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Abstract
Increasing water demands and insufficient water resources has
became the main reasons of raising water conflicts among
stakeholders in Sefidroud basin, Iran. Sustainable allocation of
water resources with viewpoint of economic efficiency and
social equity is necessary to reduce these conflicts which is
assessed in this study. Setting the sustainability of water
allocation as the model constraint guarantees the minimum
environmental requirements in water resource planning. In this
study, a multi-objective programming model was developed to
supply the requirements of the environmental, industrial and
agricultural sectors in Sefidroud basin. The objectives of the
model were to maximize the economic benefit efficiency for
the development of improved water allocation strategies as
well to maximize the water allocation equity (measured by
using of the Gini coefficient). NSGA-II algorithm was used to
solve the developed multi-objective programming model. The
best solution among pareto front was selected according to
equilibrium viewpoint due to considering economic efficiency
and social equity among stakeholders simultaneously.
Additionally, two scenarios were defined in terms of the rate
of water loss and available water to assess the developed multiobjective programming model. The results showed that river
basin authorities should decrease the rate of water loss and
increase the available water to improve water allocation
efficiency and equity. Additionally, the decrease in available
water had highest impact on water allocation equity, but it had
least impact on economic benefit efficiency. Furthermore, it
should be considered for implementing water-saving policies
according to critical conditions of water resources.

Keywords: Water Allocation, Economic Efficiency, Gini
Coefficient, Sefidrud Basin.
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و بهنام شفیعی ثابت

چکیده
افزایش تقاضا و منابع آب ناکافی دلیل اصلی افزایش مناقشات بین ذینفعان
، در این تحقیق.حوضههای آبریز به خصوص حوضه آبریز سفیدرود شده است
تخصیص پایدار منابع آب با دیدگاه بهرهوری اقتصادی و برقراری عدالت
اجتماعی انجام شده است که میتواند در کاهش درگیریهای بین ذینفعان
 پایداری در تخصیص آب به معنای تأمین حداقل نیازهای.مفید واقع شود
زیستمحیطی در برنامهریزیهای منابع آب است که از محدودیتهای مدل
 مدل بهینهسازی چندهدفه تخصیص منابع، در این مطالعه.برنامهریزی است
 صنعت و کشاورزی در،آب برای تأمین حداقل نیازهای بخش محیطزیست
حوضه سفیدرود توسعه داده شده است که هدف اول آن حداکثرسازی میانگین
بهرهوری اقتصادی و هدف دوم آن حداکثرسازی برقراری عدالت در تخصیص
 برای. برای اندازهگیری عدالت از ضریب جینی استفاده شده است.آب است
حل مدل بهینهسازی چندهدفه توسعه یافته از الگوریتم ژنتیک چند هدفه با
) استفاده شد ه است که از بین مجموعهNSGA-II( مرتبسازی نامغلوب
 بهترین جواب با نگرش تعادلی انتخاب،جوابهای بهینه بدست آمده
میگردد؛ زیرا این نگرش همزمان با بررسی سود اقتصادی ایجاد شده در هر
 برقراری عدالت در بین استانها را نیز در نظر،یک از استانهای ذینفع
 سناریوهایی بر، برای ارزیابی مدل بهینهسازی توسعهیافته، در ادامه.میگیرد
اساس پارامترهای مقدار آب در دسترس و درصد تلفات انحراف آب تعریف
 این پارامترها تأثیر قابل توجهی در میزان، که بر اساس نتایج،شده است
بهرهوری اقتصادی و برقراری عدالت در بین ذینفعان و در برنامهریزی منابع
 کاهش میزان آب در دسترس بر روی میزان، در این راستا.آب حوضه دارند
 اما بر میزان بهرهوری اقتصادی تأثیر،برقراری عدالت بیشترین تأثیر را دارد
 از اینرو در اعمال سیاستهای صرفهجوئی در.کمتری را نشان میدهد
 الزم است این نکته،مصارف آب با توجه به شرایط بحرانی منابع آب کشور
.مورد توجه قرار گیرد
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در تخصیص عادالنه منابع آب ،عدم تعادل بین اهداف عدالت و
بهرهوری باعث افزایش ناپایداریها میشود ،در این راستا،
) ،Neumayer (2011مدل برنامهریزی چندهدفه را برای ایجاد تعادل
بین این اهداف توسعه داد ،Roozbahani et al. (2014) .برای
بهینهسازی توازن و سود در تخصیص آب و همچنین
) Roa-García (2014و ) ،Roozbahani et al. (2015برای
بهینهسازی اهداف اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی در تخصیص
منابع آب از مدل بهینهسازی چندهدفه استفاده کردند ،که هیچ یک از
این مطالعات ،به برقراری عدالت در تخصیص آب تاکید نداشتند .در
ادامه ،Hu et al. (2016( ،به منظور ارتقای مدیریت آب به صورت
عادالنه ،یک مدل برنامهریزی چندهدفه با اهداف حداکثر کردن سود
اقتصادی و حداکثر کردن عدالت بین ذینفعان ارائه نمودند ،که برای
اندازهگیری عدالت ،از ضریب جینی استفاده کردند .ضریب جینی،
ضریبی است که معموالً برای اندازهگیری توزیع عادالنه یک منبع
استفاده میشود و شامل مقایسه همه متغیرها است ،بنابراین یک راه
حل مؤثر برای اندازهگیری عدالت در تخصیص منابع آب است
( ،Cullis and Van Koppen (2007) .)Gini, 1921ضریب جینی
را برای اندازهگیری عدالت در تخصیص منابع آب پیشنهاد کردند .در
ادامه ،Zhang and Shao (2010) ،در توزیع عادالنه آب شهری،
) ،Seekell et al. (2011در تعیین اثر انتقال آب مجازی برای اصالح
نــابــرابـــری تخصیص آب در کشورهای مختـــلف و همچنین
) ،Wang et al. (2012در برقراری عدالت در تأمین آب شرب در
حوضه آبریز رودخانه زرد از ضریب جینی استفاده کردند.

 -0مقدمه
در تخصیص منابع آب یک حوضه یا منطقه خاص رعایت سه اصل
اساسی بهره وری ،عدالت و پایداری ،مطابق با قوانین بازار اقتصادی و
منابع آب ضروری است .در این راستا ،با استفاده از بهرهوری ،بیشترین
سود حاصل از تولید منابع کمیاب تعریف میشود ،عدالت ،بر توزیع
عادالنه ثروت در بین اقشار جامعه اشاره دارد و با استفاده از پایداری،
وابستگی بین منافع اقتصادی و محیطزیست تعریف میشود .بنابراین،
درک صحیح مفاهیم بهرهوری اقتصادی ،عدالت و پایداری اکولوژیکی
برای ارائه مدل تخصیص کارآمد مورد نیاز است (.)Malghan, 2010
در طول چند دهه اخیر ،پژوهشها در تخصیص منابع آب بر روشهای
عادالنه ،کارآمد و استفاده پایدار از منابع آب متمرکز شده است
( Cai et al., 2001; Kathleen et al., 2010; Li and Guo,
2014; Garcia and Pargament, 2015; Banihabib et al.,
.)2017; Mohsenizadeh and Shourian, 2018

مدیران حوضه ،به منظور تأمین نیازهای اقتصادی ذینفعان حوضه و
حفاظت از محیط زیست ،اهداف تخصیص را با توجه به قوانین آب و
زیرساختها ،کنترل و مدیریت میکنند ( Dong et al., 2013 and
 .)Cai et al., 2016یکی از بهترین روشها برای تأمین منابع کمیاب
برای مصرفکننده ،استفاده از مفهوم بهرهوری است ( Daubert and
 ،)Young, 1981استفاده از این مفهوم در تخصیص منابع آب باعث
ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا میشود ( .)Divakar et al., 2011در
حالت ایدهآل ،تخصیص آب بین بخشهای مصرفی یک حوضه باید
از نظر اقتصادی ،کارآمد ،از نظر فنی ،عملی و از نظر اجتماعی ،عادالنه
باشد .تخصیص کارآمد از نظر اقتصادی به توزیع آب برای به حداکثر
رساندن بهرهوری سود اقتصادی ،تخصیص با عدالت اجتماعی به توزیع
متوازن آب برای حفظ منافع و تخصیص عادالنه آب به گروههایی که
از نظر اقتصادی کمدرآمد و ضعیف هستند ،گرایش دارد
( .)Babel, 2005حل مسائل مربوط به عدالت بسیار دشوار است و
اجرای عدالت در تخصیص منابع آب بین بخشهای محیط زیست و
نیازهای مصرفی ساکنان یک منطقه امری ضروری است
( .)Syme et al., 1999با توجه به اینکه استانداردهای قضاوت عادالنه
همیشه به صورت فردی در نظر گرفته میشود ،نگرش عادالنه در
مقایسه با بهرهوری ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است
( .)Tsur and Dinar, 1995عدالت تا حد زیادی به طرز تفکر اشخاص
بستگی دارد و نمی توان آن را به صورت علمی تحلیل نمود ،زیرا در
جامعه تعاریف مختلفی برای عدالت وجود دارد ( Young, 1994 and
.)Wang et al., 2015

منطقه مورد بررسی در این مطالعه ،حوضه آبریز سفیدرود واقع در ایران
است .این حوضه ،حوضهای در حال توسعه است که همه ذینفعان آن
برای توسعه بخشهای کشاورزی ،شرب و صنعت سعی دارند آب مورد
نیاز خود را افزایش دهند .بنابراین ،رقابت شدیدی بین ذینفعان این
حوضه به خصوص بین ذینفعان باالدست و پاییندست برای استفاده
بیشتر آب وجود دارد .از طرفی ،در نظر نگرفتن عدالت و بهرهوری
اقتصادی باعث تشدید این درگیریها بین ذینفعان این حوضه بزرگ
شده است ،بنابراین الزم است مطالعات جدیدی با اهداف باال بردن
عدالت و بهرهوری اقتصادی برای جلوگیری از مناقشات بیشتر در
حوضه سفیدرود انجام شود (.)Roozbahani et al., 2014
) ،Roozbahani et al. (2014,2015aبه منظور برقراری عدالت و
رسیدن به سود اقتصادی و پایداری اکولوژیکی در حوضه آبریز
سفیدرود ،یک مدل تخصیص آب چند هدفه ارائه کردند که نیازهای
چهار بخش مختلف کشاورزی ،شرب ،صنعت و زیست محیطی را
شامل میشد .تابع هدف آنها حداکثر کردن سود حاصل از تخصیص

تحقیقات منابع آب ايران ،سال چهاردهم ،شماره  ،0زمستان 0962
)Volume 14, No. 5, Winter 2019 (IR-WRR

206

و در محدوده تالقی رشتهکوههای البرز و زاگرس و مرکزی در ایران
قرار گرفته است .این حوضه آبریز از لحاظ مختصات جغرافیایی در
طول شرقی ' 16˚-27تا ' 91˚-11و عرض شمالی ' 91˚-99تــا
' 97˚-96واقع شده است (شکل  .)1مساحت این محدوده 95291/1
کیلومتر مربع است که حدود  79/1%آن را مناطق کوهستانی و 21/6%
مابقی را دشت و کوهپایه تشکیل میدهد .از نظر تقسیمات سیاسی،
حوضه آبریز سفیدرود در برگیرنده بخشهایی از  2استان گیالن،
آذربایجانشرقی ،اردبیل ،زنجان ،کردستان ،همدان ،قزوین و تهران
است ،که به ترتیب  7/1 ،9/1 ،29/9 ،90/5 ،6/2 ،15/9 ،6/2و 1/5
درصد از مساحت حوضه آبریز سفیدرود را شامل میشود .رودخانه
شاهرود و قزلاوزن دو سر شاخه اصلی و مهم رودخانه سفیدرود هستند
که منبع تأمین بخشی از نیازهای  2استان واقع شده در حوضه سفیدرود
میباشند .دو رودخانه شاهرود و قزلاوزن در شهر منجیل به هم
میپیوندند و با تشکیل رودخانه سفیدرود به سد بزرگ سفیدرود
میریزند.

آب به هر یک از ذینفعان بود که عدالت به صورت درصدی از بیشترین
سود برای همه ذینفعان تعریف شد .در ادامهRoozbahani et al. ،
) ،(2015bیک مدل چند هدفه برای تخصیص پایدار منابع آب بین
ذینفعان حوضه آبریز سفیدرود ارائه کردند .نتایج آنها نشان داد که آب
به صورت عادالنهتری نسبت به مطالعات قبلی بین ذینفعان توزیع
میشود .الزم به ذکر است که روزبهانی و همکاران در تحقیقات خود
تاکیدی در مورد برقراری عدالت در تخصیص آب نداشتند و تنها تعادلی
بین تخصیص آب از نظر اقتصادی -اجتماعی و زیست محیطی ایجاد
نمودند.
با توجه به مطالعات انجام شده در حوضه آبریز سفیدرود ،در این تحقیق
سعی گردید سیستم تخصیص آب حوضه مورد نظر ،به صورت یک
مدل تصمیمگیری چندهدفه با هدف حداکثر کردن میانگین بهرهوری
اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی در منطقه با استفاده از ضریب
جینی توسعه داده شود .در مدل مورد بررسی تقاضا در چهار بخش
کشاورزی ،صنعت ،شرب و نیاز اکولوژیکی مورد بررسی قرار میگیرد.
بــرای حـــل مـــدل چندهدفه توسعه یافته از الگوریتم بهینهسـازی
 NSGA-IIاستفاده میشود و نتایج بدست آمده با توجه به سناریوهای
تعریف شده ارزیابی میشود.

 -8-8جمعآوری دادهها و اطالعات

بر اساس آمار سال  ،1929مجموع آب در دسترس در حوضه آبریز
سفیدرود با مساحت بیش از  95291/1کیلومترمربع ،جمعیت 2051110
نفر و سطح زیر کشت  999129هکتار ،تقریبا  9900میلیون مترمکعب
است که از طریق منابع آبهای سطحی و زیرزمینی تأمین میشود .با
توجه به اینکه حوضه آبریز سفیدرود در  2استان واقع شده است،
بنـــابراین بــرای مدیریت و تخصیص بهتر منابع آب در این حوضه،

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

حوضه آبریز سفیدرود بخشی از حوضه آبریز دریای خزر محسوب شده

Fig. 1- Location of the Sefidroud River basin and provinces sharing it

شکل  -0موقعیت حوضه آبريز سفیدرود و تقسیمات استانی
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مقادیر جدولهای  2 ،1و  9از گزارشات و دادههای موجود در دفتر
برنامهریزی کالن آب و آبفا استخراج شده است.

شناخت کافی از نوع منابع و مصارف هر یک از استانها ضروری است.
برای این منظور ،دو بخش اصلی مصارف و منابع آب در تمامی استانها
تعریف میشود .منابع آبی هر استان به دو بخش منابع آب سطحی و
زیرزمینی تقسیم میشوند و مصارف اصلی آنها در چهار بخش
مصارف خانگی ،محیط زیست ،صنعت و کشاورزی تقسیمبندی
میشود .مقادیر مصارف بخشهای مختلف در استانهای ذینفع حوضه
سفیدرود در جدول  1آورده شده است .برای تعیین حداقل نیاز
زیستمحیطی رودخانه سفیدرود از روش ) ،Tennant (1976استفاده
شد .این روش ،حداقل میزان برآورد نیاز زیستمحیطی را بهصورت
درصد معینی از متوسط دبی ساالنه رودخانه برای انواع جریان
طبقهبندی شده محاسبه میکند که سطح قابل قبول این درصدها با
توجه به دستورالعمل ابالغ شده وزارت نیرو معادل  90درصد دبی
متوسط ساالنه برای فروردین تا شهریور و  10درصد دبی متوسط
ساالنه برای مهر تا اسفند است ( .)Vpsps, 2011جزئیات دادهها و
پارامترهای مورد نیاز مدل تخصیص منابع آب به تفکیک استانهای
ذینفع نیز در جدولهای  2و  9اورده شده است .شایان ذکر است که،

 -9روش تحقیق
در حوضه آبریز سفیدرود با توجه به عرضه و تقاضای نامتعادل باید
مدلی نوشته شود که همزمان با حداقل کردن مناقشات بین ذینفعان و
خسارت وارده به محیط زیست ،میزان بهرهوری اقتصادی و عدالت
اجتماعی را حداکثر کند .یک مدل تخصیص آب برای عرضه و تقاضای
متعادل بین ذینفعان حوضه ،زمانی اجرایی میشود که شناخت کافی از
ویژگیهای منحصر به فرد حوضه آبریز و منابع و مصارف آن وجود
داشته باشد .بنابراین پس از برآورد و جمعآوری اطالعات اولیه مانند
میزان آب در دسترس (مجموع منابع موجود سطحی و زیرزمینی) و
میزان تقاضا برای هر یک از استانهای ذینفع حوضه سفیدرود ،مدل
مانند فلوچارت شکل  2توسعه داده شد .الزم به ذکر است که ،تخصیص
منابع آب بین ذینفعان این حوضه در مدل مدیریتی به صورت یکپارچه
در نظر گرفته شده است.

)Table 1- Water use for the different sectors of stockholder provinces in Sefidrud River basin (unit: ×106 m3

جدول  -0مقادير مصارف بخشهای مختلف در استانهای ذينفع حوضه آبريز سفیدرود (برحسب میلیون مترمکعب)
Total

Environmental

1420.4
721.4
301.4
1505.0
797.1
101.7
648.8
115.1
5610.4

555.5
330.4
164.2
487.3
186.7
39.9
367.4
34.3
2165.7

Industrial
GW
SW
2.8
1.5
0.1
0
0.1
0
11.2
0
0.6
0
0.2
0
0.8
0
0.3
0
15.4
1.5

Agricultural
GW
SW
59.6
777.5
111.4
257.0
47.1
81.3
634.0
314.2
443.8
144.4
52.7
6.4
158.6
119.1
47.6
31.2
1554.9
1731.2

Domestic
GW
SW
20.4
3.1
21.5
1.0
8.7
0
57.1
1.2
21.6
0
2.5
0.02
2.6
0.3
1.7
0
136.1
5.6

Province
Guilan
East Azarbaijan
Ardabil
Zanjan
Kordestan
Hamedan
Qazvin
Tehran
Total

Table 2- Average economic benefit per unit of water consumption in the industry and agriculture sectors
) (unit: Rials/m3

جدول  -8میانگین سود اقتصادی به ازای هر واحد آب مصرفی در بخشهای صنعت و كشاورزی (واحد :ريال بر مترمکعب)
Province

Agricultural

Industrial

1559

8363

Guilan

1423

17302

East Azarbaijan

1328

17302

Ardabil

1336

12535

Zanjan

1343

66705

Kordestan

1481

13694

Hamedan

3194

69698

Qazvin

2829

26158

Tehran
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)Table 3- Minimum and maximum water demand for the basin stakeholder (unit:×106 m3

جدول  -9حداقل و حداكثر تقاضای آب ذينفعان حوضه (برحسب میلیون مترمکعب)
Environmental
555.5
330.4
164.2
487.3
186.7
39.9
367.4
34.3
2165.7

Industrial
𝐧𝐢𝐦𝐝
𝟐𝐢
6.3
1.5
0.4
0
0.4
0
25.3
0
1.5
0
0.6
0
0.3
0
0.8
0
35.5
1.5

𝐱𝐚𝐦𝐝
𝟐𝐢

Agricultural
𝐧𝐢𝐦𝐝
𝟏𝐢
1201
777.5
1083
256.9
265
81.3
2085
314.2
1367
144.4
124
6.4
574
119.1
159
31.2
6858
173.5

𝐱𝐚𝐦𝐝
𝟏𝐢

Allocation
𝐧𝐢𝐦𝐝
𝐢
1207.3
778.9
1083.4
256.9
265.4
81.3
2110.3
314.2
1368.5
144.4
124.6
6.4
574.3
119.1
159.8
31.2
6893.5 1732.2
𝐱𝐚𝐦𝐝
𝐢

Province
Guilan
East Azarbaijan
Ardabil
Zanjan
Kordestan
Hamedan
Qazvin
Tehran
Total

Note: dmax, dmin are maximum and minimum demands of the water use

مقایسه میشود .اگر آب در دسترس ،کمتر از مجموع حداقل تقاضای
حوضه باشد منطقه دچار کمبود آب میشود و مسئوالن و مدیران
تخصیص باید بر اساس الویتهای مورد نظرشان (تنش ،عدالت،
سیاست و غیره) آب را به بهترین شکل بین ذینفعان تقسیم کنند تا
کمترین آسیب به بخشهای مختلف وارد شود .همچنین ،اگر آب در
دسترس بیشتر از حداقل تقاضا در بخشهای مصرفی باشد میتوان
نتیجه گرفت که به احتمال زیاد ،حداقل نیاز بخشهای مصرفی تأمین
خواهد شد و باید آب در دسترس بین بخشهای مصرفی به صورت
بهینه تخصیص شود (شکل .)2

در ابتدا با توجه به مقادیر تقاضا و آب در دسترس حوضه ،مدل سادهای
تهیه میشود که این مدل تقاضاهای حوضه را در دو بخش تقاضای
حداکثر و حداقل طبقهبندی میکند .دو شرط اساسی برای مدیریت
تخصیص منابع آب در مدل اولیه نظر گرفته میشود .با توجه به شرط
اول ،اگر آب در دسترس بیشتر از حداکثر تقاضا بخشهای مصرفی
باشد ،تمامی نیاز بخشهای مصرفی در استانها تأمین میشود و آب
مازاد حوضه در صورت امکان صرف ذخیرهسازی ،تغذیه مصنوعی
آبخوانهای حوضه ،توسعه و پیشرفت منطقه میشود .در شرط دوم،
اگر آب در دسترس کمتر از حداکثر تقاضای آبی حوضه باشد ،مجموع
حداقل تقاضای آبی را در نظر گرفته و با مقدار آب در دسترس حوضه

Fig. 2- Conceptual framework for water management of the basin

شکل  –8فلوچارت مديريت آب در حوضه
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تابع هدف دوم :حداکثر کردن عدالت
ضریب جینی یک شاخصه اقتصادی برای برآورد توزیع ثروت در میان
یک ملت است ،پایین بودن این ضریب در بین کشورها اغلب بهعنوان
شاخص توزیع برابر درآمد بین اقشار جامعه و کم بودن اختالف طبقاتی
در کشور در نظر گرفته میشود .در علم ریاضی ضریب جینی معموالً
بر اساس منحنی لورنز استفاده میشود .در منحنی لورنز محور  Yبیانگر
درصدی از کل درآمد جامعه است که توسط  Xدرصد فقیرتر جامعه
بهدست میآید .در این منحنی خط  19درجه بهعنوان خط توزیع برابری
کامل درآمدها در نظر گرفته میشود .ضریب جینی را میتوان با توجه
به شکل  2نسبت مساحت بین خط برابری و منحنی لورنز به مساحت
کل زیر خط برابری در نظر گرفت بهعبارت دیگر ،ضریب جینی برابر
با ) Gini= A⁄(A + Bاست (.)Johan, 2012

 -0-9توابع هدف

توابع هدف شامل دو تابع هدف زیر میباشد:
تابع هدف اول :حداکثر کردن بهرهوری اقتصادی
برای به دست آوردن سود اقتصادی در بخشهای مصرفی استانهای
ذینفع حوضه آبریز باید میانگین سود اقتصادی از تخصیص هر واحد
آب در هر بخش مصرفی را در مقدار آب مصرفی همان بخش ضرب
نمود (.)Divakar et al., 2011
EBij (q ij ) = AEBij . q ij
∀i, j
()1
در رابطه  ،i ،1تعداد استانهای حوضه؛  ،jبخشهای مصرفی شامل
صنعت و کشاورزی؛  ،EBijسود اقتصادی هر بخش در استانهای
ذینفع حوضه؛  ،AEBijمیانگین سود اقتصادی هر بخش مصرفی در
استانها و  ،qijحجم آب مصرفی برای هر بخش مصرفی در استان
است.
امروزه بهره وری به دلیل محدود بودن منابع در اکثرکشورها ،توسعهی
چشمگیری پیدا کرده و افزایش بهرهوری به عنوان یک اصل مهم
برای رسیدن به رفاه جامعه مطرح شده است .به علت محدود بودن
منابع آب میتوان به این نتیجه رسید که افزایش بهرهوری سود
اقتصادی در کنار بهینهسازی تخصیص منابع آب به نفع ذینفعان منطقه
خواهد بود .بهرهوری اقتصادی از رابطه ( )2محاسبه میشود
(:)Hu et al., 2016
()2

) ∑ni=1(AEBij . qij
) AEBi max (( 1 − αloss )Qi+ WSi

m

∑ = EBE
Fig. 3- Graphical representation of the Gini
coefficient

i=1

 ،WSiمنابع آب زیرزمینی دو بخش صنعت و کشاورزی؛ ،AEBi max
حداکثر میانگین سود اقتصادی هر بخش مصرفی در استانها و ،αloss
متوسط نرخ تلفات انتقال در حوضه است که با توجه به آمار موجود در
سازمانهای مربوطه ،میزان تلفات انحراف و انتقال آب در اکثر مناطق
حوضه آبریز سفیدرود برابر با  99درصد در نظر گرفته شد.

شکل  -9نمايش گرافیکی ضريب جینی

) Gini (1921ضریب جینی را برای اندازهگیری توزیع ارائه کرد ،که
بهطور کلی از ضریب جینی برای اندازهگیری نابرابری درآمدها استفاده
میشود ،این ضریب در اندارهگیری نابرابری زمین و مصرف آب کاربرد
دارد ( .)Cullis and Koppen, 2007مقدار این ضریب با استفاده از
معادله  ،1از تفاوت میانگین نسبی بدست میآید ( Cullis and
.)Koppen, 2007; Gini, 1921

برای محاسبه حداکثر میانگین بهرهوری اقتصادی در سطح حوضه باید
مجموع بهرهوری سودهای اقتصادی استانها را بر تعداد آنها تقسیم
کرد .با توجه به این روابط میتوان دریافت که متغیر تصمیم ( qآب
تخصیص یافته به بخش مصرفی) هر چقدر بزرگتر باشد و ( Qآب
سطحی تخصیص یافته به استان) هر چقدر کوچکتر باشد جوابهای
بزرگتری برای بهرهوری اقتصادی بهدست میآید.
m
()9
1
∑ EBEi
i=1

m

N

()1

N

1
= Gini
| ∑ ∑|yi − yj
̅2N 2 y
i=1 j=1

که  ،yمقادیر اندازهگیری شده منفرد و  ،Nتعداد اندازهگیریها است.
مقدار ضریب جینی معموالً به صورت درصد یا عددی بین صفر و یک
بیان میشود که عدد صفر بیانگر برابری کامل و منطبق شدن منحنی
لورنز با خط  19درجه است و افزایش این ضریب ،افزایش نابرابری را
نشان میدهد.

= ̅̅̅̅̅
max EBE
m

) ∑ni=1(AEBij . qij
1
∑ =
m
) AEBi max (( 1 − αloss )Qi+ WSi
i=1
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m

در این مطالعه ،نابرابری توزیع آب در سطح حوضه آبریز با استفاده از
ضریب جینی تعریف میشود .با توجه به موارد ذکر شده ،هر چه مقدار
ضریب جینی به صفر نزدیکتر باشد توزیع آب تخصیص یافته با
برابری بیشتری همراه بوده و آب به صورت عادالنهتری در سطح
حوضه توزیع میشود .عدالت تخصیص آب با توزیع عادالنه حجم آب
مصرفی در واحد سود اقتصادی ایجاد شده اندازهگیری میشود .مقدار
ضریب جینی در تخصیص آب با توجه به معادله  1با استفاده از معادله
 9اندازهگیری میشود ،که با حداقل کردن مقدار این ضریب ،عدالت
حداکثر میشود (:)Hu et al., 2016
Ql
|
k=1 EBl
m

∑

()9

1

m

∑

l=1

i

Qi
2m ∑m
i=1 EB

∑ Q i ≤ AW − WECimin

()7

i=1

 -9محدودیت آب مصرفی
مجموع آب مصرفی در بخشهای مختلف هر استان باید کوچکتر یا
مساوی آب تخصیص یافته با کسر تلفات و منابع آب زیرزمینی دو
بخش صنعت و کشاورزی ( )WSiشود.
qij ≤ (1 − αloss ) Q i + WSi

()2

n

∑

j=1

 -1تأمین حداقل آب مصرفی بخشهای ویژه
حداقل نیاز آبی بخشهای ویژه به عنوان محدودیتی درنظر گرفته شده
که باید تأمین گردد .منظور از بخشهای ویژه ،بخشهای با حساسیت
باالی اجتماعی مانند مصارف خانگی و شرب است .برای تأمین این
نیاز میبایست مجموع مقدار آب تخصیص یافته با کسر تلفات و منابع
آب زیرزمینی برداشت شده جهت مصارف خدمات بیشتر از حداقل
نیاز این بخش باشند ،WSTs .مصارف بخشهای ویژه؛  ،Tsتعداد
بخشهای ویژه و  kشمارنده بخش های ویژه است.

= min G

Qk
−
|
EBk

که  lو  kشمارنده استانهای ذینفع حوضه؛  ،EBiمجموع سودهای
Qi
 EBنیز نسبت مقدار
اقتصادی بخش کشاورزی و صنعت هر استان و
i
آب تخصیص یافته به هر استان را در واحد سود اقتصادی آن نشان
میدهد.

Ts

()5

(1 − αloss ) Q i + WSTs ≥ ∑ dmin
ik
k=1

 -9محدودیت تقاضای آب
آب مصرفی که برای هر بخش مصرفی تخصیص داده می شود باید
min
 )dmaxآن
بین حداقل تقاضا (  )dijو حداکثر تقاضای آب مصرفی ( ij
بخش در نظر گرفته شود .حداقل تقاضای هر بخش برابر با مقدار
مصرف منابع آب سطحی آن بخش بوده و مقادیر حداکثر نیاز برابر با
بیشترین نیاز هر بخش که برای تأمین این نیازها از منابع آب سطحی
و زیرزمینی استفاده میشود.
min
max
()10
dij ≤ qij ≤ dij
 -6محدودیت فنی
آب تخصیص یافته به هر استان باید با توجه به حداکثر و حداقل
مجموع تقاضای بخشهای مختلف (  Ziminو  )Zimaxتعیین شود .اگر
مقدار آب تخصیص یافته کمتر از حد پایین این محدودیت باشد ،باعث
میشود که از آبخوانهای حوضه مقادیر بیشتری برداشت شود و اگر
مقدار آب تخصیص یافته بیشتر از حد باالی این محدودیت باشد ،به
دلیل اینکه حداکثر تقاضا تأمین میشود ،آب اضافی تلف میشود.
()11
Zimin ≤ Q i ≤ Zimax
الزم به ذکر است که در مدل تخصیص آب پیشنهاد شده ،حداقل نیاز
دو بخش مصارف خانگی و محیط زیست تأمین میشود.

 -8-9محدوديتها

در مسائل بهینهسازی همواره محدودیتهایی بخاطر ویژگیهای مدل
یا منابع در دسترس اعمال میشود .پس از تعیین اهداف ،با بررسی
شرایط حوضه آبریز مورد بررسی ،محدودیتهای مدل شناسایی و در
مدل بهینهسازی تخصیص در نظر گرفته شد .در ادامه جزئیات هر یک
از محدودیتهای مدل آورده شده است.
 -1محدودیت منابع آب سطحی در دسترس
آب در دسترس ( ،)AWباید از مجموع آب تخصیص یافته به استانها
بیشتر یا مساوی باشد در غیر این صورت استانهای حوضه در
بخشهای مصرفی با کمبود آب مواجه خواهند بود.
m

()6

∑ Q i ≤ AW
i=1

 -2تأمین حداقل نیاز زیست محیطی
مدل باید حداقل نیاز زیستمحیطی را برای رسیدن به پایداری
اکولوژیکی (  )WECiminتأمین کند .مقدار نیاز زیستمحیطی با توجه
به روش تنانت ،حداقل  10درصد از میزان منابع سطحی در هر استان
برآورد شده است .تأمین تخصیص نیاز زیستمحیطی باعث رونق
بخشهای تفریحی و حیات ماهیان رودخانه و حیاتوحش خواهد شد.
به این ترتیب ،نیاز بخش زیستمحیطی از مقادیر منابع آب در دسترس
کم میشود و محدودیت تأمین حداقل نیاز زیستمحیطی با محدودیت
در دسترس بودن آب ادغام میشود.

 -9-9مدل بهینهسازی چندهدفه

پس از تعیین توابع هدف ،پارامترها و محدودیتهای مدل ،مدل
بهینهسازی چندهدفه تخصیص منـــابع آب حوضه آبریز سفیدرود به
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صورت زیر بدست آمد:

 مرتب کردن نسل جدید بر اساس روش دستهبندیغیرپست و شناسایی جبهههای غیرپست،9
 تولید نسل والد برای تکرار بعد با استفاده از جبهههایغیرپست تولید شده،
 اعمال عملگرهای انتخاب ،تزویج و جهش بر روینسل والد جدید و تولید فرزندان جدید
 -6تکرار مرحله  9تا اتمام تعداد تکرارهای موردنظر
در این مطالعه ،کد الگوریتم  NSGA-IIبرای بهینهسازی مدل
چندهدفه در محیط  MATLAB-2014aبا توجه به توابع هدف و
محدودیتهای مدل تهیه و اجرا شد.

m

1
∑ EBEi
m

̅̅̅̅̅ max
= EBE

i=1

m

) ∑ni=1(AEBij . qij
1
∑ =
m
) AEBi max (( 1 − αloss )Qi+ WSi
i=1
m
m
1
Qi
= min G
| ∑ ∑
Q
i
i=1
k=1 EBi
2m ∑m
i=1 EB
i
Qk
−
|
EBk
m

()12

∑ Q i ≤ AW − WECimin
qij ≤ (1 − αloss ) Q i + WSi

n

i=1

∑

 -1نتايج و بحث

j=1

Ts

AW + WSTs ≥ ∑ dmin
ik

subject to:

همانطور که در بخش قبل ذکر گردید ،برای تعیین مجموعه جواب
بهینه از الگوریتم  NSGA-IIاستفاده شد .در استفاده از این الگوریتم،
مقادیر اندازه جمعیت ،نرخ تقاطع ،نرخ جهش و تکرار ،مقدار هر یک از
پارامترها به ترتیب برابر با  0/02 ،0/2 ،70و  210در نظر گرفته شد.
پس از اجرای مدل ،نتایج حاصل به صورت مجموعه جواب بدست آمد
که در شکل  1نشان داده شده است .مجموعه جواب بدست آمده نشان
داده شده در این شکل بیانگر این است که نقاط جواب از همگرایی
خوبی برخوردار است.

k=1

dmin
≤ qij ≤ dmax
ij
ij
Zimin ≤ Q i ≤ Zimax
{ i = 1, 2, … , m and j = 1, 2 , … , n

 -1-9حل مدل

روشهای مختلفی مانند روش وزندهی ،1روش محدودیت ،2روش
آرمانی 9و الگوریتمهای فراکاوشی چندهدفه 1برای حل مدلهای
بهینهسازی چندهدفه وجود دارد .در این مطالعه به دلیل برتری
الگوریتمهای تکاملی چندهدفه نسبت به روشهای ریاضی در مسائل
پیچیده با تعداد زیاد متغیرهای تصمیم و پارامترها ،از الگوریتم
فراکاوشی چندهدفه  NSGA-IIاستفاده شد .این الگوریتم توسط Deb
) et al. (2000برای حل برخی از ضعفهای الگوریتم ژنتیک
کالسیک مانند حجم باالی محاسبات در هر تکرار و عدم ذخیره
تعدادی از جوابهای برتر در طول اجرای مدل پیشنهاد گردید .مراحل
اجرای مدل بهینهسازی چندهدفه به صورت زیر است:
 -1تولید نسل والد
 -2مرتب کردن نسل والد بر اساس جوابهای غیرپست
 -9در نظر گرفتن رتبهایی متناسب با تراز غیرپست برای هر جواب
غیرپست ( 1برای بهترین تراز 2 ،برای بهترین تراز بعد از  1و
غیره)
 -1تولید نسل فرزندان با استفاده از عملگرهای انتخاب ،تزویج و
جهش
 -9با توجه به نسل اول فرزندان که شامل کروموزمهای والد و
فرزندان میباشد ،نسل جدید به صورت زیر تولید میشود:
 ترکیب کروموزمهای والد و فرزندان و تولید نسلجدید،

Fig. 4- The pareto front of NSGA-II algorithm

شکل  -1مجموعه جواب حاصل از اجرای مدل با الگوريتم
NSGA-II

مهمترین مزیت مجموعه جواب بدست آمده از مدل بهینهسازی این
است که مدیران حوضه میتوانند با توجه به آن ،استراتژی مورد نظر
خود را انتخاب کنند .در صورتیکه هدف برنامهریزی تخصیص منابع
آب در حوضه ،افزایش بهرهوری اقتصادی در راستای برقراری عدالت
باشد گزینه  1میتواند جواب مناسبی باشد که جزییات تخصیص آن
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استانهای گیالن ،آذربایجان شرقی ،زنجان ،قزوین و تهران سود
کشاورزی کاهش یافته است و استان گیالن دارای بیشترین کاهش
سود است.

برای هر یک از استانها در جدول  1آورده شده است .در این گزینه
هر یک از اهداف بهرهوری اقتصادی و برقراری عدالت با یکدیگر در
تعادل هستند ،در واقع تصمیمگیرنده در این گزینه بین توابع هدف
 trade-offایجاد میکند .مقادیر تابع هدف میانگین بهرهوری اقتصادی
و ضریب جینی در این گزینه به ترتیب با  0/129و  0/202برابر است،
که یکی از نقاط میانی مجموعه جواب شکل  1است .در جدول ،1
مقادیر متغیرهای تصمیم شامل مقادیر مصارف کشاورزی و صنعت و
همچنین مقادیر تخصیص آب سطحی آورده شده است .مصارف
کشاورزی و صنعت در این حوضه ،به صورت تلفیقی از طریق منابع
آب سطحی و زیرزمینی تأمین میشود ،به این صورت که پس از
تخصیص منابع آب سطحی در صورت نیاز از منابع آب زیرزمینی
استفاده خواهد شد .مقایسه نتایج بدست آمده در جدول  1نشان میدهد
که استان زنجان دارای بیشترین مقدار مصرف کشاورزی است ،که
مقدار آن از مقدار آب سطحی تخصیص داده شده به این استان بیشتر
است ،بنابراین مابقی آب موردنیاز از طریق منابع آب زیرزمینی تأمین
میشود .به طور کلی ،بیشترین مقادیر بهینه مصارف کشاورزی به
ترتیب در استانهای زنجان ،گیالن ،کردستان ،آذربایجان شرقی،
قزوین ،اردبیل ،همدان و تهران بدست آمد .به طور مشابه ،بیشترین
مقادیر بهینه مصارف صنعت به ترتیب در استانهای زنجان ،گیالن،
کردستان ،تهران ،همدان ،اردبیل ،آذربایجانشرقی و قزوین بدست آمد.

Table 4- The values of decision variables in option 1
)(unit: Mm3

جدول  -1مقادير متغیرهای تصمیم در گزينه 0
Q
industrial
4.5

Q
agricultural
799.7

Surface
allocation
1099.1

0.3

359.6

486.6

0.3
13.2
0.9
0.6
0.2
0.8
20.8

147.7
863.1
645.9
85.2
275.3
65.5
3242.0

136.7
456.4
448.8
33.1
402.3
92.2
3155.2

province
Guilan
East
Azarbaijan
Ardabil
Zanjan
Kordestan
Hamedan
Qazvin
Tehran
Total

مقایسه مقادیر سود اقتصادی ناشی از فعالیتهای صنعتی نشان میدهد
که استانهای زنجان و گیالن به ترتیب دارای بیشترین و کمترین
افزایش سود هستند.
در صورتیکه مدیران حوضه ،صرفنظر از برقراری عدالت ،به دنبال
باالترین بهرهوری اقتصادی در سطح حوضه باشند ،گزینه  2میتواند
بهترین جواب باشد که مقادیر تابع هدف میانگین بهرهوری اقتصادی
و ضریب جینی در این گزینه به ترتیب برابر است با  0/150و .0/221
مقادیر تخصیص هر یک از استانهای ذینفع حوضه و مقادیر سود
اقتصادی در صورت اجرای این گزینه در جدول  6آورده شده است.

نتایج حاصل از ارزیابی اقتصادی مقادیر بدست آمده در گزینه  1در
جدول  9آورده شده است .مقایسه مقادیر سود اقتصادی بدست آمده در
شرایط بهینه و فعلی در هر یک از استانها نشان میدهد که در
استانهای همدان ،کردستان ،قزوین و اردبیل سود کشاورزی افزایش
یافته به طوری که بیشترین سود در استان کردستان است .همچنین

Table 5- Economic evaluation of option 1

جدول  -0ارزيابی اقتصادی جوابهای بدست آمده در گزينه 0
agricultural benefit

industrial benefit
)(million rials

million rials/ha

million rials

sum of economic benefit
)(million rials

Value

35693.3

15.7

1304953.2

1340646.4

current

37474.6
2508.8
5553.9
1937.8
5951.9
138341.3
165700.2
40489.9
60501.4
2355.4
7791.9
5506.1
17006.3
8265.9
19723.1

15.0
11.4
11.1
12.1
13.9
13.3
12.1
13.2
14.4
15.6
22.6
36.8
36.6
33.4
27.7

1246793.1
524246.0
511690.9
170180.5
196177.5
1266801.9
1153104.3
789987.5
867559.2
87023.6
126258.2
885386.4
879244.3
223066.7
185279.7

1284267.7
526754.8
517244.8
172118.36
202129.4
1405143.1
1318804.4
830477.5
928060.6
89378.9
134050.1
890892.5
896250.6
231332.6
205002.8

optimum
current
optimum
current
optimum
current
optimum
current
optimum
current
optimum
current
optimum
current
optimum
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cultivated
)area (ha

province

83230

Guilan

46039

East
Azarbaijan

14093

Ardabil

95402

Zanjan

60055

Kordestan

5590

Hamedan

24028

Qazvin

6685

Tehran

Table 6- the values of decision variables and economic benefit in option 2

جدول  -0مقادير متغیرهای تصمیم و سود اقتصادی در گزينه 8
Unit: Mm3

Unit: Million Rials
EB indus
31879.8
5848.1
5813.5
168884.1
59834.4
7819.3
16518.4
19749.3
316346.7

EB agri
1245887.3
511814.7
196020.8
1153526.4
869407.2
126179.7
880930.8
186397.2
5170164.0

Q industrial

Q agricultural

Surface allocation

3.8
0.3
0.3
13.5
0.9
0.6
0.2
0.8
20.4

799.2
359.7
147.6
863.4
647.4
85.2
275.8
65.9
3244.1

1098.6
487.1
137.4
435.8
450.7
33.0
360.6
84.4
3087.6

اگر شرایطی در منطقه حاکم باشد که مدیران تنها به دنبال برقراری
عدالت باشند در این صورت در مدل تخصیص بدست آمده تنها عدالت
بررسی میشود که بیشترین عدالت با استفاده از کمترین ضریب جینی
تعریف میشود .در این دیدگاه ،گزینه  9انتخاب میشود که مقادیر تابع
هدف میانگین بهرهوری اقتصادی و ضریب جینی در این گزینه به
ترتیب برابر است با  0/165و  .0/125تخصیصهای بدست آمده در
این گزینه در جدول  7آورده شده است.

province
Guilan
East Azarbaijan
Ardabil
Zanjan
Kordestan
Hamedan
Qazvin
Tehran
Total

معیار این اختالفها در گزینههای در نظر گرفته شده ،مورد بررسی
قرار گرفت .مقایسه مقادیر سود اقتصادی ذینفعان حوضه در هر یک از
گزینهها نشان میدهد که در صورت اجرای گزینه  2 ،1و  ،9تفاوت
بین حداکثر و حداقل سود اقتصادی به ترتیب تقریبا با ،1121791
 1122111و  1161261میلیون ریال برابر است .همانطور که انتظار
میرود ،این اختالف در گزینه  9که گزینهای عدالت محور است
کمترین مقدار را دارد .بررسی مقادیر تخصیصهای هر یک از ذینفعان
حوضه در دو گزینه  2و  9نشان میدهد که برای رسیدن به این میزان
عدالت ،مقادیر تخصیص استانهای همدان ،زنجان ،قزوین و تهران به
ترتیب  12/1 ،19/1 ،29/2و  11درصد نسبت به گزینه  2تغییر یافت،
در حالیکه سایر استانهای واقع در این حوضه تغییرات قابل توجهی
نداشتند .مقایسه مقادیر سود فعالیتهای صنعتی و کشاورزی در اجرای
گزینههای  2 ،1و  9نشان میدهد که در هنگام برقراری عدالت سود
فعالیتهای صنعتی استان زنجان بیشترین تغییرات کاهشی و استان
همدان دارای کمترین تغییرات افزایشی است .همچنین در هنگام
برقراری سود فعالیتهای کشاورزی استان قزوین بیشترین تغییرات
کاهشی و استان همدان کمترین تغییرات افزایشی را دارد.

با مقایسه شرایط گزینه  2و  ،9برنامهریزان و مدیران باید  16/5درصد
عدالت را برای رسیدن به باالترین سود اقتصادی از دست دهند تا
میزان بهرهوری اقتصادی  12/1درصد افزایش یابد .همچنین مدیران
حوضه باید از  11/1درصد سود اقتصادی که در گزینه  2بدست
میآورند ،صرفنظر کنند تا بیشترین عدالت مطابق با گزینه  9در میان
ذینفعان حوضه برقرار شود.
یکی از معیارهای ارزیابی عدالت در یک جامعه کاهش اختالف بین
حداکثر و حداقل سود در آن جامعه است ،بنابراین برای ارزیابی این

Table 7- The values of decision variables and economic benefit in option 3

جدول  -2مقادير متغیرهای تصمیم و سود اقتصادی در گزينه 9
Unit: Mm3

Unit: Million Rials
EB industrial
38419.6
5553.9
5727.0
145932.5
79645.8
7791.9
17285.1
16244.1
316599.9

EB agricultural
1248004.4
509960.5
194679.5
1152119.6
862727.1
125399.2
883402.9
183684.1
5159977.4

Q industrial
4.6
0.3
0.3
11.6
1.2
0.6
0.2
0.6
19.5

Q agricultural
800.5
358.4
146.6
862.4
642.4
84.7
276.6
64.9
3236.4

Surface allocation
1099.5
486.2
136.6
494.2
438.3
41.5
405.3
93.6
3195.2
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province
Guilan
East Azarbaijan
Ardabil
Zanjan
Kordestan
Hamedan
Qazvin
Tehran
Total

استانهای ذینفع در شکل  2نشان میدهد که در هنگام افزایش یا
کاهش مقدار آب در دسترس ،مقدار آب تخصیص یافته بین ذینفعان
نیز به نسبت حداکثر نیاز آبی و میانگین سود اقتصادی استان مربوطه
افزایش یا کاهش مییابد .با توجه به جدول  2اگر آب در دسترس 19
درصد کاهش یابد بهرهوری اقتصادی و عدالت به ترتیب  9/2و 90/9
درصد نسبت به شرایط سناریوی مرجع کاهش مییابد و برعکس اگر
مقدار آب در دسترس  19درصد افزایش یابد ،بهرهوری اقتصادی و
عدالت به ترتیب  12/5و  17/9درصد نسبت به شرایط سناریوی مرجع
افزایش مییابد.

به طور کلی ،گزینه  2شرایط ناعادالنهای را در حوضه ایجاد میکند و
باعث ایجاد درگیری بیشتری بین ذینفعان حوضه در راستای توسعه
نسبت به گزینه  9میشود .گزینه  9به برقراری عدالت در برنامهریزی
تخصیص آب تاکید دارد که این میتواند فرصتهایی را برای ذینفعان
استانهای زنجان ،قزوین و همدان فراهم کند .اگرچه در صورت اجرای
این گزینه عدالت تا حد زیادی اصالح میشود اما میزان بهرهوری
اقتصادی به میزان قابل توجهی کاهش مییابد .در حالیکه اقتصاد
نقش مهمی در توسعه یک منطقه دارد و مدیران نمیتوانند به طور
کامل آن را نادیده بگیرند .از طرف دیگر برای اصالح توسعه در حوضه
آبریز سفیدرود مدیران نباید فقط عدالت را در نظر بگیرند .بنابراین بهتر
است گزینه  1برای برنامهریزی انتخاب شود زیرا نگرش متعادل این
گزینه همزمان با بررسی سود اقتصادی هر یک از ذینفعان برقراری
عدالت را نیز در بین آنها در نظر میگیرد.

مقایسه شرایط سناریوی  2با سناریوی مرجع نشان میدهد که هر چه
میزان درصد تلفات انحراف آب بیشتر شود میزان سود بهرهوری و
عدالت کاهش مییابد و بالعکس .همچنین مقایسه مقادیر تخصیص
هر یک از استانهای ذینفع در شکل  5نشان میدهد که در هنگام
افزایش  9درصدی و کاهش  29درصدی تلفات انحراف آب نسبت به
شرایط سناریوی مرجع ،مقدار آب تخصیص یافته بین ذینفعان نیز به
نسبت حداکثر نیاز آبی و میانگین سود اقتصادی استان مربوطه به
ترتیب افزایش و کاهش مییابد .اگر درصد تلفات انحراف آب  10درصد
در نظر گرفته شود ،بهرهوری اقتصادی و عدالت به ترتیب  16/2و 6/2
نسبت به شرایط سناریوی مرجع افزایش مییابد و اگر درصد تلفات
انحراف آب  10درصد در نظر گرفته شود ،میزان بهرهوری اقتصادی
و عدالت به ترتیب  5/2و  22/2نسبت به شرایط سناریوی مرجع کاهش
مییابد .جزئیات مربوط به ارزیابی اقتصادی در جدول  5آورده شده
است.

آنالیز حساسیت :بررسی وضعیت آبی حوضه آبریز سفیدرود نشان
میدهد که در بعضی از دورهها مقدار آب در دسترس افزایش و در
بعضی از دورهها کاهش مییابد .بنابراین با توجه به اینکه میزان آب
در دسترس عامل اصلی استراتژی تخصیص و مدیریت آب در سطح
حوضه است ،بهتر است مدل بهینهسازی توسعه داده شده در این
مطالعه برای شرایط مختلف آب در دسترس تحت عنوان سناریو  1نیز
اجرا شود .به این ترتیب ،در سناریوی  1افزایش و کاهش  19درصدی
آب دردسترس مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین هنگام انحراف آب
به استانهای ذینفع ،بخشی از آب به صورت تلفات آب از دست میرود
که به نوع مدیریت حوضه بستگی دارد .در ادامه ،برای بررسی پارامتر
میزان تلفات حوضه سناریوی  2مورد بررسی قرار میگیرد که در این
سناریو ،میزان تلفات  10درصدی و  10درصدی ارزیابی میشود.
تخصیصهای مربوط به گزینه  1که در آن میزان تلفات انحراف آب
 99درصد است ،به عنوان سناریوی مرجع در نظر گرفته میشود .نتایج
حاصل از اجرای سناریوها در جدولهای  2و  5آورده شده است.

 -1نتیجهگیری
در این مطالعه برای رسیدن به عدالت و بهرهوری اقتصادی ،مدل
برنامهریزی تخصیص آب چندهدفه در حوضه آبریز سفیدرود به منظور
کاهش درگیریهای آبی بین استانهای ذینفع در این حوضه توسعه
داده شد .در این مدل بهینهسازی ،عدالت ،بهرهوری و همچنین پایداری
زیستمحیطی به طور همزمان مورد بررسی قرار گرفت .برای حل مدل
بهینهسازی چندهدفه از الگوریتم فراکاوشی  NSGA-IIاستفاده شد.

مقایسه شرایط سناریوی  1با سناریوی مرجع نشان میدهد که هر چه
مقدار آب در دسترس بیشتر شود میزان سود بهرهوری و عدالت افزایش
مییابد و بالعکس .همچنین مقایسه مقادیر تخصیص هر یک از

Table 8- The values of objective functions in Defined scenarios

جدول  -8مقادير توابع هدف در سناريوهای تعريف شده
40% Loss Rate

10%Loss Rate

0.85AW

1.15AW

baseline

Objective Function

0.272

0.209

0.281

0.202

0.208

G

0.170

0.281

0.184

0.220

0.185

EBE
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Fig. 8- The values of water allocation in scenarios of available water

شکل  -8مقادير تخصیص آب در سناريوهای آب در دسترس

Fig. 9- The values water allocation in scenarios of water diversion loss rates

شکل  -6مقادير تخصیص آب در سناريوهای درصد تلفات انحراف آب
Table 9- Comparison of economic evaluation in defined scenarios

جدول  -6مقايسه ارزيابی اقتصادی سناريوهای تعريف شده
)𝐬𝐥𝐚𝐢𝐫 𝐧𝐨𝐢𝐥𝐢𝐌 𝟔𝟎𝟏 ×( optimal economic benefit
40%Loss Rate

10%Loss Rate

0.85AW

1.15AW

baseline

1.2
0.5
0.2
1.2
0.8
0.1
0.7
0.2
4.9

1.4
0.5
0.2
1.2
0.8
0.1
0.8
0.2
5.2

1.2
0.4
0.1
1.1
0.6
0.1
0.6
0.2
4.4

1.3
0.5
0.2
1.5
0.7
0.1
1.0
0.3
5.7

1.3
0.5
0.2
1.3
0.9
0.1
0.9
0.1
5.4

سپس برای ایجاد تعادل بین بهرهوری اقتصادی و میزان برقراری
عدالت از بین مجموعه جوابهای بدست آمده از مدل بهینهسازی،
بهترین جواب انتخاب گردید .ارائه نتایج مدل بهینهسازی به صورت
مجموعه جواب ،تصمیمگیرندگان و برنامهریزان حوضه آبریز مورد

province
Guilan
East Azarbaijan
Ardabil
Zanjan
Kordestan
Hamedan
Qazvin
Tehran
Total

بررسی را یاری میرساند تا بر اساس شرایط حوضه و اولویتهای مورد
نظر بتوانند بهترین تخصیص را با توجه به معیارهای بهرهوری
اقتصادی و برقراری عدالت در بین ذینفعان حوضه و همچنین با توجه
به شرایط توسعه کشاوزی و صنعتی استانهای ذینفع در نظر بگیرند.
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 افزایش بهرهوری،با توجه به اینکه هدف تخصیص آب در این مطالعه
اقتصادی و برقراری عدالت بود بنابراین در انتخاب بهترین جواب بهینه
از بین مجموعه جوابهای بدست آمده باید این دو معیار به صورت
 از بین سه گزینه1  گزینه، به این ترتیب.تعادلی در نظر گرفته شود
پیشنهادی به عنوان بهترین جواب انتخاب شد؛ زیرا این گزینه همزمان
،با بررسی سود اقتصادی ایجاد شده در هر یک از استانهای ذینفع
.برقراری عدالت در بین استانها را نیز در نظر میگیرد
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