیامده در

. نشت آب در شبکه های توزیع به عنوان مولفه اصلی در آب به حساب نیامده به شمار می رود. اخیرا در بسیاری از [1]بسیار مهم است مختلفروش های 

ها، ساختمان ها و . وجود نشت در شبکه های توزیع باعث خسارت به جاده[2]و تجربه های مفیدی حاصل شده است کشور ها به این مساله توجه شده است

 ین تاسیسات زیرزمینی خواهد شد، از این رو جلوگیری از هدر رفت آب از اهمیت باالیی برخوردار است.همچن

ا نشت ی آب به حساب نیامده به دو بخش تلفات فیزیکی وتلفات غیر فیزیکی تقسیم بندی شده است. تلفات فیزیکی میزان آبی است که به دلیل شکستگی و

شود و به دست مصرف کننده نمی رسد. همچنین میزان آبی که توسط مشترکین مصرف می شود ولی هزینه ای بابت آن میلوله ها از شبکه توزیع آب خارج 

ب کشور، حدود ضالپرداخت نمی شود را تلفات غیر فیزیکی می گویند. میانگین آب به حساب نیامده در ایران بر اساس آمار اعالمی توسط شرکت آب و فا

ابت و همکاران آب به حساب نیامده قسمتی از شبکه شهر گلبهار مشهد را مورد ارزیابی قرار دادند. آب به حساب نیامده در کل شبکه ث .[3]درصد می باشد 22

کشور می باشد. ثابت و همکاران به صورت جداگانه ز متوسط آب به حساب نیامده در کل درصد بیشتر ا 33درصد می باشد، این میزان تلفات،  22حدود 

ه بب به حساب نیامده فیزیکی و غیر فیزیکی شبکه گلبهار را محاسبه کردند که بیشترین سهم آب به حساب نیامده مربوط به نشت و بخصوص مربوط درصد آ

در در برخی از تحقیقات مقدار نشت زمینه  .[4]درصد بود 87درصد و نشت ناشی از شکستگی های لوله  22شکستگی های لوله بود. سهم نشت زمینه حدود

                                                 
 مهندسی مدیریت منابع آب دانشگاه بیرجند -دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران9

 هئیت علمی گروه عمران دانشگاه بیرجنداستادیار و عضو 2

  کارشناس ارشد مهندسی منابع آب شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی3
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محاسبه آن  و شبکه های توزیع آب را با پارامترهای قطرلوله، عمرلوله، جنس لوله، طول لوله ها و سایر مشخصات شبکه مرتبط کرده و روابطی برای برآورد

 .[2]کرده اند

های کالیبراسیون فشار مدل سازی و و روش های مبتنی [7-6]پرکاربردترین روش های نشت یابی به دو دسته کلی روش های نشت یابی نقطه ای 

ه در کمترین زمان و حداقل هزین نشت در شبکه را کههایی  روش منابع مالی، بندی می شوند. با توجه به محدودیت های منابع آب وتقسیم [11-9]گره ای 

 تفاده می شود . ای اسبه همین دلیل اخیرا از روش های مدل سازی و کالیبراسیون فشارهای گره تر هستند.شناسایی کنند مناسب

ثابت و همکاران با استفاده از ابزار داروین  .[12]مطرح شد1994در سال  4ت و چنگتکنیک های شناسایی و کالیبره کردن نشت اولین بار توسط لی

یک استفاده از روش الگوریتم ژنتکالیبراتور نرم افزار واترجمز بر روی قسمتی از شبکه گلبهار مشهد نشت های فرضی اعمال کردند. در نرم افزار واتر جمز 

یابی  این روش می تواند راهنمای خوبی برای نشتنشان داده شد که مناطق دارای نشت باال به خوبی شناسایی شده است و  ،شده است، طبق نتایج  بدست آمده

 .[13]موضعی باشد

بهترین قطر  [14] 6پیشنهاد شد. افشار 2توسط دوریگو 1992ل ها که با الهام گرفتن از زندگی مورچه های واقعی است، در ساروش کلونی مورچه

با استفاده از این روش قطر بهینه  [12] و همکاران 8استفلد .ها بدست آوردندبا کمک روش کلونی مورچه برای لوله ها و کمترین هزینه در طراحی شبکه را

یزدانی و همکاران با استفاده از روش بهینه سازی کلونی مورچه ها با کمک  ند.دورآفشار مناسب در شبکه توزیع به دست کنترل شاخص با را ها برای لوله

نصیریان  .[2]و برنامه بهینه سازی در نرم افزارمتلب به شناسایی موقعیت و مقدار نشت در هرگره پرداخته اند که نتایج خوبی حاصل شده است 2افزار ایپانتنرم

. [16]توانستند بهترین نقاط برای  فشار سنجی وهمچنین تعداد بهینه فشار سنج ها را بروی شبکه فرضی انیتون انجام دهندو مغربی با کمک روش کلونی مورچه ها 

دو روش الگوریتم ژنتیک و روش کلونی مورچه ها را با هم مقایسه کردند، روش کلونی مورچه ها  می تواند جایگزین مناسبی برای  [18]و همکاران  7مایر

 تم ژنتیک باشد.روش الگوری

و  9جمزدر مدلسازی آن از نرم افزارهای واتر شهر بیرجند کار شده است که D منطقه این مقاله به صورت موردی بر روی مدل ساخته شده شبکه در

رطرف تمام خطاها ب خطاهایی به صورت ناخواسته به وجود می آید که باید در پایان ساخت مدلمدل  یند ساختآکمک گرفته شده است. در فر 13اسآیجی

که در محیط ایپانت بشوند. برای استفاده از روش کلونی مورچه ها بین دو نرم افزار ایپانت و متلب باید ارتباط بر قرار شود، که در نهایت تحلیل هیدولیکی ش

 انجام می رساند.به کلونی مورچه ها را عملیات بهینه یابی  ،متلب در محیط نرم افزار کد برنامه نویسی می شود وانجام 

 

 روش شناسی         .2

 .    کالیبراسیون شبکه توزیع 1 -2
 

 . روابط کالیبراسیون شبکه در زیر آمده است:[17]به منظور تعیین مولفه های واقعی شبکه از روابط کالیبراسیون در شبکه های توزیع استفاده می شود

 جستجو برای : (1)
, , 1 1 1( , , ) ,..., ; ,..., ; ,...,i k t j tf m NI NJ NKx s i j k    

 با کمینه سازی: (2)   
2

1

 min
N

j j

j

f X Hobs Hsim


  

 با قیود: (3)
, , ,j t j t j tm m m      و      , 0,1k ts       و    i i if f f  

x ای از پارامترهای مدل،مجموعه( )f xگیری شده و مقادیر شبیه سازی شده توسط مدل را نشان بودن مقادیر اندازه تابع هدف است که مناسب

دهد. می
jHobs گیری شده در گره فشار اندازهj ،

jHsim سازی شده در گره فشار شبیهj   وN باشد. ها میتعداد گرهif  وif  به ترتیب حدود پایین

i ،tjmو باالی ضریب زبری برای لوله  tjmو  , به ترتیب NKو t،NI،NJدر زمان jبه ترتیب حدود پایین و باال برای ضریب تنظیمی مصرف گره ,

 باشد.ها و اتصاالت میها، گرهتعداد لوله

 باشد:به صورت زیر می ،دهدو راهنمای کـاوشـی ارتباط می 11که احتـمال انتخـاب را به فرومـونکلونی مورچه هارابطـه اصلی در روش 

                                                 
4 Liggett and Chen 
5 Dorigo 
6 Afshar 
7 Ostfeld 
8 Maier 
9 Water Gems 
10 ARC GIS 10.2 

11 Pheromone        
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 :آنکه در 

pij(t) احتمال آنکه مصرف گره ایi  برای گرهj  در تکرارt  ،انتخاب شود
ij مقدار فرومون برای مصرف گره ایi   در گرهj در تکرارt  ام

ننگام می شود. همچنیه باشد که بعد از هر تکرار بهمی
ij مقدار مطلوبیت )راهنمای کاوشی( برای مصرف گره ایi  و گرهj   .است که مقداری ثابت است

نشت نیستند، از مطلوبیت برای افزایش احتمال انتخاب  تعداد نشت های همزمان در شبکه محدود است و اکثر گره ها دارای در این تحقیق با این فرض که

 نیز برای کنترل ارزش نسبی شدت فرومون و مطلوبیت در هر انتخاب  βو α .می شود ورهای مشترکین( استفادهپایه در هر گره )برداشت شده از کنت مصارف

 می باشند.

 شود:بوسیله رابطه زیر انجام میمورچه ها به هنگام سازی فرومون به روش کلونی 

(2      ) 
ijijij tt   )()1(

 
)آن در که 1)ij t درتکرار مقدارفرومون( 1)t و

ij است. فرومون سازی هنگام مقداربه انتخاب  فرومون در ابتدای برنامه برای کلیه

گره  مربوط به یک مصرف ، در هر گره، فقط مقدار فرومونهر بار که جواب بهتری به دست آید ها درتمامی گره ها برابر یک است و در تکرار های مختلف،

گره ای که به جواب بهینه نزدیک تر است، مقدار ای افزایش می یابد یعنی در آن مصرف
ijافزوده می شود و احتمال انتخاب آن در تکرار  به فرومون آن

،ارف گره ایمی یابد. درحالی که برای دیگر مص های بعدی افزایش
ij.برابر با صفراست  

، مقادیر اولیه ای به آن اختصاص داده می شود و سپس با سعی و خطا بهترین مقادیر کلونی مورچه ها در ابتدای برنامهبرای تعیین پارامترهای روش 

در مقاله . [16]می شوند. برای  توضیحات بیشتر روابط باال به مقاله اصلی رجوع شودپارامتر ها که کمترین تکرار و بهترین برازندگی را داشته باشند انتخاب 

های روش کلونی مورچه هر یک از شاخص های مورد نظر را تغییر داده می شود و سایر شاخص ها در هر تحلیل ، برای مشخص شدن تاثیر شاخص حاضر

 ثابت در نظر گرفته می شود.
 

 نشت .    شاخص های شناسایی 2 -2

 

یند به آ گاهی اوقات در بین دو جواب مختلف بدست آمده از کالیبراسیون شبکه های توزیع، در یک جواب فشارهای محاسباتی که از تحلیل ها به دست می

چند شاخص برای  حقیقوجود دارد. در این ت دقت نشت شناسایی شدهفشارهای واقعی نزدیکتراند، اما با بررسی بیشتر مشخص می شود که اختالف زیادی بین 

  ارزیابی دقت نشت های شناسایی شده تعریف می شودکه در ادامه بیان خواهد شد.

های کاندید  مجموع مربعات تفاضل مقادیر مشاهداتی و محاسباتی مصارف گره ای را برای گره مجذور این شاخص (:Fdشاخص اختالف نشت گره ای )

  .(6)رابطه نشان می دهد نسبت به کل نشت شبکه نشت

(6) 
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ی زنشت شبیه سا simiL ،نشت دار گره هایاختالف نشت شبیه سازی شده با نشت واقعی در همه ی گره های کاندیدای نشت و Fd در این رابطه

 Nکل نشت فرضی اعمال شده در شبکه بر حسب لیتر بر ثانیه،  entLبر حسب لیتر بر ثانیه،   iنشت واقعی در گره  realiLبر حسب لیتر بر ثانیه،  iشده در گره 

 . گره می باشد 24با برابر  Nتحقیق در این  .گره های نشت دار می باشدهای کاندیدای نشت وتعداد گره

کی نقطه دارای نشت به گاهی نشت در موقعیت درست خود شناسایی نشده است. حال ممکن است نقطه ای در نزدی (: gFdشاخص اختالف نشت ناحیه ای )

عمال نمی تواند بین این دو تمایزی ایجاد کند. از این رو  Fdاشتباه نشت دار معرفی شود و یا نقطه ای در فاصله ای دور به اشتباه شناسایی شده باشد. شاخص 

مجموع مصارف یک ناحیه را  شد.  این شاخصهای شناسایی شده یک ناحیه را با مقدار واقعی آن مقایسه می کند معرفی  شاخص جدیدی که مجموع نشت

 کند.می ( در دو حالت مشاهداتی و محاسباتی مقایسه8مطابق رابطه )

(7) 

2

1

( )

100*

M

sim g i real g i

i

g

ent

L L

Fd
L








 



 

 اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار

 9315 مهر 8تا  6دانشگاه محقق اردبیلی، ، فنیدانشکده  گروه مهندسی عمران،
 

 4

 gFd   شده با نشت واقعی گروه ها در کل شبکه،  سازیاختالف نشت شبیهsim g iL نشت شبیه سازی شده در گروهi، real g iL نشت واقعی درگروهi، 

entL  ،کل نشت فرضی اعمال شده در شبکهM  می باشد. 6برابر با  تحقیقتعداد گروه ها در کل شبکه که در این 

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه   . 2-3

 
دقیقه طول شرقی نسبت به نصف النهار مبدا قرار  13درجه و  29شمالی ودقیقه عرض  23درجه و  32شهرستان بیرجند در جنوب استان خراسان و بین مدارهای 

 شود.بیرجند از شمال به شهرستان قائن، از غرب به فردوس و طبس، از جنوب به نهنبدان و از شرق به افغانستان محدود می . دارد

شهر بیرجند مورد مطالعه قرار گرفته است. شکل  Dنطقه شبکه توزیع آب شهری بیرجند به چندین شبکه مجزا تقسیم شده است که در این تحقیق م

 1191گره و  1143. این شبکه دارای مدل آن ساخته شده است  Water Gemsشهر بیرجند است به وسیله نرم افزار   D( شبکه توزیع آب منطقه 1شماره )

ویلیامز درنظر گرفته شده برای  -می باشد. ضریب هیزن (PE)و پلی اتیلن(AC) باشد. جنس لوله های بکار رفته در این شبکه اکثرا از دو نوع آزبست لوله می

و برای لوله های آزبست  133ساخت مدل با توجه به مشاهدات میدانی و با نظر کارشناسان شرکت آب و فاضالب شهر بیرجند برای لوله های پلی اتیلن برابر 

شیر فشار شکن نصب می باشد وتمام مصارف بر اساس قرائت کنتورهای مشترکین  3بیرجند،  Dمنطقه  در نظر گرفته شده است.در شبکه توزیع آب  112برابر با 

 روز برداشت شده است. 63در بازه حدود 

 

 
 شهر بیرجند D ناحیه -شبکه توزیع آب شهری -1شکل

 

لیتر بر ثانیه  7/231به شبکه  لیتر بر ثانیه و متوسط جریان ورودی 1/112، متوسط مصرف ناحیه  94کنتورهای مشترکین در دوره سوم سال  قرائت

آب به حساب درصد می باشد که این میزان از متوسط  43ثانیه و یا لیتر بر 8/76بیرجند برابر با  Dباشد. بر این اساس متوسط آب به حساب نیامده در منطقه می

مرداد سال 1ساعته( 24شهر بیرجند دربازه زمانی یک روزه ) D( تغییرات جریان ورودی به شبکه توزیع آب منطقه 2نیامده در کل کشور بیشتر است. شکل)

به این شکل حداقل جریان شبانه زیاد لیتر بر ثانیه اندازه گیری شده است. با توجه  232( متوسط ورودی جریان به شبکه برابر با 2را نشان می دهد. در شکل) 94

 است که ناشی از نشت آب به صورت تلفات فیزیکی می باشد.

 

 
 (49مرداد 1تغییرات جریان ورودی به شبکه در محدوده زمانی یک روزه )-2شکل 
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 نتایج .3

 

لکرد شبکه، تعدادی از گره ها شهر بیرجند ساخته شده است. برای صحت سنجی عم Dاین مقاله بر اساس مدل واقعی منطقه شبکه توزیع مورد بررسی در

های  نشت ه با وجودند و تعدادی ازگره ها به عنوان  نقاط فشارسنجی انتخاب می شوند. در نرم افزار ایپانت فشارهای حاصل از تحلیل شبکوشمی دار نشت

قرار داده می شوند. بعد ازاعمال تغییرات، نرم افزار متلب را اجرا کرده و با کمک نتایج  به عنوان مشاهدات فشار شوند و آن ها درکد متلبفرضی برداشت می

 را بررسی کرد.نشت یابی از تحلیل های شبکه می توان صحت یا عدم صحت نتایج برای مقدار مصرف شناسایی شده به دست آمده 

گره منتخب از  3لیتر بر ثانیه نشت زمینه اعمال شده و  1ل شبکه انتخاب شده است و به آن ها میزان گره به صورت پراکنده در ک 18برای این مهم 

لیتر بر ثانیه نشت متمرکز اعمال شده است. شبکه در دو حالت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. حالت اول  8گره که در یک ناحیه قرار دارند به میزان  18این 

  انجام شد. 6و حالت دوم موقعیت مکانی نشت در ناحیه 3مکانی نشت در ناحیهتحلیل شبکه در موقعیت 
 

 نتایج نشت یابی در شبکه .     3-1

 

، مطلوبیت و 14، برازندگی13، بتا12آلفاهای مختلفی انجام شد. شاخص های  تحلیل ،برای نشان دادن تاثیر شاخص های روش کلونی مورچه ها در نشت یابی

مورد  ، تحلیل ها را در دو ناحیه متفاوتبرای اطمینان از نتایج بدست آمدهگروه بندی مورد بررسی قرار گرفت.در بررسی های صورت گرفته در این مقاله، 

 ارزیابی قرار داده شده است.

است را نشان می دهد. همان طور که در شکل مشاهده می شود بهترین جواب  3که نشت در ناحیه  Fdgو  Fd( تغییرات آلفا در برابر شاخص های 3شکل )

( تغییرات آلفا در 4رخ داده است. در شکل ) 6/3در آن کمتر است در آلفا  Fdاست و در بهترین جواب که  1در آن از همه کمتر است آلفا برابر  Fdgکه 

در شکل  رخ داده است. 8/3و 1/3به ترتیب در آلفا  Fdو  Fdg( کمترین 4قرار دارد را نشان می دهد. در شکل) 6 برابر شاخص ها هنگامی که نشت در ناحیه

تحلیل 1/3به فاصله  1تا 1/3آن از زدر نظر گرفته شده است و پس ا 31/3و 331/3است. در ابتدا آلفا برابر با  2تا  331/3های زیر بازه انتخاب شده برای آلفا از 

( می توان گرفت بدین صورت 4( و )3( به طور کامل توضیح داده شده است. نتیجه ای که از شکل )8( و)6در روابط ) Fdgو  Fdم شد.  شاخص های ها انجا

از منطق خاصی پیروی نمی کند و به صورت قطعی نمی توان گفت که آلفا در یک عدد مشخص بهترین بر روی دقت نشت یابی شاخص آلفا تاثیر است که 

 آلفا تاثیر خیلی کمی در پیدا کردن جواب دارد.انتخاب پارامتر واب را خواهد داد . در واقع ج

  
  Fdgو Fdتغییرات آلفا دربرابر شاخص های  -3شکل

 (3)نشت در ناحیه

  Fdgو  Fdتغییرات آلفا در برابر شاخص های -9شکل

 (6)نشت در ناحیه 

 

 1است را نشان می دهد. معموال جواب هایی که برازندگی آن ها کمتر از  3( تغییرات آلفا در برابر برازندگی، هنگامی که نشت در ناحیه 2شکل )

، 6/3فاهای ( برازندگی هایی که از بقیه کمتر بودن و به جواب اصلی نزدیک تر است در آل2باشد، انتظار می رود که به جواب اصلی نزدیک باشد. در شکل)

 1قرار دارد. در این شکل برازندگی های کمتر از  6( تحلیل شده است با این تفاوت که نشت در ناحیه 4( مانند شکل)6بدست آمده است. شکل) 1/1و 8/3

( 2دیک هستند. اگر شکل )میزان برازندگی ها به هم نز 7/3تا آلفای 1/3رخ داده است ولی می توان گفت که در محدوده آلفای  3/3و 1/3فقط در آلفای 

                                                 
12 alfa 

13 Beta 
14 Fitness 
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ه ب ( با هم مقایسه شوند مشخص می شود که طبق تحلیل هایی که انجام شده و نمودار های آن ها رسم شده است از الگوی خاصی پیروی نمی کنند یا6و)

 می شود.  عبارت دیگر نتیجه حاصل از آن ها یکی نیست و در هر هر یک از آلفاهای مشابه، جواب های تا حدودی متفاوت دیده

 

  
 (6تغییرات الفا در برابر برازندگی)نشت در ناحیه  -6شکل (3تغییرات الفا در برابر برازندگی)نشت در ناحیه  -5شکل

 

بود  فت ایندر هر یک از نمودار های رسم شده بهترین جواب هایی که بدست آمده میزان آلفا در آن ها متفاوت است. انتظاری که از جواب تحلیل ها می ر

ی دهد م که در یک آلفای مشخص بهترین جواب ها وجود داشته باشد. ولی هیچ یک از تحلیل ها صورت گرفته از الگوی ثابتی پیروی نمی کنند، این نشان

ت که تمام ذکر اسکه اعداد به صورت رندم انتخاب می شوند و جواب های بهینه حاصل می شود و در این بین شاخص آلفا خیلی تاثیر گذار نیست. الزم به 

 تحلیل هایی که برای آلفا در قسمت باال توضیح داده شد برای بتا هم انجام شد و نتیجه آن با آلفا یکی بود.

و  3حیه ادر این قسمت به یکی از شاخص های دیگر روش کلونی مورچه ها به نام مطلوبیت پرداخته می شود. شاخص مطلوبیت هم مانند قسمت باال در دو ن

 13گروه تقسیم بندی شده است که با  6شت دار هستند بررسی می شود تا در شرایط یکسان بررسی شوند. در این مرحله شبکه توزیع آب شهری به که ن 6

 مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.  (η)مطلوبیت 

رار دارد را نشان می دهد. در این شکل نمودار مربوط به نشت های ق 3در زمانی که نشت در ناحیه میزان نشت در گروه ها با مطلوبیت های مختلف( 8شکل)

رچه ها، وواقعی در شبکه رسم شده است که این نمودار نشان دهنده میزان نشت در هر گروه است. برای نشان دادن تاثیر شاخص مطلوبیت در روش کلونی م

قرار دارد، به طور کلی  3( که نشت در ناحیه 8مطلوبیت انتخاب شد. در شکل ) 13مطلوبیت های مختلف را مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بدین ترتیب 

که قادر به شناسایی  دناحیه نتایج تحلیل ها نشان می دهد که توانسته اند ناحیه نشت واقعی را به خوبی پیدا کنند. البته در بعضی از مطلوبیت ها خطاهایی دار

 خطاها نسبت به دیگر گروه ها بیشتر است. 2و  1 نشت در گروه ها نبوده اند. مثال در گروه

قرار دارد را نشان می دهد. مطابق تحلیل هایی که در شکل  6در زمانی که نشت در ناحیه میزان نشت در گروه ها با مطلوبیت های مختلف( 7شکل)

است  ولی با  3ت. میزان  خطاها در این منطقه خیلی بیشتر از منطقه اس 6( به آن اشاره شد در اینجا هم انجام شد با این تفاوت که ناحیه نشت دار در منطقه 8)

 این حال هم قادر به شناسایی محل نشت شده است. 

ای تهدر گروه ها پیدا کرده است. نک در هر دو شکل با توجه به خطاهایی که در بعضی ازتحلیل ها وجودارد اما با قاطعیت محدوده نشت را به درستی

شکل وجود دارد منطقه دارای نشت است. با این که تحلیل ها در شرایط یکسان در هر دو گروه انجام شده است اما هنگامی که نشت در گروه که در این دو 

ت یابی مر نشاقرار دارد میزان خطاها خیلی کمتر است و دقت قابل قبولی دارد. از این نکته می توان به این نتیجه رسید که موقعیت نشت در شبکه هم در  3

را  82( در هر دو گروه به خوبی تمام نقاط را شناسایی کرده است و می توان در کد برنامه متلب شاخص مطلوبیت برابر η=82تاثیر گذار است. مطلوبیت)

ذار و کاربردی تاثیر گ در ادامه  باید گفت که شاخص مطلوبیت در روش کلونی مورچه ها خیلی انتخاب کرد و صحت نتایج بدست آمده از آن اطمینان داشت.

 می باشد.

  
 میزان نشت در گروه ها با مطلوبیت های مختلف-7شکل

 (3)نشت در ناحیه
 میزان نشت در گروه ها با مطلوبیت های مختلف-8شکل

 (6)نشت در ناحیه
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دهد. در این قسمت تاثیر تعداد نقاط  کاندید نشت را نشان می 31و  19( تحلیل مطلوبیت های مختلف در برابر برازندگی با 13( و شکل )9شکل)

رای پیدا بکاندیدای نشت در پیدا کردن جواب ها با کمک شکل های زیر بیان خواهد شد. هر چه قدر تعداد نقاط کاندید بیشتر شود برنامه کار سخت تری 

 است. 22تا  42ی درهر دو شکل در محدوده کردن جواب را دارد و محدوده جست وجو بیشتر می شود. با توجه به شکل های زیر بهترین برازندگ

  
 14تحلیل مطلوبیت های مختلف در برابر برازندگی با -4شکل

 کاندید نشت
 31تحلیل مطلوبیت های مختلف در برابر برازندگی با -11شکل

 کاندید نشت
 

 13شکل ها کامال مشخص است که زمانی که مطلوبیت کمتر از ( مطلوبیت در برابر زمان را دو ناحیه نشت را نشان می دهد. در این 12( و)11شکل های )

شود زمان به بعد زمان به حداقل می رسد و هر چه مطلوبیت بیشتر می 13است زمان نسبتا زیادی طول می کشد که برنامه متلب تحلیل شود ولی بعد از مطاوبیت 

 تحلیل طوالنی تر می شود. 

  
 (6تغییرات مطلوبیت در برابر زمان )نشت در ناحیه -12شکل (3تغییرات مطلوبیت در برابر زمان )نشت در ناحیه – 11شکل

 

 گیرینتیجه .4

 
اری هریک از ذبرای نشان دادن تاثیر پارامتر های کلونی مورچه ها در شبکه های توزیع آب شهری ، از روش هایی استفاده شده است که بتوانند میزان اثرگ

یلی تاثیر گذار خپارامتر ها را به خوبی مقایسه کرد. شاخص آلفا در این مقاله که تحلیل های مختلفی بر ای صحت نتایج بر روی آن انجام شد، نشان داد که 

زم به ذکر حاصل نشد. و ال نیست و هنگامی که تمام پارامتر های دیگر را ثابت در نطر گرفته شد و ناحیه نشت عوض شد باز هم نتایج دلخواه و مورد انتظار

زیابی واقع راست که تحلیل هایی که برای آلفا انجام شده است برای بتا هم صورت گرفت و نتایج خیلی خوبی بدست نیامد. در ادامه شاخص مطلوبیت مورد ا

وبی )راهنمای کاووشی (  مناطق دارای نشت را به خ شد که این شاخص بر خالف  آلفا و بتا تاثیر گذار در روش کلونی مورچه ها هستند.  با کمک این پارامتر

بهترین نتیجه را داشته است و با جواب های واقعی نزدیک تر  82می توان پیدا کرد و از بین مطلوبیت های که در این مقاله استفاده شده است، مطلوبیت برابر 

 است.
 

 مراجع .5
 

 یمهندس هیرنش "،اصطکاك یدائم ریبا درنظر گرفتن ترم غ یهای آبرسان ستمیس یابیدر نشت  سیفیفرمول ار یابیارز"(، 1393) ..تابش،مدزاده،زیجمش .1

 .168-122، 2هشمار ،42دوره  یدانشکده فن -عمران و نقشه برداری
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