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تاریخ پذیرش مقاله1393/4/21 :

تاریخ وصول مقاله1392/11/20 :

چكیده

پیامدهای اجتنابناپذیر سیر افزایشی تقاضای آب و کاهش منابع ،موجب اعمار سیاستهای مختلف مدیریتی بهه منظهور رسهیدن بهه
بهینهترین میزان تخصیص آب شده است .محیطزیست بهمنزلۀ یکی از عناصر اصلی نیازمند آب ،همهواره پهذیرای خسهارات ناشهی از
تخصیصنیافتن منابع آبی بوده است .هدف از این پژوهش ،بررسی و انتخاب سیاستهای پایدار تخصیص آب بهه ذینفعهان مختلهف
است به طوری که آب با کیفیت و میزان مناسب برای ادامۀ حیات پیکرۀ آبی در دسترس باشد و اهداف اقتصادی هر یک از ذینفعهان
نیز تأمین شود و بین ذینفعان و محیطزیست (پیکرۀ آبی) توافش به وجود آید .بدین منظور ،محیطزیست بههمنزلهۀ آببهر مسهتقل در
مدر بهینهسازی الگوریتم ژنتیک و بازیکن مستقل در بازیهای همکارانه لحاظ شده است .در این مطالعه ،حوضهۀ آبریهز زاینهدهرود و
باتالق گاوخونی بهمنزلۀ منابع ارزشمند اکولوژیک و آبی کشور که تأمینکنندۀ نیازهای آبی مانند شرب ،صنعت و کشاورزیاند ،انتخاب
شدهاند .هدف از این تحقیش تأمین همزمان بیشترین بهرهوری اقتصادی و برقراری حداقل شهرایط مطلهوب تهأمین آب بهرای تهاالب
است .تخصیصی که تأمین حداقل نیاز آبی تاالب برابر  140میلیون متر مکعب در سار در آن لحاظ شود ،ایدهآرترین رویکرد است .بها
وجود این ،در نتیجۀ اعمار سناریوهای مختلف با متدولوژی پیشنهادی این تحقیش ،سناریویی که حداکثر نیاز ذینفعان را تهأمین کنهد،
برتر از سایر رویکردهاست ،به صورتی که  87/3درصد نیاز آبی تاالب برای حفظ شرایط مطلوب آن تأمین میشود .از طرف دیگهر ،بها
تخصیص آب به سایر ذینفعان ،سود تخصیصی به بخشهای کشاورزی ،صنعت و محیطزیست در این رویکرد بیشترین میزان خود را
دارد و به ترتیب برابر با  622/55 ،2057/38و  208میلیون دالر در  10سار است.
کلیدواژه

بهینهسازي ،تئوريبازيها ،تخصیص ،حقابة محیطزيست ،زايندهرود.

 .1سرآغاز

ژنتیک و اازای

در سس هسی اخیر سمسیل برای استفسدک از م هسی الگاتریتم

مهن سی از جمله مهن سی د منمر د ک است Wardlaw

ژنتیک برای بهینهسسزی در سیستمهاسی مناسبع د ااازای

و  Sharifدر سس  1999از ستاناسیی هاسی الگاتریتم ژنتیاک

یساته است از مهمسرین ملسل،سش در این زمینه میساتان باه

باارای بهاارکباارداری در زمااسن واق ،ای باارای یااک سیسااتم

س قیقسش زیر ادسرک رد

سربردهسی ن در زمینه هسی مختلف علتم

چهسرمخزنه استفسدک ردن

ه حسول سالش ن هس پایباردن

س قیقااسش  Goldbergدر سااس  1989و Michalewicz

به این سه نکته بتد 1 :الگتریتم ژنتیک به امت سن سیسسات

هاسی ج یا ی از الگاتریتم

خروجی اولیه نیسز ن ارد  2به سسنی ستانسیی حال مساسئل

در سس  1992به ارائۀ ویرای

* نتیسن ک مسئت  :تلفن تماس61113578 :

Email: niksokhan@ut.ac.ir
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غیرخلی را دارد و  3الگتریتم ژنتیاک مایستانا چنا ین
راکحل ه نزدیاک باه مقا ار بهیناه اسات را ستلیا

نا

 1995روش ج ی ی بس عناتان نت لئتلات

نرماس دا ک را

برای سخصیص عتای حسول از همکسری بین بسزیکنسن یک

 Salemiو  Murray-Rustدر سس  2002و  Ardakanianدر

بسزی ارائه ردن

سااس 2005ا در حتضااۀ زایناا کرود بااس ستجااه بااه اینکااه

منظتر سخصیص هزینه هسی پروژۀ استفسدۀ مما د از د در

امکسنسنمی سأمین د برای نیسزهسی داردا شاسورزی و

منلقااۀ سلیفرنیااسی جنااتبی اسااتفسدک و نتااسیج ن بااس نتااسیج

ون،ت از چسل هسی م یریت مناسبع د در بلن ما شا باه

روشهسی پیشین مسنن نت لئتلت

و ارزش دسپلی مقسیساه

واسلۀ ستس،ۀ اقتصسدی -اجتمسعی استا به ارزیسبی ساأمین

د ا ک اساات  Roeو Diaoدر سااس  1997در ملسل ،اۀ بااین

سس نۀ د برای نیسزهسی بی پسییندست س و بس استفسدک از

سیسستهسی قیماتگاذاری د و اقتصاسد حتضاه ارسباسط

بیالن بی مخزن برای سنسریتهسی مختلاف ردا سقسضاسی

برقرار و نتسیج را س لیل ردن طب س قی ا بسته به انا ازۀ

دا پرداختهان در ایان ملسل،اسشا ما ساسزی دقیا سار

ظرایت (نسبی) بخا

مصارف ننا ۀ دا اناتاع مختلاف

حتضۀ بریز بس در نظر گراتن ستزیع مکسنی نقسط بردادت و

سیسستهسی قیماتگاذاری د از طریا

مصرف دا به عالوک بردادت از بختان هسا امکسن ارزیاسبی

است هم اثر م بت و هم منفی ناه سنهاس روی اقتصاسد یاک

و یصسار امکاسن ساأمین د را در دارایو مختلاف بارای
سصمیمگیران اراهم می ن
 Rogersدر سس  1969برای اولین بسر از یاک رویکارد
مبتنی بر نظریهبسزی در زیرحتضاۀ Gangs-Brahmapootra

ه دسمل دباران مختلفای از دو شاتر هنا و پس ساتسن
اسااتا اسااتفسدک اارد نتااسیج س قیاا ارائااۀ یااک سااری
استراسژیهسیی است ه میستانن بستر زم برای همکاسری
این دو شتر را ااراهم و ساتد زیاسدی را متتجاه هار دو
دبر نن  Defournaudدر سس 1982ا از نظریهباسزی در
هر دو حتضۀ  Columbiaو  Lower Mekongاستفسدک ارد
و نشسن داد ه منف،ت دوجسنبه همتارک بهتارین و اسراسرین
م،یسر برای سنم
در نهسیات یاک ما

همکسری در حتضه هسی بریاز نیسات
برنسماهریازی چن ه ااه بارای حاال

منسقشسش متجتد در م یریت و برنسمه ریزی منسبع بی ارائاه
د ک است
 Dinarو  Wolfدر سس  1994از نظریهباسزی هاس بارای
ارزیسبی ایا ۀ سماسرش هیا روسکنتلتژی و انتقاس د باین
حتضه هسی شترهسی همسسیه استفسدک رد در این ملسل،اه
نهاااس ساااالش ردنا ا چاااسرچتد مفهاااتمی جاااسمع و
واقعبینسنهسری را ه دربر گیرن ۀ هر دو مسائلۀ اقتصاسدی و
سیسسای بسدا ا ارائاه ننا  Lejano and Davosدر ساس

بارای سبیاین روش ارائاه دا کا از ن باه

منلقها بلکه اقتصسد ل حتضه دادته بسد
نشسن دادن

دباران ممکان
نهاس همچناین

ه دو دبر ممازاا باه یکا یگر وابساته انا و

سیسستهسی قیمتگذاری یکی روی دیگری ساأثیر ختاها
گذادت
 Ganjiو همکسران در سس  2007از م
احتمس سی ن

باسزی پتیاسی

بس اطالعسش سمل برای بررسی اختالف باین

مصرف نن گسن د حتضۀ بریز زاین کرود استفسدک ردنا
مقسیسۀ نتسیج این م

بس ساسیر روش هاسی بهارکبارداری از

مخزن مسنن برنسمهریزی پتیسی احتمس سی بیازینا الگاتریتم
ژنتیک متتالی و رگرسایتن برنسماهریازی پتیاس بیاسنگر ایان
مللب بتد ه در وترش سیسست گاذاری مخاسزن بای باس
بین هسی بهدست م ک از نظریهبسزیهسا میستان به س،سمالش
بین مصرف نن گسن و ادارک نن گسن مخزن و اولتیات هاسی
هر یک از نسن ستجه رد  Madaniدر سس  2010به سبیین
مزایسی به سرگیری نظریهباسزی هاس بار روش هاسی مرساتم
بهینهسسزی در مسسئل برنسمهریزی و سیسساتگاذاری مناسبع
د و م یو زیست پرداخت وی بس اساتفسدک از س،ا ادی از
بسزی هسی غیرهمکسرانۀ مرسبو باس مناسبع دا ضامن مارور
میزان و ن تۀ سربرد نظریهبسزی هس در م یریت مناسبع د و
حل اختالاسش ایمسدد کا به سشریص سسختسر پتیاسی مساسئل
مرسبو بس منسبع د و اهمیت ستجه به مسیر سکسمل بسزی هاس
در ملسل،ۀ چنین مسسئلی پرداخت
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 Madaniدر سس  2011بس به سرگیری رودی مبتنای بار

هر سنسریت برای هر بسزیکن را مشخص می ن و نهسیتاسً باه

و نا  -هاسریزانی باه

سصمیمگیرن گسن اجسزۀ انتخسد باس گاسهی بیشاتر از نتاسیج

بررسی امکسن دکلگیری همکسری و ستااا باین ممریاسن

سصمیم و بسزخترد ن نسابت باه هار یاک از بسزیکناسن را

پروژک هسی بر بی غیردولتی و گروک هسی ذی نفعا باه ویاژک

میده همچنینا این قسبلیت را دارد ه بس سسیر روشهاسی

طرا اران م یو زیساتا در اراینا سم یا مماتز مما د

برنسمهریزی منسبع د مقسیسه دتد یس به انتخسد یکی از این

بهرکبرداری از نیروگسک هسی بر بی اق ام رد وی از اسصس

روش هس برای سصامیم گیاری ماک نا ا اماس قاتیسارین

بسزیهس به یک یگر و گسترش م ا ودۀ جاتادهاسی قسبال

عملکرد ن در نشاسندادن مزیاتهاسی داداتن یاس ن اداتن

چسنهزنی ارائهد ک

همکسری بین بسزیکنسن است وجه سمسیز این س قی نسابت

استفسدک رد همچناینا وی باه بررسای امکاسن اساتفسدک از

به سسیر ملسل،سشا ورود بخ

م یوزیست بهمنزلۀ باسزیگر

پ ی ۀ سغییر اقلیم و ثسر ن بهمنزلاۀ انگیازکای بارای ایماسد

مستقل سأمین د برای سس د در حکم پهنۀ بی ارزدمن از

همکسری بین بسزیکناسن و سساریع اراینا چسناهزنای بارای

ل سن م یوزیست و ا تلتژی است

راکحلهسی چسنهزنی همکسرانۀ نا

قبت و مفهتم بسخت استراسژیک در م

دریسات ممتز مم د پرداخت  Abrishamchiو همکاسران

در س قی حسضر بس ستجه به دستسوردهسی پژوه

هاسی

در سس  2011باس اساتفسدک از نظریاهباسزیهاسی همکسراناها

پیشین و بررسی حتضۀ بریز زاین کرودا ابت ا به بهینهسسزی

رهیساتی برای سخصیص بهینۀ د بین سه استسن ذربسیماسن

سخصیص د خروجی از مخازن سا باه دباران داسمل

درقیا غربی و ردستسن در حتضۀ بریاز دریسچاۀ ارومیاه

دردا ون،تا شسورزی و م یوزیست بس استفسدک از م

ارائه ردن از جمله پیسما هسی ااازای

سقسضاس و اسه

بهینه سسزی الگتریتم ژنتیک پرداختاه مایداتد ساوسا باس

منسبع مختلف طبی،ی به ویژک منسبع دا بروز منسقشاسش بار

بر ورد ستد اقتصسدی هار یاک از دبارانا باس اساتفسدک از

سر سخصیص منسبع است ناسن از برخای مفاسهیم اسسسای

بسزیهسی همکسرانه به بررسی اقتصسدی س،سمال دباران در

نظریهبسزیهسی همکسراناه از جملاه مفاسهیم هساتها ارزش

حتضه پرداخته و منساع ن برای هر یک س،یین میدتد

دااسپلی و گاارای

سااتسنهای باارای س لیاال مااتارد ممکاان

همکسری بین دبران استفسدک ردن
بررسی ملسل،سش پیشین نشسن میده بس ستجه به مسهیت
سئتریبسزیهس ه دانشی بارای سصامیمگیاری در دارایلی
اساات ااه اس تترهااسی مت،اا د روی عملکاارد بسزیکنااسن
سأثیرگذارن ا استفسدک از این ابزار برای سصمیمگیری در زمینۀ
سیسست گذاری هسی منسبع د بسیسر منسسب بتدک اسات اه
س ،د انمسم پژوه

هسی مرسبو گتیسی ایان مللاب اسات

همچنینا استفسدک از این سئاتری متجاب واضاصسار دا ن
درایو حس م بر حتضه پی

و پس از اعمس سیسست هاسی

م یریتی و بررسی عملکرد هر یک از بسزیکنسن طی اعماس
سیسست هسی مزبتر مایداتد باس ستجاه باه پاژوه هاسی
انمسمد کا استفسدک از سئتریبسزی هس قتش هس و ضا،ف هاسی

 .1 .1حوضۀ آبریز زایندهرود
حتضۀ بریز زاین ک رود بس وس،تی بای

از  40هازار یلاتمتر

مربع در مر ز ایران واقع د ک است ه استسنهسی اوفهسنا یزد
و چهسرم س بختیسری را دربر میگیرد رودخسنههسی مستقر در
این حتضه اغلب اصلی و سیالبیان و رودخسنههسی دائمی پر
د ماای در ن جریااسن دارناا زایناا کرود ااه یکاای از
رودخسنههسی دائمی و مهم شتر و مهمسرین پیکرۀ بای ایان
حتضه است از تکهسی زاگر

سرچشمه میگیرد و پاس از

طی مسیر و سیراد ردن زمینهاسی شاسورزی و ساأمین د
درد و مترد نیسز ونسیع مستقر در مسیرش و انمسم وظاسیف
مهم ا تلتژیک در انتهس به ساس د گاسوختنی واقاع در دار
حتضه ختم میدتد (دکل )1

878

دورة 40



شمارة 4



زمستان 1393

شکل  .1حوضۀ آبریز زایندهرود
(منبع)Nikouei, et al., 2012 :

د

دسرژ سفرکهسی بی همچنینا مسنع سب یلد ن منلقه به بیسبسن

طی دک سس گذدتها به علت استفسدۀ بای

از حا

زاین ک رود و مبتد بسرن گیهس در این حتضها این رودخسنه

است این بسسال از عتامل مهم سنظیم ننا ۀ اقلایم منلقاهای

در اصلهسی گرم سس همتارک بس مباتد د متاجاه باتدکا

اساات و نق ا

مهم ای در م ا ود ردن گرمااسی سسبسااتسن و

به گتنهای ه از اوفهسن سس سس د گسوختنیا مسهیات خاتد

ستاسنهسی گرد و غبسر منلقه ایفس می ن ()Vakili, 2006

را بهمنزلۀ رودخسنۀ دائمی طبی،ی از دست دادک است بسسال
گسوختنی سس د بزر ا معم و دتر است ایان ساس د
بینالمللی در نتانسیتن رامسر  1975به ثبت رسی ک است
سس د در نقلۀ خرو زاین کرودا در لبۀ غربای بیسباسنهاسی
االش مر زی ایاران واقاع دا ک اسات باسسال ا نتساسنسش
گستردکای از جریسنسش اصالی را سمرباه مای نا ( Coad,

 )2010و در وترش جسرید ن روانسدهسی سل ی به این
منلقه در زمستسن یخ میبنا د و در اواخار بهاسر یاس اوایال
سسبستسن خشک است ( )Mansoori, 1997این سس د نقا
مهم هی رولتژیکیا بیتلتژیکی و زیستم یلی در عملکرد
طبی،ی حتضۀ بی زاین کرود دارد و یاک منباع مهام بارای

 .2مواد و روشها
الگتریتم ژنتیک سکنیاک جساتمت و بهیناهساسزی قاتی باس
سربرد وسیع است ه بر اسس

اوتلی از سئتری سکسمل بنس

د ک است این سکنیک بس ستجه به سارعت زیاسد و قسبلیات
یساتن بیشینه و مینۀ ملل روی طیف وسی،ی از ستابعا در
بهینهسسزی مسسئل مهن سی سربرد زیسدی پی ا اردک اسات
در این الگاتریتم سا،ی بار ایان اسات اه باس جساتمتی
سصسدایا امس هتدمن انه در اضسی جتاد ستابعا باه سامت
جتاد بهینه سات دادک داتد الگاتریتم ژنتیاک از طریا
جستمتی سصسدای همهجسنبه در اضسی جتاد به واترش
متازی به نقسط بهینۀ ملل همگرا می داتد ایان الگاتریتم

تخصیص بهینۀ آب با استفاده از تئوریبازیهای همکارانه
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م

ودیتی برای سسبع بهیناهداتن کا م ال مشات پاذیری یاس

پیتستگیا ایمسد نمی ن و سنهس درط زم روی سسبع س ات

 =Rm,yحمم د خروجی از مخزن در مسک  mاز سس y

(میلیتن متر مک،ب)؛

بررسی ن است ه مق ار سسبع در نقسط مختلاف مشاخص
بسد ا لذا می ستان از این الگتریتم در مسسئل مختلف اعم از

 =Lm,yل د ازدستراته در اثر سبخیار در مخازن در
مسک  mاز سس ( yمیلیتن متر مک،ب)؛

خلیا غیرخلیا پیتسته یس گسسته و دارای م ا ودیت یاس
ب ون م ا ودیت بهارک گراات (نیاکساخن و راچیاسنا

 =Im,yورد جریسن بس دست به مخزن در مسک  mاز ساس
( yمیلیتن متر مک،ب)؛

 )1387دااکل  2نشااسندهنا ۀ ن ااتۀ بهینااهسااسزی در ایاان
پژوه

بس استفسدک از الگتریتم ژنتیک است

 =Sm,yحمم د مخازن در ماسک  mاز ساس ( yمیلیاتن
متر مک،ب)؛

روابو بیالن بی استفسدکد ک و سسبع ه ف باه واترش
خالوه عبسرشان از:

 =URm,yحمم جریسن بسقیمسنا ک در رودخسناه پاس از
اعمس سخصیصهس در مسک  mاز سس ( yمیلیتن متر مک،ب)؛
 =EVm,yمیاازان د ازدسااتراتااه در اثاار سبخیاار در

رابلۀ ()1
2

2
𝒎𝒊𝒏 𝒛 = ∑3𝑠=1 ∑𝑌𝑦=1 ∑12
𝑦𝑚=1(𝑑𝑠,𝑚,𝑦 − 𝐴𝑠,𝑚,𝑦 ) + 𝑂𝑚,

رودخسنه در مسک  mاز سس ( yمیلیتن متر مک،ب)؛

رابلۀ ()2
Sm+1,y = Sm,y + Im,y – R,y – Lm,y

رابلۀ ()3

−

∑3𝑠=1 ∑𝑌𝑦=1 ∑12
𝑦𝑚=1 𝐴𝑠,𝑚,

رابلۀ ()4

UR 𝑚,𝑦 = (0.9 × 𝑅𝑚,𝑦 ) −
)𝐸𝑉𝑚,𝑦 − Rm, y

𝑦𝑂𝑚,𝑦 = 𝑆𝑅𝐴𝑚,𝑦 + 𝑆𝑅𝐼𝑚,𝑦 + UR 𝑚,

در این م،سد ش ان یس  sنشسندهن ۀ دبار و انا یس
 mو  yبه سرسیب نمسیسنگر مسک  mو سس  yهستن
 =As,m,yمق ار د سخصیصی مسهسنه به دبار  sدر ماسک
 mاز سس ( yمیلیتن متر مک،ب)؛
 =ds,m,yنیسز بی مسهسنه به د بر  sدر مسک  mاز ساس y

(میلیتن متر مک،ب)؛

 =SRIm,yمیزان د بسزگشاتی نسدای از ا،سلیات بخا
ون،ت در مسک  mاز سس ( yمیلیتن متر مک،ب)؛
 =SRAm,yمیزان د بسزگشتی نسدای از ا،سلیات بخا
شسورزی در مسک  mاز سس ( yمیلیتن متر مک،ب)
دسیسن یسد وری است است بس ستجاه باه حساس باتدن
بخ

درد نسبت به سسیر سربرانا در این بخ

مترد نیسز ابت ا به طاتر سضامینی از خروجای سا

ال د
سار و

مااسبقی د بااین سااسیر ااسربران (واان،تا شااسورزی و
م یو زیست) ستزیع د ک است نیسز بی و ستزیع مسهسنۀ ن
برای سه دبار داردا وان،ت و شاسورزی در داکل 3
نشسن دادک د ک است

شکل  .2فلوچارت بهینهسازی در الگوریتم ژنتیک
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شکل  .3توزیع ماهانۀ نیاز آبی در حوضۀ زایندهرود
(منبع :کریمی و همکاران)1391 ،

بس ستجه باه روش پیشنهسددا ک در ایان س قیا ا بارای

میلیتن متر مک،ب د در سس به بسسال میدتدا به دسات

دستیسبی به بهترین حسلت م یریت منسبع د در حتضۀ م

ورد عمتمسً بنتتزهس در این عم به سختی به حیسش خاتد

بهینهسسزی بس  4رویکرد مختلف ه سفسوش نهس در س،ریف

ادامه میدهن ()Mahboubi, 1996; Moinian, 2000

م یوزیست استا اجارا دا ک اسات باه طاتر

رویکرد ستم دسمل سأمین یفیت مللتد سس د از نظر

نیسز بخ

خالوه رویکرد او دسمل سأمین جریسن زیساتی رودخسناه

 TDSاست به طتری ه د مترد نیسز بارای رقیا ساسزی

است ه بس استفسدک از روش سنسنت و دادکهسی قسبل دستر

 TDSبهمنزلۀ نیسز م یوزیسات اارض دا ک اساتا زیارا

برای زاین ک رود سأمین جریسن زیستی زاین ک رودا ساأمین د

وقتی یک ا تسیساتم د دایرین در م،ارض  TDSقارار

 2/06میلیتن متر مک،ب برای هر مسک از اصل هاسی سارد و

میگیردا سالمتی ن بس سه ی ج ی متاجه میدتد بررسی

 6/18میلیتن متر مک،ب برای هر ماسک از اصال هاسی گارما

اه رودخسناۀ زاینا کرود در

رودخسنه را در وض،یت عسد نه قرار میده

ه در ممماتع

اطالعسش یفی نشسن می دها
م

ودۀ تهوسیه -سگزی در م ل ایستگسک ورزنه بس غلظت

 50میلیتن متر مک،ب در سس د برای پیکارۀ بای ساأمین

 TDSمتتسو  9586میلیگرم در لیتر بهمنزلۀ نسمللتدسرین

می ن رویکرد دوم دسمل ساأمین حا اقل د ماترد نیاسز

منبع از نظر  TDSدر م

برای حف سس د بس ستجه باه ضارورش حفسظات و ساأمین

د دیرینا ح ستسنهای برای  TDSدارد ه سماسوز از ن

ح اقل درایو س اوم حیسش برای این ا تسیساتم ارزدامن

هزینه هسی زیستم یلایا اقتصاسدی و اجتماسعی سانگینی

بی در منلقها س وین د ک است ادامۀ حیسش طبی،ی بسسال

ختاه دادت بر مبناسی ملسل،اسش مشاسور یکام در قسلاب

به عم

ودۀ حتضه است هر ا تسیساتم

د بستگی دارد پاسیینسارین عما ممکان بارای

ملسل،سش بهنگسمسسزی طار جاسمع د شاتر در حتضاۀ

ا،سلیتهسی حیسسی ح ود  15سسنتیمتر است ایان عما را

گسوختنیا ساهم  TDSپسیاه و د سال ی در  TDSد

میستان بس  2/2متر مک،اب بار ثسنیاه اه متجاب ورود 75

حتضۀ مذ تر طب ج و  1س،یین د ک است

تخصیص بهینۀ آب با استفاده از تئوریبازیهای همکارانه
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جدول  .1دبی و میزان  TDSپایه و سطحی در ایستگاههای مختلف حوضۀ زایندهرود
حد بیشینۀ کاهش TDS

 TDSرواناب

()mg/Lit

()mg/Lit

175/9

نام ايستگاه

دبی پايه ()Lit/Sec

 TDSپايه ()mg/Lit

قل،ۀ دسهرخ

18958/4

221/4

181/3

پل زمسنخسن

12456/5

238/6

146/2

191/5

پل له

10938

312/5

161/5

203/3

پل ختاجت

9897/1

518

298/9

284/3

پل چتم

4023/9

753/5

263/7

331/9

ورزنه

10404/6

2208/3

897/8

845/6

منبع :مهندسین م اور ي م ()1382

 بس ستجه به اینکه عم ۀ د بسسال

بی ه برای سأمین یفیت منسسب در پیکارۀ بای باسقی

گسوختنی از

میمسن و برابر نیسز بی م یو زیست رویکرد ستم در نظار

زاین کرود سأمین میدتد از سسیر ورودیهسی د به

گراته د ک استا در مممتع  56میلیتن متر مک،ب در سس

ن ورفنظر د ک است

است در رویکرد چهسرما سأمین ح اقل د مترد نیسز برای

 به علت یکدستبتدن سیستم رودخسنه و سس د

عملکرد مللتد سس د مترد نظار اسات اه باس ستجاه باه

وض،یت یفی انتهسی رودخسنه م،رف یفیت د

س قیقسش انمسمد ک روی بسسال گسوختنی عملکرد مللتد

سس د ارض د ک است
 بس ستجه به میزان بردادت د از طری

سس د بس سأمین  140میلیتن متر مک،ب در سس اسفس ختاها

ونسیع و مصسرف دهری مبتد د در زاین کرود

ااتسد ه از این میزان  70درو برای حفسظت بسسال از خلر

پس از اوفهسن قسبل سأمل است بنسبراینا ح اقل

از میسن راتن و  30دروا ن بارای بهباتد عملکارد باسسال

جریسن زیستی مترد نیسز بس ستجه به ویژگیهسی این

گسوختنی مترد نیسز است ( سللسنیا  )1388ایان میازان د

بخ

سأمین نن ۀ عم  30سسنتیمتری برای بسسال اسات اه ایان

)1996; Moinian, 2000

دسیسن یسد وری است برای بهینهسسزی در رویکاردهاسی
بس از ارضیسش زیر استفسدک د ک است:
 برای بررسی یفیت د در طت رودخسنه و سس د
دتری د ه
د ک است

ین ۀ پسیستسری استا در نظر گراته

سخمین زدک و به سسیر قسمتهس س،میم دادک

د ک است

عم بهینه برای زنا گی متجاتداش بازی (ماسهیا بنتاتز)ا
پرن گسنا گیسهسن و پستسن اران تچک اسات ( Mahboubi,

شسورزیا

در اراین سصمیمگیریا چنسنکه س ،اد سصمیمگیرنا گسن
بی

از یک نفر بسد ا سصامیمگیاری باس مشاکالسی هماراک

ختاه ا بااتدا زیاارا ااااراد مختلااف اه ا افا دی ا گسکهااس و
اولتیتهسی متفسوسی دارن و سصمیم نهسیی بسی به گتناهای
بسد

ه لیۀ این اختالف نظرهس در ن ل اسن دا ک بسدا

یکی از روشهسی حل اختالف بر پسیۀ سئتریبسزیهس استتار
است در این س قی از سئتریباسزی هاسی همکسراناه بارای
بررساای داارایو حااس م و مقسیس اۀ رویکردهااسی ذ رد ا ک
استفسدک د ک اسات مراحال زم بارای انماسم یاک باسزی
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همکسرانه در حتضه هسی بریز بس چن دبار باه قارار زیار
است:

بنس بر س،ریف مقا ار بایعا التی و بار اساس

س،ریاف

هستها بس س،یین ح اقل مق ار )e(S,xا مقسدیر باردار جاتاد

 س،یین بسزیکنسن؛
 بررسی لیۀ ائتالفهسی قسبل سشکیل از مممتعه
بسزیکنسن؛

 م سسبۀ مق ار سسبع مشخصه برای هر ائتالف بس
برنسمهریزی منسبع د؛

استفسدک از نتسیج م

 بررسی وجتد یس نبتد هسته؛
 استفسدک از روش منسسب برای سخصیص عتای یک
ائتالف به هر یک از بسزیکنسن
چنسنکه مممتع هزینۀ یک ائاتالف  Sبرابار ) c(Sو )c(i

( )xiس،یین ختاه د
 .2 .2روش Weak Nucleolus
این روش میزان بیع التی متتسو مقا ار ااازای

هزینۀ بسزیگران یک ائتالف  Sنسبت به ممتمع هزیناههاسی
سخصیصیساته به بسزیگران ن ائتالف است بنسبراینا میازان
بیع التی به دکل زیار س،ریاف مایداتد ( Wang et al.,

:)2008
رابله ()7
|𝑆|𝑒(𝑆, 𝑥) = (𝑣(𝑠) − ∑𝑖∈𝑆 𝑥𝑖 )/

بسد هزینۀ بسزیگر  iدر حسلتی است ه در ائتالف دار ت
نمی ن ب ین سرسیب ستد حسول از یاک ائاتالف عباسرش

حا اقل

در م،سدلۀ باس ا │ │Sبرابار س،ا اد دار ت ننا گسن در
ائتالف  Sاست بس ایان س،ریافا بارای دساتیسبی باه باردار

است از:

جتاد میبسیست مق ار ) e(S,xرا مینه رد

رابلۀ ()5
𝑣(𝑆) = ∑𝑖∈𝑆 𝑐(𝑖) − 𝑐(𝑆) ≥ 0

از بسزیهسی همکسرانه ه بر پسیۀ هسته ان مایساتان باه
روشهسی مختلفی مسنن Weak Nucleolusا  Nucleolusو
 Proportional Nucleolusادسرک رد در ادامه هار یاک از
این روشهس به طتر مختصر ستضیص دادک میدتن
 .1 .2روش Nucleolus
در روش هسی بار پسیاۀ هساتها میازان بایعا التی س،ریاف
میدتد باردار جاتاد در ایان روشا بارداری اسات اه
مترین میازان بایعا التی امکاسنپاذیر را باه ازای سماسمی
ائتالفهس دسمل بسد میزان بی ع التی ائتالف  Sو بردار xا
طب م،سدلۀ زیر س،ریف میدتد (:)Wang et al., 2008
رابلۀ ()6
𝑖𝑥 𝑆∈𝑖∑ 𝑒(𝑆, 𝑥) = 𝑣(𝑠) −

 .3.2روش Proportional Nucleolus
در این روش میزان بیع التی به دکل زیر س،ریف میداتد
(:)Wang et al., 2008
رابله ()8
│𝑆|𝑣𝑒(𝑆, 𝑥) = (𝑣(𝑠) − ∑𝑖∈𝑆 𝑥𝑖 )/
بس این س،ریفا برای دستیسبی به بردار جتاد بسی مق ار
) e(S,xرا مینه رد
دکلهسی  4سس  7نشسندهن ۀ ستزیع مسهسنۀ سخصیص باه
بخاا

م اایوزیساات و نیااسزهااسی ن در هاار یااک از

رویکردهسست همچنینا در ج و 2ا درو سأمین نیسز هر
یااک از دبااران و میاازان سخصاایصهااسی سااس نۀ د در
رویکردهسی مختلف وردک د ک است

تخصیص بهینۀ آب با استفاده از تئوریبازیهای همکارانه
ندا اکبری و همکاران
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شکل  .4تخصیص محیطزیست در رویکرد اول (درصد تأمین نیاز برابر  100درصد)
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شکل  .5تخصیص محیطزیست در رویکرد دوم (درصد تأمین نیاز برابر  98درصد)
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شکل  .7تخصیص محیطزیست در رویکرد چهارم (درصد تأمین نیاز برابر  87/3درصد)

جدول  .2نیاز و تخصیص به هر یک از آببران در رویکردهای مطالعاتی

سخصیص شسورزی
میلیتن متر
مک،ب

درو

سخصیص ون،ت
میلیتن متر
مک،ب

درو

سخصیص م یوزیست
میلیتن متر
مک،ب

درو

نیسز بی سس نه

1167

-

91/16

-

-

-

رویکرد او

952/2

81/6%

82/1

90%

65

100%

رویکرد دوم

900/8

77/19%

81/5

89/4%

68/6

98%

رویکرد ستم

938/8

80/45%

82/7

90/6%

47/7

85%

رویکرد چهسرم

893/1

76/5%

82/4

90/45%

122/3

87/3%

سخصیص نسعسد نه

987/25

84/6%

89/4

98%

-

-

به علت گستردگی حتضۀ بریز ماترد ملسل،اه و س،ا د

استفسدک از قیمت خری سضمینی اعالمد ک از ساتی وزارش

لینگر بر رون ملسل،ه حاس م اسات و هار

باه طاتر

ذی نف،سنا دی

جهسد شسورزی ستد بی مربتط باه ایان بخا

دسته از ذینف،سن بس یک عنتان لی ممزا از م ل استقرار و

متتسو بس وزندهی به هر یک از م صات ش باس ستجاه باه

نتع خسص ن در نظر گراته د ک انا باس ستجاه باه نتاسیج

سلص زیر شت در این حتضه م،سد  0/235د ر بار متار

بهینااهسااسزی باارای م سساابۀ سااتد دبااران شااسورزیا

مک،ب بر ورد د ک است برای م سسبۀ میزان ساتد بخا

م صت ش دسخص حتضه بر مبنسی س قیقسش انماسمدا ک

ون،ت بس ستجه به دسخص قراردادن وانسیع ذود هان در

دسمل چهسر م صت اولی گن ما جتا سیبزمینی و بارنج

حتضااه ااه اواالیساارین اسااتفسدک نناا ۀ د واان،تی و

اسات ()Gohari et al. 2013; Morid and Massah, 2004

ستد ورسرین ون،ت حتضه است بس استفسدک از میزان ساتد
اورا

همچنینا دسخص بهرکوری  CPDدر حتضۀ زاین ک رود باه

اعالمد ک از ستی در ت هاسی ذیرباو در باتر

مقس ش مرسبو مراج،ه د ک اه بار مبناسی س قیقاسشا ایان

بهسدار ایرانا متتسو ستد بی مربتط به این بخ

مق ار برابر  0/6در این حتضه در نظر گراته د ک است باس

متتسو م،سد  0/673د ر بر متر مک،ب بر ورد د ک است

به طاتر
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در اقتصسد م یو زیست ستد حسول از این مناسبع برابار باس

حس ش مختلف از جمله درایو سس بی نرمس  208میلیتن

سمسیل پرداخت مسلی بسزدی نن گسن از م ل و سسیر ساسنی

د ر در  10سااس باار ورد دا ک اساات ( Nikouei et al.,

ه در استفسدک از این منسبع ذینفع انا و باه وارف هزیناه

 )2012در ج و  3میازان مصارف د و ساتد نسخاسلص

برای حف خا مسش ن سمسیال دارنا ا ارزیاسبی مایداتد

سخصیصی به هر دبر در هر رویکرد در  10سس بس درایو

نمتنههسیی از امکسناسش سفری ای مایساتان باه ماسهیگیریا

بی نرمس نشسن دادک د ک است

ن

برای سربران وان،ت و شاسورزی هزیناۀ دار ت در

قسیقرانیا مشاسه ۀ منظارکا مقصا گردداگری و مسننا

ادسرک رد ( )Haab and McConnell, 2002ایان امکسناسش

ائتالف هس برابر خسسرش نسدای از اسوالهگاراتن از حسلات

بهمنزلاۀ خا مسش عماتمی در ساه گاروک از جملاه :الاف)

ب ون سخصیص د به م ایو زیسات و هزیناۀ زم بارای

دا د) خا مسش

ایمسد سکنتلتژی هسی م رن برای واراهجاتیی در مصارف

مستقیم ارائهد ک از طری رودخسناه در امتا اد رودخسناها و

د در نظاار گراتااه دا ک اساات نتااسیج انمااسم بااسزیهااسی

) خ مسش غیرمساتقیم ارائاه از طریا ساس د مای ستانا

همکسرانه در دکل هسی  8سس  11برای هر یک از رویکردهاس

خ مسش غیرمستقیم ارائهدا ک از طریا

نشسن دادک د ک است

طبقهبن ی داتد ارزش اقتصاسدی باسسال گاسوختنی را در

جدول  .3سود ناخالص آببران در هر رویکرد

رويکرد دوم

رويکرد اول

رويکرد چهارم

رويکرد سوم

مصرف آب

سود

مصرف آب

سود

مصرف آب

سود

مصرف آب

سود

(میلیون متر

(میلیون

(میلیون

(میلیون

(میلیون متر

(میلیون

(میلیون

(میلیون

مکعب)

دالر)

متر مکعب)

دالر)

مکعب)

دالر)

متر مکعب)

دالر)

شسورزی

8759

2057/89

9182/32

2157/34

8652/6

2032/89

8756/8

2057/38

ون،ت

924/17

622/47

924/21

622/49

923/61

622/09

924/3

622/55

م یوزیست

985/05

117/26

890/71

106/03

1044/98

124/4

1747/2

208

بهرهبردار
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شکل  .9مقایسۀ سودهای هر یک از بازیکنان در بازی همکارانه و حالت عادی در رویکرد دوم

شکل  .10مقایسۀ سودهای هر یک از بازیکنان در بازی همکارانه و حالت عادی در رویکرد سوم

شکل  .11مقایسۀ سودهای هر یک از بازیکنان در بازی همکارانه و حالت عادی در رویکرد چهارم

تخصیص بهینۀ آب با استفاده از تئوریبازیهای همکارانه

887

ندا اکبری و همکاران

 .3بحث و نتیجهگیری

رویکرد مللتدسرین حسلت را برای بقسی سس د و رودخسنه

بس ستجه به اطالعسش متجتد از حتضۀ مترد ملسل،ه بهرغام

به وجتد می ورد س لیل اقتصسدی نشاسن مایدها بخا

درساسنی باه

شسورزی در رویکرد دوم بیشتر از سسیر حس ش ستد باردک

انتاع طر هسی م یریتی در راستسی ااازای

حتضها سأمین نن ۀ نیسزهسی بای اسربران د نیسات باه

میساتان

خصتص در بخ

است بس بررسی میزان و ن تۀ سخصیص هسی م

م یو زیست به علت بیستجهی باه ن

گفااتا الگااتی ستزیااع مسهسن اۀ د سخصیصاای نیااز سااأثیر

در سس هسی اخیر و اولتیت اختصسص د به ساسیر نیسزهاس

شسورزی داداته اسات ثسباتباتدن

چشمگیری در بخ

در ادامۀ حیسش ختد دچسر نقصسن د ک و سمالً به جریسنسش

رویۀ م

و بااسرشهااسی اصاالی وابسااته اساات طب ا رویکردهااسی

سبب میدتد ه در رویکرد چهسرم ه بیشترین حمام د

طراحید ک در این س قی بس ستجه به بخ
در سخصیصهس میستان بی

م ایوزیسات

از  85درو نیسز این بخ

را

برطرف ارد باس داداتن نگارش ساأمین د بارای بخا

بهینهسسزی در سخصیصهسی مربتط به رویکردهس

باارای م اایوزیساات در نظاار گراتااه د ا ک اسااتا بخ ا
شااسورزی مت ماال اشااسر بیشااتری دااتدا امااس میاازان د
سخصیصی و ساتد حسوال از مصارف ایان میازان د در

م یو زیست  8 -3درو نیسزهاسی شاسورزی و سقریباسً 8

بخ

درو نیسزهسی ون،ت دچسر مبتد میدتد از نظار ساأمین

او ا ستم و چهسرم سفسوش چن انی بس هم ن ارن دلیل ایان

نیسز م یوزیست اه در هار رویکارد باه داکل متماسیزی

امر ن تۀ ستزیع مسهسنۀ د م یو زیست در رویکارد او و

بهتارین سخصایص را در رویکارد

شاسورزی وارد

س،ریف د ک استا م

او از ختد نشسن دادک ه  100درو نیسز سأمین د ک است

شسورزی نشسندهن ۀ این متضتع است ه رویکارد

ستم است اه اشاسر بیشاتری باه بخا
می ن

البته بس ستجه به اینکه این رویکرد مترین میزان نیاسز بارای

نتسیج بررسی رویکردهس بس استفسدک از سئاتریباسزیهاسی

م یو زیست را در نظر گراتاه اساتا متارین نقصاسن در

همکسرانه نشسن میده

ه در سمسمی رویکردهس ستد حسول

سخصیص هسی شسورزی و وان،ت وجاتد دارد بیشاترین

از همکسری بسزیکنسن برای بخ

نیسز بی در رویکرد چهسرم در نظار گراتاه دا ک اه ما

بیشتر از حسلتی است ه همکاسری باین بسزیکناسن واترش

شسورزی و م یو زیست

بهینهسسزی قسدر باه سخصایص  87دروا ن باتدک اسات

نگراتها امس بخ

رویکرد چهسرم از نظر سخصیص د باه م ایو زیسات باس

نبتدن همکسری نصیب ختد ردک اسات (مگار در رویکارد

ستجه به حمم د و قراردادن ساس د در دارایو مللاتد

ستم) در بخ

شسورزی بسزی Proportional Nucleouls

برای حف و ادامۀ حیسشا بهترین رویکرد است

به جز رویکرد او در سسیر رویکردهس بیشترین میزان ساتد

بس ستجه به س لیال هاسی اقتصاسدی رویکارد هاسی ما
میستان به این نتیمه رسی

ه در سمسمی رویکردهاس بخا

ون،ت م،مت ً ستدی پسیسپاسی باس حسلات

را باارای شااسورزی م سساابه ااردک اساات در بخاا
م یوزیست به جز رویکارد چهاسرم در ساسیر رویکاردهاس

ون،ت ستد اقتصسدی یکسسنی بهرغم سغییار  8دروا ی در

بسزی  Weak Nucleolusعملکرد بهتری از ختد در م سسبۀ

میزان سخصیص د نسبت به حسلت نسعسد نه دادته است و

میزان ستد نشسن دادک است بنسبراینا رویۀ مشخصای بارای

بس یس پسیینبتدن مللتبیت م ایوزیسات در رویکاردهاسی

بسزی هس در رویکرد هس متصتر نیستا امس اینکه ساتد بخا

مختلف سأثیری در عملکرد اقتصسدی بخ
امااس در بخ ا
نصیب این بخ

ون،ت ن اداتها

شسورزی و م ایوزیسات در همکاسری بیشاتر از حسلات

شااسورزی رویکاارد دوم بیشااترین سااتد را

در تنکردن در ائتالف بتدک مؤی این مللب است اه در

م یو زیست

عالوک بر سأمین نیسز بی

ردک است مسلمسً در بخ

بهترین عملکرد مربتط به رویکرد چهسرم اساتا زیارا ایان

وترش همکسری بین این دو بخ

به طرز مؤثر ساتد بیشاتری نصایب هار دو بخا

و ال
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سیستم ختاه د بهترین سخصیص ستد به مممتعاه باه

از ارزدمن سرین مناسبع زم بارای اداماۀ حیاسش باه دامسر

سرسیب در رویکرد چهاسرما دوما ساتم و او اسفاس ااتاسدک

میرون

ه سخماین ارزش اقتصاسدی حقیقای نهاس بسایسر

است

پیچی ک و ددتار است و به هیچ وجه نزدیک به حقیقت امر

در نهسیت میستان گفت سمالً واضص است ه بس در نظر

نیستا امس بس هماین روش هاسی قسبال قبات ارزشگاذاری

گااراتن م اایوزیساات بااهمنزلااۀ ذینفااع در حتضااههااس و

اقتصسدی هم دی ک میدتد اه ساتد مممتعاه در حفا و

برنسمهریازی بارای ما یریت مناسبع د هماتارک مممتعاۀ

رسی گی به م یوزیست است

سیستم ستد بیشتری ختاه برد هر چن دسی بس سخصیص
متر د به سسیر سربران به نظر برس

ه ساتد اساتفسدک از

پیشنهادها

د متر د ک استا امس عمالً نتسیج این س قی نشسندهنا ۀ

برای سکمیل این س قی به نظر میرس ل اسن اردن نقا

این است اه ن اداتن ساتد ریاسلی قسبال حصات و نباتد

د زیرزمینی در سخصیص هس و سأمین نیسز دبرانا س لیال

م اایوزیساات مگاار در ب راناایدا ن

ع م قل،یت هسی نسدی از وجاتد رواناسد هاسی سال ی و

مایداتد ایان در

بررسی ثسر سغییر اقلیم در ن تۀ سخصیص هاس مایستانا در

اعتااراض در بخا

درایوا سبب مستجهی به ایان بخا

حسلی است ه م یوزیست و به ویژک ا تسیستمهاسی بای

ارسقسی سر انمسمد ک سأثیرگذار بسد
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