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 خالصه

مسهاله انهرژی رر رنیها و بهه صصهیر ایهران  بحران مصرف انرژی پیش رو و افزایش هزینهه ی اامهه ههایمساله  

مدیریت مصرف انرژی رر بهره برراری از شبکه های آبرسانی و تیزیع آب، تیجه متخصصهان اهیزه ی آب را بهه 

صیر جلب نمیره است. بخش اعظم انرژی رر شبکه های آب رر سیستم ههای افهزایش فرهار و پم هاژ مصهرف مهی 

ارائه ی راهکار هایی   از همین رورر. گررر که هزینه های سنگینی را برای  شرکت های آب و فاضالب به رنبال را

برای مدیریت مصرف این  انرژی ایاتی تر می نماید. رر پژوهش پیش رو  روشهی بهرای بههره بهرراری از ایسهتگاه 

های پم اژ ارائه گررید که عالوه بر صرفه جییی رر هزینه ها، شرایط هیدرولیکی شبکه را نیز رر نظر بگیهرر. بهدین 

م ژنتیک رر کنار مدل هیدرولیکی شبکه ی واقعی استفاره شده است تها برنامهه ی زمانبنهدی منظیر از یک الگیریت

مناسب برای کارکرر پمپ ها بدست آید. رر نهایت عملکرر شبکه با استفاره از این برنامه با روش های معمیل بهره 

 برراری از سیستم های پم اژ  مقایسه گرریده است.

 

الگوریتم ژنتیک، شبکه های آبرسانی،  ،پمپاژ برنامه ی زمان بندیمپاژ، ایستگاه های پکلمات کلیدی: 

 مدلسازی هیدرولیکی

 

  مقدمه .1

شبکه های آب و فاضالب یکی از مصرف کنندگان عمده ی انرژی رر بخش عمیمی به اساب می آیند و با تیجه به 

افزایش هزینه های مصرف انرژی بیاسطه محدور بیرن منابع و همچنین هزینه ی تیلید، مدیریت مصرف انرژی سامانه 

بدیه شده است. بخش عمده ی انرژی مصرف های تامین آب به یکی از مسائه مهم پیش روی متخصصان این ایزه ت

شده رر این سامانه ها رر بخش سیستم های تامین فرار و ایستگاه های پم اژ به مصرف می رسد بنابراین مدیریت 

مصرف انرژی رر این بخش کلید اه مساله ی بیان شده صیاهد بیر. مهمترین پارامتر برای کاهش هزینه و انرژی 

های تامین فرار، تعیین زمان روشن و صامیش بیرن پمپ هاست که با تیجه به تعرفه ی مصرف شده رر این سیستم 



 

متفاوت برق و مصرف متغیر آب شبکه رر ساعات مختلف شبانه روز، تغییرات رر میزان مصرف و هزینه ی انرژی را به 

 رنبال رارر.

مهمترین اصه رر شبکه  ور راشت برای مدیریت مصرف انرژی می بایست ابتدا ررک ررستی از وضعیت شبکه میجی

این پژوهش شبکه  ررهای آبرسانی تامین آب مرترکان  با شرایط و کیفیت استاندارر بر طبق ضیابط تعیین شده است. 

و  1به کمک نرم افزار واترجمزی آب شهر رضیانرهر گیالن انتخاب گررید و پس از مدلسازی هیدرولیکی شبکه 

به منظیر بهینه کررن زمانبندی کارکرر پمپ ها استفاره  2الگیریتم ژنتیک با آشفتگی سریعکالیبره کررن آن  از یک 

شد. مصرف آب نیز از طریق یک الگیریتم طراای شده بر مصرف مدل هیدرولیکی شبکه اعمال گررید که قابلیت 

یت نیز نتایج با روش معمیل پیش بینی آب مصرفی را رر بازه ی کیتاه مدت و با گام های یک ساعته رارا بیر. رر نها

 .سطح آب رر مخازن میرر مقایسه قرار گرفت کنترل زمان روشن و صامیش بیرن پمپ ها به کمک معیار

 پیشینه ی موضوع .          2
روش های مختلفی برای بهینه سازی عملکرر پمپ ها رر ایستگاه های پم اژ رر طی سال ها تیسط محققین میرر 

میالری ، متخصصان تنها  از ویژگی های پمپ ها و  80رر تحقیقات ابتدایی و قبه از رهه ی  استفاره قرار گرفت.

منحنی های مرخصه شان و شرایط یکنیاصت فیزیکی مساله برای طراای ایستگاه های پم اژ کمک می گرفتند، اال 

ر سیستم های انتقال آنکه عیاملی چین روشن و صامیش شدن پمپ ها و الگی های مصرف مرترکین بر روی کارکر

آب بسیار تاثیر گذار هستند. لذا  استفاره از مدلسازی رینامیکی شبکه برای پیشش عیامه تاثیر گذار شبکه ی آب 

و همکاران از یک روش غیر صطی برای بهبیر عملکرر سیستم های پم اژ بهره   3ارمزبی 1995اهمیت یافت. رر سال

و یک مدل شبیه سازی شده ی هیدرولیکی برای ارضای قید های شبکه بیر.  برر که مبتنی بر یک بهینه ساز غیر صطی

و همکاران رر  4ماکه 1995.رر سال  [1]برای پیدا کررن عملکرر بهینه روش های مختلفی تیسط محققان استفاره شد

. رر [2]ررندتحقیق صیر از الگیریتم ژنتیک برای اداقه کررن هزینه ی مصرف انرژی ایستگاه های پم اژ استفاره ک

به کمک الگیریتم ژنتیک از کنترل میزان آب ذصیره شده رر مخازن برای کنترل بهینه ی عملکرر   5رارین 1998سال 

و همکاران صط انتقال ّآب شامه ایستگاه پم اژ و مخزن    6ارتین 2000. رر سال  [3]ایستگاه های پم اژ بهره گرفت

د و س س با استفاره از روش مینت کارلی ارتفاع بهینه ی آب رر مخزن را بیان کررن 1هیایی را با معارله ای ررجه 

از   رارین و مراری  2002همچنین رر سال  [4]ررصدی مصرف انرژی گررید12.5بدست آوررند که سبب کاهش 

.رر 5][الگیریتم ژنتیک برای به اداقه رساندن هزینه ی انرژی ایستگاه پم اژ رر طی یک شبانه روز استفاره کررند

و همکاران قید هایی همچین تعدار روشن و صامیش شدن پمپ ها را به الگیریتم ژنتیک اضافه     7لیپز 2008سال 

                                                 
1 WaterGems 
2 Fast Messy 
3 Ormsbee 
4 Mackle 
5 Rodin 
6 Ertin 
7 Lopez 



 
 

 

و همکاران  با  9رنیه 2011وهمکاران  و رر سال   8محند 2009.رر سال [6]نمیره و بهبیر رر نتایج را مراهده کررند

ین نتیجه رسیدند که می تیان با ذصیره ی آب رر مخزن برای استفاره از مدل هیدرولیکی و الگیریتم ژنتیک به ا

ساعات پرهزینه ی تعرفه ی برق ، آب میرر نیاز شبکه را با  فرار، سرعت  و هد مناسب رر اصتیار راشت و با صامیش 

نتیک با استفاره از کد الگیریتم ژ   10آندرید 2012.  رر سال [8]و  [7]کررن پمپ ها هزینه ی انرژی را کاهش رار

کاهش  %34با بهینه سازی عملکرر پمپ ها به  11نیشته شده رر متلب و مدل هیدرولیکی شبیه سازی شده رر ای نت

 . [9]انرژی مصرف شده ی سیستم رست یافت 

 روش پژوهش            .   3

 مطالعه شبکه ی مورد .        3-1

شبکه ی میرر مطالعه رر این پژوهش، شبکه ی آبرسانی و تیزیع آب شرب شهر رضیانرهر از شهرهای استان گیالن 

انتخاب شد. ابتدا مدل هیدرولیکی شبکه با تیجه به نقره های میجیر رر نرم افزار واترجمز شبیه سازی شد.طیل لیله 

خزن هیایی،یک ایستگاه پم اژ با رو پمپ از یک مدل کیلیمتر بیره، رارای یک م 48های شبکه ی تیزیع رضیانرهر 

و همچنین یک پمپ رور متغیر است که آب را به طیر مستقیم رر شبکه تزریق می کند..رر ارامه باتیجه به ریتاها ی 

نمایی از شبکه ی  1فرار و ربی میجیر شبکه کالیبره کررن مدل برای نزریکی نتایج به واقعیت صیرت پذیرفت  شکه

 آب شهر رضیانرهر را نمایش می رهد.  تیزیع

 
 نمایی از شبکه ی آب شهر رضوانشهر- 1شکل

 

                                                 
8 Muhannad 
9 Daniel 
10 Andrade 
11 EPANET 



 

 داده های مورد نیاز برای ارائه ی برنامه ریزی کارکرد پمپ ها  .               3-2

 پیش بینی کوتاه مدت تقاضا .         3-2-1
ساعت  24نیازمند پیش بینی تقاضا ی کیتاه مدت آب شبکه ی میرر نظر است که این پیش بینی برای  برنامه ارائه شده

که نیسانات تقاضای آب میجب تغییراتی رر ربی  زیراآینده، با گام های پیش بینی یک ساعته صیرت پذیرفته است. 

 2تیسط پمپ ها می شیر. رر شکهپمپ ها شده و این صیر باعث تفاوت رر راندمان و همچنین انرژی مصرف شده 

 ساعت آورره شده است.  72الگیی مصرفی اندازه گیری شده و پیش بینی شده ی  شبکه رر طی 
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 ساعت 72الگوی مصرفی اندازه گیری شده و پیش بینی شده ی شبکه در طی  - 2شکل

 قید های برنامه ی زمانبندی . 3-3
 قید همچنین فرار معیاری برای کنترل تامین آب به مرتریان رر االت مطلیب و استاندارر صیاهد بیر.ادور قید 

معیاری برای کنترل و افاظت از صطیط لیله رر برابر ایارث و نرتی ها صیاهد بیر. همچنین  سرعت آب رر لیله ها 

معین کرر که می تیاند به تیالی برنامه ی زمانبندی  مقدار آب باقی مانده رر مخزن را رر پایان روره ی برنامه ریزی

صیاهد افزایش سرعت ارائه مدل ساره سازی های هیشمندانه میثر ترین راهکار برای  برای روره های آتی کمک کند

سرعت متفاوت رر بازه  5بیر. رر این پژوهش نیز برای پمپ رور متغیر که تعدار رورهای بسیار متفاوتی صیاهد راشت، 

 تغییر جزئی کمک شایانی به کیچک کررن فضای جستجیی بهینه سازی نمیر . اینمرخص گررید که  1تا  0.2ی 

 ارائه ی برنامه زمانبندی.            3-4
ساعت(  از شبکه با الگی های متفاوت مصرف که بر اساس پیش بینی های کیتاه مدت بدست آمد  72روز متفاوت) 3

مدل شد و برای این سه روز به کمک الگیریتم ژنتیک برنامه ی کارکرر بهینه ی پمپ ها رر شبکه ارائه گررید برای 

برای پمپ رور متغیر، رور مناسب رر هر ساعت پمپ های ایستگاه پم اژ وضعیت روشن و صامیش بیرن پمپ ها و 

 نران راره شده است. 1ساعت اول رر جدول  24ارائه گررید. برنامه ی ارائه شده برای پمپ های ایستگاه پم اژ رر 
 



 
 

 

ساعت  24برنامه ی زمانبندی ارائه شده به کمک الگوریتم ژنتیک  برای پمپ های ایستگاه پمپاژ در  - 1جدول

 نخست

 ساعت 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 2پمپ 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1

 3پمپ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

 ساعت 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 2پمپ 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1

 3پمپ 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0

 

ارتفاع سطح آب تراز روش معمیل ریگر مدیریت عملکرر ایستگاه های پم اژ ، استفاره از سیستم های کنترلی مبتنی بر 

رر مخازن است، این روش نیز به طیر جداگانه بر مدل اعمال گررید و نتایج ااصه با روش برنامه ی زمانبندی میرر 

 مقایسه قرار گرفت. 

 نتایج .        4
روز متیالی با الگی های مصرف متفاوت میرر بررسی قرار گرفت.  برای هر یک از رو  3روش رر طی کارکرر رو 

روش سطح مجاز ماکزیمم و مینیمم آب رر مخزن تعریف شد. طیل بازه ی اصتالف رو ارتفاع برای هر رو االت 

 متر صیاهد بیر. 2.75یکسان و برابر 

 مصرف انرژی شبکه .     4-1
 نمایش راره شده است. 2استفاره شده، میزان هزینه ی انرژی رر طیل روره ی میرر بررسی رر جدول. برای رو روش 

 روز مورد بررسی 3برای دو روش در  )ریال(میزان هزینه ی انرژی - 2جدول

  هزینه ی روز اول هزینه ی روز روم هزینه ی روز سیم مجمیع هزینه ها

 تیسط برنامه زمانبندیکنترل  567594 603885 615788 1787256

 کنترل تیسط سطح آب مخزن 685793 694356 681194 2061349

روز با استفاره از برنامه ی زمانبندی به جای استفاره از کنترل تیسط سطح آب  3مجمیع هزینه ی پم اژ سیستم رر 

 . رو به رو شد که قابه تیجه است % 13.3مخازن با کاهش 

 کارکرد پمپ ها  .        4-2
نیز ویژگی های کارکرری هریک از پمپ ها به تفکیک آورره شده است. این ویژگی ها شامه اجم  3رر جدول 

و ساعت  72وشن بیرن پمپ ها رر طی ساعت ، مدت زمان ر 72آب پم اژ شده تیسط هر یک از پمپ ها رر طی 

 ساعت  می باشد  72رر طیل روره رر طی تعدار سیئیچ شدن پمپ هاست 

 

 



 

 ویژگی های کارکردی پمپ ها ، در حالت به کار بردن هر یک از دو روش مورد استفاده - 3جدول

   کنترل تیسط سطح آب مخزن  کنترل تیسط برنامه ی  زمانبندی 

  1پمپ  2پمپ  3پمپ  1پمپ  2پمپ  3پمپ

 آب پمپ شده )لیتر( 1222520 4034674 4034674 732783 3897940 4589175

 ساعت کارکرر 72 43 43 39 41 48

 تعدار سیئیچ شدن - 14 14 4 12 10

 کارکرد مخزن هوایی .        4-3
سطح آب میجیر  3با اعمال هریک از روش ها، عملکرر هیدرولیکی مخزن هیایی رستخیش تغییر گررید.. رر شکه 

 رر مخزن رر ساعات مختلف آورره با استفاره از رو روش بیان شده نمایش راره  شده است. 
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 ساعت برای دو روش استفاده شده 72ارتفاع سطح آب در مخزن در طی  - 3شکل

ه برای ماکزیمم و مینیمم سطح آب رر مخزن می نکته ی مهم رر تحلیه سطح آب رر مخازن، رعایت ادور تعیین شد

 نتایج  رعایت این ادور بیان گرریده است. 4باشد . رر جدول

 حدود مجاز سطح آب در مخزن و نتایج حاصل از مدل پس از تحلیل برای دو روش به کار گرفته شده - 4جدول

  )متر( ادور تعریف شده ماکزیمم نتایج تحلیه )متر( مینیمم نتایج تحلیه )متر(

 برنامه ی زمانبندی 1.25 – 4 3.94 1.3

 کنترل با سطح آب مخزن 1.4 -4.15 4.33 1.21



 
 

 

 فشار شبکه  .      4-4
رر رو روش بیان شده تفاوت محسیسی رر بازه فرار اداکثر و اداقه گره های مصرف کننده و همچنین بازه اداکثر 

از طریق مخزن هیایی  میرر نیاز  تامین ررصد زیاری از  آبو اداقه سرعت آب رر لیله ها مراهده نرد که به رلیه 

رر  رر مخزن تا مصرف میرر برررسی قرار گرفتسن آب از زمان پم اژ  کیفیت آب، پارامتر برای سنجشاست 

 اطالعات کلی سن آب رر شبکه رر طی روره و رر زمان اوج مصرف صبحگاهی آورره شده است. 5جدول

ساعت  و ماکزیمم، مینیمم و میانگین  72برای هر گره در طی  )ساعت(اطالعات ماکزیمم سن آب - 5جدول

 صبح 11سن آب همه ی گره ها در ساعت 

  کنترل تیسط سطح آب مخزن تیسط برنامه ی  زمانبندی کنترل

  مینیمم  ماکزیمم  میانگین  مینیمم  ماکزیمم  میانگین 

 ساعت 72ماکزیمم سن آب رر طی  0.961 39.040 10.332 3.5 39.441 10.328

 رر ساعت اوج مصرف صبحگاهیسن آب   0.3 11 6.693 0.5 11 6.201

 نتیجه گیری .       5
برای زمان روشن و صامیش شدن پمپ های شبکه رو روش میرر استفاره قرار گرفت. روش کنترلی تیسط سطح آب 

مخزن و روش ارائه ی برنامه زمانبندی برای کارکرر پمپ ها. رو روش بر روی مدل شبیه سازی شده ی شبکه اعمال 

روش برنامه ی زمانبندی باعث کاهش هزینه گررید. نتایج ااصه از این رو روش ارائه شد . رر بحث کاهش هزینه، 

را با کمک برنامه ی  %10نسبت به روش کنترلی گررید. همچنین رر بحث میزان مصرف انرژی نیز کاهش  %13.3ی 

 زمانبندی شاهد بیریم. 

ساعت ثبت  72ساعته برای مجمیع پمپ ها رر  128رر مقیله ی کارکرر پمپ ها ، با برنامه ی زمانبندی کارکرر 

ساعت محاسبه شد که استفاره از برنامه ی  158گررید که این مقدار با استفاره از روش کنترلی رر مدت زمان مرابه 

ر سیئیچ شدن پمپ ها نیز با برنامه ی زمانبندی رر زمان کارکرر پمپ ها گررید.  تعدا %19زمانبندی میجب کاهش 

رر تعدار سیئیچ کررن را نران می  %21بار روش کنترلی ثبت شد که باز هم کاهش  28بار رر مقابه  22ایستگاه پم اژ 

 رهد. هر روی عیامه ذکر شده از پارامترهای مهم رر ارزیابی عمر و فرسیرگی پمپ ها رر شبکه محسیب می شیند. 

ی قابه ذکر ریگر، ترابه  همه ی برنامه های زمانبندی بر اصتصار بار بیرتری از تامین آب شبکه ی تیزیع از  نکته

طریق ایستگاه پم اژ و مخزن هیایی نسبت به پمپ رور متغیر بیر، که نران رهنده ی افزایش هزینه ی انرژی با استفاره 

عنیان هزینه ی پم اژ به ازای هر متر مکعب رر نتایج ااصه از  از پمپ های بدون مخزن رر شبکه است. این عامه نیز با

 کارکرر پمپ ها رر جدول ... آورره شد.

رر میرر وضعیت مخزن هیایی رر رو روش ، ابتدا میزان تخطی از مقاریر مجاز میرر بررسی قرار گرفت. رر االت 

ه سطح آب رر مخازن از محدوره های ماکزیمم استفاره از برنامه ی زمانبندی ، رر طیل روره ی میرر بررسی، هیچ گا

و مینیمم تعیین شده صارج نرد، اما رر میرر برنامه ی کنترلی ،اصیال به رلیه وجیر فیاصه ، رعایت یک محدوره ی 

 تعیین شده برای سطح آب مخزن امکان پذیر نبیر.  



 

ای رر فرار گره ها با استفاره از رو روش رخ  رر میرر فرار نقاط رر گره ها ، نتایج نران رار که تغییرات قابه مالاظه

نمی رهد . رر میرر سرعت و کیفیت آب رر این استفاره از رو روش نتایج نران رار که اداکثر سرعت رر لیله ها 

که پارامتر مهمی رر بروز ایارث است رر رو روش یکسان است . میانگین سرعت آب رر االت استفاره از برنامه ی 

یش جزئی نسبت به روش کنترلی را نران رار.کمیت میرر استفاره برای مقایسه ی کیفیت آب رر رو زمانبندی افزا

روش، سن آب انتخاب شد و نتایج بدست آمده ااکی از بهبیر این پارامتر ) نیم ساعت بهبیر ( با استفاره از روش 

 برنامه ی زمانبندی بیر . 

نبندی پمپ ها، بدون تغییر سخت افزاری و یا اضافه نمیرن اجزای به طیر کلی با کمک برنامه ی  ارائه شده ی زما

جدید ، و به تبع آن بدون صرف هزینه های معمیل رر مدیریت شبکه، بهبیر هزینه و مصرف انرژی رر بهره برراری از  

 شبکه و کنترل بهتر اجزا  و همچنین بهبیر وضعیت کیفیت آب میرر استفاره ی مرترکین بدست آمد.
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