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چکيده
Abstract

در دهههای اخير استفاده از مدلهای رفع اختالف در زمينه مديريت منابع
آب از جمله آبهای زيرزميني به عنوان راه حلي مناسب برای لحاظ تضادها
و تعامالت بين ذینفعان درگير و در نتيجه رسيدن به راهحلهای بهينه قابل
 با استفاده از تلفيق، در اين تحقيق. رواج چشمگيری داشته است،اجرا
بهينهسازی بهرهبرداری از منابع آب زيرزميني و مدلهای-مدلهای شبيهساز
 ضمن توجه به مطلوبيتهای طرفهای درگير و معيارهای،چانهزني بازگشتي
. بهترين سياستهای تخصيص تعيين شده است،اجتماعي از جمله عدالت
 مدل بهينهساز چندهدفه،برای تعيين منحني تعامل بين اهداف متضاد
خروجي- که با سری اطالعات ورودیM5P  با فرامدل شبيهسازNSGA-II
، آموزش و صحتسنجي شدهMODFLOW حاصله از اجرای مکرر مدل
 از روش مونت کارلو برای توليد پايگاه داده جهت آموزش و.تلفيق گرديد
 به دليل.صحتسنجي فرامدل به ازای مقادير مختلف پمپاژ استفاده شد
 مدلهای چانهزني بازگشتي برای،ماهيت چندهدفه بودن مسأله حاضر
.انتخاب نقطه مورد توافق روی منحني تعامل بين اهداف بهکار رفته است
کارآيي ساختار پيشنهادی با استفاده از اطالعات آبخوان دشت داريان در
 نتايج حاصله نشان ميدهد اعمال. مورد ارزيابي قرار گرفت،استان فارس
سياست بهينه تخصيص حاصل از مدل چانهزني بازگشتي با همآرايي موجب
 متری سطح تراز آبخوان4/2  برداشت از آبخوان و افزايش54% کاهش
.ميشود

In last few decades conflict-resolution models are being
increasingly used in water resource management for cases such
as the groundwater problems as an appropriate approach to
consider the oppositions and trade-offs between the
stakeholders involved in the conflict and to reach to an
applicable optimal resolution. In this paper, by integrating
simulation-optimization models of groundwater exploitation
and bargaining methods, the optimal allocation scenarios are
derived taking into account the preferences of the stakeholders
and social criteria such as justice. Trade-off Pareto front
between the rival objectives was computed through linking the
NSGA-II multi-objective optimization model and M5P meta
model which was trained and validated based on MODFLOW
simulation results. Monte-Carlo method was used to develop a
database for training and validating meta models for different
allocation scenarios. Considering multi-objective nature of the
problem, the best solutions on Pareto fronts were selected
using fallback bargaining models. The effectiveness of the
proposed methodology was verified in a case study performed
on Daryan aquifer, Fars province, Iran. Results indicated that
the total groundwater withdrawal after applying the optimal
scenarios of allocation was reduced approximately 56% which
resulted in the mean water level uplift of 4.2 meters in the
aquifer.
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مدلهای چانهزني از کاربردیترين تکنيکهايي هستند که اخيراً برای
حل و فصل درگيریهای موجود در مديريت سيستمهای منابع آب از
جمله مشکالت تخصيص و مسائل مربوط به مديريت آنها در
بخشهای مختلف بهکار رفتهاند ) .Mahjuri et al. (2013از
کــاربــرد مدلهای چانهزني و بازیهای غيرهمکارانه در مســائل
مربوط به بهرهبرداری از مخازن سدها ميتـــوان به کارهــای
،Kerachian
and
Karamouz
(2006,
)2007
) Ganji et al. (2007و ) Shirangi et al. (2008اشاره کرد.
) Mahjouri and Ardestani (2011دو روششناسي همکارانه و
غيرهمکارانه را در زمينه مديريت انتقال آب بين حوضهای برای يک
مسأله بزرگ مقياس انتقال آب در جنوب ايران توسعه دادند.
) Xiaokai et al. (2006به بررسي نحوه تخصيص آب رودخانهی
زرد 1در چين با استفاده از تئوری بازیها پرداختند .در کار ايشان به
منظور بازتوزيع منافع حاصله ،مدل چانهزني  Nash-Harsanyiبه کار
برده شد Niksokhan et al. (2009) .با استفاده از تئوری چانه زني
 Youngمدلي را برای تجارت مجوز تخليه بار آلودگي در رودخانهها
توسعه دادند Karamouz et al. (2004) .به بررسي حل اختالف در
کنترل آلودگي آب در مناطق شهری تهران پرداختند .در مطالعه ايشان
برای رفع اختالفهای موجود و سياستهای کنترل آلودگي آب
سطحي و زيرزميني با در نظر گرفتن سناريوهای مختلف برای
طرحهای توسعه ،از تئوری چانهزني  2(NTB( Nashاستفاده شد .در
دهههای اخير تئوری بازیها و مدلهای رفع اختالف در زمينه
مديريت بهرهبرداری و تخصيص منابع آب زيرزميني نيز رواج
چشمگيری داشته است Loaiciga (2004) .با استفاده از تئوری
بازیها ،مدلي را به منظور بررسي و تحليل مسأله بهرهبرداری از منابع
آب زيرزميني مشترک ارائه داد .تابع هدف مدل بهينهسازی در کار
ايشان به صورت حداکثرنمودن سود با قيد رعايت مقدار ارتفاع افت
مجاز در سطح سفره آب زيرزميني ،در نظر گرفته شد .نتايج نشاندهنده
اين بود که تدوين مدل بازیهای همکارانه و برقراری همکاری بين
ذينفعان ،امکان برقراری بهرهبرداری پايدار از منابع آب زيرزميني
مشترک را مهيا خواهد کرد Salazar et al. (2007) .به کمک چهار
روش مختلف حل اختالف بر مبنای تئوری بازیها ،سناريوی بهينه
برداشت از سفره آب زيرزميني ايالت  Guanajuatoدر  Mexicoرا
تعيين نمودند .ايشان به منظور تعيين تخصيصهای بهينه از بين 12
سناريوی مختلف برداشت آب از سفره آب زيرزميني ،از تئوری
بازیهای همکارانه استفاده کردند .دو معيار حداکثرسازی منافع
اقتصادی و حداقلسازی مقدار آلودگي آب به نيترات،
برای انتخاب سناريوی برتر برداشت آب در نظر گرفته شد.
) Bazargan-Lari et al. (2009يک مدل حل اختالف بر مبنای
تئوری چانهزني  Youngرا به منظور بهرهبرداری تلفيقي از منابع آب

 -1مقدمه
با توجه به چالشهای فراوان بخش منابع آب زيرزميني و اين واقعيت
که برخي مناطق کشور معموالً در شرايط خشکسالي يا کمبود شديد
آب به سر ميبرند ،بهرهبرداری و تخصيص بهينه منابع آب زيرزميني
با در نظر گرفتن مطلوبيتها و تضادهای تأثير پذيرندگان اين سيستمها
و همچنين با توجه به جنبههای زيستمحيطي و معيارهای اجتماعي
از جمله عدالت به يکي از مباحث مهم در بهرهبرداری از منابع آب
تبديل شده است .معموالً ،در بهرهبرداری از منابع آب زيرزميني،
بخشها و سازمانهای مختلفي درگير هستند و مطلوبيتهای آنها در
بسياری از مواقع در تضاد با يکديگر ميباشند .از اين رو تصميمگيری
در مورد انتخاب راه حل مورد توافق و مناسب برای همه ذینفعان
درگير از بين جوابهای بهينه ممکن ،همواره از موضوعات چالش
برانگيز بوده است .پاسخ به اين مسئله مهم از طريق مدلهای چانهزني
امکانپذير است ) .Bose and Bose (1995مسأله چانهزني،
سادهترين راه برای توصيف هر موقعيتي است که در آن کارگزاران
قادرند منفعتي را از طريق همکاری با يکديگر ،خلق نمايند .اگر آنها
در ايجاد توافق ،شکست بخورند ،هيچ منفعت بالقوهای بوجود نميآيد
و طرفين چانهزني ضرر ميکنند .در چانهزني ترتيبات جديدی شکل
ميگيرد که مستلزم توافق در مورد چگونگي توزيع منافع و زيانها
است .از مهمترين تالشها در زمينه توسعه مدلهای چانهزني در
سالهای اخير ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
) Chae and Heidhues (2004راه حلي برای يک مدل چانهزني
گروهي ارائه دادند که راه حل آنها ،روش حل نش ما بين گروهها بود.
) White (2005تأثير عدم قطعيت بر روی نتايج چانه زني را بررسي
کرد و نتايج چانه زني را در شرايطي که برد يکي از طرفين در بازی به
علت عدم وجود قطعيت ايجاد ريسک در مذاکره ميکرد را بررسي
نمود Carraro and Sgobbi (2007) .با استفاده از رويکرد تئوری
بازیهای غيرهمکارانه ،ديدگاه جديدی در مورد برخي ابعاد فرآيند
چانهزني مانند عدمتقارن و عدمقطعيت ارائه کردند و يک مدل که
فرايند چانهزني ميان دو شرکتکننده را شبيهسازی ميکرد ،توسعه
دادند Carraro et al. (2007) .کاربرد مدلهای چانهزني
غيرهمکارانه در مسائل مديريت منابع آب را بررسي کردند .بر اساس
رويکرد پيشنهادی ايشان زمان الزم برای رسيدن به يک توافق از
طريق تعيين يک فضای قابل پذيرش کوتاه شده و به گزينش
سياستهايي که دارای قابليت پذيرش بااليي بودند ،کمک ميکرد.
) Schwizer (2009يک مدل چانهزني مربوط به اختصاص يک
کاالی غير قابل تقسيم و با ارزش به يکي از دو طرف بازی که طرفين
نسبت به آن کاال مالکيت يکساني داشتند ،پرداخت .نظريه بازیها و
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برخي از ديدگاههای خود در مورد حل اختالف و پيش بيني نتايج
احتمالي حاصل بر اساس قوانين انتخاب اجتماعي ( )SCRو مدلهای
چانهزني بازگشتي برای حل اختالف بر سر منابع مشترک دريای خزر
پرداختند .در اين مطالعه ،پنج گزينه برای حل و فصل اختالف که در
طول مذاکرات پيشنهاد شده بود ،معرفي شد و مورد بحث قرار گرفتند.
) Sheikhmohammady et al. (2010مدل چانهزني بازگشتي همراه
با انتخاب اجتماعي را برای بدست آوردن محتملترين نتيجه ممکن
حـاصل از چانهزني بر منابع مشترک دريای خزر ارائه کردند .هــدف
از ايــن مطالعه شناسايي تکنيکي بــرای پيشبيني نتيجه يک
مذاکـره و پس از آن درخــواست طرفهای درگير در مورد نظام
حقوقي دريای خزر بود که ايــن اختالف از زمــان فروپاشي اتحاد
جماهير شوروی شکل گرفته بود Madani et al. (2011) .مدلهای
چانهزني بازگشتي را برای پيش بيني نتايج احتمالي مسأله حل اختالف
در دلتای ساکرامنتو در سن کواجوکمين برای انتخاب استراتژی
صادرات آب بهکار بردند Read et al. )2013( .طيف وسيعي از
مدلهای انتخاب اجتماعي ،چانهزني بازگشتي و  MCDMرا برای
حل مشکل انتخاب يک منبع انرژی برای فيربنکس آالسکا به عنوان
يک مسأله چند معياره-چند تصميم گيرنده ،شامل تعداد زيادی از
ذينفعان که بايد معيارهای اقتصادی ،سياسي ،اجتماعي و زيست
محيطي در تصميمگيری لحاظ ميشد را برای ارائه بهترين راه حل در
نظر گرفتند Mahjouri and Bizhani-Manzar )2013( .در
تحقيقي ،فرآيند چانه زني ميان ذينفعان مختلف درگير در مسئله
تخصيص بار آلودگي با استفاده از چانه زني بازگشتي را شبيهسازی
کردند .نتايج حاصل از اين دو روش با هم مقايسه و سناريـــو نهايـــي
تعييــن شد Nikoo et al. (2014) .در مطالعهای يک روش بر مبنای
شبيهسازی-بهينه سازی چندهدفه و تئوری بازیها برای طراحي بهينه
موجشکن حفرهدار دو اليه ارائه کردند .ايشان ،از مدل چانهزني
بازگشتي برای انتخاب نقطه بهينه منحني تعامل بين اهداف استفاده
کردند Madani et al. (2015) .يک روش برای تجزيه و تحليل
مشکالت چانه زني که در آن طرفهای درگير در مورد عملکرد نتايج
مختلف چانهزني ناآگاه ميباشند توسعه داد .در کار ايشان روش مونت
کارلو با چانهزني بازگشتي ( )FBبه منظور نگاشت عدم قطعيت در
مسائل چانهزني تصادفي ترکيب شده است .روش مذکور بر روی دلتای
ساکرامنتو در کاليفرنيا اعمال شده است که در آن گروداران برای
رسيدن به يک توافق بر سر صادرات آب برای مقابله با بحران فعلي
در دلتا چانهزني ميکنند .اين مسأله به عنوان يک بازی چانهزني که
در آن محيطزيست و صادرکنندگان آب برای دستيابي به يک توافق از
طريق فرآيند چانهزني که در آن نتايج حاصل از اجرای گزينههای
مختلف صادرات آب نامشخص ميباشد ،مدل شده است.

سطحي و زيرزميني ،با در نظر گرفتن مسائل مربوط به کيفيت آب،
تدوين نمودند .به منظور تدوين مدل بهينهسازی بهرهبرداری تلفيقي،
از مدل بهينهسازی چندهدفه  NSGA-IIو مدلهای شبيهسازی کيفي
و کمي آب زيرزميني  MODFLOWو  MT3Dاستفاده شد .کارايي
روش پيشنهادی ايشان در حل اختالف در استفاده تلفيقي از منابع آب
سطحي و زيرزميني ،در کالنشهر تهران مورد بررسي قرار گرفته است.
) Madani and Dinar (2010به بررسي مکانيزمهای مختلف در
رويکرد غيرهمکارانه در يک مسأله بهره برداری آب زيرزميني پرداختند.
اين روشها در يک مسأله بهرهبرداری آب زيرزميني به کار برده شده
اند تا مشخص شود چگونه متغيرهای تصميم ميتوانند تحت تأثير
مکانيزمهای مديريتي مختلف قـرار گيرند .نتايج ايشان نشان داد کــه
حتي در حالت غيرهمکارانه بهرهبــرداران ميتوانند بــا لحاظ کردن
عــوامل خــارجي و توسعه دادن طرحهای بلندمدت خود ،سود خود را
بهبود بخشند Parsapour-Moghaddam et al. (2015) .يک روش
بر اساس يک بازی جديد تکاملي برای تعيين استراتژیهای تعادل
پايدار تکاملي )ESE( 3در بهرهبردای تلفيقي از آبهای سطحي و
زيرزميني برای کاربران با اهداف متضاد توسعه دادند .اين روش
چارچوبي منطقي و واقع گرايانه برای تشريح رفتارهای غيرهمکارانه
آببران در استفاده از منابع مشترک آبهای سطحي و زيرزميني را
فراهم ميآورد .به منظور تخصيص بهينه مدل چندهدفه NSGA-II
با مدل  MODFLOWمتصل شده است .برای کنترل افت تراز سطح
آب زيرزميني از يک تابع خسارت استفاده شده است .روش تدوين شده
بر روی دشت رفسنجان در ايران اعمال شده است .نتايج نشان داد که
ميتوان از اين روش برای توسعه سياستهای سطحي و آبهای
زيرزميني تخصيص استفاده کرد .يکي از مدلهای پرکاربرد که اخيراً
مورد توجه محققين در مديريت منابع آب قرار گرفته است ،مدل
چانيزني بازگشتي 4است .چانهزني بازگشتي ( )FBدر حداکثر رساندن
حداقل رضايت همه ذينفعان تالش ميکند .اين روش مذاکراتي را
شبيه سازی ميکند که در آن طرفهای درگير با انتخابهايي که
بيشترين ارجحيت را برای آنها دارد ،شروع به چانهزني ميکنند و گام
به گام از ارجحيت خود عقبنشيني ميکنند تا به يک توافق برسند
) .Brams and Kilgour (2001استفاده از ( )FBدر حل مناقشه در
مسائل مديريت منابع آب ،خصوصاً در تخصيص از منابع آب زيرزميني
محدود بوده است .مدلهای چانهزني بازگشتي در ابتدا از طرف
) Brams and Kilgour (2001ارائه شــد .سپـــس
( Brams et al. )2004يک روش برای رسيدن به توافق بر معاهدات
چند جانبه پيشنهاد کردند .توافقي که آنها به عنوان نتيجه مطلوب
چانهزني ارائه کردند ،سازشي بود که بر مبنای آن ،فاصله نقطه سازش
با اولويت اول هر کدام از طرفهای درگير به حداقل برسد.
) Sheikhmohammady and Madani (2008در مطالعهای به ارائه
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تقسيمبندی شده و مدل برای دوره آماری سالهای -1392
1388کاليبره و برای سال 1392-1393مورد صحتسنجي قرار گرفته
است .سپس به ازای سناريوهای مختلف مديريتي برداشت آب از
آبخوان ،شبيهسازی مونت کارلو به ازای بهرهبرداریهای مختلف از
منابع آب زيرزميني صورت گرفته است .سری اطالعات ورودی-
خروجي پايگاه داده حاصله برای آموزش و صحتسنجي فرامدل
شبيهساز آبخوان بهکار رفتهاند .در اين تحقيق برای تدوين فرامدل
شبيهساز از مدل درخت تصميمگيری  M5Pاستفاده شده است .از جمله
ويژگيهای بارز مدلهای  M5Pارائه روابط رگرسيوني و معادالت
رياضي کاربردی بسيار ساده و قابل فهم و در عين حال با دقت مناسب
جهت تخمين و پيشبينيها ميباشد .اين الگوريتم اولين بار توسط
) Quinlan (1992پيشنهاد شد .همچنين تکنيک n-Fold cross-
 validationبرای کاليبراسيون فرا مدل بهکار گرفته شد .اين تکنيک
از روشهای رايج برای ارزيابي الگوريتمهای يادگيری پايگاه داده است،
که برای ارزيابي توانايي عمومي مدل پيشبيني کننده در  M5Pاستفاده
ميشود .اين روش مجموعه دادهها را به طور تصادفي به  nقسمت
مساوی که  Foldناميده ميشود تقسيم ميکند .برای ساخت مدل از
 n-1قسمت دادهها برای آموزش و از يک قسمت باقي مانده که برای
ساخت مدل استفاده نشده است ،برای تست مدل استفاده ميشود .در
اين شيوه ساخت و تست مدل  nبار تکرار شده و در هر بار دادههای
آموزش و تست تغيير ميکنند تا هر  nگروه به عنوان گروه تست به
کار روند .بدين منظور در اين تحقيق فرامدل به ازای تعداد فولدهای
متفاوت اجرا شده و تعداد فولدی که منجر به توليد کمترين ميزان خطا
در پيشبيني شده ،بکار رفته است.

در مسأله بهرهبرداری بهينه از منابع آب زيرزميني ،عمالً طرفهای
درگير در موضوعاتي با ماهيتهای متفاوت (مثالً حجم آب) با هم
اختالف دارند ،لذا يافتن يک راهحل که به موجب آن سازش ،تسهيل
يافته و چانهزنان به موجب آن از ارجحترين مواضع خود عقبنشيني
کرده و به يک پيامد عادالنه برسند مورد سوال خواهد بود .هدف از اين
تحقيق ارزيابي کارايي مدلهای چانهزني بازگشتي به منظور دست
يافتن به چنين راهحلي ميباشد .لذا در اين مقاله ،شايد برای اولين بار،
سعي شده است برای شبيه سازی مذاکرات ميان طرفهای درگير در
يک سيستم آبخوان آب زيرزميني با در نظر گرفتن قيود حاکم بر
سيستم ،از مدلهای چانهزني بازگشتي استفاده شود .چانهزني بازگشتي،
روشي است که به موجب آن همه چانهزنان( نه تنها يک گروه) برای
رسيدن به يک نتيجه که همگي بر روی آن توافق دارند ،از مواضع
خود آرام آرام عقب رفته و به نقطه با مطلوبيت کمتر ميرسند .همچنين
در اين تحقيق امکانپذير بودن حصول جوابهای بهينه در يک مسأله
بهينهسازی چند هدفه بزرگ ،از طريق تلفيق مدلهای شبيهسازی آب
زيرزميني با مدلهای بهينهسازی و رفع اختالف به گونهای که
سناريوهای مختلف توليد شده توسط مدل بهينهسازی در يک تعامل
هدفمند ،توسط مدل شبيهسازی قابل اجرا بوده و نتايج حاصل از
شبيهسازی نيز قابل بهرهبرداری توسط مدلهای بهينهسازی و رفع
اختالف باشند ،مورد بررسي قرار گرفته است .بدينمنظور در ادامه ،در
بخش ساختار تحقيق نحوه تدوين فرامدلهای شبيهساز آبخوان ،مدل
بهينهساز چندهدفه و نيز انواع مدلهای چانهزني بازگشتي بکار رفته
در اين مقاله شرح داده ميشود .سپس آبخوان دشت داريان در استان
فارس به عنوان مطالعه موردی معرفي شده و در نهايت نتايج ارزيابي
ساختارهای تدوين شده بر روی آبخوان مورد مطالعه ارائه ميشود.

 -2-2مدل بهينهسازی چندهدفه تخصيص آب

 -2ساختار تحقيق

منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق نمونه بارزی از وجود ذینفعان با
مطلوبيتهای متضاد ميباشد .در سالهای گذشته استان فارس همواره
مدعي رتبه اول بودن در توليد محصوالت کشاورزی بوده است .از
اينرو بخش کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان و نيز
کشاورزان) بنابر باورها و سياستهای غلط همواره به دنبال افزايش
توليد و ميزان سوددهي اگرچه در کوتاه مدت بودهاند.

در شکل  ،1فلوچارت مربوط به ساختار کلي متدولوژی پيشنهادی برای
تدوين مدل تخصيص بهينه منابع آب زيرزميني با کاربرد مدلهای
چانهزني بازگشتي ارائه شده است .ساختار پيشنهادی شامل سه بخش
اصلي :فرامدل شبيهسازی ،مدل بهينهسازی چندهدفه و همچنين
مدلهای چانهزني بازگشتي ميباشد .در ادامه ،هر يک از اين
بخشهای اصلي ،تشريح ميگردند.

از طرفي خشکساليهای شديد و طوالني سالهای اخير در استان و
همچنين برداشتهای غيراصولي از چاههای غيرمجاز موجب ممنوعه
شدن اکثر دشتهای استان شده و بدين منظور سازمان آب منطقهای
به عنوان متولي امر بدنبال محدود کردن برداشت از آبخوانهای استان
بوده است .از ايـنرو در اين تحقيق ،ذینفعان درگير در مسئله ،بخش
کشاورزی و سازمان آب منطقهای با مطلوبيتهای متضاد در نظر گرفته

 -1-2فرامدل شبيهسازی آب زيرزمينی

به منظور تدوين فرامدل شبيهساز آب زيرزميني ،در ابتد دادهها و
اطالعات مورد نياز برای طراحي مدل مفهومي آبخوان جمعآوری و
تعيين شدهاند .پس از تهيه و تدوين مدل مفهومي آبخوان دشت ،توسط
نرم افزار  ،MODFLOWمنطقه به تعدادی ناحيه مديريتي تخصيص
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آببران (معادله  )2و به تعبيری حداکثر کردن مقدار سود خالص کل
مربوط به هر ناحيه کشاورزی در سناريوهای مختلف تخصيص با توجه
به معيار عدالت در تخصيص از منابع آب زيرزميني ميباشد .هر چه
مقدار حقابههای تخصيص داده شده به آببران به ميزان نياز آنها
نزديکتر باشد ،امکان پذيرش آن سياست تخصيص يا مجوز برداشت
آب از سوی آببران و پايداری تخصيصها بيشتر ميشود .اين معيار به
صورت معادله  1در نظر گرفته ميشود .معيار عدالت در تخصيص
عددی است استاندارد بين صفر و يک که بيشينهسازی اين معيار
قسمتي از تابع هدف کلي خواهد بود .همچنين محدوديتهای حاکم
بر مسئله شامل موارد زير خواهد بود:

شدهاند .پس از تعيين سازمانهای تصميمگيرنده و بخشهای تأثيرپذير
به منظور تعيين اهداف و مطلوبيتهای آنها ،برخي از اطالعات
ذينفعان جمعآوری و تحليل شدهاند .در اين مقاله با در نظر گرفتن اين
شرايط برای ذينفعان ،تالش شده است تنها يک تخمين از وضعيت
حالت رفع اختالف ارائه شود .پس از مصاحبه با افراد متخصص از هر
بخش درگير در بهرهبرداری از منابع آب زيرزميني ،منحنيهای هم
مطلوبيت مربوط به اين سازمانها قابل تعيين ميباشد .از برخورد
منحنيهای هم مطلوبيت تصميم گيرندگان با منحني تبادل و تعيين
مختصات نقاط تالقي ،تابع مطلوبيت هر تصميم گيرنده بهدست آمده
است .تابع هدف مدل بهينهسازی حداقلسازی کمبودها در تأمين نياز

شروع
جمع آوری اطالعات و

تعیین مشخصات

تعیین مشخصات کمی و

تعیین ذینفعان اصلی آبخوان

دادههای پایه

هیدروژئولوژیكی آبخوان

کیفی آبخوان

در منطقه

تعیین عدم قطعیتهای

تعیین توابع هدف متناظر با ذینفعان درگیر در سیستم

سیستم ،قیود و محدودیت-

تعیین قیود ومحدودیتهای کمی و کیفی

های کمی آبخوان

تعیین محدودیتهای فیزیكی سیستم

تدوین مدل شیبهسازی

تدوین و کالیبراسیون مدل شبیهسازی آبخوان توسط مدل

MODFLOW

آبخوان

i=i+1
ایجاد فایل ورودی مدل با توجه به سناریوهای مختلف برداشت آب
شبیهسازی مونت-کارلو
به ازای مقایر مختلف
پمپاژ ازآبخوان

اجرای مدل  MODFLOWکالیبره شده
تحلیل و ذخیره دادههای خروجی شامل مقادیر افت در آبخوان

آيا تعداد اجراها

خیر

کافي بوده است؟
بلی
تدوین فرامدل
تدوین مدل شبیهسازی
بهینهسازی
تدوین مدل چانهزنی

تدوین فرامدل( )Meta modelبر مبنای سری اطالعات ورودی -خروجی حاصله از شبیهسازی
مكرر
تلفیق فرامدل شبیهسازی  M5Pبا مدل بهینهسازی NSGA-II
تدوین مدل چانهزنی بازگشتی به منظور انتخاب استراتژیهای تخصیص آب پایدار و مورد توافق
تصمیمگیرندگان مختلف
پایان

شکل  -1ساختار متدولوژی پيشنهادی در تدوين مدل تخصيص منابع آب زيرمينی
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دهه گذشته به دليل عملکرد مناسب در حل مسائل چندهدفه ،توسط
محققان متعدد با موفقيـت به کار گرفته شده است

محدوديت اول :قيود مربوط به مقدار بيشنيه افت مجاز تراز آب
زيرزميني رعايت شوند (معادله .)3
محدوديت دوم :تدوين مجموع آب برداشتي هر کشاورز حداکثر برابر
با ظرفيت پذيرش آب توسط کشاورز (که برابر با نياز آبي کشاورز در
نظر گرفته ميشود) باشد (معادله.)4

;)(Reed and Minsker (2004); Yandamuri et al. (2006
) .)Nikoo et al. (2014اين الگوريتم ويرايش جديدی است از مدلي

که اولين بار توسط ) Deb et al. (2000ارائه شد .از تلفيق اين مدل
بهينهسازی چندهدفه با فرامدل شبيهسازی آبخوان و اجرای آن با توجه
به تضاد موجود در اهداف ،بجای يک جواب بهينه مشخص،
مجموعهای از بهترين جوابهای ممکن تعيين ميگردند که در واقع
منحني تعامل بين اهداف شامل بهترين پيشنهاد برای ميزان دبي پمپاژ
از چاههای برداشت هستند.

فرموالسيون مدل بهينهسازی چندهدفه برای پيدا کردن مشخصات
بهينه برداشت به صورت معادالت  1تا  5در نظر گرفته شده است.
مقادير دبي برداشت از چاههای موجود درمنطقه متغيرهای تصميم مدل
بهينهسازی مذکور ميباشند.
n
() 1
GAA
)

i

ADi

( Max Z1  Min

 -3-2مدلهای چانهزنی بازگشتی

i 1

i  1,2,3,..., n  561

() 2

چانهزني بازگشتي يک پروسه چانهزني است که در آن چانهزنان با
معرفي مرتبه مطلوبيتهای خود در ميان کل انتخابهای ممکن،
چانهزني را آغاز ميکنند .سپس آهسته آهسته با کمتر و کمتر کـردن
مطلوبيتهای خود به انتخاب با مطلوبيت پايينتر نزول کرده (شروع با
اولين انتخاب و سپس عقبنشيني کردن به انتخاب دوم) تا زماني که
به انتخابي برسند که همه چانهزنان بر روی آن انتخاب با هم ،هم
عقيده باشند .سه نوع از روشهای چانهزني بازگشتي که شامل:
چانهزني بازگشتي با همآرايي ،6چانهزني بازگشتي تأئيدی  qچانهزن7
و چانهزني بازگشتي با بنبست 8ميباشند ،به طور مختصر در ادامه ارائه
ميشوند.

n

Min Z 2   GWSlacki
i 1

Subject to :

() 3
() 4
() 5

GWDr  f (GAAi , GWL, Re, k ,S y ,...)  GWDrall
n

n

i 1

i 1

 GAAi   ADi

GWSlacki  ADi  GAAi

در معادالت باال  Zتوابع هدف مساله بهينهسازی تخصيص آب
زيرزميني GWSlack ،حجم کمبود در تأمين نيازها GAA ،ميزان
تخصيص از آب زيرزميني AD ،حجم آب مورد نياز آببرانGWDr ،
مقدار افت تراز سطح آبخوان GWDrall ،حداکثر افت مجاز تراز سطح
آب زيرزميني GWL ،تراز اوليه سطح آب زيرزميني Re ،مقدار تغذيه
آب به منابع آب زيرزميني K ،متوسط هدايت هيدروليکي خاکS y ،

 -1-3-2چانهزنی بازگشتی با همآرايی

فرض کنيد که  nتعداد چانهزنان و  kمجموعه گزينهها يا
پيشنهادات ( موافقتهای ممکن) باشند ،که  K  K  است.
هر چانهزن بر اساس  kهای ممکن اولويتهای خود را بهصورت دقيق
رتبهبندی ميکند .همه رتبهبندیها ميتوانند با ماتريس  Aکه يک
ماتريس  K  nميباشد ،نشان داده شوند .هر يک از رتبهبندیها به
ترتيب نزولي مرتب ميشوند .بيشترين مطلوبيت چانهزن  ail ، iو

ضريب ذخيره i  1,..., n  561 ،تعداد آببران (چاههای برداشت در
منطقه) و  fتابعي است که با استفاده از اجرای مکرر فرامدل شبيه-
سازی آبخوان توسط مدل  M5Pبه دست ميآيد.

کمترين مطلوبيتش  aikاست .برای توضيح بيشتر مطلب فرض کنيد
که } K  {a, b, c, dمجموعهای از پيشنهادات است ،بنابراين
 k  4خواهد بود .فرض کنيد که دو چانهزن وجود دارند که
 ، n  2مطلوبيت آنها به شکل زير است:
a b c d 
A

b d a c 

در مرحله دوم از متدولوژی پيشنهادی ،يک مدل شبيهسازی-
بهينهسازی چندهدفه تخصيص آب برای تعيين مطلوبترين مقادير
تخصيص با توجه به مشخصات و محدوديتهای آبخوان تدوين شده
است .بدينمنظور ،مدل چندهدفه  5NSGA-IIبه عنوان مدل بهينهساز
بهکار گرفته شده و به فرامدل شبيهسازی آبخوان ،متصل شده است.
مــدل بهينهسازی چندهدفه  NSGA-IIيک مــدل بهينهسازی چند
هدفه سريع است که بر اساس طبقهبندی غير پست عمل ميکند و در

مطلوبيت چانهزن شماره يک به ترتيب  abcd است که  aبيشترين
و  dکمترين مطلوبيت را دارا هستند و برای چانهزن شماره دو
مطلوبيتها به ترتيب  bdac است که  bبيشترين و  cکمترين
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 - 1حد باالی عمق به صورت d q  kq  k  n n
ميباشد.
 - 2محدوديت اندازه مجموعه سازش چانهزني تأئيدی  qچانهزن به
شکل زير ميباشد.
*

مطلوبيت را داشته و اين مطلوبيتها به ترتيب در رديفهای اول و دوم
ماتريس  Aنشان داده شدهاند.
مراحل انجام چانهزني بازگشتي به ترتيب زير است:
 – 1مطلوبترين گزينه هر چانهزن در نظر گرفته ميشود .اگر اين
گزينه برای همه چانهزنان يکسان باشد ،اين توافق مشترک نتيجه
چانهزني خواهد بود .پروسه متوقف ميشود و ميگوييم توافق در عمق9
يک صورت گرفته است.
 – 2اگر هيچ توافقي در عمق يک صورت نگرفت (يعني مطلوبيتهای
اول چانهزنان مورد قبول نبود) ،سپس بيشترين مطلوبيت بعدی از همه
چانهزنان مورد نظر قرار ميگيرد .هر گزينهای که در دو رتبه اول
رتبهبندی از هر چانهزن قرار گرفته باشد را توافق عمق دو ميناميم.
اگر توافق در عمق دو وجود داشت پروسه همينجا خاتمه مييابد و در
غير اين صورت ادامه پيدا ميکند.
 – 3تا زماني که هيچ توافقي بين چانهزنان وجود نداشته باشد ،چانهزنان
در مطلوبيتهای خود نزول ميکنند (يک مرتبه در يک زمان) و به
مرتبههای بعدی و پايين و پايينتر ميروند تا زماني که در گزينهای
برای اولين بار به نقطه مشترک برسند و آن نقطه مشترک تهي نباشد.

 nd * 
1  CS q  min 
, n
 q


 – 3اگر  x  CS qباشد ،آنگاه  xمنحني تعامل بهينه خواهد بود.

 - 4همه گزينههای موجود در  x  CS qحداقل رضايتبخشي q
چانهزن را حداکثر ميکند.
بهينگي منحني تعامل همه گزينههايي که از چانهزني بازگشتي q
چانهزن (که از  q  1تا  q  nانتخاب شدهاند) ،شايد جالب توجه
باشد .با اين حال ،اين واقعيت ،دليل خوبي برای در نظر گرفتن همه
اين گزينهها به عنوان کانديدای جدی برای پيامد هر دو فرآيند چانهزني
و رأیدهي نيست ).)Brams and Kilgour, 2001

 -3-3-2چانهزنی بازگشتی با بنبست

اگر در  dمراحل به پايان رسيد ،به  CS   Aمجموعه
از چانهزني بازگشتي برای ماتريس  Aگفته ميشود Brams and
).)Kilgour, 2001
*

سازش10

در برخي موارد چانهزنان ترجيح ميدهند به جای اينکه به يک توافق
برسند و مطلوبيت پايينتر را انتخاب کنند ،خود را درون يک بنبست
قرار داده و انتظاراتشان را از يک کف پايينتر نياورند .آنها در رديف
مطلوبيتهايشان يک بنبست  Iقرار داده و به هيچ عنوان از آن I
پايينتر نميآيند .به اين نوع چانهزني بازگشتي ،چانهزني بازگشتي با
بنبست ميگويند .چانهزني بازگشتي با بنبست کامال شبيه چانهزني
بازگشتي با هم آرايي است اما با يک محدوديت .زمانيکه پروسه
کاهش مطلوبيت برای چانهزن به  Iرسيد ،اين پروسه برای آن
چانهزن متوقف ميشود .اگر تا موقعي که به  Iميرسد ،هيچ توافقي
برای آن چانهزن بوجود نيامده باشد و در واقع در اين کاهش و نزول
از مطلوبيتها ،بين او و ساير چانهزنان توافقي پيدا نشده باشدI ،
نتيجه چانهزني او خواهد بود .مجموعه سازش در اين حالت را با CSI

 -2-3-2چانهزنی بازگشتی تأئيدی  qچانهزن

اگر روش چانهزني بازگشتي با همآرايي را تعميم دهيم ،چانهزني
بازگشتي تأئيدی برای تعداد  qچانهزن بدست ميآيد و در آن قوانين
تصميمگيری برای پذيرش ،تصويب تعداد  qچانهزن را الزم دارند که
در آن  qبين  1و  nميباشد .تا به حال ما از قوانين تصميمگيری
 q  nاستفاده کردهايم .بهطور معمول در روش چانهزني با همآرايي
فرض بر اين است که توافق بايد حداقل بين يک اکثريت ساده از

چانهزنان باشد  ،  q  n  1 اما در روش چانهزني بازگشتي


2

نشان داده و ماتريس مطلوبيتها در اين حالت بهصورت n  k  1



تأئيدی  qچانهزن نتايج برای هر  qبين  1  q  nاعمال خواهد

خواهد بود ).) Madani et al., 2011

شد.
استفاده از چانهزني تأئيدی  qچانهزن باعث ايجاد يک مجموعه سازش

 -3محدوده مورد مطالعه

ميشود که معموال آنرا با  CS qنشان ميدهند که مجموعهای از
گزينههاست که برای اولين بار بهعنوان افزايش عمقها مورد تأئيد q

حوزه آبريز درياچههای طشک  -بختگان و مهارلو با مساحت 31492
کيلومتر مربع در استان فارس واقع شده است .محدوده مطالعاتي داريان
يکي از دشتهای اين حوزه آبريز بوده و تقريباً در جنوب غربي آن واقع
ميباشد .مساحت کل اين محدوده مطالعاتي  334کيلومتر مربع بوده
که از اين ميزان  193/20کيلومتر مربع دشت و  140/80کيلومتر مربع

*

چانهزن قرار داشته است .برای هر  qيک  d qداريم و

اگر q = n

باشد ،آنگاه *  d n  dخواهد بود .نتايج به دست آمده از چانهزني
بازگشتي تأئيدی  qچانهزن:
*
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آن سهم بخش کشاورزی 2/83 ،درصد آن سهم شرب و تنها 0/23
درصد آن سهم بخش صنعت ميباشد.

را ارتفاعات تشکيل داده است .حداکثر ارتفاع در اين محدوده 2322
متر ،در قله کوه سياه ،در شمال محدوده و حداقل آن  1550متر ،در
دشتهای مرکز محدوده بوده است .مهمترين شهر اين محدوده داريان
است .جدول  ،1مشخصات فيزيوگرافي دشت را به اختصار نشان
ميدهد .در شکل  ،2نقشه جغرافيايي حوزه درياچههای طشک-
بختگان و مهارلو و موقعيت محدوده مطالعاتي داريان در آن نشان داده
شده است.

برداشت بيش از حد از آبخوان آبرفتي و خشکساليهای پي در پي اخير،
باعث افت بسيار سطح آب زيرزميني و کاهش حجم مخزن آبخوان در
طول ساليان گذشته شده است .اين دشت يکي از دشتهای ممنوعه
بحراني واقع در حوزه آبريز مهارلو و بختگان ميباشد .نتايج حاصل از
بررسي هيدروگراف آبخوان در طي دوره  16ساله از شهريور  1376تا
شهريور  1392نشان ميدهد که افت متوسط سطح آب زيرزميني در
طول دوره  23متر و بطور متوسط ساالنه  1/44متر بوده است (گزارش
بيالن شرکت آب منطقهای فارس.)1392 ،

عمده منابع آبي آبخوان اين دشت (در حدود  95درصد) ،از نوع آبرفتي
بوده و بقيه آن سازند سخت ميباشد .آبخوان آبرفتي شامل  814چاه
بهرهبرداری 3 ،قنات بوده و سازند سخت شامل  13چاه بهرهبرداری و
 2چشمه بوده و فاقد قنات ميباشد .از کل منابع آبي 96/94 ،درصد

جدول  -1مشخصات فيزيوگرافی دشت داريان (شرکت آب منطقهای فارس.)1391 ،

محدوده مطالعاتي
نام

کد

داريان

1243

U.T.M

وسعت محدوده مطالعاتي ()Km2

حد جنوبي حد غربي
.حد شمالي ..حد شرقي
3265
3285

660
695

وسعت آبخوان ()Km2

ارتفاعات

دشت

کل

سفره آزاد

سفره تحت
فشار

140/8

193/2

334/0

133/0

-

شکل  -2نقشه جغرافيايی محدوده مطالعاتی داريان و تقسيمبندی به  13ناحيه
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 -4نتايج و بحث

همانطور که نتايج ارائه شده در جدول  4نشان ميدهد ،مدل چانهزني
بازگشتي با همآرايي نقطه شماره  3را روی منحني تعامل بين اهداف
بر ميگزيند .اعمال اين سياست تخصيص بر آبخوان ،کاهش 54
درصدی در برداشت از آبخوان را در پي خواهد داشت .همچنين ،سطح
تراز آب در آبخوان به طور ميانگين بعد از به تعادل رساندن مقادير
برداشت توسط اين سياست تخصيص ،تا  4/2متر باال ميآيد.

در جدول  2مقادير حداکثر و ميانگين تغييرات خطا و همچنين مجذور
مربعات خطا ( )RMSEمربوط به هد مشاهدهای و محاسباتي در دوره
سه سال کاليبراسون و يک سال صحتسنجي مدل شبيهساز
 MODFLOWارائه شده است.
با توجه به اينکه ميانگين مقادير  RMSEبرای سه سال کاليبراسون
برابر  0/567متر ميباشد و اين مقدار خطا در مقايسه با مقادير هدهای
مشاهدهای و محاسباتي ناچيز است ،نشان ميدهد که که مدل
شبيهسازی آبهای زيرزميني به خوبي کاليبره شده است .حداکثر
خطای واسنجي در طول سه دوره سال آبي ،برابر 0/727متر ميباشد.
مدل پس از کاليبراسيون برای سال  1391-1392مورد صحتسنجي
قرار گرفته است که نتايج آن نيز در جدول  2آورده شده است .در شکل
 3مقادير هد مشاهدهای و محاسباتي در فرآيند کاليبراسيون مدل مبتني
بر هدايت هيدروليکي برای  11چاه پيزومتری موجود در منطقه ارائه
شده است.

در جداول  5و  6نيز ،بهترتيب مقادير بهينه توابع هدف برای نقاط بهينه
انتخابي بر روی منحني تعامل بين اهداف و دبي تجمعي متناظر به
آنها ارائه شده است .متغيرهای  Q1تا  Q13متناظر با دبي تجمعي بهينه
مربوط به  13ناحيه مديريتي در منطقه هستند.

Calculated Vs. Observed Head: Steady state
1580

1570

1560

1550

1540

1580

1570

1560

کاليبراسون
کاليبراسون
کاليبراسون
صحتسنجي

1550

)Observed Head (m

شکل  -3مقادير هد مشاهدهای و محاسباتی حاصل از
صحتسنجی سال 1391-1392

جدول  -2شاخص آماری خطای  RMSEبرای کاليبراسيون و صحتسنجی

دوره آماری
1388-1389
1389-1390
1390-1391
1391-1392

1540

1530
1530

مدل MODFLOW

)RMSE (m

)MAX || (m

)AVRG || (m

0/504
0/435
0/727
0/928

0/958
0/966
1/238
1/825

0/396
0/339
0/63
0/811
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)Calculated Head (m

جدول  ،3نتايج ارزيابي دقت مدل  M5Pدر پيشبيني افت تراز آبخوان
در قالب شاخص خطای آماری مجذور ميانگين مربعات خطا ()RMSE
ميانگين خطای مطلق ( )MAEو ميانگين قدر مطلق خطای نسبي
( )MAREنشان ميدهد .کمترين خطای  RMSEمربوط به ناحيه 13
ميباشد .با توجه به نتايج ،فرامدل درخت تصميمگيری  M5Pدر
پيشبيني مقادير افت تراز آبخوان عملکرد مناسبي داشته است.
بعد از اجرای مدل بهينهسازی چندهدفه متدولوژی پيشنهادی در اين
تحقيق ،منحني تعامل بين اهداف بهدست آمد .به ازای جمعيت
انتخابشده برای مدل ،اين منحني تعامل شامل  105نقطه تعيين
گرديد و در ادامه با استفاده از مدلهای چانهزني بازگشتي کدنويسي
شده ،سياست بهينه تخصيص مورد توافق ذینفعان از بين نقاط مذکور
تعيين شدند .نقاط مورد توافق انتخابي توسط روشهای چانهزني
بازگشتي مختلف ،در جدول  4ارائه شده است.

جدول  -5مقادير توابع هدف نقاط تعامل حاصل از مدل

جدول  -3شاخصهای آماری خطا برای ارزيابی فرامدل M5P

شماره ناحيه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

)RMSE(m

)RAE(%

0/0017
0/0038
0/0073
0/0848
0/0487
0/0532
0/1231
0/1171
0/1737
0/0022
0/1125
0/0167
0/0126

بهينهساز چندهدفه

)MAE(m

3/4431
2/8846
3/6098
2/3598
2/0084
3/0851
1/3602
2/719
3/0531
3/0386
2/9627
3/2687
3/4361

شماره
نقطه
3
10
105

0/0014
0/0032
0/0059
0/0684
0/0411
0/0453
0/0935
0/0949
0/1467
0/0019
0/09
0/0143
0/0104

بازگشتی مختلف
مدل
Unanimity Fallback
)Bargaining (UFB

منحني تعامل
3

q-Approval Fallback
)Bargaining (QFB

10

72438

Fallback Bargaining with
)Impasse (FBI

105

68925

5/76
0/598
6/078

-1383/946
-1/475
-2125/879

0/172
0/172
0/18

از طرفي در نواحي  10 ،3 ،2 ،1و  13مقادير تغييرات افزايش سطح
تراز تقريباً ناچيز است و کمتر از  0/5متر ميباشد .از داليل اين امر
وجود مرزهای هيدروليکي ثابت در محل ورود و خروج آب به آبخوان
در اين نواحي است که منجر به تغييرات اندکي در هد هيدروليکي
ميشود.
شکل  5مقادير تراز اوليه سطح آب مربوط به قبل از اعمال سياستهای
تخصيص و تراز ثانويه سطح آب بعد از اعمال سياستهای تخصيص
توسط مــدل چانهزني بازگشتي با همآرايي را در  13ناحيه مديريتي
نشان ميدهد .همانطور که مشخص است نواحي مياني دشت (ناحيه
 9و  )7نسبت به ساير نواحي دارای حساسيت باالتری بوده و پس از
بهينهيابي ،افزايش سطح تراز آب بيشتری خواهند داشت.

جدول  -4جوابهای بهينه انتخابی توسط مدلهای چانهزنی
شماره نقطه روی

f1= Drawdown
)(m

=f2
)Slack (m3/d

=f3
Equity

دبي تجمعي
تخصيصي
63952/6

3
)(m /d

در قسمتهای مياني دشت و در نواحي  6 ،5 ،4و  7مقادير افزايش
سطح تراز آب در آبخوان بسيار چشمگير است و حتي تا حدود  19متر
درناحيه  4ميرسد .که اين تغييرات نيز با منحني اختالف سطح آب
زيرزميني بيالن دشت (شکل  ،)7همخواني دارد.

با توجه به شکل  4مشاهده ميشود مقدار تغييرات سطح تراز آب در
آبخوان در برخي از نواحي مديريتي مثالً در ناحيه مديريتي شماره 4
حتي به حدود  19متر افزايش سطح تراز نيز ميرسد.
جدول  -6دبی متناظر با نقاط بهينه منحنی تعامل در ناحيههای مديريتی*(مترمکعب در روز)
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

نقطه
3661/7 6947/2 7617/9 2245 14510/8 8934/2 5342/1 6143/7 4887/9 7065/8 3232/9 1411/5 437/2
3
5044/2 6829/2 6261/5 2140/4 11696/2 8961 5339/9 6118/4 4871/5 6753/4 3001/5 1408/1 436/7 10
2919/8 6937/2 7625/4 2247/8 14270/9 8949/6 5344/9 6140/5 4886 7235/2 3229/8 1411/8 438/1 105
*  Q1تا  Q13دبي تجمعي بهينه مربوط به  13ناحيه مديريتي در منطقه هستند.
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دو روش ،از قدرت بااليي برخوردار بوده و رفتار آبخوان تقريباً مشابه
هم خواهد بود.
 -5جمعبندی و نتيجهگيری
در مدل توسعه داده شده در اين تحقيق ،نتايج کاربرد مدل غير قطعي
تخصيص از منابع آب زيرزميني در سطح حوضه آبخوان دشت داريان
فارس ارائه شد .در اين راستا ،با استفاده از تلفيق مدلهای شبيهساز-
بهينهسازی بهرهبرداری از منابع آب زيرزميني و مدلهای چانهزني
بازگشتي ،ضمن توجه به مطلوبيتهای طرفهای درگير و معيارهای
اجتماعي از جمله عدالت ،بهترين سياستهای تخصيص تعيين شد.
بدين منظور فرامدل شبيهساز آبخوان  M5Pکه با سری اطالعات
ورودی-خروجي حاصله از اجرای مکرر مدل  MODFLOWآموزش
و صحتسنجي شده و با مدل بهينهساز چندهدفه  NSGA-IIتلفيق
شده است .در نهايت مدلهای چانهزني بازگشتي برای انتخاب نقطه
مورد توافق ذينفعان ،بر روی منحني تعامل بين اهداف توسعه و بهکار
برده شد .نتايج اين تحقيق نشان داد که روش چانهزني بازگشتي با
همآرايي ،با کمترين کاهش در ميزان دبي برداشت (نسبت به ساير
روشهای چانهزني) و بيشترين افزايش سطح تراز در نتيجه
سياستهای بهينه تخصيص ،بهترين عملکرد را نشان ميدهد .سياست
بهينه تخصيص حاصل از مدل چانهزني بازگشتي با همآرايي موجب
کاهش  54%برداشت از آبخوان و افزايش  4/2متری سطح تراز ايستابي
در آبخوان شد .مقدار برداشت ساالنه از آبخوان از طريق روش چانهزني
بازگشتي تأئيدی  qچانهزن به ميزان تقريباً  34ميليون مترمکعب
کاهش يافت و در نتيجه سطح تراز در آبخوان بعد از به تعادل رسيدن
مقادير برداشت به طور ميانگين تا  4متر باال رفت .از طرف ديگر بعد
از اعمال روش چانهزني بازگشتي با بنبست ،سطح تراز ايستابي به طور
ميانگين  2/9متر افزايش يافت .عالوه بر اين نتايج مدلهای تدوين
شده نشان ميدهد که روشهای چانهزني بازگشتي بطور کلي ميتوانند
به طور موثری برای تعيين سياستهای بهينه تخصيص از منابع آب
زيرزميني مورد استفاده قرار گيرند .در تحقيقات بعدی ،پيشنهاد ميگردد
با در نظر گرفتن خصوصيات احتماالتي برخي از متغيرهای سيستم
(چون متغيرهای اقليمي و نيازهای آبي) ضمن توسعه يک مدل که
قادر به لحاظ عدم قطعيتهای مهم موجود در مسئله ميشود از
خروجيهای فازی يا احتماالتي حاصله از مدل به منظور توسعه مدل-
های فازی به منظور لحاظ عدم قطعيتهای درگير در پيامدهای نظير
هر استراتژی استفاده شود .بنابراين ميتوان احتماالت پسين متغيرهای
خروجي را با استفاده از مقادير مشاهداتي متغيرهای ورودی محاسبه
نمود و برای تصميمگيری و استدالل در شرايط عدم قطعيت استفاده
کرد.

شکل  -4تغييرات سطح تراز آب بعد از اعمال مدلهای
چانهزنی بازگشتی

شکل  -5مقادير هد در  13ناحيه قبل و بعد از بهينهيابی

اعمال مدل چانهزني بازگشتي تأئيدی  qچانهزن منجر به انتخاب نقطه
شماره  10بر روی منحني تعامل بين اهداف شده است .در نتيجه
تخصيص آب بر اساس سياستهای تخصيص آب متناظر با انتخاب
اين نقطه روی منحني تعامل بين اهداف ،افزايش ميزان برداشت در
نواحي  9و  13حاصل ميشود و در ديگر نواحي کاهش چشمگيری را
در برداشت آب ايجاد ميکند .مقدار برداشت ساالنه از آبخوان از طريق
اين روش به ميزان تقريباً  34ميليون مترمکعب کاهش مييابد .در
نتيجه سطح تراز در آبخوان بعد از به تعادل رساندن مقادير برداشت به
طور ميانگين تا  4متر باال ميآيد .از طرف ديگر بعد از اعمال روش
چانهزني بازگشتي با بنبست ،سطح تراز آبخوان به طور ميانگين به
مقدار  2/9متر افزايش مييابد .در اين حالت حتي در برخي از نواحي
مثل ناحيه شماره  9 ،8و  11کاهش تراز سطح آبخوان نسبت به حالت
اوليه را در پي خواهد داشت (شکل  .)4در نهايت خطوط کانتوری هم-
تراز در آبخوان به ازای سياستهای تخصيص آب ،متناظر با اعمال
مدل چانهزني بازگشتي با همآرايي به صورت شکل  7حاصل ميشود.
باتوجه به اينکه نتايج حاصله از مدلهای چانهزني بازگشتي با همآرايي
و تائيدی  qچانهزن تقريباً نزديک بهم ميباشند ميتوان نتيجهگيری
کرد که ،راهحل پيشنهادی در نتيجه سياستهای تخصيص توسط اين
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