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استفاده مجدد از آب بازیافتی براي جبران کمبود آب بهویژه در
مناطق با محدودیت منابع آب ضروري است .عالوهبر این،
تخصيص آب بازیافتی به متقاضيان مختلف یکی از چالشهاي
عمده در مدیریت منابع آب است .با توجه به پيچيدگی مسئله
تخصيص آب ،استفاده از روشهاي معمول نمیتواند تخصيص
بهينه با درنظر گرفتن معيارهاي چندگانه را براي رسيدن به
حداکثر مزایا یا حداقل هزینهها و خطرات تضمين کند .وزندهی
گزینههاي متقاضی آب یکی از مهمترین مسائل در تخصيص است.
در این تحقيق استفاده از روش ( AHPتحليل سلسله مراتبی)،
 TODIMاصالح شده (تصميمگيري تعاملی و چندمعياره)،
بهعنوان ابزار پيشپردازنده استفاده شده است .وزندهی حاصل از
این روشها با مدل برنامهریزي آرمانی ترکيب شده است تا بهترین
تخصيص آب بازیافتی بهدست آید TODIM .روشی براي درنظر
گرفتن ترجيحات ریسک تصميمگيران براساس نظریه پـيشنگري
در وزندهی گزینهها است .در روش  ،TODIMوزندهی حداکثر
و حداقل گزینهها دقيقاً صفر و یک است و نتيجه خروجیها
متناسب نيست ،لذا آب بازیافتی نمیتواند براي گزینه حداقل
تخصيص یابد .همچنين نمیتوان نتایج وزندهی این روش را با
تکنيکهاي بهينهسازي چندهدفه مانند برنامهنویسی آرمانی
ترکيب و از آن براي بازتاب ترجيحات ریسک تصميمگيران
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استفاده نمود .اینها نواقص اصلی تکنيک  TODIMاست .روش
 TODIMاصالح شده که در این تحقيق پيشنهادشده است ،حذف
صفر و یک در وزندهی گزینهها و نرمالسازي متناسب را مورد
توجه قرار داده است .در نهایت ،مقایسه  TODIMاصالح شده و
روش  AHPمورد بحث قرار گرفته است .در این مطالعه ،همچنين
براساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ،از ماتریس لئوپولد
 Leopoldبراي انجام ارزیابی اثرات زیستمحيطی و تعيين
تخصيص بهينه استفاده مجدد آب براي چندین ذینفع در نجفآباد
اصفهان استفاده شده است .نتایج نشانداده که رویکردهاي
مدلسازي ترکيبی یک مجموعه منطقی و توانا براي تحليل
حساسيت ارزشگذاري متغيرها در تخصيص بهينه ارائه میدهد.
در منطقه مورد مطالعه ،با توجه به حجم پساب توليدي که برابر
 420ليتر بر ثانيه است ،تخصيص بهينه استفاده مجدد آب
بازیافتی با استفاده از آبياري فضاي سبز شهر  ،120آبياري
کشاورزي  150و براي استفاده آب بازیافتی در صنعت  150ليتر
بر ثانيه بوده است.
کلمات کلیدی :تخصيص آب بازیافتی ،ماتریس ،Leopold
 ،TODIM ،AHPبرنامهریزي آرمانی
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رتبه دوم پنجمین دوره مسابقه پایاننامه برتر در مقطع کارشناسی ارشد ،سال 1399
(برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران)
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نشت در سامانههای آبرسانی باعث بروز مشکالتی از قبیل
هدررفت آب بهعنوان یک منبع ارزشمند ،اتالف انرژی و ورود
آلودگیهای ثانویه به داخل شبکه میشود .درنتیجه از لحاظ
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی با اهمیت است .بهدلیل
پرهزینه و زمانبر بودن و نیاز به نیروی متخصص روشهای رایج
نشتیابی ،اخیرا روشهایی که با مقایسه نتایج شبیهسازی
هیدرولیکی و نتایج اندازهگیریهای میدانی (توسط دبی یا
فشارسنجی) شبکه به تعیین محل یا محدودة نشتها میپردازند،
در حال گسترش هستند .با اینحال ،مطالعات انجامشده کافی
نبوده و دارای محدودیتهای فراوان عملیاتی و اجرایی است .در
این پایاننامه ،چهار روش جدید در این خصوص معرفی شده و با
توجه به مزایا و معایب هرکدام ،روش برتر از بین آنها انتخاب
شده است .این روشها بهترتیب شامل ،ترکیب روش پلهای با
الگوریتم کرم شبتاب ،تحلیل رفتار خط تراز هیدرولیکی،
واسنجی همزمان مصارف گرهی و زبری لولهها با الگوریتم رقابت
استعماری ) (ICAو ترکیب روشهای دوم و سوم با در نظرگیری
عدم قطعیتها است .در این پژوهش از نرمافزار شبیهساز
هیدرولیکی  EPANETاستفاده شده و روشهای مذکور در محیط
نرمافزار  Matlabکدنویسی شدهاند .از بین روشهای پیشنهادی،
روش چهارم کاملتر است .در این روش ،نخست بر اساس نتایج
رفتارشناسی خط تراز هیدرولیکی جریان در حالت وجود و عدم
وجود نشتها (توسط روش دوم) ،ناحیة بیشترین نشتهای شبکه
یافت میشود .سپس با تقسیم آن ناحیه به چند زیرناحیة مجازی،
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احتمال وجود نشت (و درنتیجه درصد آن) در هریک از زیر نواحی
برآورد میشود .از سوی دیگر در این روش عدم قطعیتهای
مربوط به مصارف پایه گرهی و خطای دستگاههای اندازهگیری
بهروش مونتکارلو ،اعمال میشود .با توجه به ماهیت تصادفی
الگوریتم بهینهسازی استفادهشده در مرحلة واسنجی ،این روش
در ساعتهای مختلفی از شبانهروز اجرا شده و سپس نتیجة نهایی
گزارش میشود .روش پیشنهادی محدودیتی به تعداد نشتهای
همزمان ندارد .میتواند هم از دبیسنج ،هم از فشارسنج و هم از
ترکیب آن دو استفاده کند .با توجه به اینکه زبری لولههای شبکه
با گذشت زمان تغییر میکند ،این روش عدم قطعیت در زبری
لولههای شبکه را بهعنوان یکی از عوامل موثر در واسنجی لحاظ
نموده و به برآورد ضرایب زبری موجود لولهها میپردازد .روش
پیشنهادی در دو شبکه نمونه ،در سناریوهای مختلف وجود نشت
(ازنظر تعداد و مقدار) و همچنین در شبکة آبرسانی مجتمع
مسکونی کوی فرهنگ (واقعشده در منطقه  2استان تهران)،
موردبررسی قرارگرفت .نتایج نشان داد که روش پیشنهادی
مستقل از تعداد نشتهای همزمان ،اولویت وجود نشت در هر
ناحیه (یا زیر ناحیه) شبکه را بهدرستی برآورد مینماید .این روش
میتواند مورد استفاده بهرهبرداران شبکههای آبرسانی قرار گیرد.
کلمات کلیدی :یافتن محدودة نشت ،واسنجی ،الگوریتم رقابت
استعماری ،عدم قطعیت ،تراز هیدرولیکی جریان ،سامانههای
آبرسانی.

87

سال ششم ،شماره  ،1بهار 1400

