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چکيده
افزايش جمعيت منجر به افزايش نيازهای آبي در بخشهای مختلف شده
 اين شرايط نيازمند اعمال راهکارهايي جهت مديريت بهينه آب.است
 مدل سه هدفهايي جهت حداکثر نمودن سود، در اين تحقيق.ميباشد
 حداکثرسازی تأمين مطمئن نيازها آبي و حداقلسازی برداشت از،اقتصادی
 در مدل.آبخوان پنج بازه مطالعاتي حوضه زرينهرود تدوين گرديد
 مياندوآب و صائينقلعه و مخزن سد، سقز، آبخوانهای تکاب،پيشنهادی
 بر مبنای آب.زرينهرود به عنوان مؤلفههای سيستم منابع آب لحاظ گرديد
 تابع توليد تعريف و با، نياز آبي و حداکثر عملکرد محصوالت،تخصيصي
 با استفاده از. منافع اقتصادی پنج بازه محاسبه شد،توجه به سطح زيرکشت
 منحني تبادل بهينه بين اهداف که بيانگر سناريوهای،AGSN-II الگوريتم
 از آنجا که. استخراج شد،مختلف کشت و تخصيص منابع آب ميباشند
نقاط واقع بر منحني تبادل نميتواند به طور همزمان هر سه هدف مورد
 نقطه بهينه با استفاده از روش گزينش اجتماعي بردا و،اشاره را ارضا نمايد
 مقايسه نتايج بين وضعيت.ترکيب روشهای تصميمگيری انتخاب گرديد
تخصيص تحت شرايط موجود و بهينه نشان ميدهد که ميتوان با اعمال
 درصد در برداشت از منابع آب02/1  بطور متوسط به ميزان،مدل پيشنهادی
 همچنين مقايسه منافع اقتصادی حاصل از شرايط بهينه و.صرفهجويي نمود
موجود نشان ميدهد که با اجرای سناريوی پيشنهادی ميتوان با افزايش
 ميليارد ريال5201375  به5597794  منفعت کشاورزی را از، درصدی59
 جهت، نتايج اين تحقيق ميتواند در ساير حوضههای آبريز.بهبود داد
کاهش مصرف آب کشاورزی از منابع آب و افزايش در آمد کشاورزان از
.طريق بهينهسازی الگوی کشت مورد استفاده قرار گيرد

Abstract
Population growth causes an increase in the use of water in
different sectors. This increase demands for new strategies for
optimal water resources management. In this research, a triobjective model was developed to maximize the economic
benefit, maximize the reliable water supply, and minimize the
water withdraw from aquifers. In the proposed model, four
aquifers and Zarinehroud dam reservoir were considered as
elements of the water resources system. Based on the
allocated water, water requirements, and maximum yield of
each product the production function were defined and the
economic benefits of the regions in the study area were
determined. Using NSGA-II algorithm, Pareto trade-off
curves for objective were derived presenting various
scenarios of cropping and economic benefit functions in
Zarinehroud basin. Since the points on trade-off curve cannot
simultaneously satisfy the three objectives, optimal point was
selected using Borda aggregation method and integration of
five multicriteria decision models’ results. Comparing the
current and optimal allocation results demonstrated that we
gained 42.5% water save by applying proposed model. In
addition, comparison of current and optimal economic benefit
showed that the benefit was increased from 1,137,730 billion
IRR to 1,285,971 billion IRR (13% increase). The result of
this research can be used in other basins to decrease the
agricultural water use while increasing farmers’ income by
optimal cropping pattern.
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ديم ،ذرت دانه ای ،هندوانه ،خيار ،پياز ،عدس آبي و لوبيا از برنامه
حذف شده و محصوالت جو ديم ،خربزه و پياز وارد الگوی کشت
گرديدهاند Sarker and Ray (2009) .برنامهريزی زراعي را بر
اساس يک الگويتم بهينهسازی چند هدفه فرموله کرده و با استفاده از
سه رهيافت بهينهسازی مختلف شامل روش مقيد به شانس ،الگوريتم
 II-1AGSNو 2ACNبه حل آن مبادرت نمودند .نتايج نشان داد که
الگوريتم  II-AGSNدر  63درصد موارد دارای تخمين بهتری نسبت
به روش مقيد به شانس ميباشد ،امّا در مجموع ،مقايسه روش
 ACNبا دو روش ديگر و تجزيه و تحليل آن نشان داد که روش
 ACNدارای راهحلهای قابل قبولتری در بهينهسازی الگوی کشت
نسبت به دو روش ديگر است Yousefdost (2015) .مطالعهای با
هدف بهينهسازی الگوی کشت ،تخصيص آب آبياری و حداکثرسازی
سود حاصل از کشت بخشي از مزارع دشت قزوين که آب مورد نياز
خود را از طريق سد طالقان تأمين ميکنند در شرايط آب و هوايي
مختلف با کمک الگوريتم ژنتيک و فاخته انجام دادند .نتايج نشان داد
که در شرايط آب و هوايي نرمال ،مرطوب ،خشک و گرم و خشک
سطح زير کشت و سود حاصل از الگوی کشت جديد ارائه شده توسط
دو الگوريتم نسبت به الگوی کشت فعلي افزايش چشمگيری داشته و
پيروی از الگوی کشت جديد تا حدود زيادی باعث کاهش مصرف
آب اين بخش ميشود Karamouz et al. (2010) .يک مدل
الگوريتم ژنتيک جهت بهينهسازی الگوی کشت اراضي کشاورزی با
در نظر گرفتن اولويتهای تخصيص آب و محدوديتهای منابع آب
توسعه دادند .تابع هدف در نظر گرفته شده در اين مدل بهينهسازی،
حداکثر کردن سود حاصل از توليدات کشاورزی با توجه به تغييرات
مجاز سطح ايستابي ،هزينههای پمپاژ و همچنين اثرات کمآبياری در
توليد محصوالت بوده است .اين مدل به نحوی تدوين گرديد که
الگوی کشت و تخصيص آب از منابع سطحي و زيرزميني ،به طور
همزمان بهينه شوند .نتايج نشان داد که تغييرات انجام شده در الگوی
کشت و سياستهای تخصيص آب سطحي و زيرزميني ،منجر به
کاهش افت سطح آب زيرزميني به ميزان  54متر در يک دوره 55
ساله نسبت به وضع موجود بهرهبرداری از منابع آب زيرزميني شده
استMohammad Rezapour Tabari and Soltani (2013) .
مدل بهينهسازی چندهدفه به منظور مديريت بهرهبرداری تلفيقي با
استفاده از الگوريتم  AGSN-IIو  SGSNارائه نمودند .در اين
مطالعه مدلسازی به گونهای صورت ميگيرد که حداقل
اطمينانپذيری سيستم ،حداکثر و هزينههای ناشي از عدم تأمين نياز،
احيای آبخوان ،تخطّي از ظرفيت مخزن در حال بهرهبرداری حداقل
گردد .نتايج مدل تدوين شده نشان ميدهد که مدل  AGSN-IIدر

 -0مقدمه
کمبود آب در بخشهای زيادی از کره زمين ،مشکالت قابل توجهايي
را برای تأمين آب شرب سالم ،توليد محصوالت کشاورزی و در کل
روند عمومي زندگي انسانها به وجود آورده است ،به طوری که
پيشبيني ميشود تا سال  2421ميالدی 14 ،تا  64درصد مردم
جهان با تنش آبي و مشکالت ناشي از کم آبي مواجه شوند .کشور
ايران هم که جزو کشورهای نيمه خشک ميباشد ،از اين قاعده
مستثني نيست .بنابراين مديريت بهينه تخصيص منابع آب به عنوان
يکي از راهکارهای توصيه شده در اين خصوص ميباشد که در
جلوگيری از بروز بحران کمبود آب کمک مينمايد .پژوهشهای
مربوط به بهينهسازی منابعآب در نيمه دهه  5314آغاز شد و در دهه
 5364به سرعت توسعه يافت .روشهای بهينهسازی متعدی برای
استفاده بهينه از منابع در دسترس جهت حداکثرسازی منافع
خالص کشاورزی و حداقلسازی منابع آب مورد استفاده قرار
گرفت .محققاني همچون )،Matanga and Marino (1979
(1996) ، Vedula and Roger (1981) ،Maji and Heady
 Panda et al.از روش برنامهريزی خطي جهت تعيين الگوی کشت

بهينه استفاده نمودند ، Raji and Kumar )2004( .تحقيقي در
مورد استفاده از الگوريتم ژنتيک در برنامهريزی آبياری و توسعه
الگوی کشت مؤثر و بهينه و در جهت افزايش سود يک پروژه آبياری
انجام دادند .محدوديتهای در نظر گرفته شده در اين مدل
بهينهسازی ،معادله پيوستگي ،نياز آب ،تنوع محصول و محدوديت
ذخيره بوده است .نتايج بدست آمده از الگوريتم ژنتيک با حل
برنامهريزی خطي مقايسه و بسيار نزديک مشاهده شد به طوری که
ميتوان از الگوريتم ژنتيک به عنوان يک مدل بهينهسازی مؤثر برای
برنامهريزی هر سيستم آبياری استفاده نمودAlinejad et al. .
) (2015مطالعهای جهت تعيين الگوی کشت مناسب محصوالت
زراعي در شهرستان بابل در سال  5935 -5932با استفاده از روش
برنامه ريزی خطي با هدف حداکثر سازی سود و دستيابي به
خودکفايي با نرم افزار  Lingo10انجام دادند .نتايج نشان داد که در
مقايسه با الگوهای موجود و سطح درآمدها ،بکارگيری الگوی کشت
بهينه 55 ،درصد بازده خالص کل را افزايش ميدهد.
) Mohammadi et al. (2016از الگوهای برنامهريزی رياضي جهت
ارائه الگوی کشت با اهداف مختلف حداکثرسازی منافع خصوصي و
اجتماعي به تفکيک در سطح شهرستان مرودشت استفاده نمودند.
نتايج حاصل از تعيين الگوی کشت بهينه با هدف حداکثر نمودن
منافع اجتماعي نشان داد که مجموع سطح زيرکشت در اين حالت
نسبت به کل سطح زيرکشت فعلي در سطح شهرستان مرودشت
تغيير نکرده است .اما در اين الگو ،محصوالتي مانند گندم آبي ،گندم

تحقيقات منابع آب ايران ،سال سيزدهم ،شماره  ،0بهار 0360
)Volume 13, No. 1, Spring 2017 (IR-WRR

93

مربوط به بخش کشاورزی بوده است .از مسائل مهم بخش
کشاورزی ،افزايش سود کشاورزان ميباشد .با توجه به اينکه
کشاورزی در کشور به صورت خصوصي است و دولت تنها بر ميزان
آبي که در اختيار کشاورز قرار ميدهد دخالت دارد ،يافتن راهي برای
متمايل نمودن کشاورزان به کشت محصوالتي خاص با درصدی
مشخص ،جهت رسيدن همزمان به اهدافي همچون افزايش درآمد
حاصل از کشت محصوالت کشاورزی ،تأمين نيازها ،مصرف بهينه از
منابع آب موجود و توجه به پايداری سيستمهای آبي ،ميتواند بسيار
راهگشا باشد .بر اين اساس ارائه رويکردی با هدف دستيابي به
حداکثر منافع اقتصادی سيستم ،پايداری منابع آب و تأمين نيازهای
آبي زيربخشهای آن ضروری بوده و در اين مطالعه نيز به عنوان
اهداف اصلي مورد توجه قرار گرفته است .بررسي سوابق مطالعاتي
صورت گرفته در مورد تخصيص بهينه منابع آب در بخش کشاورزی
نشان ميدهد که عمده مطالعات صورت گرفته به صورت تکهدفه
بوده و در برخي از موارد به صورت دوهدفه اقدام به تعيين مقادير
بهينه تخصيص منابع آب نمودهاند .همچنين بکارگيری الگوريتم
بهينهسازی چندهدفه  AGSN-IIکه به طور همزمان اقدام به تعيين
مقدار بهينه تخصيص ،الگوی کشت بهينه محصوالت و بهرهبرداری
پايدار از آب زيرزميني مينمايد ،قبالً در سوابق مطالعاتي گزارش
نشده و به عنوان يکي از رويکردهای بارز اين تحقيق به شمار ميآيد.
در اين تحقيق يک مدل تخصيص آب ارائه ميشود که در چارچوب
مديريت حوضهايي منابع آب سطحي و زيرزميني ،تعامل عرضه و
تقاضای آب را با توجه به عوامل اقتصادی و رعايت حقابه زيست
محيطي در نظر ميگيرد .در فرآيند تخصيص آب ،عرضهکننده آب
تحت تأثير محدوديت دسترسي به منابع آب و بيشينهسازی درآمد
حاصل از تأمين آب ،برای متقاضيان مختلف جهت تخصيص آب
تصميم ميگيرد .بنابراين ساخت مدلي که بتواند تأثير اين عوامل را
به صورت توأمان در تخصيص منابع آب لحاظ کند ،برای ارزيابي اثر
سياستهای مختلف بر تخصيص آب و منافع ذینفعان در سطح
حوضه از اهميت ويژهای برخوردار است.

مدت زمان بسيار کمتری قادر به ارائه مقادير بهينه تخصيص
ميباشد.
) Banihabib et al. (2016bدر مطالعهای تحت عنوان بهينهسازی
باز تخصيص آب در مناطق خشک دارای ابرشهر ،روشي را برای
مديريت تخصيص آب ارائه نمودند .تابع هدف افزايش سود خالص در
بخش صنعت و خدمات و يک تابع سود مرکب برای حالت کمآبياری
تعريف گرديد که برای حل آن از روش برنامهريزی غيرخطي استفاده
شد .نتايج حاصل از بهينهسازی نشان داد که اين مدل ميتواند به
طور قابل توجهي سبب افزايش بهرهوری اقتصادی آب ،کاهش
نارضايتي در تقاضا و حفظ محصوالت کشاورزی شود.
) Banihabib et al. (2016aدر مطالعهای تحت عنوان تدوين مدل
برنامهريزی غيرخطي تخصيص آب و الگوی کشت در شرايط
کمآبياری ،رويکردی را جهت مديريت تقاضای آب ارائه نمودند .تابع
هدف افزايش سود خالص و حداقل نمودن آب مصرفي فرض گرديد
که برای حل آن از روش برنامهريزی غيرخطي استفاده شد .نتايج
حاصل از بهينهسازی نشان داد که با تغيير در سطح زيرکشت و
استفاده از روش کمآبياری ،در بهينهترين حالت ،ميتوان سود
اقتصادی بخش کشاورزی را  96درصد در مقايسه با شرايط فعلي
بهبود بخشيد Davijani et al. (2016) .به ارزيابي مدلهای
بهينهسازی الگوريتم هوش جمعي و الگوريتم ژنتيک در مديريت
تخصيص منابع آب پرداختند .نتايج نشان داد که استفاده از مدلهای
بهينهسازی هوش جمعي و ژنتيک ميتواند در بهينهسازی الگوی
کشت مفيد واقع گردد و همچنين در افزايش سود اقتصادی در
مناطق خشک نظير حوضه کوير مرکزی مفيد واقع شود .در نهايت با
توجه به مقادير بهينه اقتصادی ميتوان نتيجه گرفت که جوابهای
بدست آمده از الگوريتم هوش جمعي دارای دقت و تخمين بهتری
نسبت به الگوريتم ژنتيک ميباشد ) Ghasemi et al.(2016مدل
بهينهسازی الگوی کشت را به صورت ترکيبي از اطالعات کشاورزان
در سطح مزرعه توسعه دادند و با استفاده از الگوريتم ژنتيک گسسته
( 9)AGSNبه حل آن مبادرت نمودند .در اين مدل ،ساختار
کروموزومها مجدد سازماندهي و اصالح گرديد .نتايج بدست آمده
نشان داد که استفاده از مدل ارائه شده سبب افزايش منافع خالص
کشاورزی در منطقه خواهد شد و در صورت تغيير در تصميمگيری
توسط کشاورزان ،قابليت انعطاف در تخصيص منابع آبي و سطح
کشت را خواهد داشت.

 -8مواد و روشها
 -0-8منطقه مورد مطالعه

حوضه آبريز رودخانه زرينهرود با گسترهای بالغ بر  52444کيلومتر
مربع در شمال غربي ايران و در موقعيت جنوب شرقي درياچه اروميه
واقع شده است .از نظر تقسيمات کشوری اين زيرحوضه در محدوده
استانهای آذربايجان غربي ،آذربايجان شرقي و کردستان قرار گرفته،
ولي بيشترين سهم اين زيرحوضه متعلق به استان آذربايجان غربي

توسعه بخش کشاورزی به عنوان بخشي زيربنايي و مهم در ساختار
اقتصادی و استقالل هر کشور ،نقش بسيار مهمي را ايفا ميکند و
ارتباط آن با آب به گونهای است که بيشترين مصرف آب همواره
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اين حوضه آبريز ميشود ،لزوم تقسيم محدوده حوضه آبريز زرينهرود
به بازههای مطالعاتي را الزم و ضروری مي سازد .در اين راستا حوضه
آبريز زرينهرود بر اساس موقعيت سد مخزني زرينهرود ،ايستگاههای
هيدرومتری ،رودخانههای موجود و آبخوانهای واقع در محدودههای
مطالعاتي تکاب ،سقز ،صائينقلعه و مياندوآب ،به پنج بازه مطالعاتي
تقسيم شده است که در اين تحقيق اين بازهها به عنوان بازههای
پيکربندی حوضه آبريز ناميده ميشوند (شکل  .)2مناطق مطالعاتي
اول و دوم از سرشاخههای رودخانه زرينهرود و آبخوانهای به ترتيب
سقز و تکاب جهت تخصيص به نيازهای شرب و کشاورزی بهرهمند
ميشوند .همچنين مناطق مطالعاتي سوم و چهارم نيز از سرشاخههای
واقع در پاييندست سد زرينهرود و سفرههای زيرزميني به ترتيب
صائينقلعه و مياندوآب برای استفاده در بخشهای شرب و
کشاورزی استفاده مينمايند .با توجه به اينکه  16/0درصد (معادل
 05377هکتار) از اراضي منطقه مطالعاتي چهارم به طور مستقيم
اقدام به آبگيری از رودخانه زرينهرود برای مصارف کشاورزی
مينمايند ،لذا بخشي از منطقه مطالعاتي چهار که تنها از آب سطحي
به تخصيص نياز کشاورزی ميپردازد ،به عنوان منطقه مطالعاتي
پنجم در نظر گرفته شد .مؤلفههای در نظر گرفته شده جهت تدوين
مدل مديريت منابع و مصارف آب عبارتند از :رودخانه ،سد ،آبخوان،
اراضي کشاورزی و مصرف آب در بخش شرب .ميزان سطح
زيرکشت و عملکرد محصوالت با استفاده از سالنامه آماری
استانهای آذربايجان غربي ،آذربايجان شرقي و کردستان در سال
 5900تهيه شد.

ميباشد (شکل  .)5طول رودخانه زرينه رود  944کيلومتر بوده و از
کوههای چهل چشمه کردستان سرچشمه ميگيرد و از گوشه
جنوبشرقي به درياچه اروميه ميريزد .ميانگين آبدهي اين رودخانه
ماهانه  593/1ميليون متر مکعب برآورد ميشود .بر روی رودخانه
زرينهرود سد مخزني شهيد کاظمي در سال  5914ساخته شده است
که به نام سد زرينهرود يا بوکان نيز شناخته ميشود .اين سد در
استان آذربايجان غربي و در فاصله  91کيلومتری جنوب شرقي
شهرستان بوکان قرار گرفته و بند انحرافي نوروزلو در  74کيلومتری
پاييندست سد مخزن ساخته شده است و آب مورد نياز کشاورزی
جلگه مياندوآب و بخشي از دشتهای بناب و ملکان را تأمين
ميکند .حوضه آبريز رودخانه زرينهرود در باالدست سد زرينهرود از
چهار زير حوضه اصلي تشکيل ميگردد .حوضه آبريز رودخانه
زرينهرود از شمال و شرق به سرشاخههای حوضه آبريز رودخانه قزل
اوزن بنامهای قرنقوچای ،آيدوغموش و انگوران چای ،از جنوب به
سرشاخههای رودخانه قشالق و از غرب به حوضه آبريز سيمينهرود
محدود ميگردد .رودخانه زرينهرود نيز همانند اکثر رودخانههای ايران
در ماههای اسفند و فروردين سيالبي و پرآب بوده و طغيان آن سبب
وارد آمدن خسارات فراواني به مناطق اطراف مسير رودخانه ميگردد
و در ساير مواقع آب آن کم ميشود .به لحاظ وسعت زياد حوضه
آبريز زرينهرود ،پراکنش موقعيت اراضي کشاورزی در گستره حوضه
آبريز ،تفاوت قابل توجه شرايط اقليمي و توپوگرافي که منجر به ايجاد
محدوديتهای برداشت از آبخوان و سرشاخههای رودخانه زرينهرود
يک محدوده مطالعاتي جهت تخصيص به محدوده مطالعاتي ديگر

Fig. 1. Zarinehroud basin location

شکل  -0موقعيت حوضه زرينهرود
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ايجاد پايداری در وضعيت سفرههای زيرزميني با حداقلسازی
برداشت آب از آبخوانها و حداکثر نمودن اطمينانپذيری تأمين
نيازهای آبي به صورت زير در نظر گرفته شد.
تابع هدف اول :حداکثر نمودن منافع اقتصادی حاصل از کشت
محصوالت
nc
max Z1 = ∑nz
()5
i=1 ∑j=1[∝ij Ai (Yij Bij − Cij )] − PFt
× PFt = K
()2
))(max(1 − St+1 ⁄Smin , 0) + max(1 − ST+1 ⁄S1 , 0

()9

])

TAWAijt
ADijt

Yij = Yjmax × ∏12
t=1 [1 − K jt (1 −

در اين رابطه متغييرها عبارتند از : i :شمارنده تعداد مناطق مورد
مطالعه : j ،شمارنده تعداد محصول : nz ،تعداد کل مناطق مورد
بررسي : nc ،تعداد کل محصوالت مورد بررسي : ∝ij ،درصد تحت
پوشش محصول  jدر منطقه ( iدرصد) : Ai ،سطح کل قابل کشت در
: Cij ،)IRR
منطقه  : Bij ،)ha( iقيمت فروش محصول  jدر منطقه ( i
Kg

Fig. 2. Schematic of case study for applying
proposed structure

،)IRR
هزينه کل (کاشت ،داشت و برداشت) محصول  jدر منطقه ( i
𝑎ℎ
𝑔𝐾) :PFt ،) ،تابع جريمه
 : Yijميزان عملکرد محصول  jدر منطقه ( i
𝑎ℎ
مرتبط با مخزن سد است که در صورت عدم رعايت محدوديتهای
مرتبط با روابط  56و  57به توابع هدف حداقلسازی ،اضافه و از
توابع هدف حداکثرسازی ،کم ميشود .همچنين  :Kثابت مرتبط با
تابع جريمه است که در اين مطالعه برابر با ( 1020يک عدد بزرگ)
𝑔𝐾)،
در نظر گرفته شده است : Yjmax .حداکثر عملکرد محصول  jاُم (
𝑎ℎ
 : K jtضريب حساسيت محصول jاُم در ماه  tاُم : TAWAijt ،کل آب
تخصيص داده شده به محصول  jاُم در منطقه  iاُم و در ماه  tاُم

شکل  –8شماتيک محدوده مطالعه جهت استفاده در ساختار
پيشنهادی

بر اين اساس ،محصوالت گندم ،يونجه ،لوبيا ،آفتابگردان،
سيبزميني ،گوجه فرنگي ،ذرت علوفهای ،ذرت دانهای ،نخود ،بادام،
پياز و هندوانه از بين محصوالت زراعي و محصوالت زردآلو ،هلو،
انگور ،سيب ،خيار گردو و گيالس در بين محصوالت باغي به دليل
سطح کشت بيشترشان جهت تعيين سطح زيرکشت بهينه انتخاب
گرديد.

(ميليمتر) : ADijt ،نياز آبي محصول  jاُم در ماه  tاُم (ميليمتر) .نکته
اينکه جهت محاسبه مقدار توليد محصول ،تابع توليد توسعه داده شده
توسط ) Doorenbos and Kassam (1979که در سال 2440
توسط  Ghahraman and Sepaskhahگسترش داده شد ،مورد
استفاده قرار گرفت .همانطور که Ghahraman and Sepaskhah
) (2004در مطالعه خود اشاره نمودند ،در تابع توليد ،آب تخصيص
داده شده و نياز آبي هر محصول ميتواند به جای تبخير و تعرق
واقعي و پتانسيل مورد استفاده قرار گيرند .اين نحوه محاسبه مقدار
توليد در مطالعه ) Karamouz et al. (2010نيز بکارگرفته شده و
لذا در اين مطالعه نيز مورد توجه قرار گرفته است .متغيرهای تصميم
در تابع هدف اول شامل درصد سطح تحت پوشش محصول  jدر
منطقه ( iدرصد) و کل آب تخصيص داده شده به محصول  jاُم در

 -8-8ساختار مدل پيشنهادی

با توجه به اينکه بيشترين سهم مصرفکننده منابع آب در بخش
کشاورزی ميباشد ،اين بخش از اهميت ويژهای برخوردار است و به
همين دليل در اين مطالعه بخش کشاورزی به قسمتهای جزئي
تری تقسيم ميگردد و در هر يک از محصوالت آن به تنوع الگوی
کشت ،شرايط اقليمي و  ...در جهت بهبود وضع اقتصادی و تخصيص
بهينه منابع آب پرداخته خواهد شد .در اين تحقيق ،مدلي جهت
بهينهسازی تخصيص آب بين بخش کشاورزی و شرب در جهت
حداکثر نمودن سود اقتصادی ،حداقلسازی مصرف منابع آب و
پايداری سيستم منابع آب زيرزميني تدوين گرديد .برای اين منظور
سه تابع هدف جهت دستيابي به حداکثر منافع حاصل از کشت
محصوالت در  1منطقه مطالعاتي واقع در حوضه آبريز زرينهرود،

منطقه  iاُم و در ماه  tاُم (ميليمتر) ميباشد.
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)TGAWit = max(TAWit − SWitmax , 0

تابع هدف دوم :حداقل نمودن برداشت از آبخوان
= min Z2
2

) +

nc
nz
∑12
]) t=1 ∑i=1[TGAWit −Peri ×(∑j=1((1−efdi )×TAWAijt )+PWi ×TAWDit
nz
nc
∑12
) t=1 ∑i=1 Peri ×(∑j=1((1−efdi )×TAWAijt )+PWi ×TAWDit

(

i=1

()0
در اين رابطه متغييرها عبارتند از :TGAWit :کل آب زيرزميني
تخصيص داده شده به منطقه  iاُم و در ماه  tاُم (:TAWDit ،)MCM
کل آب تخصيص داده شده به بخش شرب منطقه  iاُم و در ماه  tاُم
( : efdi ،)MCMراندمان کاربرد آب در منطقه  iاُم : Peri ،درصد
نفوذ عمقي آب به آب زيرزميني در منطقه  iاُم : PWi ،درصد تبديل
آب به پساب در منطقه  iاُم .متغيرهای تصميم در تابع هدف دوم
شامل کل آب تخصيص داده شده به بخش شرب منطقه  iاُم و در
ماه  tاُم ( )MCMميباشد .نکته حائز اهميت در تابع هدف دوم اين
است که ميزان آب تخصيص داده شده به محصول  jاُم در منطقه i
اُم و در ماه  tاُم که در تابع هدف اول مورد محاسبه قرار گرفت ،به
عنوان ورودی در تابع هدف دوم مورد استفاده قرار ميگيرد.

()59

2

j=1

i=1

i=1

̅ t = At+At+1
A
2

()50
At = 5 × 10−8 St3 − 0.0001St2 + 0.1168St + 2.443
)SPt = max(St+1 − Smax , 0
()51

()56
()57

Smin ≤ St ≤ Smax
S1 ≤ ST+1

متغيرهای روابط فوق به صورت زير تعريف ميشوند:
 :TSAWitکل آب سطحي تخصيص داده شده به منطقه  iاُم و در
ماه  tاُم ( : SWitmax ،)MCMحداکثر آب سطحي قابل تخصيص در
منطقه  iاُم و در ماه  tاُم ( :Iit ،)MCMميزان آورد سطحي به منطقه
 iاُم و در ماه  tاُم ( :Envt ،)MCMنياز زيستمحيطي رودخانه
زرينهرود در ماه  tاُم ( :Evt ،)MCMميزان تبخير از سطح آزاد مخزن
سد در ماه  tاُم (متر) :At+1 , At ،سطح مخزن در ابتدا و انتهای ماه t
(کيلومتر مربع) :A̅t ،متوسط سطح مخزن در طي ماه ( tکيلومتر
مربع) :St ،حجم مخزن در ماه  tاُم ( :Smax , Smin ،)MCMحداقل و
حداکثر حجم مخزن ( :SPt ،)MCMمقدار حجم آب سرريز شده از
مخزن در ماه  tاُم ( .)MCMبا توجه به اهداف مطالعه و اطالعات
جمعآوری شده در اين مطالعه و همچنين جهت کاهش تعداد
متغييرهای تصميم مسأله ،کل آب تخصيص داده شده به مصارف
شرب و کشاورزی در هر ماه به عنوان مجهوالت (متغييرهای
تصميم) در نظر گرفته شد .بر اين اساس تعداد متغييرهای تصميم
مسأله چندهدفه تدوين شده در صورت لحاظ نمودن  50محصول ،دو
نوع نياز (شرب و کشاورزی) و  1منطقه مورد مطالعه برابر با
 )))50+5(×52+50(×1(=5294خواهد شد .از اين تعداد متغيير تصميم
حاصل شده 50 ،متغيير مرتبط با آب تخصيص داده شده به 50
محصول واقع در هر منطقه 5 ،متغيير مرتبط با آب تخصيص داده
شده به بخش شرب ميباشد .الزم به ذکر است با توجه به ناچيز
بودن نيازهای آبي بخش صنعت ،در اين مطالعه اين بخش مورد
توجه قرار نگرفته است .بر اين اساس به ترتيب عدد  ،50تعداد کل
محصوالت کشت شده در هر منطقه ،عدد  5مرتبط با تخصيص به
مصرف شرب ،عدد  52تعداد ماههای مورد مطالعه ،عدد  ،50درصد
زيرکشت مرتبط با  50محصول مورد بررسي و عدد  1مرتبط با تعداد

تابع هدف سوم :حداقل نمودن ميزان عدم تأمين نيازها
nc

2,5

2

̅t
St+1 = St + ∑ Iit − Envt − ∑ TSAWit − Evt × A

PFt

nz

()55
ج) محدوديتهای مرتبط با مخزن سد زرينهرود
()52

) (TAWAijt − ADijt
( ∑[ ∑ = min Z3
)
ADijt

2

) (TAWDit − DDit
(+
) ] + PFt
DDit

()1
در اين رابطه ،DDit ،ميزان نياز آبي بخش شرب منطقه  iاُم و در ماه
 tاُم ( )MCMميباشد .متغيرهای تصميم در تابع هدف سوم شامل
کل آب تخصيص داده شده به بخش شرب و کشاورزی ()MCM
ميباشد .با توجه به محدود بودن منابع آب سطحي ،زيرزميني و
سطح زيرکشت اراضي در مناطق مورد بررسي ،محدوديتهای زير در
مدل بهينهسازی تدوين شده مورد توجه قرار گرفت:
الف) محدوديتهای نياز
TAWDit ≤ DDit
()6
TAWAijt ≤ ADijt
()7
∑nc
i = 1,2, … . , nz
()0
j=1 ∝ij = 1 ,
ب) محدوديتهای برداشت از منابع آب
TAWit = TAWAit + TAWDit
()3
max
) TSAWit = min(TAWit , SWit
()54
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-0توليد نسل فرزندان  Q 0 به تعداد  Nبا استفاده از
عملگرهای انتخاب ،تزويج و جهش
 -1با توجه به نسل اول توليد شده فوق که شامل کروموزمهای والد
و فرزندان ميباشند ،نسل جديد به صورت زير توليد ميشود:
 ترکيب کروموزمهای والد  Pt و فرزندان  Q t و توليد
نسلي  R t به تعداد 2N
 مرتب نمودن نسل  R t بر اساس روش دستهبندی غيرپست
و شناسايي جبهههای غيرپست) F1, F2 ,...,Fl ( 1
 توليد نسل والد برای تکرار بعد  Pt 1 با استفاده از جبهههای
غيرپست توليد شده به تعداد  : Nدر اين مرحله با توجه به تعداد
کرموزمهای مورد نياز برای نسل والد ( ،)Nابتدا تعداد
کروموزمهای اولين جبهه برای نسل والد انتخاب ميشود و در
صورتي که اين تعداد جوابگوی تعداد کل مورد نياز نسل والد
نباشد به ترتيب از جبهههای  9 ،2و  ...برداشت ميشود تا به
ميزان کل ( )Nدست يابد.
 اعمال عملگرهای تزويج ،جهش برای روی نسل والد جديد
توليد شده  Pt 1 و توليد نسل فرزندان  Q t 1 به تعداد

کل مناطق مورد بررسي ميباشد .از آنجا که اولويت تخصيص در اين
مطالعه با منابع آب سطحي است و در صورت کمبود از منابع آب
زيرزميني استفاده ميشود .لذا مطابق رابطه  ،54در صورتي که آب
تخصيص داده شده کمتر از کل آب سطحي در دسترس باشد ،کل
آب تخصيصي توسط منابع آب سطحي تأمين ميگردد .زماني که کل
آب تخصيصي بيشتر از آورد سطحي هر يک از مناطق مورد بررسي
باشد ،مقدار مازاد آن توسط منابع آب زيرزميني (رابطه  )55تأمين
ميشود .همچنين جهت بهرهبرداری بهينه از آب ذخيره شده در
مخزن سد بوکان ،از رابطه پيوستگي (رابطه  ،)52که در آن سطح
مخزن تابعي از حجم آب ذخيره شده در سد است ،استفاده گرديد.
الزم به ذکر است که جهت تعيين مقدار دقيق سطح مخزن ،مقدار
متوسط سطح بر مبنای منحني سطح-حجم-ارتفاع مخزن در ابتدا و
انتهای ماه و مطابق رابطه  59محاسبه گرديد .جهت اعمال جريمه به
جوابهای غيرموجهايي که در فرآيند جستجوی جواب بهينه کلي
توسط الگوريتم فراکاوشي يافت ميشود ،رابطه  2مورد توجه قرار
گرفت .مطابق اين رابطه در صورتي که در جوابي ،حجم مخزن از
مقادير حداقل و حداکثر تعيين شده برای آن تخطي نمايد ،جريمهايي
به هر يک از توابع هدف اعمال ميگردد که منجر به عدم انتخاب
مجدد آن جواب در فرآيند دستيابي به مقدار بهينه کلي ميشود .الزم
به ذکر است که دادههای مرتبط با ميزان جريان ورودی رودخانههای
واقع در محدوده مورد مطالعه ،نياز زيستمحيطي رودخانه زرينهرود
در شرايط موجود ،منحني سطحي-حجم-ارتفاع سد بوکان ،نيازهای
شرب و نيازهای آبي محصوالت کشاورزی از آخرين گزارش بهنگام
سازی طرح جامع آب ،دفتر برنامهريزی کالن آب و آبفا و همچنين با
استعالم از سازمان آب منطقهای و جهاد کشاورزی کشور جمعآوری و
جهت اعمال در ساختار مدل پيشنهادی مورد استفاده قرار گرفت.

N

 -6تکرار مرحله  1تا دستيابي به تعداد کل تکرارهای مورد نظر
جهت آشنايي با جزئيات مراحل اجرای اين الگوريتم ميتوان به مقاله
) Deb et al. (2002مراجعه نمود .در اين مطالعه کد الگوريتم
 NSGA-IIدر محيط  MATLAB R2011bجهت اعمال توابع
هدف و محدوديتهای ارائه شده ،تهيه و مورد اجرا قرار گرفت .در
منحني تبادل بهينه بدست آمده با استفاده از الگوريتم ،NSGA-II
هر نقطه به عنوان يک سناريوی بهرهبرداری و تخصيص از منابع
مطرح ميباشد و تصميمگير ميتوان بر اساس سه هدف تعيين شده،
يکي از سناريوها را انتخاب و بر مبنای آن اقدام به استخراج مقادير
بهينه تخصيص به نيازها و درصدهای بهينه سطح زيرکشت نمايد .با
توجه به اينکه نقاط واقع بر منحني تبادل نميتواند به طور همزمان
هر سه هدف را ارضا نمايد ،لذا انتخاب نقطه مناسب با استفاده از
روشهای تصميمگيری چند معياره ( 6)MCDMميتواند تا حد
زيادی در انتخاب سناريوهای مورد اختالف راهگشا باشد

 -3-8ابزارهای بهينهسازی و تصميمگيری

با توجه به پيچيدگي ساختار تدوين شده ،ابعاد باالی متغيرهای
تصميم و در جهت افزايش سرعت دستيابي به جواب بهينه کلي ،در
اين مطالعه از الگوريتم فراکاوشي چندهدفه  NSGA-IIکه توسط
توسط ) Deb et al. (2000جهت حل مسائل و مشکالت مدل
الگوريتم ژنتيک کالسيک ،پيشنهاد گرديد ،استفاده شد .مراحل اجرای
اين مدل بهينهسازی چندهدفه به صورت زير ميباشد:
-5توليد نسل والد تصادفي  P0 به تعداد N
-2مرتب نمودن نسل اوليه والد بر اساس جوابهای غيرپست0
-9برای هر جواب غيرپست رتبهايي متناسب با تراز غيرپست آن در
نظر گرفته ميشود ( 5برای بهترين تراز 2 ،برای بهترين تراز بعد از 5
و )...

(،Ahmadisharaf et al., 2015 ،Bolouri-Yazdeli et al., 2014

 .)Bozorg-Haddad et al. 2016 , Bozdağ, 2015از آنجا که
روشهای  MCDMبسيار متنوع بوده و استفاده از آن ميتوان منجر
به توليد نتايج متفاوت گردد ،لذا در اين مطالعه اقدام به ارائه
رويکردی با استفاده از روش گزينش اجتماعي بردا ( 7)BAMجهت
تجميع نتايج چند روش تصميمگيری چند معياره گرديد .برای اين
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منظور از پنج روش  MCDMبه نامهای برنامهريزی تطبيقي (،0)CP
ارزيابي تناسب پيچيدگي ( ،3)COPRASروش رتبهبندی شبيه به
حل ايدهال ( ،11)TOPSISروش رتبهبندی شبيه به حل ايدهال
اصالح شده ( 55)M-TOPSISو روش ارزيابي حاصلضرب مجموع
توده وزندار شده ( 52)WASPASاستفاده گرديد .سپس نتايج اين
پنچ روش رتبهبندی جوابهای غيرپست توليد شده توسط الگوريتم
 ،NSGA-IIبا استفاده از روش گزينش اجتماعي بردا تجميع شده و
رتبهبندی نهايي هر يک از نقاط واقع بر منحني تبادل بهينه تعيين
ميگردد .در اين بخش توضيحات مرتبط با هر يک از روشهای
تصميمگيری مورد استفاده در اين مطالعه تشريح ميگردد .جهت ارائه
روابط حاکم بر هر روش ابتدا ماتريس ]  ،X = [xijبه عنوان ماتريس
حاوی جمعيت بهينه در نظر گرفته شود که در آن  ،xijمقدار بهينه
متغيير تصميم jام مرتبط با کروموزم iام ميباشد .با توجه به سه تابع
هدف و  500جواب غيرپست توليده شده ،بعد ماتريس برابر با 500
رديف و  9ستون ميباشد .جهت استفاده از روشهای تصميمگيری
مورد اشاره فوق ،الزم است ابتدا مقادير ارائه شده در ماتريس تصميم
به صورت نرمال شده درآيند .برای اين منظور در اين مطالعه از روابط
 50و  53جهت نرمال نمودن ماتريس تصميم (جمعيت بهينه شده)
استفاده گرديد:

 -0-3-8روش برنامهريزی تطبيقی ()CP

بر مبنای اين روش بهترين جواب از بين جوابهای موجود جوابي
است که کمترين فاصله از نقطه ايدهال را داشته باشد .الزم به ذکر
است که نقطه ايدهال ،نقطهای که به طور نسبي مورد رضايت تمامي
اهداف مورد بررسي باشد .فاصله هر جواب از جواب ايدهال را ميتوان
بر اساس رابطه زير تعيين نمود (:)Zeleny 1973
()24

~
در اين رابطه  x jو  ~x jبه ترتيب بهترين و بدترين جواب توليد با
توجه به معيارهای ارزيابي (توابع هدف) ميباشند .بر اين اساس مقدار
~
 x jدر توابع هدف حداکثرسازی برابر با بيشترين مقدار آن تابع
هدف و در توابع هدف حداقلسازی برابر با کمترين مقدار آن تابع

هدف در نظر گرفته ميشود .به همين ترتيب مقدار  ~x jدر توابع
هدف (به عنوان معيار ارزيابي) حداکثرسازی برابر با کمترين مقدار آن
تابع هدف و در توابع هدف حداقلسازی برابر با بيشترين مقدار آن
تابع هدف لحاظ ميگردد .در اين روش به طور معمول سه مقدار ،5
 2و  برای پارامتر  pمدنظر قرار ميگيرد که به ترتيب به عنوان
فاصله بلوکي ،فاصله اقليدسي و فاصله چيبشف ناميده ميشوند
( .)Bozorg-Haddad et al. 2016در صورتي که مقدار  pبرابر با
 بــاشد ،بــرای هــر گزينه بزرگترين مقدار

الف) برای معيارهای ارزيابي مثبت (توابع هدف حداکثرسازی):
()50
j  1,2,..., m

,

i  1,2,..., n




,




xij  x j
~
xij  
x j  x j

~
x   ~x j 
j


ب) برای معيارهای ارزيابي منفي (توابع هدف حداقلسازی):
()53
, i  1,2,..., n , j  1,2,..., m

در اين رابطه

m

و

n




1/ p
p


~
~


x

x
m  j
ij  
L CP    
 
~  j1
~ x 
x j  
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عنوان

x j  xij
~
xij  
x j  x j

LCP

  ~x j  ~x ijمحاسبه شده برای هر تابع هدف به

در نظر گرفته ميشود.

 -8-3-8ارزيابی تناسب پيچيدگی ()COPRAS

به ترتيب تعداد معيارها (توابع هدف) و تعداد

روش  COPRASاولين بار توسط Zavadskas and Kaklauskas


گزينهها (تعداد کروموزمها) x j ،و  x jبه ترتيب کمترين و
بيشترين مقدار تابع هدف  jام (بر مبنای بهترين نسل بدست آمده از
الگوريتم  ،NSGA-IIکه شامل  500کروموزم ميباشد ،بهترين و
بدترين مقدار اهداف مورد بررسي ،با توجه به نوع تابع هدف،
ماکزيمومسازی و يا مينيمومسازی ،از بين اين کروموزمهای استخراج
ميگردد ).و  ~x ijمقدار نرمال شده تابع هدف  jام مرتبط با کروموزم

در سال  5330ارائه گرديد .جهت ارزيابي جوابهای توليدی بر مبنای
اين روش ،الزم است محاسباتي بر اساس معيارهای ارزيابي مرتبط
با توابع هدف به صورت جداگانه صورت گيرد .جهت تعيين رتبه هر
يک از گزينهها (جوابها) با استفاده از اين روش الزم است
پارامترهايي در طي چهار مرحله زير مورد محاسبه قرار گيرند
(Ustinovichius et al., 2007; Viteikiene and Zavadskas,
) :2007مرحله اول) نرمال نمودن ماتريس تصميم مورد بررسي :در

iام است.

اين مرحله بر اساس روابط  50و  ،53ماتريس تصميم که همان
جمعيت بهينه توليد شده توسط الگوريتم  NSGA-IIميباشد ،نرمال
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ميگردد .هدف از اين کار با توجه به داشتن ابعاد مختلف توابع هدف،
بيبعد نمودن مقادير ماتريس جهت مقايسه بهتر مؤلفههای آن
ميباشد .مرحله دوم) محاسبه مجموع وزني معيارهای ارزيابي (توابع
هدف) برای هر گزينه (کروموزم) :برای اين منظور الزم است برای
هر گزينه ،مجموع توابع هدف حداکثرسازی و مجموع توابع هدف
حداقلسازی به صورت جداگانه و در قالب متغييرهای  S iو
 S iمحاسبه گردد .جهت سادهسازی در محاسبات ،بهتر است در
ستونهای ماتريس تصميم ابتدا مقادير مرتبط با توابع حداکثرسازی و
سپس مقادير توابع حداقلسازی قرار داده شوند.
()25



()22

()27

با مرتب نمودن نزولي مقادير  C iميتوان رتبه هر گزينه را تعيين
نمود .بدين ترتيب گزينهايي که دارای  C iبيشتری است ،از رتبه
باالتری برخوردار ميباشد.
 -2-3-8روش رتبهبندی شبيه به حل ايدهال اصالح شده
()M-TOPSIS

جهت بهبود ارزيابي گزينهها با استفاده از روش  Ren ،TOPSISو
همکاران در سال  ،2447رابطه اصالحي زير را ارائه نمود ( Ren et





k
~ S i  
x ij  q j
j1
m
~ Si  
x ij  q j
j  k 1

:)al. 2007



در اين رابطه  ، kتعداد توابع حداکثرسازی و  ، q jوزن تابع هدف

()20

()29

j

()WASPAS

اين روش که توسط  Zavadskasو همکاران در سال  2452پيشنهاد
گرديد بر مبنای تجميع مدل مجموع وزني ( )WSMو مدل
حاصلضرب وزني ( )WPMاستوار ميباشد و در قالب رابطه زير بيان
ميشود (:)Zavadskas et al. 2012

در اين رابطه  ، nتعداد کل گزينههای مورد بررسي است .مرحله
چهارم) تعيين رتبه هر گزينه :با استفاده از رابطه  20رتبه هر گزينه
که دارای مقداری بين صفر و  544ميباشد و به ترتيب نشاندهنده
بدترين و بهترين گزينه است ،تعيين ميگردد:
()20

()23

 -3-3-8روش رتبهبندی شبيه به حل ايدهال ()TOPSIS

اولويتبندی با استفاده از روش  TOPSISبر مبنای ميزان نزديکي
هر جواب از جواب ايدهال مثبت (  ) D iو دوری از جوابهای


ايدهال منفي (  ) D iپايهريزی شده است ( Hwang and Yoon,

 .)1981روابط حاکم بر اين روش در قالب روابط  21تا  27ارائه شده
است:
()21

2
m 

  x ij  x j 

j 1 

()26

2
m

  x ij  x j 

j 1 

D i 









m
m
A i    x ij  q j  1     x ij  q j
j1
j1

برای ضريب  ميتوان مقادير  4/2 ،4/5 ،4تا  5را در نظر گرفت .در
اکثر مطالعات قبلي صورت گرفته مقدار  4/1به عنوان مقدار مناسب
پيشنهاد شده است ( .)Bozorg-Haddad et al. 2016در صورتي
که مقدار اين ضريب برابر با صفر باشد ،اين روش تبديل به مدل
 WPMو در صورت اعمال مقدار  ،5روش تجميع به مدل WSM
تبديل ميگردد .همچنين ثابت شده که مدل ترکيبي فوق از دقت
باالتری نسبت به دو مدل منفرد  WPMو  WSMبرخوردار ميباشد
( .)Zavadskas et al. 2014با مرتب نمودن پارامتر  A iبه صورت
نزولي ،گزينهايي که دارای مقدار  Aiبيشتری است از ارجحيت
باالتری برخوردار است.

Ni 

D 
i

Ri

آن بيشتر است از رتبه

 -0-3-8روش ارزيابی حاصلضرب مجموع توده وزندار شده

n
 Si
i 1
Qi  S i 
n  1
S  i  
i 1  S  i

Qi
 100
max Q i 

2
2
R i   D   min D      D i  max D i  
i
i







بر اين اساس گزينهايي که مقدار پارامتر
باالتری برخوردار ميباشد.

ام ميباشد .مرحله سوم) محاسبه وزن نسبي هر گزينه با استفاده از
رابطه :29





D i
D   D i
i

Ci 

 -0-3-8روش گزينش اجتماعی بردا ()BAM

روش گزينش اجتماعي بردا يکي از روشهای انتخاب گزينه نهايي در
يک مذاکره ،با در نظر گرفتن رتبهبندی گزينهها توسط رأی دهندگان
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نميدهد .لذا در اين مطالعه تعداد کروموزمهای مورد استفاده جهت
تعيين منحني تبادل بهينه بين سه هدف مورد مطالعه برابر با 514
انتخاب گرديد .با توجه به اندازه جمعيت  514و مدل  NSGA-IIدر
تکرارهای مختلف مورد اجرا گرفت .مقايسه منحني تبادل بهينه بين
اهداف مورد بررسي در تکرارهای مختلف نشان ميدهد که اين
منحني از تکرار  9444به بعد دارای تغييرات قابل توجهي نميباشد و
لذا اجرای مدل جهت اطمينان از يافتن منحني نزديک به بهينه کلي
تا تکرار  044ادامه يافت و در اين تکرار منحني تبادل بهينه بين
اهداف استخراج گرديد .مطابق منحني تبادل بهينه بدست آمده،
حداقل و حداکثر مقدار منافع اقتصادی حاصل از کشت محصوالت
(  )Z1به ترتيب برابر با  6/400×5452و  5/96×5451ريال و همچنين
حداقل و حداکثر مقدار شاخص پايداری سيستم طبيعي آبخوان ( )Z2
به ترتيب برابر با  4/4072و  50/1ميباشد .همچنين مقادير حداقل و
حداکثر ميزان مجموع عدم تأمين نيازها (  )Z3به ترتيب برابر با 2/96
و  535/12برآورد شده است .اين مقادير حداقل و حداکثر ارائه شده
جهت تعيين اولويت هر يک از جوابهای واقع بر منحني تبادل بهينه
بين اهداف با استفاده از روشهای تصميمگيری چندمعياره مورد
استفاده قرار ميگيرند .الزم به ذکر است که هر يک از جوابهای
واقع بر منحني تبادل بهينه بين اهداف به عنوان يک گزينه مطرح
ميباشند .مبنای شمارهگذاری ارائه شده در جدول  ،5موقعيت
کروموزمها در آخرين نسل بهينه بدست آمده است که از اين نسل،
جوابهای پست (مغلوب) از مجمووعه جوابها خارج شده و بقيه
کروموزمهای باقيمانده از ابتدا تا به انتها شمارهگذاری شده و با
استفاده از روشهای تصميمگيری تشريح شده ،رتبهبندی ميشوند.
بر مبنای روشهای تصميمگيری چندمعياره تشريح شده فوق ،به
عنوان نمونه رتبه هر يک از جوابها مطابق جدول  5تعيين گرديد.
مطابق جدول  5ميتوان دريافت که رتبههای تعيين شده برای
جوابها توسط روشهای مختلف  MCDMبسيار متفاوت
بوده و امکان ارائه رتبه نهايي ممکن نميباشد .جهت رفع
اين مشکل ،در اين مطالعه از روش گزينش اجتماعي بردا
( )Bozorg-Haddad et al., 2016جهت انتخاب رتبه نهايي
جوابها استفاده گرديد .با توجه به اينکه از بين  514جمعيت اوليه
مورد استفاده ،پس از اجرای الگوريتم  500 ،NSGA-IIجواب به
عنوان جواب غيرپست و  6جواب به عنوان جواب پست (جوابي که
توسط ساير جوابها مغلوب ميگردد و عمالً قابليت استفاده ندارد)
مطرح ميباشد لذا در صورتي که گزينهايي (جوابي) دارای رتبه يک
باشد ،مطابق روش بردا از امتياز  509واحدی برخوردار خواهد بود .به
همين ترتيب اين امتياز برای ساير رتبهها به آساني قابل محاسبه
است .با انجام اين فرآيند برای هر روش  MCDMو استخراج

ميباشد .در اين روش ،ابتدا هر گزينه تصميم ،متناظر با رتبههای
اختصاص يافته به آن گزينه توسط رأیدهندگان در ماتريس
رتبهبندی گزينهها ،امتياز اوليهای کسب ميکند .در اين مطالعه
رتبههای اختصاص در ماتريس رتبهبندی همان رتبهبندیهای
صورت گرفته توسط پنچ روش تصميمگيری چندمعياره فوق ميباشد.
اين امتياز اوليه برابر است با تفاضل تعداد کل گزينهها (  ) nو رتبهايي
که يک رأی دهنده (نتايج يکي از پنج روش تصميمگيری) به آن
گزينه اختصاص داده است .بنابراين ،در صورتي که  nگزينه مدنظر
باشد ،بهترين گزينه يک تصميمگيرنده امتيازی برابر با  ، n  1گزينه
دوم امتياز  n  2و به همين ترتيب گزينه آخر يعني غيرمقبولترين
گزينه ،امتياز اوليهای برابر با صفر خواهد گرفت .در نهايت،
امتياز بردای هر گزينه برابر با جمع امتيازات اوليه کسب شده توسط
آن گزينه خواهد بود .گزينهای به عنوان برنده بردا انتخاب
ميشود که امتياز بردای آن از ديگر گزينهها بيشتر باشد
(.)Mahjouri and Byzhani Manzar, 2013

 -3ارائه نتايج
جهت استخراج الگوی کشت بهينه محصوالت واقع در مناطق مورد
مطالعه و تعيين مقدار بهينه تخصيص از منابع آب سطحي و
زيرزميني به هر يک از نيازهای تعريف شده در ساختار پيشنهادی و
همچنين جهت دستيابي به منحني تبادل بهينه بين اهداف ،الگوريتم
فرکاوشي چندهدفه  NSAGA-IIمورد اجرا قرار گرفت .پارامترهای
مرتبط با عملگرهای تزويج و جهش با استفاده از روش سعي و خطا
تعيين گرديد .همچنين از عملگر تورنمنت جهت انتخاب
کروموزومهای والد استفاده شد .از آنجا که جمعيت اوليه نقش مهمي
در زمان اجرای فرآيند بهينهسازی و توزيع جوابها بر روی منحني
تبادل بهينه دارد ،لذا در اين مطالعه اقدام به تعيين مناسبترين
جمعيت اوليه گرديد .با تعيين جمعيت اوليه مناسب ،ميتوان ساختار
تدوين شده را تا دستيابي به منحني تبادل بهينه بين اهداف مورد
اجرا قرار داد .الزم به ذکر است اجرای الگوريتم زماني متوقف
ميشود که تغييرات قابل توجهي بين منحني تبادل بين اهداف دو
تکرار رخ ندهد .الزم به ذکر است که در اين خصوص ميتوان از
شاخص ارائه شده توسط ) Chen et al. (2007استفاده نمود .نتايج
تحليل حساسيت صورت گرفته بر روی اندازه جمعيت کروموزمها
نشان ميدهد که با افزايش اندازه جمعيت کروموزمها از  14تا 944
برای  5444تکرار ،تغييراتي در منحني تبادل بين اهداف رخ ميدهد
به طوريکه اين تغييرات در فواصل بين اندازه جمعيت  14و باالتر از
آن بيشتر ميباشد و به ازای تعداد جمعيتي بيش از  514اين منحني
تغييرات قابل توجهي را نسبت به حالتهای  244و  944نشان
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ميباشد ،مورد ارزيابي قرار گرفت .در اين بخش به عنوان نمونه
ميزان ماهانه بهينه برداشت از منابع آب سطحي و زيرزميني به
منطقه سقز در شکل  9و درصد سطح زيرکشت بهينه هر محصول
مطابق شکل  0ارائه شده است.

مجموع امتيازات بدست آمده برای هر گزينه ،امتياز کل هر جواب
(گزينه) تعيين ميگردد .با مرتب نمودن نزولي امتيازات ،ميتوان رتبه
نهايي هر جواب را مشخص نمود .بر اساس اين رتبهبندی صورت
گرفته ميتوان دريافت که گزينههای شماره  3 ،591و  25به ترتيب
در رتبههای اول تا سوم از نظر ارضای همزمان سه تابع هدف
پيشنهادی قرار دارند.

با توجه به اينکه درصد تأمين نيازهای آبي در شرايط موجود به طور
متوسط  75درصد ميباشد ،بررسي ميزان تخصيص بهينه جهت
تأمين نيازهای آبي مرتبط با بخشهای شرب و کشاورزی برای يک
دوره يکساله نشان ميدهد که سناريوی منتخب برآمده از مدل
پيشنهادی عليرغم کاهش  02/1درصدی برداشت از منابع آب،
توانسته بيش از  77درصد از نيازها را تأمين نمايد.

بر اين اساس مقادير واقع بر گزينه شماره  591که حاوی مقادير
بهينه تخصيص به نيازها و سطح زيرکشت بهينه محصوالت در
مناطق مورد بررسي است به عنوان گزينهايي که از مطلوبيت باالتری
نسبت به ساير گزينههای واقع بر منحني تبادل بهينه برخودار

Table 1. Ranking of points on optimal trade-off curve using MCDM methods
جدول  –0رتبهبندی جوابهای روی منحنی تبادل بهينه با استفاده از MCDM
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Fig. 3. Monthly optimal allocated surface and groundwater resources to Saghez area

شکل  –3تخصيص بهينه ماهانه آب سطحی و زيرزمينی به منطقه سقز
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Fig. 4. Percentage of optimal cropping area in four regions studied

شکل  –2درصد بهينه سطح کشت در چهار منطقه مورد مطالعه

بر مبنای الگوهای بهينه بدست آمده در مناطق مورد مطالعه ميتوان
دريافت که جهت دستيابي به منافع اقتصادی سيستم مورد مطالعه و
همچنين حفظ اکوسيستم منابع آبي موجود الزم است تنوعي از
محصوالت مختلف کشت شده تا بتوان بر مبنای آن برنامهريزی
صحيحي از منابع آبي موجود به عمل آورد .با توجه به اينکه تنها آمار
مرتبط با سطح زيرکشت کل حوضه در دسترس ميباشد ،لذا سطح
زيرکشت بهينه بدست آمده برای پنج منطقه مورد مطالعه با هم
تلفيق شده و با سطح زيرکشت موجود در قالب جدول  2مقايسه
گرديد .مطابق اين جدول ،تغييرات رخداده در شرايط بهينه نسبت به
شرايط موجود نسبتاً قابل توجه است .به طور کلي رويکرد الگوی
بهينه کشت توجه به ميزان مصرف آب ،هزينه کشت و درآمد حاصل
از آن است که اين امر در شرايط موجود عمدتاً متمرکز بر کشت
محصوالت استراتژيک و محصوالتي که دارای قيمت تضميني
ميباشند ،استوار است.

بر مبنای شکل  0ميتوان دريافت که جهت دستيابي به اهداف
تعريف شده در ساختار پيشنهادی الزم است در منطقه سقز از 50
محصول رايج 3 ،محصول گندم ،زردآلو ،سيبزميني ،ذرت علوفهايي،
بادام ،آفتابگردان ،هلو و گيالس در اولويت کشت قرار گيرند.
همچنين در منطقه تکاب کشت محصوالت انگور ،گردو ،گوجه
فرنگي ،هندوانه ،ذرت دانهای و گيالس پيشنهاد ميگردد .در محدوده
مطالعاتي صائينقلعه ،محصوالتي همانند انگور ،زردآلو ،ذرت
علوفهايي ،سيبزميني ،بادام ،هلو و ذرت دانهايي از درصد سطح
زيرکشت بهينه بااليي برخوردار ميباشند .محصوالتي همچون گندم،
انگور ،ذرت علوفهايي ،بادان ،نخود ،خيار و هلو در بخشي از محدوده
مطالعاتي مياندوآب به عنوان الگوی کشت بهينه توصيه ميشود .در
بخش ديگری از منطقه مياندوآب که از عمدتاً از رودخانه زرينهرود
تأمين نياز ميگردد الزم است کشت محصول هلو مورد توجه خاص
قرار گيرد.

Table 2. Comparison between the percentage of selected crops for optimal and current conditions in the
study area

جدول  -8مقايسه بين درصد زيرکشت محصوالت منتخب تحت شرايط بهينه و وضع موجود در کل محدوده مورد بررسی
Apricot

Watermelon

Tomato

Walnut

Onion

Grape

Apple

Alfalfa

Wheat

Crop

1.32

1.58

1.64

2.28

3.35

6.11

10.55

30.87

35.4

Existing

3.65

4.5

3.9

4.8

1.4

4.49

2.25

1.2

6.34

Optimal

Cherry

Grain maize

Sunflower

Peach

Cucumbers

Pea

Almonds

Potato

Fedd

Crop

Maize

0.29

0.36

0.37

0.81

0.83

0.87

1.05

1.1

1.26

Existing

3.14

2.77

1.05

39.84

3.58

4.84

5.24

2.19

4.8

Optimal
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ارائه مقادير بهينه برداشت از منابع آب سطحي و زيرزميني در
محدودههای مطالعاتي واقع در حوضه آبريز زرينهرود تدوين گرديد.
در اين مدل دستيابي به منافع حداکثر ،تأمين نيازهای آبي شرب و
کشاورزی و حفظ اکوسيستم طبيعي آبخوان مورد توجه قرار گرفت .با
استفاده از الگوريتم بهينهساز  ،NSGA-IIکه از توانايي بااليي در
حل مسائل پيچيده منابع آب برخوردار ميباشد ،سناريوهای مرتبط با
الگوی کشت بهينه و نحوه تخصيص ماهانه از هر منبع تعيين گرديد.
از آنجا که انتخاب سناريوی برتر بر مبنای اهداف تعريف شده
ميتواند راهگشای مديران تأمينکننده آب باشد ،در اين تحقيق با
استفاده از پنچ روش تصميمگيری ،رتبه سناريوهای ارائه شده بر روی
منحني تبادل بهينه بدست آمده ،مورد محاسبه قرار گرفت .جهت
استفاده از مزايای هر يک از اين روشهای تصميمگيری ،نتايج
رتبههای بدست آمده با استفاده از رويکرد گزينش اجتماعي بردا
ترکيب شده و مقادير بهينه مرتبط با سناريوی برتر استخراج گرديد .با
توجه به اينکه درصد تأمين نيازهای آبي در شرايط موجود به طور
متوسط  75درصد ميباشد ،بررسي ميزان تخصيص بهينه جهت
تأمين نيازهای آبي مرتبط با بخشهای شرب و کشاورزی برای يک
دوره يکساله نشان ميدهد که سناريوی منتخب برآمده از مدل
پيشنهادی عليرغم کاهش  02/1درصدی برداشت از منابع آب،
توانسته بيش از  77درصد از نيازها را تأمين نمايد .همچنين جهت
دستيابي به منافع اقتصادی سيستم مورد مطالعه و همچنين حفظ
اکوسيستم منابع آبي موجود الزم است تنوعي از محصوالت مختلف
کشت شود .مقايسه منافع اقتصادی حاصل از شرايط بهينه و وضعيت
موجود نشان ميدهد که با اجرای سناريوی پيشنهادی ميتوان با
ارتقاء  59درصدی ،منافع کشاورزان را از  5597794ميليارد ريال به
 5201375ميليارد ريال افزايش داد .بر مبنای مدل پيشنهادی ،اعمال
سياستهای بـرداشت مرتبط با سناريوی برتر ميتواند به ميزان 973

در واقع با اعمال الگوی کشت بهينه ميتواند به نوعي از پايداری
منابع آب و دستيابي به سود حداکثری اطمينان حاصل نمود .همچنين
مقايسهايي نيز بين وضعيت تخصيص تحت شرايط موجود و بهينه در
جدول  9ارائه شده است .مطابق اين جدول در صورت تخصيص
بهينه به نيازهای منطقه ميتوان به ميزان  02و  09درصد از منابع
آب سطحي و زيرزميني صرفهجويي به عمل آورد .در واقع با اين
ميزان تخصيص کمتر که در نتيجه مديريت صحيح از منابع آب
زيرزميني و بهرهبرداری مناسب از مخزن سد بوکان رخ ميدهد،
ميتوان به ميزان  200ميليون متر مکعب آب سطحي را مازاد بر
آنچه که تحت شرايط فعلي وارد درياچه اروميه ميشود ،به اين تاالب
بينالمللي در حال خشک شدن وارد نمود .مقايسه منافع اقتصادی
حاصل از شرايط گزينه منتخب (شرايط بهينه) و وضعيت موجود
نشان ميدهد که با اجرای سناريوی پيشنهادی ميتوان درآمد خالص
کشاورزان را با افزايش  59درصدی از  5597794ميليارد ريال به
 5201375ميليارد ريال ارتقاء داد .همچنين مطابق جدول  9ميتوان
دريافت که نتايج مدلسازی ،وضعيت بهينه مصرف آب در مناطق
مياندوآب  5و  2را ،که  60/0درصد از نيازهای آبي حوضه را به خود
اختصاص داده است ،در قالب کاهش شديد منابع آب پيشنهاد
مينمايد و اين در حالي ميباشد که برای ساير مناطق کاهشهای به
مراتب بسيار کمتری در نظر گرفته شده است .لذا توجه و اهتمام به
تخصيص بهينه آب به خصوص از منابع آب سطحي ،کنترل
برداشتها از رودخانه زرينهرود و بهرهبرداری صحيح از سد بوکان
ضروری بوده و از حساسيت باالی اجتماعي ،اقتصادی و سياسي
برخوردار است.
 -2جمعبندی
در اين مطالعه مدل سههدفهايي جهت استخراج الگوی کشت بهينه و

)Table 3. Comparison between the optimal and current water to demands (MCM
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Allocated groundwater

Allocated surfacewater
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)(Optimal
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