
1400، بهار 1ششم، شماره ال س       86  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب      

 نامه برترپایان

1399سال ، دکترینامه برتر در مقطع رتبه اول پنجمین دوره مسابقه پایان

)برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران(

آزاد اسالمی دانشگاه 

واحد نجف آباد

 عمرانمهندسی  دانشکده

با درنظر گرفتن  یآرمان یزیراصالح شده و برنامه TODIM یهاروش بیپساب با استفاده از ترک نهیبه صیتخصعنوان: 

 Leopold سیماتر

 نگارش: بهنام فوالدی دهقی

 استاد راهنما: دکتر علی خوش فطرت

نژاداستاد مشاور: دکتر هستی هاشمی

 1399تاریخ: تابستان 

در  ژهویی براي جبران کمبود آب بهافتاستفاده مجدد از آب بازی

 ن،بر ایمنابع آب ضروري است. عالوه تمناطق با محدودی

هاي ی از چالشکی به متقاضيان مختلف یافتآب بازی تخصيص

منابع آب است. با توجه به پيچيدگی مسئله  تیرعمده در مدی

تخصيص  تواندهاي معمول نمیآب، استفاده از روش تخصيص

ظر گرفتن معيارهاي چندگانه را براي رسيدن به بهينه با درن

دهی و خطرات تضمين کند. وزن هانهحداقل هزی ای امزای حداکثر

. استمسائل در تخصيص  نتریی از مهمکمتقاضی آب ی هاينهگزی

)تحليل سلسله مراتبی(،   AHPتحقيق استفاده از روش  ندر ای

TODIM (، چندمعيارهگيري تعاملی و اصالح شده )تصميم

دهی حاصل از پردازنده استفاده شده است. وزنعنوان ابزار پيشبه

 ناست تا بهتری شدهآرمانی ترکيب  زيریها با مدل برنامهروش نای

روشی براي درنظر TODIM . ددست آیی بهافتتخصيص آب بازی

نگري پـيش هاساس نظریبرگيران تصميم سکگرفتن ترجيحات ری

دهی حداکثر وزن ،TODIMاست. در روش  هانهدهی گزیدر وزن

 هااست و نتيجه خروجی کدقيقاً صفر و ی هانهو حداقل گزی

حداقل  نهبراي گزی تواندی نمیافتمتناسب نيست، لذا آب بازی

روش را با  نی ایدهوزن جنتای توانچنين نمی. همابدتخصيص ی

ی آرمانی سنویسازي چندهدفه مانند برنامههاي بهينهتکنيک

گيران تصميم سکیرترکيب و از آن براي بازتاب ترجيحات 

است. روشTODIM نواقص اصلی تکنيک  هاناستفاده نمود. ای

TODIM حذف  ،شده استپيشنهادتحقيق  ناصالح شده که در ای

سازي متناسب را مورد و نرمال هانهدهی گزیدر وزن کصفر و ی

اصالح شده و TODIM  سهمقای ت،توجه قرار داده است. در نهای

چنين مطالعه، هم نمورد بحث قرار گرفته است. در ایAHP روش 

لئوپولد  سسازمان ملل، از ماتری داریپابراساس اهداف توسعه 

Leopold ی و تعيين محيطستی اثرات زیاببراي انجام ارزی

آباد در نجف نفعذی نبراي چندی آبتخصيص بهينه استفاده مجدد 

 کردهايداده که روینشان جستفاده شده است. نتایاصفهان ا

ی و توانا براي تحليل منطقمجموعه  کسازي ترکيبی یمدل

. دهدگذاري متغيرها در تخصيص بهينه ارائه میحساسيت ارزش

پساب توليدي که برابر  حجمدر منطقه مورد مطالعه، با توجه به 

تخصيص بهينه استفاده مجدد آب  ،ليتر بر ثانيه است 420

، آبياري 120شهر  سبزی با استفاده از آبياري فضاي افتبازی

ليتر  150ی در صنعت افتو براي استفاده آب بازی 150کشاورزي 

 بر ثانيه بوده است. 

، Leopold سماتری ،یافتتخصيص آب بازیکلمات کلیدی: 

AHP،TODIM آرمانی زيری، برنامه
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1399، سال کارشناسی ارشددر مقطع نامه برتر مسابقه پایان مین دورهپنج دومرتبه 

)برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران(

یبهشت دیدانشگاه شه

ستیزطیعمران، آب و مح دانشکده

آب و فاضالب گروه

یبا استفاده از روش واسنج یرسانآب یهاپنهان در شبکه یهامحدودة نشت افتنیعنوان: 

 نگارش: رضا معاشری

زادهمحمدرضا جلیلی قاضیراهنما: دکتر  استاد

 1398 تیرتاریخ: 

 لرسانی باعث بروز مشکالتی از قبیهای آبنشت در سامانه

منبع ارزشمند، اتالف انرژی و ورود  کعنوان یرفت آب بههدر

لحاظ  از جهدرنتی .شودبه داخل شبکه می هی ثانویهاآلودگی

 لدلی. بهاست تاهمی ی باطیمحستاجتماعی و زی ،اقتصادی

 جهای رایی متخصص روشروبه نی ازبر بودن و نیو زمان نههزیپر

ی سازهشبی جنتای سههایی که با مقایروش را  اخی ،یابینشت

 ای )توسط دبی یدانی میهایرگیاندازه جی و نتایکیدرولیه

 پردازند،ها میمحدودة نشت امحل ی نفشارسنجی( شبکه به تعیی

شده کافی مطالعات انجام حال،نای در حال گسترش هستند. با

ی و اجرایی است. در اتی فراوان عملیهاتیدودنبوده و دارای مح

خصوص معرفی شده و با  ندر ای دچهار روش جدی نامه،انپای نای

ها انتخاب آن نهرکدام، روش برتر از بی بو معای اتوجه به مزای

ای با روش پله بشامل، ترکی بترتیها بهروش ناست. ای دهش

 ،یکیدرولرفتار خط تراز هی لتاب، تحلیکرم شب تمالگوری

رقابت  تمها با الگوریزمان مصارف گرهی و زبری لولهواسنجی هم

ی رهای دوم و سوم با در نظرگیروش بو ترکی (ICA) عماریاست

 سازهافزار شبیپژوهش از نرم ن. در ایاست هاتعدم قطعی

 طهای مذکور در محیاستفاده شده و روش EPANET یکیدرولهی

 ،یشنهادهای پیروش ناند. از بیی شدهسینوکد Matlab افزارنرم

 جروش، نخست بر اساس نتای نتر است. در ایروش چهارم کامل

در حالت وجود و عدم  انی جریکیدرولرفتارشناسی خط تراز هی

های شبکه نشت نیشتربی ةها )توسط روش دوم(، ناحیوجود نشت

 ،یازمج ةیرناحبه چند زی هآن ناحی م. سپس با تقسیشودمی افتی

نواحی  راز زی کدرصد آن( در هری جهاحتمال وجود نشت )و درنتی

ی هاتروش عدم قطعی ندر ای گر. از سوی دیدشوبرآورد می

ی رگیهای اندازهگرهی و خطای دستگاه همربوط به مصارف پای

تصادفی  ت. با توجه به ماهیدشوکارلو، اعمال میروش مونتبه

روش  نای ،در مرحلة واسنجی شدهی استفادهسازنهبهی تمالگوری

نهایی  جةروز اجرا شده و سپس نتیهای مختلفی از شبانهدر ساعت

های ی به تعداد نشتتی محدودیشنهاد. روش پیشودگزارش می

هم از فشارسنج و هم از  سنج،هم از دبی تواندزمان ندارد. میهم

ی شبکه اهزبری لوله کهنآن دو استفاده کند. با توجه به ای بترکی

در زبری  تروش عدم قطعی نای کند،می ربا گذشت زمان تغیی

ی از عوامل موثر در واسنجی لحاظ کعنوان یهای شبکه را بهلوله

. روش پردازدها میزبری موجود لوله بنموده و  به برآورد ضرای

ی مختلف وجود نشت وهادر سناری ،نمونه ی در دو شبکهشنهادپی

رسانی مجتمع در شبکة آب نچنی( و همر)ازنظر تعداد و مقدا

استان تهران(،  2شده در منطقه واقعمسکونی کوی فرهنگ )

ی شنهادنشان داد که روش پی جموردبررسی قرارگرفت. نتای

وجود نشت در هر  تزمان، اولویهای هممستقل از تعداد نشت

روش  ن. ایدینمادرستی برآورد می( شبکه را بههناحی رزی ا)ی هناحی

.ردرار گیرسانی قهای آببرداران شبکهمورد استفاده بهره تواندمی

رقابت  تمالگوری ،محدودة نشت، واسنجی افتنیکلمات کلیدی: 

های سامانه ان،ی جریکیدرولتراز هی ت،عدم قطعی ،استعماری

رسانی.آب




