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Abstract
Water supply networks are directly related to the economic and
social development of urban communities. Due to the rapid
increase in population and urbanization, these networks should
be properly maintained and rehabilitated. In this paper, an
unsupervised learning method with OPTICS density-based
clustering algorithm is used to determine the priority areas for
rehabilitation. 361 burst event data in one of the Mashhad
water network zones were analyzed. The algorithm identified
a total number of 16 clusters at 5 different levels of importance.
These 16 clusters, which are considered sub-clusters for higher
levels, were compared in terms of burst rate. Three clusters
with failure rates of 79.1, 62.2, and 50.1 (failures/100 km/year)
were introduced as the main priorities for rehabilitation and
renovation, respectively. The average burst rate in the whole
network was 14.8. The identified clusters were examined in
terms of pipe material and diameter and their most affecting
factors on the burst rate. The obtained results showed that the
OPTICS clustering algorithm has a significant ability to
determine priority zones for the rehabilitation plan, by
identifying multiple clusters and their according levels.
Therefore, the proposed method can be used as a practical and
flexible tool to prioritize the rehabilitation process of water
networks and identify the main causes of failure events,
avoiding complex computational methods or the personal
judgment of experts.
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شبکههاي آبرسانی ارتباط مستقیمی با توسعه اقتصادي و اجتماعی جوامع
 با توجه به افزایش سریع جمعیت و توسعه شهرنشینی الزم است.شهري دارند
 با، در این مقاله.تا این شبکهها به طور مناسب نگهداري و بازسازي شوند
بهرهگیري از روش یادگیري غیرنظارتی و با استفاده از الگوریتم خوشهبندي
 مناطق اولویتدار شبکههاي توزیع آب جهتOPTICS مبتنی بر چگالی
 حادثه شکستگی رخداده در یکی از پهنههاي091 .بازسازي تعیین گردیدند
19  این الگوریتم در مجموع.شبکه توزیع آب مشهد مورد بررسی واقع شد
 خوشه که برخی19  این.خوشه را در پنج سطح متفاوت اهمیت شناسایی کرد
زیرخوشه دیگري محسوب میشوند از منظر نرخ شکست با یکدیگر مورد
،76/1 مقایسه قرار گرفتند و سه خوشه که به ترتیب نرخ شکستگی برابر با
 بهعنوان اولویتهاي، سال) را داشتند/ کیلومتر111 / (حادثه21/1  و95/5
 نرخ شکست میانگین در کل شبکه مورد بررسی.اصلی بازسازي معرفی شدند
 خوشههاي شناسایی شده از منظر جنس و قطر، در ادامه. بود14/8 برابر با
 بررسی،لوله نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل مؤثر در نرخ شکستگی آنها
 با شناساییOPTICS  نتایج نشان داد که الگوریتم خوشهبندي.شدند
خوشههاي متعدد و سطحبندي آنها توانایی قابلتوجهی در تشخیص
پهنههاي اولویتدار براي برنامههاي بازسازي دارد؛ بنابراین از روش
پیشنهادي بهعنوان ابزاري کاربردي و انعطافپذیر براي اولویتبندي بازسازي
 شناسایی علل اصلی حوادث با پرهیز از روشهاي محاسباتی،شبکه توزیع آب
پیچیده و طوالنی و به دور از قضاوت شخصی کارشناسان میتوان استفاده
.کرد
 شبکههاي، تحلیل مکانی، خوشهبندي مبتنی بر چگالی:كلمات كلیدی
 الگوریتم، شبکه توزیع آب، ارزیابی وضعیت، شکستگی،زیرساختی
.OPTICS
1411/8/9 :تاریخ دریافت مقاله
1411/11/17 :تاریخ پذیرش مقاله
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این مدلها در صورت وجود دادههاي مطلوب است

 -7مقدمه

( Kleiner and

.)Rajani, 2010; Xu et al., 2011; Kabir et al., 2015

سامانههاي زیرساختی آب شرب ،نقش اساسی در توسعه اقتصادي-
اجتماعی جوامع مدرن و حفاظت از سالمت عمومی داشته ( Nazemi
 )and Madani, 2018و در حالت کلی ،هدف از این سامانهها
بهخصوص شبکههاي توزیع آب ( ،1)WDNsفراهم کردن دسترسی
قابلاطمینان به آب سالم براي برآوردن کلیه نیازهاي مصرفی شهري،
صنعتی و آتشنشانی یک جامعه است .در همین راستا و با توجه به
رشد سریع جمعیت و افزایش شهرنشینی و مقادیر تقاضا ،شبکههاي
توزیع آب باید بهطور مناسب نگهداري و بهروز شوند .در سالهاي اخیر،
طیف گستردهاي از تحقیقات در زمینه تحلیل اکتشافی 5و پیشگویانه
از طریق بررسی دادههاي حوادث لولههاي شبکه براي مدیریت دارایی
زیرساختها ،انجامشده است .به منظور بازسازي و نوسازي سیستمهاي
آبرسانی ،همواره صرف هزینههاي گزافی الزم است تا اطمینان حاصل
شود که زیرساختهاي خط لوله به عملکرد خوب خود ادامه میدهند
( .)Baird, 2010از آنجایی که بسیاري از شرکتهاي آب و فاضالب،
بودجه محدودي را براي این منظور در اختیار دارند ،داشتن یک
چارچوب مؤثر در مدیریت داراییها امري حیاتی است .به عبارت دیگر،
این موضوع را اطمینان میبخشد که سرمایهگذاريهاي الزم در
آسیبپذیرترین مناطق انجام شود و امکانی فراهم گردد که خطرات
ناشی از شکستگی لولهها به طور مناسب کاهش یابند.

 )5مدلهاي مدیریت دارایی ( 4)AMMsکه بهعنوان یک رویکرد
عملی ،از توسعه مدلهاي شکست حاصل میگردند .این مدلها توانایی
قابلتوجهی در تعیین شرایط مکانیکی شبکهها ،تجزیه و تحلیل طول
عمر آنها و همچنین ارائه راهکارهاي بهینه بازسازي و نوسازي
شبکههاي آبرسانی دارند ( .)Salehi et al., 2018با این حال ،مطالعات
اخیر نشان داده است که قابلیت این مدلها در تهیه و تنظیم برنامهاي
منسجم براي بازسازي و نوسازي شبکههاي توزیع آب با عدم قطعیت
و محدودیتهایی همراه است ( ;Kleiner and Rajani, 2001
.)Engelhardt et al., 2003; Scheidegger et al., 2015
 )0مدلهاي تصمیمگیري ( ،2)DMMsکه با عنوان مدلهاي
اولویتبندي و بهینهسازي جهت اجراي فرآیند نوسازي در شبکههاي
آبرسانی و همچنین بر اساس الگوهاي تصمیمگیري توسعه مییابند
( .)Salehi et al., 2018در بیان کلی ،این مدلها بر اساس
رویکردهاي تک یا چند معیاره کارکرد دارند .در رویکرد اول،
تصمیمگیري بر اساس یک معیار حاصل میشود و این در حالی است
که در روش دوم ،چندین معیار و ضابطه وجود دارد ( Tzeng and
 .)Huang, 2011با توجه مجموعه مطالعات انجام شده ،میتوان اذعان
داشت که کاربرد مدلهاي تصمیمگیريهاي تک معیاره در حل مسائل
مرتبط با شبکههاي آبرسانی به صورت محدودي صورت پذیرفته
( )Gomes et al., 2008و در مقابل ،استفاده از مدلهاي چند معیاره
در این زمینه ،به صورت گستردهاي مدنظر بوده است ( Roozbahani
 .)et al., 2012مدلهاي تصمیمگیري چند معیاره به دو زیرگروه اصلی
تقسیم میشوند که رویکرد حاکم بر هریک از آنها عبارت است از
تصمیمگیري چندهدفه ( )MODMو تصمیمگیري چند شاخصه
()MADM؛ گروه اول مبتنی بر روشهاي بهینهسازي چند معیاره
هستند و در مقابل ،دسته دوم از این روشها بر پایه تکنیکهاي
تحلیلی چندمعیاره توسعه مییابند (.)Tzeng and Huang, 2011
مطالعات اخیر در زمینه استفاده از مدلهاي تصمیمگیري چند معیاره
نشان میدهد که انواع چند شاخصه آن کارآیی بهتري را در قیاس با
مدلهاي چندهدفه و در ارتباط با مسائل بهسازي و نوسازي شبکههاي
توزیع آب دارا میباشند ( .)Scholten et al., 2014این دسته از
روشها قادر است تا عدم قطعیت مرتبط با متغیرهاي تصمیمگیري را
حل نماید و بر همین مبنا در چنین حالتی ،مجموعه از جوابهاي بهینه
به عنوان راهحلهاي مسئله تولید شده که در قیاس با وجود معیارهاي
مختلف ،از اثرگذاري بیشتري در حل مسئله برخوردار است .افزون بر
موارد یاد شده ،مدلهاي چند معیاره با مسائلی که به انتخاب از میان

طی دهههاي اخیر ،تحقیقات زیادي در زمینه برنامههاي بازسازي و
نوسازي شبکههاي توزیع آب صورت پذیرفته است که مدلهاي توسعه
داده شده در این تحقیقات را در سه گروه اصلی میتوان دستهبندي
کرد:
0
 )1مدلهاي شکست ( ، )FMsکه بر شناخت الگوي حاکم بر رخداد
حوادث و متغیرهاي مربوط به آن متمرکز بوده و تمام عوامل مؤثر در
خرابی (پارامترهاي عملیاتی ،محیطی و مشخصات فیزیکی و غیره) و
تعدد آنها را تعیین مینمایند .این مدلها را به مدلهاي فیزیکی،
مدلهاي آماري و مدلهاي مبتنی بر دادهکاوي میتوان طبقهبندي
کرد ( .)Xu et al., 2011نکته قابل توجه در این زمینه آن است که
شرایط دو لوله کامالً با یکدیگر یکسان نیستند ،حتی اگر از یک جنس
و اندازه ساخته شده باشند ،زیرا عوامل غیرساختاري مانند آب و هوا ،
بارهاي خارجی و غیره میتواند متفاوت باشد .در عین حال ،انجام
تجزیه و تحلیل آماري در مورد الگوي شکست یک لوله امري
غیرمنطقی است؛ زیرا اطالعات کافی جهت تحلیل معتبر براي این لوله
وجود ندارد ( .)Salehi et al., 2018با این وجود در سالهاي گذشته
مطالعاتی در این زمینهها صورت گرفته است که حاکی از توانایی باالي
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مونروویل (ایالت پنسیلوانیا) و یافتن الگوهاي مناسب جهت پیشبینی
آن استفاده نمودند .در این مطالعه ،حوادث موجود از طریق دو الگوریتم
مذکور خوشهبنديشده که مبتنی بر آن ،الگوریتم  DBSCANتطابق
بیشتري با معیارهاي خوشهبندي از خود نشان دادAbokifa and .
) Sela (2019با استفاده از آنالیز خودهمبستگی مکانی ( 8)SAAابتدا
حضور و اهمیت آماري الگوهاي مکانی در دادهها را بر اساس SAA
جهانی مشخص نموده و سپس بر اساس  SAAمحلی ،انواع مختلفی
از خوشهها (بهعنوانمثال ،نقاط پراهمیت و کماهمیت) و مکان آنها
را در شبکه مشخص کردند .جهت ارتباط برقرار کردن میان شبکه
جهانی و محلی در  SAAنیز ،روشی با هدف تعیین وزنهاي مکانی
تعریف شده است .در مرحله پایانی نیز SAA ،براي شناسایی سلسله
مراتب خوشهبندي تکرار شده و با شناسایی نقاط مهم و کماهمیت از
حوادث ،وابستگی آنها به ویژگیهاي شبکه توزیع آب (بهعنوانمثال،
لوله و سن) بررسی گردیدند.

چندین گزینه میپردازند ،انطباق بیشتري دارند و این در حالی است که
مدلهاي چندهدفه با فرآیند طراحی مرتبط هستند ( Tzeng and
 .)Huang, 2011بر همین اساس و با توجه به این که پروژههاي
نوسازي و بهسازي شبکههاي آب اساساً با انتخاب بهترین گزینه از
میان مجموعه راهحلهاي ممکن همراه هستند و به این واسطه
میکوشند تا کیفیت آبرسانی به مشترکین را بهبود بخشند ،کارآیی
مدلهاي چندمعیاره در قیاس با مدلهاي چندهدفه با بهرهوري
باالتري ارزیابی میگردد ( .)AWWA, 2014تحقیقات اخیر نشان داده
که مــدلهاي چند شاخصه عموماً در مطالعاتی با هدف اجراي
بهسازي و نوسازي شبکههاي توزیع آب بــه صورت گسترده بــه کار
گرفته شدهاند که غالباً با اجراي اولویتبندي نیز همراه بودهاند
(.)Tscheikner-Gratl et al., 2016
یکی دیگر از شاخههاي اصلی مدلهاي تصمیمگیري ،مدلهاي
تصمیمگیري مبتنی بر خوشهبندي فضایی است .طی سالهاي اخیر،
یادگیري ماشین که یکی از شاخههاي اصلی دادهکاوي است بهعنوان
ابزاري بسیار کارا جهت پیشبینی حوادث در لولهها مطرح شده است.
مدلهاي یادگیري ماشین نظارت نشده قادر به شناسایی و مدلسازي
روابط پیچیدهاي هستند که بین متغیرهاي پیشبینی و شکستگی لوله
برقرار است .در این راستا ،تحلیل خوشهبندي فضایی که ازجمله ابزار
مهم دادهکاوي است ،بهصورت گسترده مدنظر قرار گرفته و کاربرد آن
در زمینههایی نظیر طبقهبندي دادهها در تکنولوژيهاي مهندسی،
تفکیک دادههاي پیوسته ،ردیابی نقطه خطا ،پاالیش دادهها ازنقطهنظر
اختالل و نویز ،شناسایی الگوها و همچنین پردازش تصاویر قابلتوجه
میباشد ( .)Sattar et al., 2019امروزه با توسعه مبانی علم سامانه
اطالعات جغرافیایی ( )GISو کاربرد روزافزون سنسورهاي پایش
آنالین این امکان فراهم آمده تا با توجه به در اختیار داشتن اطالعات
لحظهاي شبکه ،شناسایی پهنههاي با ریسک باال امکان یافته و از
صرف هزینههاي غیر ضروري که ناشی از قضاوت شخصی کارشناسان
بوده جلوگیري شود .نکته دیگري که در این زمینه حائز اهمیت است،
فراوانی دادههاي پایش غیرمستقیم بوده که امر پردازش اطالعات را با
چالشهایی مواجه میسازد .در این راستا ،مبانی دادهکاوي میتواند با
هدف آشکار نمودن قواعد موجود در دادههاي پایش غیرمستقیم و
بهخصوص تحلیل دادههاي نقطهاي تصادفی مورد کاربرد قرار گیرد.
) Ester et al. (1996روش تحلیل خوشهبندي مبتنی بر چگالی را
معرفی نمود و در همین راستا ،قوانین الزم جهت تشریح دقیق الگوریتم
خوشهبندي فضایی مبتنی بر چگالی با کاربردهاي همراه با اختالل
( 9)DBSCANتبیین گردیده است Oliveira et al. (2009) .از
الگوریتمهاي  DBSCANو  7EMبراي ارزیابی اثربخشی استفاده از
روشهاي خوشهبندي در تجزیه و تحلیل حوادث شبکه آب شهر

) Aryayee et al. (2020با استفاده از دادههاي حوادث شکستگی در
منطقهاي از شبکه توزیع آب مشهد و با بهکارگیري الگوریتم
 DBSCANبراي شناسایی مناطق با باالترین اولویت ،جهت بازسازي
و نوسازي شبکه توزیع آب استفاده کردند .در این رویکرد ،بهمنظور
بهینهسازي پارامترهاي الگوریتم  DBSCANشامل شعاع همسایگی
و حداقل نقاط همسایگی ،گراف  -Kامین همسایگی مورداستفاده قرار
گرفت .نتایج نشان داد که این روش ،توانایی شناسایی مناطق با اولویت
باالتر در امر بازسازي و نوسازي را دارا بوده و از این متدولوژي میتوان
در تحلیل و اولویتبندي بازسازي شبکههاي توزیع آب استفاده کرد.
یکی از ویژگیهاي الگوریتم  ،OPTICSشناسایی خوشههایی است
که چگالی متفاوتی دارند ( .)Ankerst et al., 1999بنابراین در مقاله
حاضر از این روش جهت تحلیل مکانی حوادث شکستگی در شبکه
توزیع آب بهره برده شده این الگوریتم خوشههایی را در سطوح مختلف
سلسله مراتبی شناسایی میکند ،بدین صورت که خوشههاي سطوح
اولیه به چند زیرخوشه کوچکتر تقسیم میگردند .با این عمل ،احتمال
شناسایی خوشههایی که نرخ شکست باالیی دارند ،افزایش مییابد که
این موضوع از منظر سرمایهگذاري با توجه به محدودیتهاي مالی
شرکتهاي آب و فاضالب با اهمیت است .عالوه بر این ،با توجه به
این فرض که چگالی باالي حوادث شکستگی ناشی از عامل زمینهاي
مانند نوسانات فشار ،عمر شبکه و غیره است ،یافتن خوشههایی که با
محدوده جغرافیایی کوچکتر نرخ شکست باالتري دارند ،شانس
شناسایی علل اصلی رخداد حوادث را نیز افزایش میدهد .بنابراین
خوشههایی که در سطوح باالتري قرار میگیرند ،از منظر ویژگیهاي
قطر و جنس و غیره نرخ شکست بیشتري را نیز به خود اختصاص
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(شکل .)1براي تعریف شئ مرزي نیاز است تا دو مشخصه دیگر نیز
تعریف گردند )1 ،دسترسیپذیر چگالی مستقیم )5 ،دسترسیپذیر
چگالی .مطابق با شکل -5الف ،شئ  pدسترسیپذیر چگالی مستقیم از
شئ  qاست ،اگر اوالً  pجزء همسایههاي شئ  qباشد و ثانیاً شئ q
یک شئ مرکزي باشد .همچنین ،شئ  pدسترسیپذیر چگالی از شئ
 qاست ،اگر مطابق با شکل -5ب یک زنجیره از نقاط
 p0 , p1 , p2 , … , pnوجود داشته باشد؛ درحالیکه  p0 = qو = pn
 ،pبهگونهاي که هر نقطه مانند  Pi+1دسترسیپذیر چگالی مستقیم از
نقطه قبلی (  )Piباشد .با توجه به تعاریف گفته شده ،شیئی که شئ
مرکزي نباشد ،منتها از یک شئ مرکزي دیگر دسترسیپذیر چگالی
باشد ،شئ مرزي نام دارد (شکل -5ب) (.)Ester et al., 1996

میدهند تا امکان تعیین نواحی اولویتدار جهت بازسازي و نوسازي
شبکه آسانتر گردد .بهاینترتیب که در گام اول ،دادههاي مرتبط با
حوادث در لولههاي شبکه آبرسانی گردآوري و پس از پیشپردازش
دادهها ،پارامترهاي بهینه مرتبط با الگوریتم خوشهبندي مبتنی بر
چگالی تعیین شده و نهایتاً با اجراي الگوریتم یادشده و تحلیل
خوشههاي حاصل ،اولویتبندي نواحی موردتوجه قرار میگیرد.
همچنین بهمنظور ارزیابی شبکه معرفیشده در این تحقیق ،پیادهسازي
آن براي یک پهنه بهرهبرداري واقع در شبکه آبرسانی شهر مشهد
مورد انجام شده است.
 -8روش انجام كار
● خوشهبندی مبتنی بر چگالی

با این حال یکی از معایب الگـوریتم  ،DBSCANعـدم قابلیـت
تشخیص خوشههاي با چگالی متفـاوت اسـت ( Ankerst et al.,
 .)1999ایـن در حـالی است که یکی از خصوصیات مهـم مجموعـه
دادههاي دنیاي واقعی این است که خوشههاى موجود در این مجموعه
دادهها ،وجود چگالیهاي محلی متفاوت است .بنابراینAnkerst et ،
) al. (1999الگوریتم  OPTICSرا معرفی کردند که نوع تعمیمیافتهاي
از الگوریتم  DBSCANاست .این الگوریتم خوشهبندي را با روشی
سلسلهمراتبی و همراه با ایجاد خوشههاي تودرتو انجام میدهد (شکل
 .)0در این حالت ،خوشهها در سطوح مختلفی تشکیل میشوند؛
بهطوريکه زیرخوشههایی که در خوشه مستقل دیگري جاي گرفتهاند،
جزء الیههاي بعدي خوشهبندي مدنظر قرار میگیرند.

یکی از متداولترین الگوریتمهاي خوشهبندي مبتنی بر چگالی،
الگوریتم  DBSCANاست که بر مبناي دو پارامتر شعاع همسایگی
(𝜀) و حداقل نقاط همسایگی ( )MinPtsمیباشد که در واقع حداقل
تعداد اشیایی است که باید در محدوده 𝜀 باشد تا یک خوشه شکل
بگیرد ( .)Ester et al., 1996همچنین ،اگر در محدوده شعاع
همسایگی یک شئ ،به تعداد حداقل نقاط همسایگی شئ وجود داشته
باشد؛ آنگاه به آن شئ مرکزي گفته میشود (شکل  .)1در این حالت،
اگر اشیایی در مجموعه داده باقی بمانند که متعلق به هیچ خوشهاي
نباشند و یا در محدوده 𝜀 اطراف خود نیز به اندازه  MinPtsهمسایه
نداشته باشند؛ آنگاه به آن اشیا داده پرت ( )Noiseگفته میشود

Fig. 1- Definition of the points in DBSCAN algorithm, 1- Core point, 2- Border point, and 3-Noise for
MinPts= 5

شکل  -7تعريف نقاط در الگوريتم  -7 ،DBSCANشئ مركزی -8 ،شئ مرزی -3 ،داده پرت برای
()Moslehi et al., 2019
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MinPts = 5

Fig. 2- Graphical presentation of the relationship between three points in DBSCAN algorithm, a) Directly
density reachable for MinPts= 4, b) density reachable for MinPts= 7

شکل  -8نمايش گرافیکی روابط میان سه داده در الگوريتم  ،DBSCANالف) دسترسیپذير چگالی مستقیم بـرای ،MinPts = 4
ب) دسترسیپذير چگالی برای )Moslehi et al., 2019( MinPts = 7

کوچکترین فاصلهاي که شئ  Pدسترسیپذیر چگالی مستقیم از شئ
 Oباشد؛ به شرطی که  Oیک شئ مرکزي باشد ،فاصله
دسترسیپذیري ( )RDPگفته میشود .در این حالت ،فاصله
دسترسیپذیري نمیتواند کوچکتر از فاصله مرکز شئ  Oباشد؛ زیرا
براي فواصل کمتر هیچ شیئی بهطور مستقیم از  Oقابل دسترسی به
تراکم نیست ( .)Ankerst et al., 1999به بیانی دیگر ،فاصله
دسترسیپذیري شئ  Pبرابر است با حداکثر مقدار بین این دو فاصله:
 )1فاصله اقلیدسی بین دو شئ  Pو ( Oنزدیکترین
همسایه آن) که  dPOنام دارد،
 )5فاصله اقلیدسی بین شئ  Pو - MinPts-1اُمین
نزدیکترین همسایه آن که فاصله مرکز ) (CDنام
دارد.
) RDP = max(dPO , CDP
()1

چنانچه الگوریتم بتواند سطوح بیشتري را شناسایی کند و هرچقدر
دادههاي موجود در سطوح آخر نیز بیشتر باشد ،احتمال یافتن
خوشههاي همگنتر نیز افزایش پیدا میکند که این موضوع هدف
اصلی خوشهبندي است.

● سازوكار الگوريتم OPTICS
Fig. 3- Clusters with different density

الگوریتم  OPTICSخوشهها را به کمک یک گراف ترتیبی شناسایی
میکند .اگر مقادیر فاصله دسترسیپذیري براي هر شئ به ترتیب
ترسیم شده باشد ،میتوان خوشهها و زیرخوشههاي موجود در مجموعه
داده را بهصورت بصري درک کرد .در این نمودار ،خوشهها در مناطق
مقعر نمودار دسترسیپذیري جاي دارند (شکل -4الف) .در واقع میتوان
گفت که پس از محاسبه فاصله دسترسیپذیري ( )RDهمه دادهها،
حداقل تعداد نقاط همسایگی ( )MinPtsو حداقل شیب الزم جهت
تفکیک خوشهها ( )ξتعیین میگردد .مقدار  ξرا Ankerst et al.
) (1999برابر با  1/12و ) De Oliveira et al. (2011برابر با 1/11
درنظر گرفتهاند .پس از ترسیم نمودار فاصله دسترسیپذیري ،شیب
تغییرات بین هر  RDنسبت به  RDماقبل خود در نمودار
دسترسیپذیري بررسی شده و چنانچه از مقدار معینی تجاوز کند ،خوشه
از همان نقطه شروع میشود ( .)Reach Startهمچنین ،هنگامی که

شکل  -3خوشههای با چگالی متفاوت ()Ankerst et al., 1999

الگوریتم  OPTICSبه طور صریح خوشههاي یک مجموعه داده را
تولید نمیکند ،بلکه در عوض یک گراف ترتیبی از پایگاه داده ایجاد
میکند .در واقع به کمک این گراف ،طی فرایند خوشهبندي پارامتر
شعاع همسایگی (𝜀) متغیر است تا خوشه با هر شکل و اندازهاي را
شناسایی کند .همچنین این ویژگی سبب میشود تا الگوریتم
 OPTICSخوشههایی را به صورت تودرتو و سلسلهمراتبی تشخیص
دهد .دو مؤلفه مهم در الگوریتم  OPTICSعبارتاند از )1 :فاصله
مرکز و  )5فاصله دسترسیپذیري .فاصله مرکز شئ  Pیا (  ،)CDPبه
معنی کوتاهترین فاصله (`𝜀) بین شئ  Pو -MinPts-1اُمین
همسایهاش است ،به شرطی که  Pیک شئ مرکزي باشد .همچنین،
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روندنماي روش پیشنهادي را نشان میدهد که در انتها و پس از تشکیل
خوشهها میتوان با ارزیابی آنها و تفسیر نتایج آن به اطالعات مورد
نیاز از مجموعه دادههاي ورودي دست یافت.

 RDبرابر با نقطه ( )Reach Start = Reach Endشود ،خوشه خاتمه
مییابد (شکل -4ب) .تا زمانی که خوشهاي به نقطه ()Reach End
نرسیده است ،چنانچه باز هم تغییرات شیب از آستانه تعریف شده ()ξ
شود ،زیرخوشههاي دیگري تشکیل میگردد (شکل -4الف) .شکل 2

Fig. 4- a) Reachability-plot for clusters & sub-clusters identified by the OPTICS algorithm, b) Start and end
points of identified clusters based on OPTICS algorithm
شکل  -6الف) نمودار دسترسیپذيری برای خوشهها و زيرخوشههای شناختهشده توسط الگوريتم Wang et al., ( OPTICS

 ،)2019ب) نقاط شروع و خاتمه خوشههای شناسايی شده برمبنای الگوريتم )Ankerst et al., 1999( OPTICS

Fig. 5- Flow diagram for the proposed methodology

شکل  -0روندنمای روش پیشنهادی
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 .)9در پژوهش حاضر ،دادههاي قطر و جنس لوله مورد بررسی واقع
شده است .همچنین ،خوشهبندي مجموعه دادهها بر اساس دو پارامتر
طول و عرض جغرافیایی صورت گرفته است و خوشههاي تشکیل شده
از منظر قطر ،جنس و نرخ شکست حوادث (تعداد 111 /کیلومتر /سال)
مورد بررسی بیشتر واقع شدهاند .جدول  ،1مشخصات لولههاي به کار
گرفته شده در شبکه اعم از جنس ،طول ،قطر ،تعداد حوادث و نرخ
شکست را نشان میدهد.

 -3مطالعه موردی
محدوده مورد مطالعه در این تحقیق ،یک منطقه از شرکت آب و
فاضالب شهر مشهد است .طول شبکه توزیع در این منطقه حدود 754
کیلومتر است .بازه زمانی مورد بررسی در این تحقیق از بهمنماه سال
 1064لغایت مهرماه  1068بوده که در این بازه ،تعداد  091حادثه
شکستگی که منجر به قطعی جریان آب در شبکه توزیع گردیده و
جزییات آن نیز همراه با مختصات مکانی به ثبت رسیده است (شکل

Table 1- Summary of collected dataset

جدول  -7خالصهای از مجموعه دادههای گرداوری شده
Failure Rate
)(No./100 km/year
28.65
7.91
4.38
17.58
15.71
59.63
634.71
29.86
12.28
4.15
24.81
78.75
117.32
54.24
36.81

Failure No.

)Diameter (mm

)Length (km

124
58
10
129
9
2
12
3
1
1
1
5
3
1
2

80
100-200
200-300
> 100
100-200
> 100
> 100
100-200
200-300
300
600
1000
> 100
200-300
300-400

119.482
202.339
62.981
202.594
15.819
0.926
0.522
2.774
2.249
6.649
1.113
1.753
0.706
0.509
1.5

Pipe Material

Fig. 6- The recorded pipe breaks in water distribution network of the study area

شکل  -4نقاط حوادث شکستگی ثبت شده در شبکه توزيع آب منطقه مورد مطالعه
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خوشهها از  MinPts=8به بعد ،دچار تغییرات چشمگیري نشده و تقریب ًا
در تعداد  12خوشه همگرا میشود .البته ذکر این نکته ضروري است
که چنانچه حداقل نقاط همسایگی به بیش از  15نقطه افزایش یابد،
قطعاً از جایی به بعد تعداد خوشهها به دلیل تغییرات چگالی ،دستخوش
تغییرات خواهند شد .اما از آنجایی که باید چگالی خوشهها متناسب با
مجموعه داده مورد بررسی انتخاب شود ،از محاسبات بیشتر که تنها
خطا را افزایش می دهد ،اجتناب شد .در مجموع با توجه به تحلیل
صورت گرفته در این بخش ،میتوان نتیجه گرفت که الگوریتم
 OPTICSدر  ξ = 0.05به ازاي حداقل نقاط همسایگی معادل 11 ،8
و  15حساسیت کمتري از خود نسبت به تغییرات  MinPtsنشان داده
و به نظر میرسد که پارامتر  MinPtsبهینه یکی از این سه مقدار است.
بنابراین در ادامه به بررسی بیشتر این پارامتر پرداخته میشود.
همچنین ،در این نمودار ،تعداد دادههاي پرت نیز نشان داده شده است.
بر اساس این نمودار ،تعداد دادههاي پرت شناسایی شده توسط الگوریتم
 OPTICSبراي  ،ξ = 0.05با افزایش حداقل نقاط همسایگی هیچ
تغییري نداشته و به صورت ثابت باقی مانده است .از مقایسه تعداد
دادههاي پرت در شکل  ،7این موضوع برداشت میشود که تغییرات
پارامتر حداقل نقاط همسایگی تأثیر خاصی بر نتایج الگوریتم
 OPTICSنداشته و الگوریتم به راحتی این مقدار تقریباً یکسان از
دادههاي پرت را در حاالت مختلف شناسایی میکند .الزم به ذکر است
که دادههاي پرت ممکن است به دلیل خطاي  GPSرخ داده باشند و
یا در اطراف این حوادث ،نشت گزارش نشده وجود داشته باشد .بنابراین
تا زمانی که تراکم این حوادث کم باشد نمیتوانند گزینههاي مطلوبی
براي بازسازي و نوسازي باشند.

● تعیین پارامترهای الگوريتم OPTICS

پارامترهاي تأثیرگذار در الگوریتم  ،OPTICSدو مؤلفه حداقل شیب
الزم در نمودار فاصله دسترسیپذیري جهت تفکیک خوشهها ( )ξو
حداقل نقاط همسایگی ( )MinPtsمیباشند .در این راستا ،نخست
تعیین  MinPtsبهینه مورد توجه قرار گرفته است .بر این مبنا ،از پارامتر
تعداد ابعاد دادههاي حوادث کمک گرفته شده ()Sander et al., 1998
و با توجه به اینکه دادههاي موجود مکانی بوده و از دو بعد طول و
عرض جغرافیایی تشکیل شدهاند ،بنابراین از  2 ،4 ،0 ،5و  9برابر ابعاد
دادهها استفاده گردیده است .این امر بدان معنا بوده که براي اجراي
فرآیند خوشهبندي ،حداقل نقاط همسایگی برابر با  11 ،8 ،9 ،4و 15
درنظر گرفته شده است.
همانطور که در بخش روش انجام کار توضیح داده شد ،براي تشخیص
خوشههایی که چگالی متفاوتی دارند از پارامتر حداقل شیب ( )ξدر
الگوریتم  OPTICSبهره برده شده است .شعاع همسایگی در این حالت
میتواند تا ( )± % ξمتغیر باشد .از آنجایی که پارامترهاي ورودي
الگوریتم ،مستقیماً با نتایج خروجی و چگالی خوشهها ارتباط دارد ،اگر
 ξخیلی بزرگ انتخاب شود احتمال میرود تا دادههایی را که ذاتاً به
خوشهاي دیگر تعلق دارند ،به آن خوشه متصل گردند .این امر تحلیل
خوشهها و شناسایی عوامل زمینهاي حوادث را دچار اختالل میکند .از
طرفی دیگر ،اگر  ξخیلی کوچک انتخاب شود ،دیگر خوشههایی با
چگالی متفاوتی در مجموعه داده شناسایی نخواهد شد .از این رو در
این تحقیق و بنا به توصیه ) ،Ankerst et al. (1999مقدار  ξبرابر با
 1/12درنظر گرفته شده است.

● تحلیل طبقهبندی خوشهها

 -6نتايج و تحلیل نتايج

در شکل  ،8تعداد دادههاي موجود در سطوح مختلف خوشهبندي که
در نتیجه اجراي الگوریتم  OPTICSبا مقادیر مختلف حداقل نقاط
همسایگی معادل  11 ،8و  15در  ξ = 0.05ایجاد شدهاند ،محاسبه و
نتایج به نمایش درآمده است .بر اساس این نمودار ،مشاهده میشود
که الگوریتم  OPTICSبه ازاي مقادیر مختلف حداقل نقاط همسایگی،
به یک اندازه داده در الیه اول شناسایی کرده است .همچنین ،مشخص
است که در الیههاي بعدي با افزایش  ،MinPtsتعداد دادهها ابتدا
افزایش و سپس کاهش میِیابد .بر این مبنا میتوان اذعان داشت که
چون الگوریتم  OPTICSتوانسته در  MinPts= 10دادههاي بیشتري
را در سطوح باالتر شناسایی کند ،در این  ،MinPtsچگالی مطلوب
دادهها مورد کاربرد قرار گرفته و به این واسطه امکانی فراهم گردیده
تا خوشهها در این چگالی همگنتر از سایر حاالت باشند.

● تحلیل چگالی خوشهها

شکل  7روند تغییرات تعداد خوشههاي تولیدي توسط الگوریتم
خوشهبندي  OPTICSرا با افزایش حداقل نقاط همسایگی در = ξ
 0.05نشان میدهد .الگوریتم  OPTICSدر  08 ،MinPts = 4خوشه
را شناسایی کرده و رفته رفته با افزایش حداقل نقاط همسایگی ،تعداد
خوشهها به  12میرسد .این موضوع نشان میدهد که چگالی خوشهها
با تعداد آنها رابطه عکس دارد؛ یعنی چنانچه حداقل نقاط همسایگی
افزایش یابد ،به طبع چگالی نیز در خوشهاي که شناسایی میشود
افزایش یافته و به دنبال آن تعداد خوشهها کاهش مییابد .در واقع با
افزایش پارامتر حداقل نقاط همسایگی به بیش از  4نقطه ،خوشههایی
که در  MinPts = 4از حداقل نقاط همسایگی برخوردار بودند ،دیگر
به عنوان خوشه درنظر گرفته نشده و صرفاً به عنوان داده پرت شناخته
میشوند .به عالوه ،بر اساس این نمودار میتوان بیان داشت که تعداد
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Fig. 7- Changes in the number of clusters and noises detected by OPTICS algorithm with different MinPts
for ξ = 0.05

شکل  -7تغییرات تعداد خوشهها و دادههای پرت شناسايی شده توسط الگوريتم  OPTICSبا حداقل نقاط همسايگی مختلف
برای ξ = 0.05

Fig. 8- Changes in the number of data at different levels of clustering by OPTICS algorithm at ξ = 0.05 and
at different MinPts
شکل  -2تغییرات تعداد دادهها در سطوح مختلف خوشهبندی توسط الگوريتم  OPTICSدر  ξ = 0.05و حداقل نقاط همسايگی

مختلف

مناسبی براي اولویتبندي اجراي برنامههاي بازسازي و نوسازي
هستند .البته ذکر این نکته ضروري است که انتخاب هر سطح از سلسله
مراتب خوشهها براي بازسازي و نوسازي به عوامل و عناصر
تصمیمگیرنده مختلف بستگی دارد؛ اما در حالت کلی خوشهاي که نرخ
شکستگی باالیی دارد ،به عنوان اولویت اصلی در طرح نوسازي و
بازسازي مطرح میشود .همچنین ،بعید به نظر میرسد که خوشههاي
خیلی بزرگ ،نظر سرمایهگذار را براي اجراي طرح بازسازي و نوسازي
جلب نماید.

به منظور تصمیمگیري بهتر جهت تعیین اولویتهاي بازسازي و
نوسازي در یک طرح خوشهبندي مطلوب ،میبایست تا حد ممکن،
خوشهها کوچک باشند .به طور خالصه ،وجود خوشههاي با اندازه
کوچک ،امکان محاسبه نرخ شکست در خوشهها و همگن بودن آنها
جزء شروطی است که برقراري هریک بایستی در نتایج الگوریتم
 OPTICSمورد تحقیق قرار گیرد .عالوه بر این ،احتمال میرود
خوشههایی که منطقه کوچکتري را پوشش میدهند ،از منظر ویژگی
لولههایی که دچار حادثه شدهاند ،همگنتر باشند .بر همین مبنا میتوان
نتیجه گرفت که زیرخوشههاي شناسایی شده در این روش ،گزینههاي
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● تحلیل خوشههای حاصل از اجرای  OPTICSبا پارامترهای

اهمیت قابلتوجهی برخوردار خواهد بود .در سطح دوم الگوریتم
 OPTICSبهصورت خودکار سطح اول را که خود مشتمل بر خوشه
شماره  19بوده به چند خوشه کوچکتر تقسیم میکند .مطابق با شکل
 -11ب ،مشاهده میشود که خوشههاي شماره  9 ،4 ،5و  10به عنوان
زیرخوشههاي این سطح شناسایی شدهاند .به عالوه ،از آنجایی که با
کوچکتر شدن خوشهها ،نرخ شکست افزایش مییابد و به دنبال آن
امکان کشف مناطق بحرانی آسانتر میگردد ،از این رو فرآیند
سطحبندي خوشهها توسط الگوریتم  OPTICSتا سطوح بعدي ادامه
یافته و سطح سوم نیز به صورت خودکار شناسایی خواهد شد.

بهینه  ξ = 0.05و MinPts = 10

الگوریتم  OPTICSپس از محاسبه مقادیر فاصله دسترسیپذیري هر
یک از دادهها ،آنها را در نموداري مرتب نموده که تحت عنوان نمودار
فاصله دسترسیپذیري عنوان میشود .همچنین ،میتوان مشاهده کرد
که چگونگی نوسانات موجود در این نمودار با تأثیرگذاري قابلتوجهی
در مبانی خوشهبندي و سطحبندي خوشهها همراه است .با توجه به
تعیین مقادیر بهینه پارامترهاي تنظیمی معادل  ξ = 0.05و MinPts
 = 10براي الگوریتم  OPTICSدر این پژوهش ،روند تغییرات فاصله
دسترسیپذیري در شکل  6قابل مشاهده میباشد .در این نمودار،
مناطق مقعر نشانگر خوشههایی است که توسط الگوریتم شناسایی شده
و بررسی دقیق این مناطق بر وجود زیرخوشهها یا به عبارتی شناسایی
خوشههاي تودرتو صحه میگذارد.

برمبناي اصول حاکم بر الگوریتم  OPTICSو همچنین منطبق بر
نمودار فاصله دسترسیپذیري (شکل  ،)6تمامی خوشههاي سطح دوم
نیز به خوشههاي کوچکتري تقسیم گردیدند .در واقع خوشه شماره 1
به عنوان زیرمجموعه خوشه شماره  5شناخته شده و افزون بر این،
خوشههاي  0و  2در داخل خوشه شماره  4و خوشههاي شماره  7و 10
نیز درون خوشه شماره  15شناسایی شدهاند که چگونگی توزیع هر
یک از آنها در شکل  -11الف نمایان گردیده است .همچنین ،الزم
به ذکر است که نرخ شکست و تراکم حوادث شکستگی رخ داده در
مناطق این خوشهها طبیعتاً باالتر از نواحی متناظر با خوشههاي سطح
دوم میباشد .در سطح چهارم نیز خوشه شماره  10که پیشتر به عنوان
یکی از زیرخوشههاي سطح سوم شناسایی شده بود ،به دو خوشه شماره
 6و  14تقسیم میشود.

همانطور که پیشتر در شکل  8نشان داده شد ،الگوریتم  OPTICSبه
ازاي مقادیر  ξ = 0.05و  MinPts = 10خوشههاي شناخته شده را در
 2سطح طبقهبندي مینماید .شکل -11الف ،سطح اول خوشهبندي
حاصل از الگوریتم  OPTICSرا نشان میدهد .در این سطح ،الگوریتم
تنها دادههاي پرت را شناسایی میکند و مابقی دادههاي حوادث را در
داخل یک خوشه قرار میدهد .این خوشه تقریباً تمام شبکه را در بر
دارد ،بنابراین براي بازسازي و نوسازي گزینه مناسبی نمیتواند باشد.
بر همین مبنا ،تحلیل دیگر سطوح خوشهبندي (سطح دوم به بعد) از

Fig. 9- The reachability-plot for the implementation of the OPTICS algorithm for MinPts = 10 & ξ = 0.05

شکل  -7منحنی فاصله دسترسیپذيری حاصل از اجرای الگوريتم  OPTICSبرای  ξ = 0.05و
تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،6زمستان 7655
)Volume 17, No. 4, Winter 2022 (IR-WRR

171

MinPts = 10

خوشه شماره  14جاي میگیرند .مجموعاً ،تمامی موارد یاد شده در
شکل  15قابل مشاهده میباشد.

مجموعه این زیرخوشهها نیز سطح چهارم را به وجود میآورند که
چگونگی توزیع آنها در محدوده شبکه توزیع منطقه چهار در شکل
 -11ب قابل مشاهده است.

در ادامه ،تعیین اولویتهاي نوسازي و بازسازي شبکه مورد بررسی ،با
استفاده از تحلیل نرخ شکستگی و تراکم دادههاي موجود در خوشهها
و همچنین ارزیابی اثرگذاري پارامترهاي مرتبط با فیزیک شبکه در نرخ
حوادث صورت پذیرفته است .براي این منظور ،پس از محاسبه نرخ
شکست در هر خوشه بر مبناي تعداد حوادث شکستگی رخ داده در
سال در هر  111کیلومتر لوله موجود در آن خوشه ،تراکم دادههاي
موجود در هر خوشه نیز محاسبه گردیده است (شکل .)10

در سطح پنجم که به عنوان آخرین سطح خوشهبندي تلقی میشود،
هر کدام از دو خوشه شماره  6و ( 14خوشههاي شناسایی شده در سطح
پیشین) خود به دو خوشه مجزاي دیگر تقسیم میگردند .به عبارتی در
این حالت ،فرآیند خوشهبندي به گونهاي توسعه یافته که خوشههاي
شماره  8و 11درون خوشه شماره  6و خوشههاي  11و  12نیز داخل

Fig. 10- Levels identified by the OPTICS algorithm for MinPts = 10 & ξ = 0.05, a) First level, b) Second level

شکل  -75نمايش گرافیکی سطوح خوشهبندی تـوسط الگوريتم  OPTICSبــه ازای  ξ = 0.05و  MinPts = 10الف) سطح اول،
ب) سطح دوم

Fig. 11- Levels identified by the OPTICS algorithm for MinPts = 10 & ξ = 0.05, a) 3th level, b) 4th level
شکل  -77نمايش گرافیکی سطوح خـوشهبندی تـوسط الگوريتم  OPTICSبه ازای  ξ = 0.05و  MinPts = 10الف) سطح سوم،

ب) سطح چهارم
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Fig. 12- 5th level identified by the OPTICS algorithm, MinPts = 10 & ξ = 0.05

شکل  -78نمايش گرافیکی سطح

پنجم خوشهبندی شناسايیشده توسط الگوريتم  ξ = 0.05 ،OPTICSو MinPts = 10
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Fig. 13- Failure rate plot and data density in each cluster based on the results of OPTICS algorithm,
MinPts = 10 & ξ = 0.05

شکل  -73نمودار نرخ شکستگی و تراكم دادههای مـوجـود در هر خوشه بر اساس نتايج الگوريتم  ξ = 0.05 ،OPTICSو
MinPts = 10

اختصاص دادهاند ،جزء خوشههایی هستند که کمترین نرخ شکستگی
را دارا میباشند .از طرفی دیگر ،خوشه شماره  2یا به عبارتی دیگر
زیرخوشه مرتبط با خوشه شماره  4نیز در رتبه سوم از جهت میزان نرخ
شکست قرار گرفته و در مجموع ،نرخ شکستگی در خوشه  4داراي
مقداري بیشتر از نرخ شکست میانگین است .از طرف دیگر ،بر مبناي
این نمودار مشخص میگردد که تراکم دادهها در خوشه شماره  2کمتر
از  2درصد و در خوشه شماره  0نیز کمتر از  12درصد میباشد .این در

مطابق با این نمودار ،بیشترین نرخ شکست متعلق به خوشه شماره 0
میباشد که در سطح سوم جاي داشته و یکی از زیرمجموعههاي
(زیرخوشه) خوشه شماره  4به شمار میرود .همچنین مشاهده میشود
که خوشه شماره  1که در محدوده جغرافیایی خوشه  5جاي دارد،
درحالیکه  11درصد از دادهها را به خود اختصاص داده است در رتبه
دوم نرخ شکستگی قرار گرفته است .این در حالی است که خوشههاي
شماره  15و  10که هر دو بیش از  01درصد از تراکم دادهها را به خود
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اساس شکل  ،12اکثر حوادث این خوشه بر روي لولههاي آزبست
سیمان و پلیاتیلن رخ داده که قطري کمتر از  111میلیمتر دارند.
بنابراین اولویت اصلی برنامه بازسازي و نوسازي در شبکه آب منطقه
مورد مطالعه بر اساس آنچه که الگوریتم  OPTICSنشان میدهد،
مجموعه خوشههاي  1 ،0و  2میباشد که تقریباً در هر سه خوشه ،قطر
کمتر از  111میلیمتر و لولههایی که از جنس آزبست سیمان و
پلیاتیلن هستند ،به عنوان عوامل اصلی بروز نرخ باالي شکست در
این مناطق عمل نمودهاند .همچنین با انجام تحلیلهاي مشابه ،روشن
گردید که مجموعه خوشههاي شماره  8 ،7و  11به عنوان رده دوم
اولویتهاي بازسازي و نوسازي قابل طرح میباشند .الزم به ذکر است
که منظور از رده اول اولویتهاي بازسازي و نوسازي ،اولویتهاي
اصلی جهت اجراي عملیات بازسازي شبکه بوده و همچنین هدف از
تعیین خوشههاي رده دوم ،تفکیک مناطقی است که در قیاس با
خوشههاي رده اول از درجه اهمیت پایینتري جهت پیادهسازي
برنامههاي نوسازي برخوردارند.

حالی است که همچنان خوشههاي زیادي وجود دارند که علی رغم دارا
بودن تراکم بیشتر ،نرخ شکست کمتري را ثبت نمودهاند.
از سوي دیگر ،نحوه اثرگذاري پارامترهاي مرتبط با فیزیک شبکه (از
جمله مؤلفههاي قطر و جنس) بر روي متوسط نرخ شکستگی خوشهها
نیز به ترتیب در نمودارهاي  14و  12قابل بررسی است .بر اساس شکل
 ،14خوشه  0تنها از حوادثی تشکیل شده که لولههاي محل وقوع
حادثه همگی قطري کمتر از  111میلیمتر دارند و از این نظر ،خوشه
شماره  0خوشهاي کامالً همگن ارزیابی میشود .با این حال ،منطبق
بر شکل  12و از منظر جنس لولهها ،میتوان مشاهده کرد که حوادث
این خوشه در مجموعهاي از لولههاي فوالدي ،آزبست سیمانی و پلی
اتیلنی رخ داده است .بنابراین با توجه به تنوع جنس ،میتوان بیان
داشت که پارامتر قطر ،یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش نرخ
شکستگی و افزایش حوادث در منطقه جغرافیایی متناظر با خوشه
شماره  0است  .افزون بر این ،اکثر حوادث در خوشه شماره  2نیز بر
روي لولههاي با اقطار کمتر از  111میلیمتر رخ داده که از جنس پلی
اتیلن و آزبست سیمان ساخته شدهاند و بر همین مبنا میتوان پارامتر
اثرگذار در خوشه شماره  2را نیز تعیین نمود .با بررسی سایر خوشهها
نیز مشخص گردید که خوشه شماره  1که خود زیرمجموعه خوشه
شماره  5می باشد ،در رتبه دوم از لحاظ میزان نرخ شکست قرار گرفته
است .خوشه شماره  5علی رغم در برداشتن تراکم باالي حوادث ،نرخ
شکست پایینتري را در قیاس با زیرخوشههاي خود دارا است .خوشه
شماره  1نیز تنها  11درصد از حوادث را به خود اختصاص داده و بر

 -0جمعبندی و نتیجهگیری
اولویتبندي حوادث شکستگی در شبکه توزیع آب براي اجراي
برنامههاي بازسازي و نوسازي امري ضروري است .در این مطالعه ،از
الگوریتم خوشهبندي مبتنی بر چگالی  OPTICSجهت شناسایی
پهنههاي اولویتدار جهت اجراي برنامههاي بازسازي و نوسازي در
یکی از پهنههاي بهره برداري شبکه توزیع آب شهر مشهد بهره برده
شد.

Fig. 14- Breakdown of pipes in each cluster for different pipe diameter, MinPts = 10 & ξ = 0.05

شکل  -76تفکیک لولههای موجود در هر خوشه برای

قطرهای مختلف لوله ξ = 0.05 ،و MinPts = 10
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Fig. 15- Breakdown of pipes in each cluster for different pipe material, MinPts = 10 & ξ = 0.05
شکل  -70تفکیک لولههای موجود در هر خوشه برحسب جنس لولهها ξ = 0.05 ،و MinPts = 10

دادهها از منظر ویژگیهایی چون فشار ،بارهاي محیطی ،سن لولهها و
غیره میتوان به علل اصلی حوادث در شبکه نیز پی برد .همچنین ،از
آنجایی که در این پژوهش تنها از دو بعد طول و عرض جغرافیایی بهره
برده شده است ،پیشنهاد میشود که با افزایش بعد دادههاي حوادث و
گنجاندن ویژگیهاي مذکور به بررسی بیشتر تأثیرات عوامل زمینهاي
پرداخته شود .همچنین ،خوشههاي شناسایی شده نیز میتوانند از منظر
اقتصادي نیز تحلیل گردند تا اولویتهاي مهمتر براي سرمایهگذاري
انتخاب گردند .از آنجایی که  OPTICSحالت تعمیم یافتهاي از
الگوریتم  DBSCANمیباشد ،پیشنهاد میگردد که این رویکرد با
الگوریتم  DBSCANبا مجموعه داده یکسان بار دیگر تکرار شود تا
مقایسه جامعی میان این دو الگوریتم براي بهرهبرداران در شبکههاي
توزیع آب به عمل آید .در این مقاله سعی شده است پارامترهاي ورودي
به الگوریتم بر اساس اصول مشخصی انجام شود تا سلیقه بهرهبردار
مربوطه بر نتایج پایانی دخیل نگردد ،اما پیشنهاد میگردد تا به کمک
روشهاي دیگري از جمله الگوریتمهاي بهینهسازي ،نیز این موضوع
بررسی شود .با توجه به توضیحات ارائه شده در این پژوهش میتوان
اذعان داشت که الگوریتم  OPTICSچه در تشخیص دادههاي پرت و
چه در یافتن اولویتهاي بازسازي و نوسازي شبکه توزیع آب ،خصوصاً
از حیث تعیین خودکار اولویتها بر اساس سطحبندي الگوریتم و تطابق
این موضوع با باال بودن نرخ حوادث شکستگی در این خوشهها ،توانایی
قابل قبولی دارد.

با توجه به نتایج بدست آمده براي الگوریتم  OPTICSو در نظر گرفتن
شاخصهاي کارآمدي آن ،حداقل نقاط همسایگی  MinPts = 10و
حداقل شیب مناسب جهت تفکیک خوشهها در نمودار فاصله
دسترسیپذیري  ξ = 0.05بدست آمد .الگوریتم  OPTICSبراي
مجموعه دادههاي حاضر  19خوشه را شناسایی کرد .این تعداد خوشه
در  2سطح قرار دارند که با باالتر رفتن هر سطح ،خوشهها به
خوشههاي کوچکتر که نرخ حوادث شکستگی بیشتري دارند تقسیم
میشوند .بر اساس مقایسه نرخ شکست در خوشههاي حاصل از
الگوریتم  OPTICSبا نرخ میانگین حوادث شکستگی در کل شبکه0 ،
خوشه با نرخ شکست  95/5 ،76/1و  21/1حادثه در هر  111کیلومتر
طول لوله در یک سال ،اولویتهاي اصلی برنامه بازسازي و نوسازي
باید باشند .همچنین سه خوشه دیگر نیز با نرخ شکست 00/2 ،04/5
و  01/5در اولویت دوم برنامه بازسازي و نوسازي قرار میگیرند .این
در حالی است که نرخ شکست میانگین شبکه برابر با  14/8حادثه در
 111کیلومتر در سال بود .طبق تحلیل قطر و جنس صورت گرفته بر
روي خوشههاي حاصل از این الگوریتم نیز نشان داد که براي تدوین
برنامه بازسازي در این خوشهها باید توجه بیشتر بر لولههایی متمرکز
شود که قطري کمتر از  111میلیمتر دارند و از جنس پلیاتیلن و
آزبست سیمانی هستند .تحلیل قطر و جنس صورت گرفته نیز نشان
داد که الگوریتم  OPTICSدر شناسایی خوشههاي همگن و متمایز
توانایی باالیی دارد .این امر نشان داد که با کاملتر بودن مجموعه
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