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چکيده
 اهميت. نقش قابل توجهي در پايداری سيستمهای منابع آب دارند،بازيگران
 لزوم در نظر گرفتن و مدلسازی اين سيستمها را از ديدگاه،نقش بازيگران
 مدلهای عاملبنيان ابزاری قدرتمند.اکولوژيکي روشن ميسازد-اجتماعي
اکولوژيکي هستند که در-در زمينه مدلسازی سيستمهای اجتماعي
 استفاده از آن در زمينههای مختلف و به خصوص مديريت،سالهای اخير
 در اين مقاله ضمن معرفي کلي.منابع آب افزايش قابل توجهي داشته است
 به بررسي چهار چالش اصلي پيش رو در،رويکرد مدلسازی عاملبنيان
 طراحي:زمينه مدلسازی سيستمهای پيچيده منابع آب پرداخته شده است
رفتار عاملها؛ برقراری ارتباط بين بخش اجتماعي و اکولوژيکي؛ مکاني
 با توجه به اين که. صحتسنجي و اعتبارسنجي،کردن مدل؛ کاليبراسيون
 در اين،بخش کشاورزی عمدهترين مصرفکننده منابع آب به حساب ميآيد
مقاله سعي گرديد تا از تحليل مقالههای معتبر و با ارجاعات باال در همين
 برای روشن ساختن چالشهای پيش رو و ايجاد نگرشي صحيح در،زمينه
.رابطه با بکارگيری اين مدلها در زمينه مديريت منابع آب استفاده گردد

Abstract
Actors involved in water resources system play a great role in
sustaining it. The importance of this role signifies the
necessity for taking into consideration the social-ecological
aspects in modeling such systems. Agent-based models are
powerful tools in modeling social-ecological systems with
evolving applications in different fields, especially water
resources management, in recent years. In this paper, a
general introduction of the agent-based modeling approach is
presented and four main challenges in modeling water
resources systems with these models i.e. Designing agents’
behaviors, linking social and ecological sections, spatial
representation, and calibration, verification and validation
have been discussed. Considering agricultural sector as the
main user of water, well credited papers with high citations in
this regard were analyzed to clarify the challenges and build a
reliable approach for application of these models in water
resources management.
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بخش اکولوژيکي در مدلهای عاملبنيان ،شامل تمام زير مدلهايي
است که منابع آب و سيستمهای مرتبط با منابع آب را تشکيل
ميدهند .در اين رويکرد مدلسازی ،هيچ محدوديتي برای تعريف
بخش اجتماعي و اکولوژيکي و ارتباطات بين آنها وجود ندارد و تنها
کاستي در دادهها و اطالعات ميداني است که ميتواند در مدل
محدوديت ايجاد کند .بزرگترين نقطه قوت اين رويکرد مدلسازی،
در نظر گرفتن بخش اجتماعي در مدل ،همپای بخش اکولوژيکي و
همينطور لحاظ نمودن ارتباطات و تأثيرات متقابل آنهاست .در واقع
ايده اصلي اين رويکرد مدلسازی ،نزديککردن هر چه بيشتر مدل
به شرايط واقعي مسأله و در نتيجه حصول نتايج واقعبنيانهتر از مدل
است .به همين دليل استفاده از رويکرد مدلسازی عاملبنيان در
زمينه مدلسازی سيستمهای پيچيده و به خصوص سيستمهای
پيچيده منابع آب در سالهای اخير افزايش قابل توجهي داشته است
( .)Berglund, 2015البته با وجود نقاط قوت و ويژگيهای مثبت
اين رويکرد ،استفاده از آن در زمينه مدلسازی سيستمهای پيچيده و
به خصوص سيستمهای پيچيده منابع آب ،که تمرکز اصلي اين مقاله
است ،با چالشهايي روبهروست .منظور از چالش ،نکات مهمي است
که الزم است در زمان توسعه مدل به آنها توجه شود .اطالع از اين
چالشها و نحوه برخورد با آنها ميتواند در راستای مدلسازی
اينگونه از سيستمها بسيار مفيد باشد .به همين منظور ،هدف اصلي
اين مقاله معرفي چالشهای پيش رو در زمينه مدلسازی عاملبنيان
سيستمهای پيچيده منابع آب و ارائه راهکارهای مناسب جهت
رويارويي با آنها ميباشد.

 -0مقدمه
بين انسان و محيط اطراف او ارتباط تنگاتنگي وجود دارد .همانطور
که انسان با بهرهبرداری از منابع ،بر آنها اثر ميگذارد به طور متقابل
از آنها تأثير ميپذيرد ( .)Redman et al., 2004به دليل تأثير دو
جانبه انسان و محيط اطراف او بر يکديگر ،مستقل در نظر گرفتن
هر يک از آنها منجر به نتايجي دور از واقعيت خواهد شد
( .)Mulligan, et al., 2014بنابراين برای تأکيد بر مفهوم يکپارچه
انســـان و محيــــط ،در مراجع مختلف از عبارتهايي چون
سيستــــمهای اجتماعي-اکولوژيکيAnderies et al., 2004; ( 1
 ،)Folke et al., 2005اجتمـــاعـــي -محيـــطزيستــــي2
( )Filatova et al., 2016و انســــان و محيــــط طبيـــعي0
( )Turner II et al., 2003استفاده شده است .اين مسأله در مورد
منابع آب و کاربران آنها نيز صدق ميکند .کاربران از منابع مشترک
آب سطحي و زيرزميني برداشت کرده و ضمن تأثير بر منابع و ديگر
کاربران ،متقابالً از آنها تأثير ميگيرند .حجم باقيمانده از منابع آب بر
تصميمات آتي آنها اثر گذاشته ( )Ostrom, 2007و در نهايت بر
پايداری سيستم ،تأثيرات مثبت و منفي خواهد گذاشت .به همين
دليل ،در نظر گرفتن کاربران در مدلهای منابع آب به دليل نقش پر
رنگ آنها در بهرهبرداری و پايداری منابع ،امری ضروری خواهد بود.
در نظر گرفتن منافع کاربران ،رويکردهای آنها ،تعامالت آنها با
يکديگر و  ...ميتواند به توسعه مدلهايي با نتايج واقعبينانه منتج
شود؛ زيرا اين کاربران هستند که در نهايت با تصميمات خود ،ضمانت
اجرايي سياستهای اتخاذ شده از سوی تصميمگيران را تعيين
ميکنند ( .)Voinov and Bousquet, 2010نقش تعيينکننده
کاربران در زمينه مديريت سيستمهای منابع آب ،نياز به بررسي اين
سيستمها را از منظر اجتماعي-اکولوژيکي روشن ميسازد و در
نتيجه آنها را در زمره سيستمهای پيچيده قــرار ميدهد
(.)Liu et al., 2007

) Filatova et al. (2013با مروری بر مراجع مربوطه در زمينه
مدلسازی عاملبنيان سيستمهای پيچيده ،چهار چالش عمده را
شناسايي کردند که عبارتند از :طراحي رفتار عاملها؛ برقراری ارتباط
بين بخش اجتماعي و اکولوژيکي؛ مکانيکردن مدل؛ و کاليبراسيون،
صحتسنجي و اعتبارسنجي .منظور از طراحي رفتار عاملها ،تعريف
ويژگيها و رفتار عاملها يا به عبارتي بازيگران سيستم است .در
برقراری ارتباط بين بعد اجتماعي و بعد اکولوژيکي ،نحوه متصل
کردن اين دو بعد و در نظر گرفتن اثرات متقابل آنها بر يکديگر
مدنظر است .چگونگي تعريف تغييرات مکاني پارامترهای اجتماعي و
اکولوژيکي ،و تأثير آن بر بخشهای اجتماعي و اکولوژيکي از ديگر
چالشهای پيش روست و در آخر ،کاليبراسيون ،صحتسنجي و
اعتبارسنجي اين مدلها ،آخرين دسته از چالشهای شناساييشده
توسط ) Filatova et al. (2013هستند .از آنجاييکه بخش
کشاورزی بزرگترين مصرفکننده آب به حساب ميآيد ،در اين مقاله
سعي گرديد تـا چهار چالش مذکور با تمرکز بر روی مسأله
بهرهبرداری از منابع آب سطحي و زيرزميني برای تأمين نياز بخش

مدلهای عاملبنيان ابزاری قدرتمند برای مدلسازی سيستمهای
پيچيده ميباشند ( .)Levin, et al., 2013استفاده از رويکرد
مدلسازی عاملبنيان ،امکان در نظر گرفتن دو بخش کلي اجتماعي
و اکولوژيکي و نيز تأثيرات متقابل آنها بر يکديگر را فراهم ميسازد.
بخش اجتماعي در اين رويکرد شامل کليه کاربران و يا به عبارت
ديگر بازيگراني است که از سيستم تأثير ميپذيرند و متقابالً بر آن
تأثير ميگذارند .از نقاط قوت رويکرد مدلسازی عاملبنيان اين است
که ضمن در نظر گرفتن بعد اجتماعي در مدل ،اين امکان را فراهم
ميسازد که مدلسازی رفتار عاملها با در نظر گرفتن ابعادی
همچون يادگيری ،تعامل با يکديگر ،تنوع در رفتارها و  ...انجام گيرد.
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کشاورزی ( ،)Le Bars et al., 2005حــوضه رودخــانـه
( )Schlüter and Pahl-Wostl, 2007و کيفيت منــابـــع آب
( )Ng et al., 2011اشاره نمود .در سالهای اخير استفاده از
مدلهای عاملبنيان به منظور مدلسازی سيستمهای منابع آب با
رويکرد پايين به باال ،افزايش رو به رشدی داشته است .اين مدلها با
قابليت در نظر گرفتن دو بعد اجتماعي و اکولوژيکي يا در حقيقت
کاربران و سيستم منابع آب ،اين امکان را ميدهند تا بتوان با مسائل
مديريتي منابع آب با واقعبيني هر چه بيشتر برخورد کرد و در جهت
پايدارسازی منابع آب گام برداشت .در مــدلهای عاملبنيان،
مشارکت ذیمدخالن به عنوان يک عنصر حياتي مطرح است
( )Voinov and Bousquet, 2010و بــرای يــادگيری اجتماعي و
شناخت سيستم ،در زمــاني کــه تعامالت بين افراد و اثــرات آنها
بر روی سيستم مدنظر باشد ،بسيار کارآمد و مناسب خواهد بود
(.)Kelly et al., 2013

کشاورزی مورد بحث و بررسي قرار گيرند ،که در همين راستا از
تعدادی از مقاالت شاخص با ارجاعات باال ،در اين زمينه استفاده
گرديد .در پايان ،بر اساس تحليلهای صورت گرفته ،نکاتي کليدی
جهت بکارگيری هرچه بهتر اين رويکرد در مدلسازی سيستمهای
پيچيده منابع آب ارائه خواهد شد.
 -8مدلسازی عاملبنيان و کاربرد آن در سيستمهای
منابع آب
مجموعهای از عاملها ،4ارتباطات 5بين آنها و محيطي 6که در آن
قرار دارند اجزای يک مدل عاملبنيان را تشکيل ميدهند (شکل .)1
عاملها دارای خصوصيات و رفتارهايي بخصوص هستند و بر اساس
ارتباطات تعريف شده ،با يکديگر تعامل برقرار ميکنند .پيکربندی
ارتباطات بين عاملها مشخص ميکند که عاملهای مختلف چگونه
و با کدام عامل يا عاملها تعامل داشته باشند .عالوه براين ،عاملها
با محيط خود نيز تعامل دارند ( .)MacAl and North, 2010در
نتيجه افراد ،سازمانها و محيط فعاليت آنها را ميتوان به صورت
سيستمهای چندعامله ( )MASنمايش داد و يا از رويکرد مدلسازی
عاملبنيان ( )ABMاستفاده نمود.

 -2چالشهای پيش رو
در اين بخش به معرفي و بررسي چالشهای پيش رو برای استفاده از
رويکرد مدلسازی عاملبنيان در زمينه مديريت منابع آب و
کشاورزی خواهيم پرداخت .در هر زيربخش ضمن معرفي چالش
مربوطه ،نحوه برخورد با آن در مقاالت مختلف در زمينه بهرهبرداری
از منابع آب برای تامين نياز بخش کشاورزی ،مورد بررسي و تحليل
قرار خواهد گرفت.

سيستمهای عاملبنيان ريشه در هوش مصنوعي دارند
( Davidsson et al. )2007( .)Wooldridge, 1997نـه حوزه
مختلف را در زمينه استفاده از مــدلهای عاملبنيان شناسايي
کـردند .جوامع حيواني ،سيستمهای روانشناختي ،سيستمهای
اجتماعي ،سازمانها ،سيستمهای اقتصادی ،سيستمهای اکولوژيکي،
سيستمهای فيزيکي ،سيستمهای رباتيک ،و نهايتاً سيستمهای حمل
و نقل و ترافيک از حوزههای مختلف شناسايي شده توسط آنهاست.
در اين دستهبندی ،سيستمهای منابع آب در حوزه سيستمهای
اکولوژيکي قرار ميگيرند که در اين ميان ميتوان برای مثال به
مدلسازی تأمين آب شهری (،)Kotz and Hiessl, 2005

 -0-2طراحی رفتار عاملها

در يک مدل عاملبنيان ،عاملها به نمايندگي از افراد ،گروهها و
سازمانها تعريف و با ويژگيها و رفتارهايي که دارند شناخته
ميشوند .اين موضوع با ارائه مثالي روشنتر ميشود:

)Fig. 1- Structure of an agent-based model (Jennings, 2000

شکل  -0ساختار مدل عاملبنيان ()Jennings, 2000
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عاملها ،فرمولکردن آنها اهميت دارد .با توجه به گستردگي اين
بعد ،ضمن اشاره کلي به نحوه فرمولهکردن ويژگيها و رفتارها در
مقاالت ،از پرداختن بيشتر به اين بعد صرف نظر ميشود.

«کشاورزی ،زميني در اختيار دارد .او در ابتدای فصل کشت بر اساس
پارامترهايي همچون ميزان سرمايه ،اولويت کشت محصوالت ،مقدار
حقابه و  ...در مورد مساحت و نوع محصوالت تحت کشت خود
تصميم ميگيرد .او احتماالً سعي ميکند به نحوی تصميمگيری کند
که در نهايت بيشترين درآمد ممکن را کسب نمايد .او با تعدادی از
کشاورزان (احتماالً همسايگان خود که فاصله کمي با آنها دارد) در
تعامل است .آنها يکديگر را در جريان تصميمات خود قرار ميدهند
و ممکن است برای اهدافي مشترک مثل بهسازی کانالهای انتقال
آب به اراضي خود با يکديگر همکاری کنند .يک کشاورز ممکن است
تصميم بگيرد با سرمايه مازاد خود زميني خريداری کرده يا سيستم
آبياری خود را بهينه کند يا اگر مجبور شود بخشي از يا حتي کل
زمين خود را بفروشد .يک کشاورز ممکن است از نقاط ضعف و قوت
تصميمات گذشته خود درس گرفته و در تصميمات آتي خود آنها را
در نظر بگيرد».

( ،Becu et al. )2003مدلي عاملبنيان برای بررسي اثر مديريت
آب در باالدست رودخانه بر کشاورزی پاييندست ،توسعه دادند .آنها
اطالعات مورد نياز خود را از آمار خانوار و اطالعات سازمانها به
دست آورده و عاملها را در مدل خود تعريف کردند .عاملهای اصلي
در مدل آنها ،کشاورزاني هستند که ويژگي اصلي آنها ميزان
سرمايه و نيروی کار است .هر کشاورز بر اساس سرمايه ،نيروی کار و
انتظاری که از مقدار آب در دسترس دارد ،برای الگوی کشت خود
تصميم ميگيرد .او در هر گام ،از تجارب دورههای قبل خود برای
تصميمگيری استفاده ميکند .کشاورزان در فصل خشک به کاری
غير از کشاورزی مشغول شده و کسب درآمد ميکنند .آنها ميتوانند
در صورت داشتن سرمايه کافي زمين خريداری کنند و با نصب
تجهيزات آبياری در زمينهای ديم خود به کشت محصوالت پرسودتر
بپردازند .ويژگيها و رفتارهای عاملها در اين مدل بر اساس
مجموعهای از قواعد منطقي و برنامهريزی خطي در مدل وارد شده
است.

اين مثال نشاندهنده يک کشاورز با ويژگيها و رفتارهای اوست.
مقدار سرمايه اوليه ،نيروی کار ،مساحت زمين کشاورزی ،نوع سيستم
آبياری ،محصوالت تحت کشت و  ...همگي از ويژگيهای کشاورز در
اين مثال هستند .در کنار آن ،کشت محصول ،خريد و فروش زمين،
تغيير سيستم آبياری ،تعامالت با ساير عاملها و  ...مجموعه
رفتارهای اين کشاورز را تشکيل ميدهند.

( Berger et al., (2007مدلي ،بر اساس آمار و اطالعات به دست
آمده از منطقه مطالعاتي خود در شيلي ،برای نشاندادن پيچيدگيهای
سيستمهای منابع آب توسعه دادند .در اين مدل ،عاملها در
زمينههايي همچون بهبود سيستم انتقال آب و رسيدگي به آن ،با
يکديگر مشارکت ميکنند .عاملها در اين مدل ميتوانند منابع آب و
زمينهای خود را معامله کنند .در اين معامالت آنها آب يا زمين خود
را با عامل ديگری که بيشترين پيشنهاد را ميدهد (بر مبنای
مسافت و قيمت سايهای) ،معامله ميکنند .به عالوه در اين مدل،
انتشار اطالعات در مورد نوآوریهايي همچون بکارگيری روشهای
بهينه آبياری نيز در نظر گرفته شده است .عاملها انتشار هر نوآوری
را بين اعضای گروه خود ارزيابي کرده و چنانچه مقدار بکارگيری آن
بين اعضا از حد آستانه مورد نظر بيشتر شود ،آن ايده را به کار
ميگيرند .عاملها تمايل اطرافيان خود به همکاری در مواردی چون
نگهداری شبکه آبياری را پيشبيني ميکنند و بسته به گسترش
تمايل عاملها برای همکاری ،اقدام ميکنند .بعالوه در اين مدل،
اتخاذ سياستهايي در راستای تحريم عاملها يا ترغيب آنها به
همکاری ،مورد بررسي قرار ميگيرد .در الگوريتم تصميمگيری
کشاورزان اين مدل ،از قواعد منطقي و برنامهريزی عدد صحيح
مختلط )MIP( 7استفاده شده است.

بعد از شناسايي ويژگيها و رفتار عاملها در اين مدلها که اهميت
بسياری در اين دسته مدلها دارند و شالوده اصلي کار را تشکيل
ميدهند ،نوبت به فرمولهکردن اين ويژگيها و رفتارها ميرسد .به
طور کلي برای فرمولکردن ويژگيها و رفتارها از روشهای منطقي
(رابطه  )1و تصميمگيری (رابطه  )2استفاده ميشود .در اين رابطه
) ،f(xتابع هدف و ) g(xو ) h(xبه ترتيب محدوديتهای نامساوی و
مساوی هستند .ضمناً m ،تعداد محدوديتهای نامساوی و  pتعداد
محدوديتهای مساوی ميباشد.
If (Boolean condition) Then
()1
)(consequent
Else
)(alternative
End If

()2
i  1, . . . , m
i  1, . . . , p

)f(x

min

g i (x)  0,

subject to

x

h i (x)  0,

در ادامه ويژگيها و رفتارهای تعريفشده برای عاملها ،در تعدادی از
مقاالت شرح داده شده است .غير از طراحي ويژگيها و رفتارهای
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با اين تفاوت که عاملهای پاييندست را در جريان تصميمات خود
قرار ميدهند .در نتيجه عاملهای پاييندست بهتر ميتوانند برای
کشاورزی خود و کسب سود بيشتر برنامهريزی کنند .در سناريوی
آخر که سناريوی برتر است کشاورزان باالدست و پاييندست در
راستای حداکثر کردن سود کل سيستم با يکديگر همکاری ميکنند.
در اين مدل از الگوريتم  SDPاستفاده شده است و عاملها در هر
سناريو اهداف خود را بهينه ميکنند.

به منظور بررسي ارتباط ميزان مصرف با وضعيت دسترسي به آب در
حوضهای در برزيل van Oel et al. (2012) ،از مدلسازی
عاملبنيان استفاده کردند .در اين مدل ،کاربران اصلي کشاورزان
هستند .آنها بر اساس نوع دسترسي که به آب دارند به سه دسته
کاربران رودخانه ،سيالبي و سد تقسيم ميشوند .هر دسته از عاملها
بر اساس آمار ميداني ،برداشت متفاوتي از کفايت ميزان آب در
دسترس خود دارند .آنها در ابتدای فصل کشت بر اساس ميزان
بارندگي ،در مورد مقدار آب در دسترس خود پيشبيني کرده و برای
کشاورزی خود ،بر اساس قواعد منطقي که برگرفته از اطالعات
موجود ،آمار جمعآوری شده از کشاورزان و مصاحبههاست،
برنامهريزی ميکنند.

بــــه منظــور مديـــريـــت منـــاقشــــات در منابــــع آب،
( Akhbari and Grigg )2013چارچوبي برای يک مدل عاملبنيان
توسعه دادند .در اين چارچوب سه دسته عامل در نظر گرفته شد:
دولت به عنوان عامل تصميمگير ،کشاورز به عنوان عامل
درخواستکننده و عامل بخش محيطزيست که متقاضي جاری بودن
آب به ميزان کافي و با کيفيت مطلوب در رودخانه است .در صورتي
که کشاورزان در راستای حفظ کيفيت و کميت آب رودخانه با يکديگر
همکاری نداشته باشند ،عامل محيط زيست با وضع قانون يا اعمال
فشار آنها را وادار به اين کار ميکند .کشاورزان در ابتدای هر گام
زماني ،برای آب درخواست ميدهند .اگر مقدار آب درخواستي آنها
بيشتر از مقدار مجاز باشد غيرهمکار ،و اگر مساوی يا کمتر باشد
همکار شناخته ميشوند .در اين شرايط اگر تصميم بيشتر همسايگان
آن عامل با تصميم آن عامل همسو بود ،بر تصميم خود باقي ميماند
و در غير اين صورت تصميم خود را عوض کرده و با اکثريت
همسايگان خود همسو ميگردد.

برای مقايسه اثرات دو سياست دريافت ماليات و سهميهبندی آب بر
پايداری منابع آب زيرزميني سفرهای در اياالت متحده امريکا،
( Mulligan et al.)2014مدلي عاملبنيان توسعه دادند .آنها
محدوده مطالعاتي را به سلولهايي با ابعاد متفاوت تقسيم کردند،
بطوريکه هر عامل مالک يک يا چند سلول است و از چاههای آن
سلول(ها) برای مصرف آبياری برداشت ميکند .عاملها ترکيبي از دو
محصول ذرت و سويا را کشت ميکنند چراکه طبق آمار ،ذرت و سويا
محصوالت غالب تحت کشت منطقه مطالعاتي هستند .در اين مدل،
بازدهي و نياز آبي محصوالت ،و همينطور پارامترهای تأثيرگذار بر
بهرهوری کشاورزی در منطقه در نظر گرفته شدهاند .عاملها با هدف
حداکثر کردن سود خود بر اساس هزينه کشت محصوالت ،قيمت
فروش ،هزينه پمپاژ و ماليات برداشت آب زيرزميني ،بدون توجه به
تأثير فعاليت خود بر سود ساير عاملها و پايداری منبع (روندی
معمول در سيستمهای منابع مشترک) ،در مورد نوع ،سطح زير کشت
محصوالت و ميزان برداشت آب تصميمگيری ميکنند .در اين مدل
از الگوريتم سيمپلکس برای فرمولهکردن تصميمگيری کشاورزان
استفاده شده است.

در مدل  SINUSEکه توسط ( Feuillette et al. )2003توسعه داده
شده است ،بر اساس اطالعات ميداني به دستآمده از منطقه
مطالعاتي در تونس ،عاملها کشاورزاني هستند که از آب چاههای
شخصي و مشارکتي برای آبياری زمينهای خود استفاده ميکنند.
البته برخي از کشاورزان کشت ديم هم دارند .اکثر عاملها به صورت
سنتي گندم ،جو يا زيتون کشت ميکنند .به طور کلي در اين مدل
عاملها بر اساس قواعد منطقي تصميمگيری ميکنند .اگر کمبود آب
داشته باشند و از طرفي سرمايه کافي در اختيار داشته باشند ،ممکن
است تصميم به حفر چاه بگيرند .عالوه بر اين ،اگر دو عامل مجاور
مايل به حفر چاه باشند اما سرمايه کافي نداشته باشند ،ممکن است
برای اين کار با يکديگر شريک شوند .با توجه به شرايط منطقه
مطالعاتي ،خريد و فروش زمين انجام نميشود و تنها زماني که
عاملي بدهي زيادی داشته باشد و بخواهد بدهي خود را بپردازد ،زمين
خود را فروخته و از کشاورزی کنارهگيری ميکند .از طرفي با توجه
به سنتي بودن کشاورزی در اين منطقه ،کشاورزان نه بر بازار تأثير
گذاشته و نه از آن تأثير ميپذيرند .آنها همگي اهداف يکساني را

( Giuliani and Castelletti )2013تأثير انتقال اطالعات بين
کاربران بر سود اقتصادی کل سيستم را از طريق مدلي عاملبنيان
برای حوضه رودخانه زامبزی در آفريقا مورد ارزيابي قرار دادند .در اين
مدل ،بر اساس اطالعات و آمارهای به دستآمده از منطقه مطالعاتي،
عاملها همان کشاورزان در طول رودخانه هستند بطوريکه با برداشت
آب توسط عاملهای باالدست ،آب در دسترس عاملهای پاييندست
کاهش پيدا ميکند .در سناريوی پايه (شرايط فعلي در سيستم)،
عاملها با هدف حداکثر کردن سود خود از کشاورزی و بدون توجه
به عاملهای پاييندست از آب رودخانه برداشت ميکنند .در
سناريوی دوم ،عاملهای باالدست مشابه سناريوی اول عمل ميکنند
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دنبال ميکنند ،اما از لحاظ ويژگيهايي همچون ميزان سرمايه و
مساحت زمين با يکديگر متفاوتند.

دست آمده ،در مدل اصلي وارد و در واقع مدل عاملبنيان به
روزرساني ميشود.

 -8-2برقــراری ارتباط بين بخش اجتماعی و بخش

 -8-8-2اجرا و به روزرسانی بخش اکولوژيکی

اکولوژيکی

در مدلهای عاملبنيان ،ميتوان بسته به نوع ،هدف و دقت مورد
انتظار از مسأله ،برای به روزرساني بخشهای اجتماعي و اکولوژيکي
گامهای زماني متفاوتي را در نظر گرفت .برای مثال ،در مسأله
بهرهبرداری از منابع آب زيرزميني ،با فرض عدم تأثير مخروط افت
چاه بر سطح آب در چاههای مجاور (،)Mulligan, et al., 2014
اجرا و به روزرساني بخش آب زيرزميني ميتواند همگام با بخش
اجتماعي (تصميمگيری بهرهبرداران) انجام شود .اما با فرض
اثرگذاری مخروط افت يک چاه بر آبدهي چاههای مجــاور
( ،)Madani and Dinar, 2012الزم خواهد بود تا اجرای مدل آب
زيرزميني در گامهای بسيار کوتاهتری انجام شود .در نتيجه الزم است
حداقل در ابتدای هر گام اجتماعي پارامترهای فيزيکي ،مثل بارش و
جريان در رودخانه ،و پارامترهای بيوفيزيکي مثل رشد گياه ،بيالن
آب ،سطح آب زيرزميني و حجم آب در مخزن سد و  ...محاسبه و در
اختيار بخش اجتماعي قرار گيرد .بدين ترتيب بسته به گام اجتماعي و
دقت مورد انتظار ،برای به روزرساني بخش اکولوژيکي از گامهای
ساالنه (،)Mulligan et al., 2014; Castilla-Rho et al., 2015
فصـــل کشـــــت ( ،)van Oel et al., 2012مـــاهــانـــه
( )Giuliani and Castelletti, 2013و يــــا حتـــي دهروزه
( )Becu et al., 2003استفاده ميشود.

همانطور که اشاره شد ،نقطه قوت مدلهای عاملبنيان توانايي در
نظر گرفتن دو بخش اجتماعي و اکولوژيکي و ارتباط بين آنهاست.
در سيستمهای اجتماعي اکولوژيکي منابع آب ،کاربران با رفتارها و
تصميمهای خود ،بر منابع آب اثر گذاشته و متقابالً از آنها تأثير
ميگيرند .بخش اکولوژيکي مدل که تشکيلدهنده محيطي است که
عاملها با آن در ارتباطند ،با توجه به نوع مسأله تعريف ميشود .در
مورد مسائل مربوط به منابع آب و کاربرد آن در بخش کشاورزی،
بخش اکولوژيکي مدل بسته به نوع مسأله شامل مدل شبيهساز آب
زيرزميني ،بارش-رواناب ،مجموعه سد و رودخانه ،رشد و تبخير و
تعرق گياه ( ،)Becu at al., 2003; Berger et al., 2007اقليم
( )van Oel et al., 2012و يا ترکيبي از همه آنها ميباشد .ارتباط
بين بخش اجتماعي و اکولوژيکي در مدل از دو ديدگاه کلي قابل
بررسي است :نحوه بکارگيری بخش اکولوژيکي؛ اجرا و به روز رساني
بخش اکولوژيکي.
 -0-8-2بکارگيری بخش اکولوژيکی

همانطور که در باال به آن اشاره شد ،بخش اکولوژيکي مدلهای
عاملبنيان بسته به شرايط مسأله ،در قالب يک يا چند زير مدل
تعريف ميشوند .مدل بيالن آب ،اصليترين بخش اکولوژيکي در
سيستمهای منابع آب به حساب ميآيد ،البته در کنار آن ممکن است
زيرمدلهای ديگری نيز تعريف شود.

 -2-2مکانیکردن مدل

توزيع و تنوع مکاني اطالعات ،دستهای ديگر از چالشهای پيش رو
در مدلسازی عاملبنيان است که از دو جنبه کلي تغييرات مکاني
پارامترها و دقت واحدهای مکاني قابل بررسي ميباشد.

يکي از رويکردهای رايج ،استفاده از مدلهای بيالن آب يا
هيدرولوژيکي برای بخش اکولوژيکي است .استفاده از اين مدلها
اين مزيت را دارد که ميتوان از توانايي مدلهای از پيش توسعهيافته
موجود به طور مستقيم در مدل عاملبنيان بهره برد .برای مثال
استفاده از مدلهايي همچون مادفلو ( ;Kock, 2008
 )Mulligan, et al., 2014; Castilla-Rho et al., 2015و سوات
( )Ng et al., 2011مثالهايي از کاربرد اين گونه مدلهاست .البته
) Castilla-Rho et al. (2015به جای استفاده از مدلهای موجود،
روابط مدل مادفلو را مستقيماً در کد خود وارد کرد .در اين دسته از
مدلهای عاملبنيان ،در هر گام زماني ،اطالعات الزم به
زيرمدلهای اکولوژيکي منتقل شده و اجرا ميشوند .سپس نتايج به

 -0-2-2تغييرات مکانی پارامترهای اجتماعی و اکولوژيکی

متغيرهای اکولوژيکي مثل ميزان بارش ،ميزان و پراکندگي منابع آب،
جنس خاک ،شيب زمين ،دما و  ...در بعد مکان تغيير ميکنند؛ از
طرف ديگر ،مکان قرارگيری عاملها ،موجب بروز رويکردهای
متفاوت در تصميمگيری ،تنوع تعامالت آنها با ساير عاملها و
محيط اطرافشان ميشود .در سيستمهای منابع آبي که تأمينکننده
بخش کشاورزی هستند ،کشاورزان عاملهای اصلي به حساب
ميآيند .بر همين اساس تعريف عاملها در مقياس مزرعه صورت
ميگيرد و هر عامل در مدل ،ميتواند نماينده يک يا مجموعهای از
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صحتسنجي و اعتبارسنجي جهت اطمينان از درستي مدل ،تطابق
آن با مدل مفهومي و مسأله اصلي انجام گيرد .از آنجايي که
مدلهای عاملبنيان در دسته مدلهای پيچيده قرار ميگيرند ،اين
بررسيها با اندکي تفاوت با مدلهای معمول انجام ميگردد .در ادامه
به اين چالشها پرداخته خواهد شد.

کشاورزان باشد .عاملها بر اساس تفاوتهايي که در رفتار ،الگوهای
تصميمگيری ،نگرشها و ويژگيهای خود دارند نيز ميتوانند
دستهبندی شوند ،بطوريکه عاملهای هر دسته ويژگيهای رفتاری
مشترکي داشته باشند .مقياس اطالعات موجود و ذات مسأله ،در
تعيين بزرگي و تعداد اين دستهها نقش تعيينکنندهای دارد .برای
مثال در مدل عاملبنيان ( ،van Oel et al. )2012کشاورزان بر
اساس محل قرار گرفتن زمين کشاورزی خود ،به سه دسته تقسيم
شدند؛ نوع دسترسي عاملهای هر دسته به منابع آب ،مشابه با هم
بوده و در نتيجه الگوی رفتاری مشابهي هم دارند .در مـدل
عاملبنيان ( ،Mulligan et al. (2014عامـلها بــر مبنای ميزان
بـازدهــي توليد ،از يکديـگر تفکيک شدهاند .در هــر اجــرای مدل،
اين ويژگي عامـلها ثابـت و در اجــراهــای متفاوت متنوع در نظر
گــرفته شـده است .در مدلهای عاملبنيان ( Becu et al. )2003و
( ،Giuliani and Castelletti )2013اثر تصميمات کاربران
باالدست رودخانه بر کشاورزی کاربران پاييندست آن مورد بررسي
قرار گرفته است .در اين دو مدل ،عاملها همان کشاورزان امتداد
يک رودخانه هستند ،بطوريکه به دليل محل قرارگيری آنها در
امتداد رودخانه ،رويکردهای تصميمگيری متفاوتي دارند و تحت تأثير
تصميمات هم قرار ميگيرند .برای مثال عاملهای باالدست رودخانه
ميتوانند آزادانه در مورد برداشت آب از رودخانه تصميمگيری کنند،
درحاليکه عاملهای پاييندست ناگزيرند بر مبنای تصميمات
باالدستيها در مورد برداشت آب از رودخانه تصميمگيری کنند.

 -0-7-2کاليبراسيون

معموالً پيش از برقراری ارتباط بين بخش اجتماعي با بخش
اکولوژيکي ،زيرمدلهای مربوط به بخش اکولوژيکي کاليبره ميشود.
فرايند کاليبراسيون مدل ،بر خالف ديگر موارد ،فقط برای بخش
اکولوژيکي صورت ميگيرد .منظور از زيرمدل ،تمام مدلهايي است
که فرايندهای اکولوژيکي مورد نظر در مدل را تشکيل ميدهند .به
طور کلي در زمينه سيستمهای منابع آب ،بخش آب زيرزميني ،آب
سطحي ،رشد گياه ،بارش و رواناب و  ...در دسته فرايندهای
اکولوژيکي قرار ميگيرند و الزم است تا فرايند کاليبراسيون برای
آنها صورت گيرد .در فرايند کاليبراسيون ،ضرايب و ورودیهای مدل
به نحوی تغيير داده ميشوند تا خروجيهای مدل با متغيرهای
اندازهگيری شده ،يا به عبارت ديگر مشاهدات ،مطابقت پيدا
کنــد ( .)Hill, 1998کاليبـــراسيـــون مدل آب زيرزمينـــي
( ،)Mulligan, et al., 2014تــــوزيــــع آب آبيــــــاری
( ،)Becu et al., 2003رشـــد گيــاه (،)Berger et al., 2007
جريان آب در رودخــانــــه ( )Giuliani and Castelletti, 2013و
مجموعه سد و رودخانه ( ;Van Oel et al., 2010 and 2012
 )Rieker and Labadie, 2012نمونههايي از بخشهای اکولوژيکي
مدلهای عاملبنيان در زمينه منابع آب هستند که قبل از استفاده در
مدل اصلي ،فرايند کاليبراسيون برای آنها انجام شده است.

 -8-2-2دقت واحدهای مکانی

واحدهای مکاني در مدلهای عاملبنيان در قالب سلول تعريف
ميشود .در هر سلول ،مقدار هر پارامتر ثابت بوده ،اما از يک سلول به
سلول ديگر متغير است .در واقع سلولها کوچکترين واحدهای
محاسباتي در مدل هستند .هر سلول ميتواند بسته به مسأله ،شامل
پارامترهای متفاوتي مانند جنس خاک ،ارتفاع ،شيب و يا کاربری
باشد .هر چند سلول ،در کنار يکديگر ميتوانند تشکيل يک واحد
بزرگتر مثل يک مزرعه را بدهند .با اين حال الگو يا قاعده
تعريفشدهای برای اين منظور وجود ندارد و در هر مدل ابعاد
سلولهای محاسباتي با داليل و توجيهاتي مشخص شده است .يکي
از روشهای متداول ،تعيين ابعاد سلولهای محاسباتي مدل بر مبنای
ابعاد سلولهای  DEMموجود در منطقه مطالعاتي يا ضريبي از آن
(برای مثال ) )van Oel et al (2012ميباشد.

 -8-7-2صحتسنجی و اعتبارسنجی

از آنجايي که مدلهای عاملبنيان در دسته مدلهای پيچيده انطباقي
قرار ميگيرند ( ،)Liu et al., 2007تعداد پارامترها و فرايندهای
موجود در آنها بيشتر از مدلهای متداول است ()Holland, 2006
و با در نظر گرفتن همزمان بخش اجتماعي و اکولوژيکي و ارتباط
بين آنها ،به پيچيدگي و حجم کار اضافه ميشود .در نتيجه
صحتسنجي و اعتبارسنجي اين مدلها با چالشهايي روبروست.
پس از کاليبراسيون بخش اکولوژيکي ،مدل عاملبنيان بر اساس مدل
مفهومي سيستم مورد مطالعه توسعه داده ميشود .در اين مرحله الزم
است عمليات صحتسنجي و اعتبارسنجي برای مدل انجام شود.
منظور از صحتسنجي بررسي تطابق مدل توسعه داده شده با مدل

00

 -7-2کاليبراسيون ،8صحتسنجی 6و اعتبارسنجی

هماننــد سايـــر مدلها ،الزم است عمليــــاتهای کاليبراسيــون،
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مفهومي و منظور از اعتبارسنجي تطابق بين مدل عاملبنيان توسعه
داده شده با سيستم واقعي است ( .)Feuillette et al., 2003اما با
اين حال در تمام مقاالت مورد مطالعه در اين تحقيق ،بين بخش
صحتسنجي و اعتبارسنجي تمايزی قائل نشدهاند و با تکيه بر بخش
اعتبارسنجي دقت و صحت مدل خود را نمايش دادهاند.

ميباشد ،در مقاالت توجه زيادی به مجموعه کشاورزان و برداشت
آنها از منابع آب شده است .برای اين منظور مدلهايي توسعه داده
شدهاند تا تصميمگيران و کاربران بهتر بتوانند در مورد
سياستگذاریها و تصميمات خود در زمينه الگوی کشت ،کسب
سود ،بهرهبرداری از منابع و پايداری آنها تصميمگيری کنند.
سياستهای قابل اتخاذ در سيستمهای منابع آب را ميتوان به سه
دسته مختلف تقسيم کرد ( .)Feuillette et al., 2003دسته اول،
ابزارهای فني برای کنترل مصرف آب است .استفاده و يا گسترش
استفاده از سيستمهای آبياری قطرهای ( )Feuillette et al., 2003از
سياستهايي است که در اين دسته قرار ميگيرد .در دسته دوم
ابزارهای اقتصادی قرار دارد .قيمتگذاری آب ،ماليات ،جريمه
برداشت و بازار آب از جمله سياستها در اين دسته هستند (مانند
 )Mulligan, et al., 2014و در نهايت در دسته آخر ،سياستهای
غير اقتصادی قرار دارند که از جمله آنها ميتوان به قواعد دسترسي
به آب ،سهميهبندی آب و آموزش بهرهبرداران اشاره کرد (مانند
)،Castilla-Rho et al. )2015( ،Mulligan, et al. (2014
) Berger et al. (2007و ) )van Oel et al. (2012با وجود اين
که همه اين سياستها به ظاهر ميتوانند در جهت کنترل برداشت و
پايدارسازی منابع آب موثر واقع شوند ،اما در واقعيت ،به دليل تأثير
چشمگير بخش اجتماعي يا همان کاربران ،ممکن است ضمانت
اجرايي الزم برای همه آنها وجود نداشته باشد .گاهي ويژگيها و
رفتارهای بهرهبرداران منابع آب به گونهايست که برخي سياستها،
انتظارات آنها را برآورده نخواهد کرد و در نتيجه آن سياست نه تنها
به پايداری منابع کمکي نخواهد کرد ،بلکه ممکن است منجر به زوال
و نابودی منابع شود .در حالي که ميتوان با استفاده از مدلهای
عاملبنيان ،با واقعبيني بيشتر و بر اساس شرايط منطقه مطالعاتي،
سياستهای برتر را در زمينه مديريت سيستمهای منابع آب شناسايي
کرد .برای مثال ) Feuillette et al. (2003با استفاده از مدل
عاملبنيان توسعه داده شده خود به اين نتيجه رسيدند که شرايط
منطقه مطالعاتي به گونهای است که نه تنها دادن يارانه به کشاورزان
برای تغيير سيستم آبياری موجب کاهش برداشت از منابع آب
نميشود ،بلکه زمينه را برای تحت کشت بردن اراضي بيشتر و در
نتيجه بهرهبرداری بيشتر آنها از منابع آب فراهم ميآورد.

 -7بحث

فارغ از اهميت و نقاط قوت رويکرد مدلسازی عاملبنيان و امکانات
قابل توجهي که فراهم ميسازد ،استفاده از اين رويکرد با چالشهايي
روبه روست .با اين که در سالهای اخير ،استفاده از اين مدلها در
زمينههای مختلف و از جمله منابع آب افزايش روبه رشدی داشته
است اما همچنان نياز به مطالعه بيشتر به منظور رويارويي با اين
چالشها احساس ميگردد.

ايده اصلي در اعتبارسنجي ،بررسي تطابق خروجيهای مدل با
مشاهدات در سيستم واقعي است ( .)Feuillette et al., 2003بسته
به نوع مسأله ،اطالعات موجود و محدوديتهای تحقيق ،از يک يا
چند روش برای اعتبارسنجي مدل استفاده ميشود .به طور کلي
ميتوان اين روشها را به دو دسته روشهای کمي و کيفي
( )Sun and Muüller, 2013تقسيم نمود .روشهای کمي شامل
مقايسه خروجيهای مدل (مثل تغيير کاربری اراضي ،ميزان
مصــرف آب ،ميــــزان رشــــد اقتــــصادی) با مشاهــــدات
( )Holtz and Pahl-Wostl, 2012; Berger, 2001يا مستندات
مــوجــود مثـــل عکـــسهای ماهوارهای در منطقه مطالعاتــــي
( ;van Oel et al., 2010; van Oel et al., 2012
 ،)Becu et al., 2003رفتار مدل در قبال دادههای حداکثری ،آناليز
حساسيت ( )Feuillette et al., 2003و آزمون پايداری11
( )Berger, 2001ميباشد .در رويکرد کيفي ،همانطور که از نام آن
پيداست ،از اعداد و ارقام برای کنترل صحت و اعتبار مدل استفاده
نميشود .بلکه در اين رويکرد ،ورودیها و خروجيهای به دست آمده
از مدل ،از طريق مشورت با کاربران ،متخصصان يا آگاهان محلي
مورد آزمون قرار ميگيرد (.)Barreteau et al., 2004
در هر حال ،راهکارهايي همچون آناليز حساسيت ،پايداری ،مقايسه
نتايج مدل با عکسهای ماهوارهای ،اطالعات و دادههای اکولوژيکي
تاريخي همچنين مطرح کردن مدل با کاربران محلي و متخصصان،
همگي از نمونه راهکارهايي هستند که در مقاالت مختلف از يک يا
تعدادی از آنها استفاده شده است .بديهي است که هر چه مدل از
طرق متنوعتری بررسي شود ،قابل اطمينانتر خواهد بود اما ذات
مدلهای عاملبنيان اين مسأله را محدود و با چالشهايي روبرو
ميسازد.

همانطور که اشاره شد ،استفاده از رويکرد عاملبنيان برای مدلسازی
سيستمهای مختلف ،به خصوص سيستمهای پيچيده اجتماعي-
اکولوژيکي منابع آب ،در حال افزايش است .از آنجايي که بخش
کشاورزی بزرگترين مصرفکننده منابع آب سطحي و زيرزميني
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بــاشند ،بـا يــکديــگر ارتباط دارند .بــرای مثال در مــــدل
) Becu et al. (2003عاملها با يکديگر برای حفر چاه همکاری
دارند .بنابراين نوع ارتباط عاملها بر اساس شرايط مسأله بايد تعريف
گردد.

به جرأت ميتوان گفت که چالشبرانگيزترين بخش مدلهای
عاملبنيان ،بخش طراحي رفتار عاملهاست؛ از همين رو ،بخش قابل
توجهي از اين مقاله به اين موضوع اختصاص يافته است .از قضا
نقطه قوت اين رويکرد مدلسازی ،يعني توانايي بالقوه برای
نزديککردن هرچه بيشتر مدل به شرايط واقعي ،خود به چالش
اصلي در اين رويکرد مدلسازی تبديل شده است .اطالعات ميداني،
مصاحبهها ،پرسشنامهها ،آمار کسب شده از جامعه هدف و آمار و
اطالعات کسب شده از ادارات و سازمانهای مرتبط ،همگي ميتوانند
در اين بخش کمککننده باشند .اما در هر حال محدويتهای زماني
و مالي موجب ميشود که گاهي نتوان آمار و اطالعات مورد نياز را تا
حد مطلوب جمعآوری کرد .در نتيجه الزم است تا حد امکان با
جمعآوری اطالعات موجود ،حداکثر بهره و استفاده را از آنها برد.
اين نکته موجب شده است که در مقاالت مختلف به نوع اطالعات
مورد استفاده و نحوه استفاده از آنها در مدل اشاره شود .از طرفي،
نکته قابل توجه ديگر ،اهميت سادهسازی در مدلهاست .منظور از
سادهسازی اين است که بتوان آمار و اطالعات موجود از مسأله را
طبق هدف و نوع مسأله ،در قالب روابط و معادالت در مدل وارد
نمود .در هر مسأله بازيگران زيادی وجود دارند که کم يا زياد در آن
نقش دارند اما اين که از ميان همه بازيگران موجود کدام بازيگران
برای مدلسازی انتخاب و چه رفتارهايي از آنها در مدل وارد شود از
چالشهای پيش رو در اين رويکرد مدلسازی است .اين بحث از دو
ديدگاه قابل بررسي است :اول اين که مدلساز ميبايست عاملهای
شاخص و مهم را با توجه به مسأله در سيستم مورد مطالعه خود
شناسايي کند و دوم اين که بايد ويژگيها و رفتارهای مهم عاملهای
مورد نظر خود را شناسايي و در مدل تعريف نمايد .برای مثال در مدل
) Becu et al. (2003کشاورزان عاملهای مدل هستند ،در حالي که
در مدل ) Akhbari and Grigg (2013غير از کشاورزان ،طرفدار
حفاظت از محيط زيست نيز به عنوان عامل در نظر گرفته شده است.
بدون شک اگر تنوع بازيگران در نظر گرفته شده در مدل بيشتر باشد
و رفتارهای آنها به صورت جامعتری لحاظ گردد ،مدل به واقعيت
نزديکتر خواهد بود اما اين به شرطي است که بتوان توازن خوبي
بين ورود پيچيدگي در مدل و دقت آن برقرار نمود .بنابراين مدلساز
بايد با دقت نظر فراوان و با توجه به مسأله و اطالعاتي که در دست
دارد در اين مورد تصميمگيری کند .نکته بعدی روابط بين عاملها و
نوع تأثيرگذاری آنها بر يکديگر است که به نوع مسأله و مدل
بستگي دارد .برای مثال در مدل )Mulligan et al. (2013
کشاورزان از منابع آب زيرزميني برای کشاورزی برداشت نموده و در
پايان دوره موجب تغيير در سطح آب زيرزميني ميشوند .در نتيجه در
اين مدل عاملها از طريق تأثير بر سفره ،بر هم اثر ميگذارند .گاهي
نيز عاملها مستقيماً و بدون اين که واسطي مثل منابع آب داشته

دومين چالش پيشرو در زمينه استفاده از مدلهای عاملبنيان،
برقراری ارتباط بين بخش اجتماعي و اکولوژيکي است .اجتماع و
اکولوژی دو بخش اصلي مدلهای عاملبنيان هستند که ميبايست
ارتباط مناسبي بين اين دو برقرار نمود .اولين بعد از اين چالش ،نحوه
به کارگيری بخش اکولوژيکي در مدل ميباشد .در بعضي از موارد
بسته به نياز ،ميتوان از توانايي مدلهای موجود به طور مستقيم در
مدل عاملبنيان بهره گرفت .استفاده از مدلهايي همچون مادفلو
( )Mulligan, et al., 2014و سوات ( )Ng et al., 2011مثالهايي
از کاربرد مدلهای توسعه داده شده در مدلهای عاملبنيان است .در
اين دسته از مدلهای عاملبنيان ،در هر گام زماني ،اطالعات الزم
به زيرمدلهای اکولوژيکي منتقل شده و اجرا ميشوند .سپس نتايج
به دست آمده ،در مدل اصلي وارد و در واقع مدل عاملبنيان به
روزرساني ميشود .البته گاهي استفاده مستقيم از مدلهای از پيش
توسعه داده شده موجب بروز پيچيدگيهايي در زمينه کدنويسي و
زمانبر شدن اجرای مدل ميشود که در اين موارد ميتوان از راههای
ميانبر استفاده کرد .برای مثال ( Kock )2008برای گريز از
پيچيدگيهای برقراری ارتباط بين مدل عاملبنيان و مدل مادفلوی
سفره آب زيرزميني ،از يک کتابخانه استفاده نمود .برای اين منظور،
او با اجرای مدل آب زيرزميني محدوده مطالعاتي برای تمامي حاالت
ممکن ،ورودیها و خروجيهای متناظر را در کتابخانهای ذخيره کرد.
به اين ترتيب ،مدل برای به روز رساني وضعيت آب زيرزميني در هر
گام با جستجوی متغيرهای فعلي سيستم (مقدار برداشت از چاههای
بهرهبرداری) در کتابخانه ،خروجي متناظر (سطح آب زيرزميني) را
يافته و در مدل اصلي استفاده ميکند .در برخي از مدلها نيز به جای
استفاده از مدلهای از پيش توسعه دادهشده ،روابط حاکم بر بخش
اکولوژيکي مستقيماً در مدل وارد ميشود .اين رويکرد در مورد
سيستمهای منابع آب سطحي به دليل پيچيدگيهای کمتر ،متداولتر
است ( .)Giuliani and Castelletti, 2013با اين حال از اين
رويکرد در مسأله آب زيرزميني هم استفاده شده است ،بطوريکه
( Castilla-Rho et al. )2015برای اجتناب از بروز پيچيدگي در
مدل خود ،مستقيماً معادالت حاکم بر آب زيرزميني را در مدل
عاملبنيان وارد کردند .در هر حال ،نوع برقراری ارتباط بين بخش
اجتماعي و اکولوژيکي به امکانات ،مدلهای مورد استفاده و زمان
اجرا و پيچيدگي مدل اصلي بستگي دارد .گامهای زماني اجرا و به
روز رساني بخشهای اجتماعي و اکولوژيکي نيز به شرايط و نوع
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ميگيرد .در حالت کمي خروجيهای مدل با اطالعات ،آمار و
عکسهای ماهوارهای مقايسه شده در حالي که در حالت کيفي
خروجيهای مدل با متخصصان و افراد آگاه و حتي محلي مورد بحث
و بررسي قرار ميگيرد .بي شک ،بهترين نوع صحتسنجي و
اعتبارسنجي ترکيبي از روشهای کمي و کيفي ميتواند باشد.

مسأله بستگي دارند اما به طور کلي از آن جايي که بخش اجتماعي
بر اساس بخش اکولوژيکي تصميمگيری کرده و با تصميمات خود بر
آن اثر ميگذارد الزم است تا بخش اکولوژيکي در گامهای حداکثر
برابر با گامهای بخش اجتماعي اجرا و به روز رساني شود .تبعاً اين
که گامهای بروزساني ماهانه ،فصلي و يا ساالنه باشد به نوع مسأله و
مقدار اطالعات موجود و پيچيدگي مدل بستگي دارد.

در مسائل مربوط به منابع آب ،ابعاد مختلفي همچون ابعاد سياسي،
اقتصادی ،فرهنگي ،قومي و قبيلهای و از همه مهمتر ،ساختار
حکمراني دخالت دارند .با توجه به اهميت و تأثيرگذاری اين ابعاد،
الزم است که آنها را در بررسي مسائل منابع آب در نظر گرفت و از
قــــابليــــتهای مدلهای عاملبنيان بــــرای درک و تحليل
بيشتر اين ابعاد استفاده نمود .اما در عمل در مقاالت موجود تنها
به بخشي از اين ابعاد ،آن هم به صورت اجمالي ،پرداخته شده
است .لـــذا پيشنـــهاد ميشود در پژوهشهای آتــــي ،از
قابليتهای مدلهای عاملبنيان برای وارد نمودن اين ابعاد
استفاده شود .در اين زمينه استفاده از پروتکل 12ODD
() )Grimm et al. (2012); Grimm et al. (2006که يک
پروتکل عمومي برای تعريف و تبيين اجزای مختلف يک مدل
عاملبنيان است ،ميتواند بسيار کمککننده باشد .در اين پروتکل به
تمامي اجزای قابل تعريف در اين نوع از مدلها اشاره شده است که
عبارتند از :پيشبيني ،ظهور رفتارهای جديد ،انطباق اهداف ،يادگيری،
تعامالت ،رفتارهای مشارکتي ،مشاهدات ،دقت مکاني ،گامهای
زماني ،ارتباطات بخشهای مختلف با يکديگر و  . ...لذا با توجه به
اين که پروتکل  ODDبه طور جامع به چهار چالش مذکور در اين
مقاله پرداخته و راهنمای مناسبي برای تعريف اجزا و ابعاد مختلف
است ،استفاده از آن به عنوان الگويي کارامد برای توسعه مدلهای
عاملبنيان توصيه ميگردد.

بعد مکان در مدلهای عاملبنيان از نظر تغييرات و دقت اهميت
بااليي دارد .تغييرات پارامترهای اجتماعي و اکولوژيکي در بعد مکان
به اطالعات موجود و نوع مسأله بستگي دارد .منظور از تغييرات
پارامترهای اجتماعي در بعد مکان ،تغييراتي است که در اثر موقعيت
مکــاني عاملها ،در ويژگيها و رفتارهای آنها اتفاق
ميافتد .اطالعات موجود و هدف مدنظر در مدل عاملبنيان،
تعيينکننده ويژگيها و رفتارهای عاملهايي است که در
موقعيتهای مختلفي در منطقه مطالعاتي قرار ميگيرند .برای مثال
در مدل ) Giuliani and Castelletti (2013کشاورزان باالدست
بر اساس نياز خود تصميم گرفته در حالي که کشاورزان پاييندست
آنها بر اساس تصميمات کشاورزان باالدست در باره کشت محصول
و آبياری آن تصميمگيری ميکنند .در مقابل ،منظور از تغييرات
مکاني پارامترهای اکولوژيکي ،تغييرات جنس خاک ،عمق سطح آب
زيرزميني ،حاصلخيزی و ...در بعد مکان ميباشد .مشابه با پارامترهای
اجتماعي ،تغييرات مکاني پارامترهای اکولوژيکي نيز بسته به
اطالعات موجود و نوع مسأله در نظر گرفته ميشود .دقت اطالعات
موجود تعيينکننده اندازه حداقل سلولهای اکولوژيکي است .با اين
وجود نوع مسأله خود تعيين کننده دقت مورد نياز خواهد بود که بسته
به آن ميتوان سلولهايي برابر يا بزرگتر از اندازه سلولهای دادههای
موجود (مانند سلولهای  )DEMبرای پارامترهای اکولوژيکي در نظر
گرفت.

 -0جمعبندی
با وجود تالشهای بسياری که در زمينه کاليبراسيون ،صحتسنجي
و اعتبارسنجي اين دسته از مدلها انجام گرفته است اما همچنان نياز
به تالش بيشتری ميباشد .پيچيدگي مدلهای عاملبنيان و تنوع
آنها از جهت نوع مسأله موجب ميشود که نتوان يک نسخه واحد
برای اين دسته از مدلها نوشت .بلکه الزم است متناسب با اطالعات
در دسترس ،روشي مناسب را برای کاليبراسيون ،صحتسنجي و
اعتبارسنجي ،انتخاب نمود .کاليبراسيون عمدتاً مربوط به بخش
اکولوژيکي مانند مدل رشد گياه ،آب سطحي ،آب زيرزميني و...
ميباشد .اما صحتسنجي و اعتبارسنجي بايد برای مدل عاملبنيان
توسعه داده شده مورد استفاده قرار گيرد .همان طور که قبالً نيز اشاره
شد ،صحتسنجي و اعتبارسنجي به دو صورت کمي و کيفي صورت

در اين مقاله سعي شد تا با بررسي تعدادی از مقاالت معتبر و با
ارجاعات باال در زمينه بهرهبرداری از منابع آب برای کشاورزی ،چهار
چالش پيش رو در زمينه مدلسازی عاملبنيان مورد بحث و بررسي
قرار گيرد :طراحي رفتار عاملها ،برقراری ارتباط بين بخش اجتماعي
و بخش اکولوژيکي ،مکاني کردن مدل و در آخر کاليبراسيون،
صحتسنجي و اعتبارسنجي .در همين راستا ،ضمن معرفي چالشها،
نحوه برخورد با آنها در مقاالت مختلف مورد بحث و بررسي قرار
گرفت.
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