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 چكیده

های مختلف مدیریتی بهه منظهور رسهیدن بهه      موجب اعمار سیاست منابع، کاهش و تقاضای آب افزایشیناپذیر سیر  پیامدهای اجتناب
منزلۀ یکی از عناصر اصلی نیازمند آب، همهواره پهذیرای خسهارات ناشهی از      زیست به ترین میزان تخصیص آب شده است. محیط بهینه

نفعهان مختلهف    ب بهه ذی های پایدار تخصیص آ نیافتن منابع آبی بوده است. هدف از این پژوهش، بررسی و انتخاب سیاست تخصیص
نفعهان   است به طوری که آب با کیفیت و میزان مناسب برای ادامۀ حیات پیکرۀ آبی در دسترس باشد و اهداف اقتصادی هر یک از ذی

بهر مسهتقل در    منزلهۀ آب  زیست بهه  زیست )پیکرۀ آبی( توافش به وجود آید. بدین منظور، محیط نفعان و محیط نیز تأمین شود و بین ذی
رود و  های همکارانه لحاظ شده است. در این مطالعه، حوضهۀ آبریهز زاینهده    سازی الگوریتم ژنتیک و بازیکن مستقل در بازی بهینه مدر

، انتخاب اند کنندۀ نیازهای آبی مانند شرب، صنعت و کشاورزی منابع ارزشمند اکولوژیک و آبی کشور که تأمین منزلۀ باتالق گاوخونی به
وری اقتصادی و برقراری حداقل شهرایط مطلهوب تهأمین آب بهرای تهاالب       ین تحقیش تأمین همزمان بیشترین بهرهاند. هدف از ا شده

ترین رویکرد است. بها   آر میلیون متر مکعب در سار در آن لحاظ شود، ایده 140است. تخصیصی که تأمین حداقل نیاز آبی تاالب برابر 
نفعان را تهأمین کنهد،    یویی که حداکثر نیاز ذیوجود این، در نتیجۀ اعمار سناریوهای مختلف با متدولوژی پیشنهادی این تحقیش، سنار

شود. از طرف دیگهر، بها    درصد نیاز آبی تاالب برای حفظ شرایط مطلوب آن تأمین می 3/87برتر از سایر رویکردهاست، به صورتی که 
میزان خود را زیست در این رویکرد بیشترین  های کشاورزی، صنعت و محیط نفعان، سود تخصیصی به بخش تخصیص آب به سایر ذی
 سار است. 10میلیون دالر در  208و  55/622، 38/2057دارد و به ترتیب برابر با 

 واژه کلید

 .رود زاينده زيست، محیط ةحقاب ص،یتخص ها، يباز تئوري ،سازي بهینه 

 

 سرآغاز. 1

 الگاتریتم  هسی استفسدک از م   برای سمسیل اخیر هسی سس  در

 ااازای    د مناسبع  هاسی  یستمدر س سسزی بهینه برای ژنتیک

 باه  ساتان  می زمینه این در ملسل،سش سرین است  از مهم یساته

   رد ادسرک یرز س قیقسش

 Michalewicz و 1989 سااس در  Goldberg س قیقااسش

 یتماز الگاتر  ج یا ی  هاسی  ویرای  ۀارائ به 1992 سس  در

 علتم مختلف هسی ینه ن در زم  سربردهسی اازای  و ژنتیک

 Wardlaw  است د ک منمر د  یاز جمله مهن س مهن سی

 ژنتیاک  الگاتریتم  هاسی  ستاناسیی  از 1999 سس  در Sharif و

 سیسااتم یااک یباارا یدر زمااسن واق،اا باارداری بهاارک باارای

 باردن  پای  هس  ن سالش حسول  ه  ردن  استفسدک مخزنه چهسر

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

حال مساسئل    ییستانس  سسنی به  2  ن اردنیسز  یهاول خروجی

 61113578 تلفن تماس:   Email: niksokhan@ut.ac.ir سئت :نتیسن ک م *
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 چنا ین  ستانا   مای  ژنتیاک  الگتریتم  3را دارد و  یرخلیغ

   نا   ستلیا   را اسات  بهیناه  مقا ار  باه  نزدیاک   ه حل راک

Salemi و Murray-Rust و 2002سس   در Ardakanian  در

 ینکااهبااس ستجااه بااه ا رود زایناا ک ۀحتضاا در ا2005سااس  

و  یداردا  شاسورز   یسزهسین ی د برا سأمین سنمی امکسن

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

 ساأمین  یسبیاستا به ارز اجتمسعی -اقتصسدی ستس،ۀ واسلۀ

 از استفسدک بس وس   دست پسیین ی ب یسزهسین برای  د ۀسس ن

 یمختلاف ردا  سقسضاس    یتهسیسنسر یمخزن برا  بی بیالن

 سار  دقیا   ساسزی  ما    ملسل،اسشا  نیا ا در  ان  پرداخته ا د

نقسط بردادت و  مکسنی ستزیع گراتن نظر در بس  بریز حتضۀ

 ارزیاسبی  امکسن هسا  بختان از بردادت عالوک به  دا فمصر

 بارای  مختلاف  یو د را در دارا  ساأمین امکاسن   سار  و یص

   ن  می اراهم گیران سصمیم

Rogers رویکارد  یاک  از بسر اولین برای 1969 سس  در 

 Gangs-Brahmapootra زیرحتضاۀ  در بسزی هنظری بر مبتنی

 پس ساتسن  و هنا    شاتر  دو از مختلفای  باران   د دسمل  ه

 سااری یااک ۀارائاا س قیاا  نتااسیج   اارد اسااتفسدک اسااتا

 همکاسری  برای  زم بستر ستانن  می  ه است هسیی استراسژی

 دو هار  متتجاه  را زیاسدی  ساتد  و ااراهم  را  شتر دو این

 در باسزی  هنظری از ا1982 سس  در Defournaud  نن   بر  د

  ارد  استفسدک Lower Mekong و Columbiaۀ حتض دو هر

  اسراسرین  و بهتارین  همتارک دوجسنبه منف،ت  ه داد نشسن و

  یسات ن  بریاز  هسی حتضه در همکسری سنم  برای م،یسر

 حاال بارای  چن ه ااه  ریازی  برنسماه  ما    یاک  نهسیات  در

 ارائاه   بی منسبع ریزی برنسمه و م یریت در متجتد منسقشسش

   است د ک

Dinar و Wolf بارای  هاس  باسزی  نظریه از 1994 سس  در 

 باین   د انتقاس   و هیا روسکنتلتژی  سماسرش  ایا ۀ  ارزیسبی

 ملسل،اه  این در   رد استفسدک همسسیه  شترهسی هسی حتضه

 و جاااسمع مفهاااتمی چاااسرچتد  ردنااا  ساااالش هاااس  ن

 و اقتصاسدی  مسائلۀ  دو هر ۀگیرن  دربر  ه را سری بینسنه واقع

 ساس   در Lejano and Davos   ننا   ارائاه  بسدا ا  سیسسای 

 را دا ک  نرماس   نت لئتلات   عناتان  بس ج ی ی روش 1995

 یک بسزیکنسن بین همکسری از حسول عتای  سخصیص برای

 باه   ن از دا کا  ارائاه  روش سبیاین  بارای    ردن  ارائه بسزی

 در  د از مما د  ۀاستفسد ۀپروژ هسی هزینه سخصیص منظتر

 نتااسیج بااس  ن نتااسیج و اسااتفسدک جنااتبی  سلیفرنیااسی منلقااۀ

 مقسیساه  دسپلی ارزش و نت لئتلت  مسنن  پیشین هسی روش

 بااین ۀملسل،اا در 1997 سااس  در Diaoو Roe  اسااتداا ک 

 ارسباسط  حتضاه  اقتصاسد  و  د گاذاری  قیمات  هسی سیسست

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

 مختلاف  اناتاع   دا  ننا ۀ  مصارف  بخا   (ی)نسب ظرایت

 ممکان  باران   د از طریا    د گاذاری  قیمات  هسی سیسست

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

 همچناین  هاس   ن  بسد  دادته حتضه  ل اقتصسد بلکه منلقها

 و انا   وابساته  یکا یگر  باه  ممازاا  بر  د دو  ه دادن  نشسن

 ختاها   ساأثیر  دیگری روی یکی گذاری قیمت هسی سیسست

  گذادت

Ganji م   باسزی پتیاسی    از 2007همکسران در سس   و

اختالف باین   بررسی برایاحتمس سی ن  بس اطالعسش  سمل 

   ردنا  استفسدک  رود زاین ک  بریز حتضۀ د   نن گسن مصرف

از  بارداری  بهارک  هاسی  روش ساسیر  بس م   این نتسیج مقسیسۀ

م پتیسی احتمس سی بیازینا الگاتریت   ریزی برنسمهمخزن مسنن  

نگر ایان  بیاس پتیاس   ریازی  برنسماه ژنتیک متتالی و رگرسایتن  

مخاسزن  بای باس     گاذاری  سیسست وترش مللب بتد  ه در

 س،سمالشبه  ستان می هسا بسزی نظریهاز   م ک دست هب هسی بین 

 هاسی  اولتیات  و مخزن  نن گسن ادارکو   نن گسن مصرفبین 

سبیین  به 2010در سس   Madani   رد ستجه  نسن از یک هر

 مرساتم  هاسی  روش بار  هاس  باسزی  نظریهمزایسی به  سرگیری 

مناسبع   گاذاری  سیسسات و  ریزی برنسمهدر مسسئل  سسزی بهینه

 از س،ا ادی  از اساتفسدک  بسپرداخت  وی  زیست م یو د و 

مرسبو باس مناسبع  دا ضامن مارور      ۀغیرهمکسران هسی بسزی

 و  د مناسبع  م یریت در هس بسزی نظریه  سربرد ۀن تمیزان و 

 مساسئل  پتیاسی  سسختسر سشریص به ایمسدد کا اختالاسش حل

 هاس  بسزی سکسمل مسیر به ستجه اهمیت و  د منسبع بس مرسبو

  پرداخت مسسئلی چنین ۀملسل، در
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Madani   سرگیری رودی مبتنای بار    به بس 2011در سس 

باه   یزانیهاسر  -نا  و نا    ۀهمکسران زنی چسنه هسی حل راک

 ممریاسن  باین  ستااا   و همکسری گیری دکلبررسی امکسن 

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

مماتز مما د    سم یا   اراینا  در  زیساتا  م یوطرا اران 

 اسصس  از وی   رداق ام   بی بر  هسی نیروگسک از برداری بهرک

 قسبال  هاسی  جاتاد  ۀم ا ود یک یگر و گسترش  به هس بسزی

 د ک ارائه زنی چسنهمفهتم بسخت استراسژیک در م    و قبت 

باه بررسای امکاسن اساتفسدک از      وی همچناینا    رداستفسدک 

 ایماسد  بارای  ای انگیازک  منزلاۀ  به  ن  ثسراقلیم و  سغییر ۀپ ی 

بارای   زنای  چسناه  اراینا  همکسری بین بسزیکناسن و سساریع   

و همکاسران   Abrishamchiدریسات ممتز مم د پرداخت  

همکسراناها   هاسی  باسزی  هنظریا اساتفسدک از   باس  2011س  در س

بین سه استسن  ذربسیماسن    د ۀبهین سخصیص برایرهیساتی 

 ارومیاه  ۀدریسچا   بریاز  حتضۀدرقیا غربی و  ردستسن در 

  از جمله پیسما هسی ااازای  سقسضاس و  اسه       ردن ارائه 

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

سر سخصیص منسبع است   ناسن از برخای مفاسهیم اسسسای     

همکسراناه از جملاه مفاسهیم هساتها ارزش      هسی بسزی هنظری

 ممکاان مااتارد س لیاال باارای ای  سااتسنه گاارای دااسپلی و 

   ردن سدک استف بران  د بین همکسری

 یتبس ستجه به مسه ده  می نشسن پیشین ملسل،سش بررسی

 یلیدر دارا  گیاری  سصامیم  یبارا  دانشی  ه هس بسزی سئتری

 یکنااسنعملکاارد بسز یمت،اا د رو یاساات  ااه اس تترهااس 

 ۀزمیندر  گیری سصمیم برای ابزار این از استفسدک سأثیرگذارن ا

  اه  اسات  بتدک منسسب بسیسر  د منسبع هسی گذاری سیسست

مللاب اسات     یان ا گتیسی مرسبو هسی پژوه  انمسم س، د

 دا ن  سار  واضاص متجاب   سئاتری  این از استفسدک همچنینا

 هاسی  سیسست اعمس  از پس و پی  هحتضحس م بر  درایو

اعماس    طی بسزیکنسن از یکعملکرد هر  یو بررس م یریتی

 هاسی    باس ستجاه باه پاژوه     داتد  یما  مزبتر هسی یسستس

 هاسی  و ضا،ف  هس قتش هس بسزی سئتریاز  استفسدک د کا انمسم

باه   نهسیتاسً  و  ن  یم مشخص را یکنهر بسز برای یتهر سنسر

 نتاسیج  از یشاتر ب  گاسهی  باس  انتخسد ۀاجسز گیرن گسن سصمیم

 را بسزیکناسن  از یاک و بسزخترد  ن نسابت باه هار     سصمیم

 هاسی  روش سسیر بس  هد داررا  قسبلیت ینا ینا  همچنده  یم

 یناز ا یکیبه انتخسد  یس دتد یسهمنسبع  د مقس ریزی برنسمه

 سارین  قاتی  اماس  ا نا   ماک   گیاری  سصامیم  برای هس روش

  اداتن ن یاس  داداتن  هاسی  مزیات  دادن نشاسن عملکرد  ن در 

 نسابت  س قی  این یز  وجه سمساست بسزیکنسن ینب همکسری

 باسزیگر  منزلۀ به زیست م یوملسل،سشا ورود بخ   سسیر به

ارزدمن  از   بی ۀپهن در حکمسس د  ی د برا سأمینمستقل 

   است یو ا تلتژ زیست م یول سن 

 هاسی  پژوه  دستسوردهسی به ستجه بس حسضر س قی  در

 سسزی بهینهابت ا به  رودا زاین ک  بریز حتضۀو بررسی  پیشین

داسمل   باران   دسخصیص  د خروجی از مخازن سا  باه    

استفسدک از م    بس زیست م یودردا ون،تا  شسورزی و 

باس   اساوس   داتد  مای  پرداختاه  ژنتیک یتمالگتر سسزی بهینه

 از اساتفسدک  باس  بارانا   دبر ورد ستد اقتصسدی هار یاک از   

 در باران   دبه بررسی اقتصسدی س،سمال   همکسرانه هسی بسزی

  دتد می س،یین یک و منساع  ن برای هر پرداخته حتضه

 

 رود حوضۀ آبریز زاینده. 1. 1

  یلاتمتر هازار   40 از ی با  یبس وس،ت رود زاین ک  بریز حتضۀ

 یزد اوفهسنا هسی استسن  ه است د ک واقع ایران مر ز در مربع

 در مستقر هسی رودخسنه  گیرد می بررا در بختیسری چهسرم س  و

 پر دائمی هسی رودخسنه و ان  یالبیو س اصلی اغلب حتضه این

از  یکاای ااه  رود زایناا ک   ناادار یااسندر  ن جر  ماای  د

 یان ا  بای  پیکرۀ سرین مهم و و مهم  شتر دائمی هسی رودخسنه

 از پاس  و دریگ میسرچشمه  زاگر  هسی  تک ازاست  حتضه

 د  ساأمین و   شاسورزی  هاسی  زمین  ردن سیرادو  یرمس طی

 وظاسیف  انمسم و مسیرش در مستقر ونسیع یسزدرد و مترد ن

واقاع در دار     گاسوختنی  ساس د  به انتهس در ا تلتژیک مهم

 (  1)دکل  دتد حتضه ختم می
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  رود زاینده آبریز حوضۀ. 1شکل 

 (Nikouei, et al., 2012)منبع: 

 

از حا   د   بای  ۀ استفسد علتدک سس  گذدتها به  طی

 رودخسنه ینا احتضه یندر ا هس یو  مبتد بسرن گ رود زاین ک

 اباتدک  متاجاه   د  مباتد  بس همتارک سس  گرم هسی اصل در

 خاتد  مسهیات  گسوختنیا سس د سس اوفهسن از ه  ای گتنه به

از دست دادک است  بسسال   ی،یطب دائمی ۀرودخسن منزلۀ به را

 ساس د  یان عم  و دتر است  ا سس د بزر ا  م یگسوختن

است   رسی کبه ثبت  1975رامسر  یتندر  نتانس یالملل ینب

هاسی   یسباسن ب یغربا  ۀا در لبرود زاین کخرو   ۀسس د در نقل

نتساسنسش   اواقاع دا ک اسات  باسسال      یاران ا یاالش مر ز

 ,Coad)  نا   مای  سمرباه  را یاصال  جریسنسش از یا گستردک

 ینبه ا سل ی هسی روانسد د ن جسریوترش  درو  (2010

 یال اوا یاس اواخار بهاسر    درو  بنا د  می یخمنلقه در زمستسن 

 نقا  سس د  ین  ا(Mansoori, 1997)سسبستسن خشک است 

در عملکرد  یلیم  یستو ز یتلتژیکیب ی رولتژیکیامهم ه

 یمنباع مهام بارا    یاک دارد و  رود زاین ک  بی ۀحتض ی،یطب

 یسبسنبه ب منلقهد ن  یلمسنع سب  اهمچنین یهسی  ب دسرژ سفرک

 یا منلقاه  یماقلا  ۀ ننا   سنظیمعتامل مهم  از بسسال  یناست  ا

 وسسبسااتسن  یم اا ود ردن گرمااس در ینقاا  مهماا و اساات

  (Vakili, 2006)  ن  می یفسهسی گرد و غبسر منلقه ا تاسنس

 

 ها و روشمواد . 2

قاتی باس    ساسزی  بهیناه سکنیاک جساتمت و    ژنتیک الگتریتم

اوتلی از سئتری سکسمل بنس  اسس   سربرد وسیع است  ه بر

 قسبلیات سکنیک بس ستجه به سارعت زیاسد و    این  است د ک

 درطیف وسی،ی از ستابعا  روی ملل  ۀ مینیساتن بیشینه و 

  اسات   اردک  پی ا سربرد زیسدی مهن سی  لئمسس سسزی بهینه

 جساتمتی  باس   اه  اسات  ایان  بار  سا،ی  الگاتریتم  این در

 سامت  باه  ستابعا جتاد اضسی در هتدمن انها امس سصسدای

ژنتیاک از طریا     الگاتریتم   داتد  دادک سات   بهینه جتاد

در اضسی جتاد به واترش   جسنبه همهجستمتی سصسدای 

  ایان الگاتریتم   داتد  میهمگرا  ملل  ۀبهینمتازی به نقسط 
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یاس   پاذیری  مشات  م ال   داتن کا  بهیناه م  ودیتی برای سسبع 

 س ات روی سسبع   زم درط سنهس و  ن  نمیپیتستگیا ایمسد 

 مشاخص  مختلاف  نقسط در سسبع مق ار  ه است  ن بررسی

 از اعم مختلف لئمسس در الگتریتم این از ستان می لذا بسد ا

 یاس  م ا ودیت  داراییس گسسته و  پیتسته غیرخلیا خلیا

  راچیاسنا  و ساخن  نیاک ) گراات  بهارک  م ا ودیت  ب ون

در ایاان  سااسزی بهینااه ۀن اات ۀدهناا  نشااسن 2 دااکل(  1387

 پژوه  بس استفسدک از الگتریتم ژنتیک است 

و سسبع ه ف باه واترش    د ک استفسدک  بی بیالن روابو

 :از ان  عبسرشخالوه 

 (1رابلۀ )

𝒎𝒊𝒏 𝒛 = ∑ ∑ ∑ (𝑑𝑠,𝑚,𝑦 − 𝐴𝑠,𝑚,𝑦)
2

+ 𝑂𝑚,𝑦
212

𝑚=1
𝑌
𝑦=1

3
𝑠=1   

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

 (  3رابلۀ )
  UR𝑚,𝑦 = (0.9 × 𝑅𝑚,𝑦) − ∑ ∑ ∑ 𝐴𝑠,𝑚,𝑦

12
𝑚=1

𝑌
𝑦=1

3
𝑠=1 −

𝐸𝑉𝑚,𝑦  −  Rm, y) 
 ( 4رابلۀ ) 

 𝑂𝑚,𝑦 = 𝑆𝑅𝐴𝑚,𝑦 + 𝑆𝑅𝐼𝑚,𝑦 + UR𝑚,𝑦 
 

 انا یس  و بار   د ۀدهن  نشسن s ان یس م،سد ش این در

m و y ک مس نمسیسنگر سرسیب بهm سس  و y  هستن  

As,m,y =بار   د به مسهسنه سخصیصی  د مق ار s ماسک  در 

m سس  از y ؛(مک،ب متر نت)میلی  

 ds,m,y =بر  د به مسهسنه  بی نیسز s مسک در m ساس   از y 

 ؛(مک،ب متر میلیتن)

Rm,y =مسک در مخزن از خروجی د  حمم m سس  از y 

  ؛(مک،ب متر میلیتن)

Lm,y =در مخازن  در سبخیار  اثر در راته ازدست  د  ل 

  ؛(مک،ب متر میلیتن) y سس  از m مسک

Im,y =مسک در مخزن به بس دست جریسن  ورد m ساس   از 

y (مک،ب متر میلیتن)؛ 

Sm,y =ماسک  در مخازن   د حمم m ساس   از y ( میلیاتن 

 ؛(مک،ب متر

URm,y= از پاس  رودخسناه  در مسنا ک  بسقی جریسن حمم 

  ؛(مک،ب متر میلیتن) y سس  از m مسک در هس سخصیص اعمس 

EVm,y= در سبخیاار اثاار در راتااه دساات از  د میاازان 

  ؛(مک،ب متر میلیتن) y سس  از m مسک در رودخسنه

SRIm,y= بخا    یات از ا،سل ینسدا  بسزگشاتی   د میزان

  ؛(مک،ب متر میلیتن) y سس  از m مسک درون،ت 

SRAm,y= بخا   یات از ا،سل نسدای  بسزگشتی  د میزان 

    (مک،ب متر میلیتن) y سس  از m مسک در  شسورزی

 باتدن  حساس  ستجاه باه    بساست  است یسد وری دسیسن

  د  ال  بخ  این در  سربرانا سسیر به نسبت درد بخ 

 وسا   سار    یاز خروجا  ینیابت ا به طاتر سضام   نیسز مترد

و   شااسورزی واان،تا)  ااسربران سااسیر ین د باا مااسبقی

  ن ۀمسهسن ستزیعو   بی نیسز  است د ک یعستز (زیست م یو

 3در داکل    شاسورزی  و وان،ت  داردا  بار   د سه برای

 نشسن دادک د ک است 

 

 

 ژنتیک یتمدر الگور سازی بهینه فلوچارت .2 شکل
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 رود زاینده ۀنیاز آبی در حوض ۀتوزیع ماهان .3شکل 

 (1391)منبع: کریمی و همکاران، 

 

 یبارا  س قیا ا  ایان  در شنهسددا ک یپ روشستجه باه   بس

 م   ۀحتضمنسبع  د در  م یریت حسلت ینبه بهتر یسبیدست

 س،ریفدر  هس  ن سفسوش  ه مختلف یکردرو 4بس  سسزی بهینه

 طاتر  باه استا اجارا دا ک اسات      زیست م یوبخ   نیسز

رودخسناه   زیساتی  یسنجر سأمین دسملاو   رویکرد خالوه

 دستر  قسبل هسی است  ه بس استفسدک از روش سنسنت و دادک

  د ساأمین ا رود زاین ک زیستی یسنجر سأمین رود زاین ک برای

و  سارد  هاسی  اصلمسک از  هر یبرا مک،ب متر میلیتن 06/2

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

 ه در ممماتع   ده  می قرار عسد نه یترودخسنه را در وض،

 ساأمین   بای  ۀپیکار  یدر سس   د برا مک،ب متر میلیتن 50

 یاسز حا اقل  د ماترد ن   ساأمین دوم دسمل  رویکرد   ن  یم

 ساأمین حف  سس د بس ستجه باه ضارورش حفسظات و     برای

 ارزدامن   ا تسیساتم  ینا برای حیسش س اوم یوح اقل درا

بسسال   طبی،ی یسشح ادامۀد ک است   ینس و ادر منلقه  بی

 یممکان بارا   عما   ینسار  یین  پاس دارد یبستگبه عم   د 

عما  را   یان متر است  ا یسسنت 15ح ود  یسسیهسی ح یتا،سل

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

 دسات  به دتدا به بسسال  می سس  در  د مک،ب متر میلیتن

 خاتد  یسشبه ح سختی بهعم   ینا در بنتتزهس عمتمسً   ورد

  (Mahboubi, 1996; Moinian, 2000) دهن  می ادامه

مللتد سس د از نظر  یفیت  سأمینستم دسمل  رویکرد

TDS ساسزی  رقیا   بارای  یسز ه  د مترد ن یاست به طتر 

TDS زیارا  ااارض دا ک اسات    زیسات  م یو نیسزمنزلۀ  به 

قارار   TDSدر م،ارض   دایرین   د ا تسیساتم  یک یوقت

 بررسی  دتد متاجه می ج ی ی  ن بس سه  سالمتی گیردا می

در  رود زاینا ک  ۀرودخسنا دها   اه    اطالعسش  یفی نشسن می

سگزی در م ل ایستگسک ورزنه بس غلظت  - تهوسیه م  ودۀ

TDS  سرین نسمللتد منزلۀ گرم در لیتر به میلی 9586متتسو 

 ا تسیساتم  هر  است حتضه ۀم  وددر  TDSمنبع از نظر 

دارد  ه سماسوز از  ن   TDS یبرا ای  ستسنه ح  دیرینا  د

 ینیسانگ  یو اجتماسع  اقتصاسدی  م یلایا  زیست هسی ینههز

در قسلاب   یکام  مشاسور ملسل،اسش   مبناسی  برختاه  دادت  

 حتضاۀ طار  جاسمع  د  شاتر در     سسزی بهنگسمملسل،سش 

 د  TDSدر  سال ی   دو  یاه پس TDSساهم   گسوختنیا

  است د ک س،یین 1 ج و  طب  مذ تر حتضۀ
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 رود زاینده ۀهای مختلف حوض پایه و سطحی در ایستگاه TDSدبی و میزان  .1جدول 

TDS رواناب 

(mg/Lit ) 

 TDS کاهش بیشینۀ حد

(mg/Lit)  
TDS پايه (mg/Lit ) پايه دبی (Lit/Sec) ايستگاه نام  

9/175  3/181  4/221  4/18958 دسهرخ قل،ۀ   

5/191  2/146  6/238  5/12456 زمسنخسن پل   

3/203  5/161  5/312   له پل 10938 

3/284  9/298  518 1/9897 ختاجت پل   

9/331  7/263  5/753  9/4023 چتم پل   

6/845  8/897  3/2208  6/10404  ورزنه 

 (1382ي م ) منبع: مهندسین م اور

 

 یباسق   بای  پیکارۀ منسسب در   یفیت سأمین برای ه   بی

 نظار  در ستم یکردرو زیست م یو  بی نیسز برابر و مسن  یم

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

 برای یسزح اقل  د مترد ن سأمین چهسرما یکردرو در  است

 باه  ستجاه  باس   اه  اسات نظار   متردعملکرد مللتد سس د 

عملکرد مللتد  یبسسال  گسوختن روی د ک انمسم س قیقسش

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

حفسظت بسسال  از خلر  برایدرو   70 میزان ینااتسد  ه از ا

بهباتد عملکارد باسسال      بارای   ندروا    30 و راتن یسناز م

 د  میازان  یان (  ا1388 سللسنیا)  است یسزمترد ن یگسوختن

 یان بسسال  اسات  اه ا   یبرا متری سسنتی 30عم    نن ۀ سأمین

بنتاتز(ا   یا)ماسه  یمتجاتداش  باز   یزنا گ  یبرا ینهعم  به

 ,Mahboubi)و پستسن اران  تچک اسات   یسهسنپرن گسنا گ

1996; Moinian, 2000)  

 هاسی  یکارد در رو سسزی بهینه یاست برا یسد وری دسیسن

 :است د ک استفسدک زیر یسشاز ارض بس 

 سس د و رودخسنه طت  در  د یفیت  یبررس برای 

در نظر گراته  استا پسیستسری ۀ  ین  د  ه  دتری

 د ک است 

 از  گسوختنی بسسال   د عم ۀ اینکه به ستجه بس

به   د هسی ورودی سسیر از دتد می سأمین رود زاین ک

  است د ک نظر ورف ن 

 سس د و رودخسنه سیستم بتدن  دست یک علت به 

  د یفیترودخسنه م،رف   یانتهس  یفی وض،یت

  است د ک ارض سس د

 شسورزیا از طری بردادت  د  میزان به ستجه بس  

 رود زاین ک مبتد  د در  دهری مصسرف و ونسیع

ح اقل  بنسبراینا است سأملقسبل  اوفهسنپس از 

 این هسی ویژگی به ستجه بس یسزمترد ن زیستی یسنجر

 دادک س،میم هس قسمت سسیر به وزدک  سخمین بخ 

  است د ک

 گیرنا گسن  سصمیم س، اد چنسنکه گیریا سصمیم اراین  در

 هماراک  مشاکالسی  باس  گیاری  سصامیم از یک نفر بسد ا  بی 

 و هااس ااااراد مختلااف اهاا افا دیاا گسک زیاارا ابااتد ختاهاا 

ای  متفسوسی دارن  و سصمیم نهسیی بسی  به گتناه  هسی اولتیت

  بسدا   دا ک  ل اسن   ن در هسنظراختالف  این ۀ لیبسد   ه 

 استتار هس بسزی سئتری ۀپسیاختالف بر  حل هسی روش از یکی

بارای   همکسراناه  هاسی  باسزی  سئتریاین س قی  از  در  است

  کذ رداا رویکردهااسی ۀمقسیساابررساای داارایو حااس م و 

 باسزی  یاک  انماسم  بارای   زم مراحال   اسات  د ک استفسدک
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 زیار  قارار  باه  بار   د چن  بس  بریزهسی  حتضه در همکسرانه

 :است

 ؛بسزیکنسن س،یین 

 مممتعه از سشکیل قسبل هسی ائتالف ۀ لی بررسی 

 بسزیکنسن؛

 بس ائتالف هر برای مشخصه سسبع مق ار م سسبۀ 

  د؛ منسبع ریزی برنسمه م   نتسیج از استفسدک

 هسته؛ نبتد یس وجتد بررسی 

 یک عتای  سخصیص برای منسسب روش از کاستفسد 

  بسزیکنسن از یک هر به ائتالف

 c(i) و c(S) برابار  S ائاتالف  یک ۀهزین مممتع چنسنکه

در حسلتی است  ه در ائتالف دار ت   i بسزیگر ۀهزینبسد  

 عباسرش  ائاتالف  یاک  از حسول ستد سرسیب ب ین   ن  نمی

 :از است

 (  5رابلۀ )

𝑣(𝑆) = ∑ 𝑐(𝑖) − 𝑐(𝑆) ≥ 0𝑖∈𝑆                             

 باه  ساتان  مای  ان  هسته ۀپسی بر  ه همکسرانه هسی بسزی از

 و Nucleolusا Weak Nucleolus مسنن  یمختلف هسی روش

Proportional Nucleolus از یاک  هار  هادام در   رد ادسرک 

   ندت می دادک ستضیص مختصر طتر به هس روش این

 

 Nucleolus روش. 1. 2

 عا التی س،ریاف   بای  میازان  هساتها  ۀسیا پ بار  سیه روش در

 اه   اسات  بارداری  روشا ایان  در جاتاد  دتد  باردار  می

 سماسمی  ازای باه  را پاذیر  امکاسن  عا التی  بای  میازان   مترین

 اxو بردار  Sع التی ائتالف  بی   میزاند هس دسمل بس ائتالف

 :(Wang et al., 2008)دتد  می س،ریف زیر م،سدلۀطب  

 (6رابلۀ )

𝑒(𝑆, 𝑥) = 𝑣(𝑠) − ∑ 𝑥𝑖𝑖∈𝑆                              

 س،ریاف  اساس  ی و بار  عا الت  بای  مقا ار  س،ریف بر بنس

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

(xi  س،یین ختاه ) د  
 

 Weak Nucleolus روش. 2. 2

مقا ار ااازای  حا اقل    تسو مت ع التی بی میزان روش این

 هاسی  هزیناه  عمممت به نسبت Sبسزیگران یک ائتالف  ۀهزین

میازان   ان ائتالف است  بنسبراین بسزیگران  به یساته سخصیص

 ,.Wang et al) داتد  س،ریاف مای   زیار ع التی به دکل  بی

2008): 

 (7رابله )

𝑒(𝑆, 𝑥) = (𝑣(𝑠) − ∑ 𝑥𝑖𝑖∈𝑆 )/|𝑆|       

 در  ننا گسن  دار ت  س،ا اد برابار   │S│ اباس   م،سدلۀدر 

باردار   باه  دساتیسبی  بارای  س،ریافا ایان   سب  است Sائتالف 

 را  مینه  رد  e(S,x) مق ار بسیست می جتاد

 

 Proportional Nucleolus روش. 2.3

 داتد  می س،ریف زیر دکل به ع التی بی میزان روش این رد

(Wang et al., 2008): 

 (8رابله )

𝑒(𝑆, 𝑥) = (𝑣(𝑠) − ∑ 𝑥𝑖𝑖∈𝑆 )/𝑣|𝑆│        

 رمق ا بسی س،ریفا برای دستیسبی به بردار جتاد این بس 

e(S,x) رد  مینه را   

باه   یصسخص ۀمسهسن یعستز دهن ۀ نشسن 7سس  4 یهس دکل

 از یااکدر هاار   ن هااسی یااسزو ن زیساات م اایوبخاا  

 هر یسزن سأمیندرو   ا2در ج و   همچنینا  رویکردهسست

 در د  ۀسااس ن هااسی سخصاایص میاازان و بااران  د از یااک

  است د ک  وردکمختلف  رویکردهسی

 



 های همکارانه  بازی تخصیص بهینۀ آب با استفاده از تئوری

 ندا اکبری و همکاران
883 

 
 (درصد 100نیاز برابر  تأمین)درصد  در رویکرد اول زیست محیطتخصیص . 4شکل 

 

 
 (درصد 98نیاز برابر  تأمیندر رویکرد دوم )درصد  زیست محیطتخصیص  .5شکل 

 

 
 (درصد 85نیاز برابر  تأمیندر رویکرد سوم )درصد  زیست محیطتخصیص . 6کل ش
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 (درصد 3/87نیاز برابر  تأمیندر رویکرد چهارم )درصد  زیست محیطتخصیص  .7شکل 

 
 

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

  شسورزیسخصیص  ون،تسخصیص  زیست م یوسخصیص 

 درو  
میلیتن متر 

 مک،ب
 درو 

میلیتن متر 

 مک،ب
 درو 

میلیتن متر 

 مک،ب

- - - 16/91  نیسز  بی سس نه 1167 - 

100% 65 90% 1/82  6/81 % 2/952  رویکرد او  

98% 6/68  4/89 % 5/81  19/77 % 8/900  رویکرد دوم 

85% 7/47  6/90 % 7/82  45/80 % 8/938  رویکرد ستم 

3/87 % 3/122  45/90 % 4/82  5/76 % 1/893  رویکرد چهسرم 

- - 98% 4/89  6/84 % 25/987  سخصیص نسعسد نه 

 

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

هار   و اسات حاس م   ملسل،هبر رون   نگر  لی دی  نف،سنا ذی

ممزا از م ل استقرار و   لی عنتان یکبس  نف،سن ذیدسته از 

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

  شااسورزیا بااران  د سااتد م سساابۀ یباارا سااسزی بهینااه

 دا ک  انماسم  یقسشس ق مبنسی بر حتضه دسخص م صت ش

و بارنج   زمینی سیبگن ما جتا  یدسمل چهسر م صت  اول

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

باه   رود زاین ک حتضۀدر  CPD وری دسخص بهرک یناهمچن

 یان ا یقاسشا س ق مبناسی   اه بار   د ک مراج،همقس ش مرسبو 

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

 وزارش از ساتی  د ک اعالم سضمینی خری  قیمت از استفسدک

بخا  باه طاتر     یان مربتط باه ا  یستد  ب  شسورزی جهسد

 باه  ستجاه  باس  م صات ش  از یک به هر دهی وزنمتتسو بس 

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

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

 درذود  هان   وانسیع  قراردادن دسخص به ستجه بس ون،ت

و  ی د واان،ت ۀ نناا  اسااتفسدک ساارین اواالی  ااه حتضااه

ساتد   میزان از استفسدک بس است حتضه ون،ت  ورسرینستد

 اورا  باتر   در رباو  ذی هاسی  در ت از ستی د ک اعالم

 طاتر  به بخ  ینمربتط به ا  بی ستد متتسو ایرانا بهسدار

بر ورد د ک است   مک،ب متر بر د ر 673/0 م،سد  متتسو
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 باس  برابار  مناسبع  ینستد حسول از ا زیست م یواقتصسد  در

  ساسنی  سسیر و م ل از ی  نن گسنبسزد مسلی پرداخت سمسیل

 هزیناه  وارف  باه و  انا   نفع ذیمنسبع  ین ه در استفسدک از ا

  داتد  مای  ارزیاسبی  ادارنا   مسیال س  ن خا مسش  حف  برای

 یگیریاماسه  ساتان باه   مای  ی ای از امکسناسش سفر  ییهس نمتنه

و مسننا   ن   یگردداگر  مقصا  منظارکا   ۀمشاسه   قسیقرانیا

امکسناسش   یان   ا(and McConnell, 2002 Haab) ادسرک  رد

در ساه گاروک از جملاه: الاف(      یعماتم  خا مسش منزلاۀ   به

 خا مسش  دا د(  از طریا   دا ک  ارائه غیرمستقیم خ مسش

رودخسناه در امتا اد رودخسناها و     از طری د ک  ارائه مستقیم

ستانا    ساس د مای   از طریا  ارائاه   غیرمساتقیم  خ مسش ( 

را در  یباسسال  گاسوختن   یداتد  ارزش اقتصاسد   یبن  طبقه

 یلیتنم 208نرمس    بی سس  یوحس ش مختلف از جمله درا

 ,.Nikouei et al)اساات  داا کسااس  باار ورد  10د ر در 

 نسخاسلص  ساتد مصارف  د و   یازان م 3  در ج و  (2012

 یوبس درا سس  10 در رویکرد هر در بر  دبه هر  یصیسخص

 نرمس  نشسن دادک د ک است   بی

 در دار ت  ۀهزینا  ین وان،ت و  شاسورز   سربرا برای

 حسلات  از گاراتن  اسواله از  نسدای  خسسرش برابر هس ائتالف

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

در مصارف   جاتیی  واراه  برای م رن هسی سکنتلتژی یمسدا

 هااسی بااسزی انمااسم یج د در نظاار گراتااه داا ک اساات  نتااس

 رویکردهاس  از یکهر  یبرا 11سس  8 یهس دکل در همکسرانه

  است د ک دادک نشسن

 بران در هر رویکرد . سود ناخالص آب3جدول 

 بردار بهره

 رويکرد چهارم رويکرد سوم رويکرد دوم رويکرد اول

 مصرف آب

 متر )میلیون

 مکعب(

سود 

)میلیون 

 دالر(

 مصرف آب

 )میلیون

 مکعب( متر

سود 

)میلیون 

 دالر(

 مصرف آب

 متر )میلیون

 مکعب(

سود 

)میلیون 

 دالر(

 مصرف آب

 )میلیون

 مکعب( متر

سود 

)میلیون 

 دالر(

 38/2057 8/8756 89/2032 6/8652 34/2157 32/9182 89/2057 8759 ی شسورز

 55/622 3/924 09/622 61/923 49/622 21/924 47/622 17/924 ون،ت

 208 2/1747 4/124 98/1044 03/106 71/890 26/117 05/985 زیست م یو

 

 

 
 سودهای هر یک از بازیکنان در بازی همکارانه و حالت عادی در رویکرد اول ۀمقایس . 8شکل 
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 سودهای هر یک از بازیکنان در بازی همکارانه و حالت عادی در رویکرد دوم ۀمقایس .9شکل 

 

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

 

 
 سودهای هر یک از بازیکنان در بازی همکارانه و حالت عادی در رویکرد چهارم ۀمقایس .11شکل 
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 گیری بحث و نتیجه. 3

 رغام  بهملسل،ه  مترد ۀحتضاطالعسش متجتد از  بهستجه  بس

باه   رساسنی   د ی ااازا  یدر راستس م یریتی هسی طر  انتاع

  باه  نیسات  اسربران  د   ی با  یسزهسین ۀ نن  سأمین هاحتض

باه  ن   یستجه بی علت به زیست م یوخصتص در بخ  

 نیسزهاس  ساسیر  به  د اختصسص اولتیت و اخیر هسی در سس 

 جریسنسش به  سمالً و د ک نقصسن دچسر ختد حیسش ۀادامدر 

 رویکردهااسی طباا   اساات وابسااته اصاالی هااسی بااسرش و

 زیسات  م ایو بس ستجه به بخ   س قی  این در د ک طراحی

بخ  را  این نیسزدرو   85 از بی  ستان می هس یصدر سخص

بخا    ی د بارا  ساأمین   باس داداتن نگارش     ارد برطرف 

 8 یباسً و سقر  شاسورزی  نیسزهاسی درو   8 -3 زیست م یو

 ساأمین   از نظار  دتد می  مبتدون،ت دچسر  نیسزهسیدرو  

 متماسیزی  داکل  باه  یکارد  اه در هار رو   زیست م یو یسزن

 یکارد را در رو صیسخصا  بهتارین  م   استا د ک یفس،ر

د ک است   سأمین نیسزدرو   100  هاو  از ختد نشسن دادک 

 بارای  نیاسز  میزان  مترین رویکرد این ینکهالبته بس ستجه به ا

 در نقصاسن  ین متار  اترا در نظر گراتاه اسا   زیست م یو

 یشاترین   بدارد وجاتد و وان،ت    شسورزی هسی سخصیص

 اه ما      دا ک  گراتاه  نظار  درچهسرم  یکرددر رو  بی نیسز

  اسات  باتدک   ندروا    87 یصقسدر باه سخصا   سسزی بهینه

باس   زیسات  م ایو  د باه   سخصیص نظر از چهسرم رویکرد

 مللاتد  دارایو  در ساس د  دادنستجه به حمم  د و قرار

   است رویکرد بهترین حیسشا ۀادامحف  و  برای

 ما    هاسی  یکارد رو اقتصاسدی  هاسی  س لیال  به ستجه بس

 بخا   یکردهاس رو سمسمی در  ه رسی  نتیمه این به ستان می

در  دروا ی  8 سغییار  رغم به یکسسنی اقتصسدی ستد ون،ت

دادته است و  نسعسد نه حسلت به نسبت  د سخصیص یزانم

 هاسی  یکارد در رو زیسات  م ایو  مللتبیت بتدن پسیین یسبس  

ا بخ  ون،ت ن اداته  اقتصسدی عملکرد رد سأثیری مختلف

 را سااتد بیشااترین دوم یکااردرو  شااسورزی بخاا  در امااس

 زیست م یوبخ   در   مسلمسًاست  ردک بخ  این نصیب

 ایان ا زیارا  اسات  چهسرم رویکرد به مربتط عملکرد ینبهتر

سس د و رودخسنه  یبقس برای را حسلت سرین مللتد رویکرد

 بخا   دها   یما  نشاسن  اقتصسدی س لیل   ورد یبه وجتد م

 دکربا  ستدحس ش  سسیر از بیشتر دوم یکرددر رو  شسورزی

 ساتان  می م   هسی سخصیص ۀن تو  یزانم ی  بس بررساست

 سااأثیر نیااز سخصیصاای  د ۀمسهسناا یااعستز الگااتی گفااتا

 باتدن  ثسبات اسات    داداته  یدر بخ   شسورز گیریچشم

 رویکردهس به مربتط هسی یصدر سخص سسزی بهینه م   ۀروی

  د حمام  بیشترین  ه چهسرم رویکرد در  ه دتد یم سبب

در نظاار گراتااه داا ک اسااتا بخاا   زیساات م اایو باارای

  د میاازان امااسدااتدا  یشااتریمت ماال اشااسر ب ی شااسورز

 در  د میازان  یان و ساتد حسوال از مصارف ا    سخصیصی

 رویکارد   ه است متضتع ینا دهن ۀ نشسن  شسورزی بخ 

 ایان  یلبس هم ن ارن   دل چن انی سفسوش چهسرم و ستم او ا

 و او  یکارد در رو زیست م یو  د ۀمسهسن ستزیع ن تۀامر 

وارد  یباه بخا   شاسورز    بیشاتری  اشاسر   اه  است ستم

   ن  یم

 هاسی  باسزی  سئاتری بس استفسدک از  یکردهسرو بررسی نتسیج

 حسول ستد هس یکردرو سمسمی در  ه ده  می نشسن همکسرانه

 زیست م یوو  یبخ   شسورز برای یکنسنبسز همکسری از

 واترش  بسزیکناسن  ینبا  همکاسری   ه است حسلتی از یشترب

باس حسلات    یسپاسی پس یستد م،مت ً ون،ت بخ  امس انگراته

مگار در رویکارد   اسات ) ختد  ردک  یبنص ینبتدن همکسر

 Proportional Nucleouls یبسز  شسورزی بخ  در  (ستم

 ساتد  میزان بیشترین رویکردهس سسیر در او  یکردبه جز رو

م سساابه  ااردک اساات  در بخاا      ی شااسورز باارای را

 هاس  رویکارد  ساسیر  در چهاسرم  یکارد به جز رو زیست م یو

 ۀم سسباز ختد در  یعملکرد بهتر Weak Nucleolus بسزی

 یبارا  مشخصای  ۀروی بنسبراینا  است دادک نشسن ستد میزان

 بخا   ساتد  اینکه امس نیستا متصتر هس ردرویک در هس یبسز

از حسلات   یشاتر ب یدر همکاسر  زیسات  م ایو و   شسورزی

 اه در   است مللب این مؤی  بتدک ائتالف در نکردن در ت

  بی یسزن سأمیندو بخ  عالوک بر  این ینب یوترش همکسر

  ال  و بخا   دو هار  یبنصا  بیشاتری  ساتد  ثرؤمبه طرز 
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 باه  مممتعاه  به ستد سخصیص بهترین  د  ختاه  سیستم

 ااتاسدک  اسفاس   او و  ساتم  دوماچهاسرما   رویکرد در سرسیب

  است

واضص است  ه بس در نظر   سمالً گفت ستان می نهسیت در

 و هااس در حتضااه نفااع ذی نزلااۀم بااه زیساات م اایوگااراتن 

 ۀمممتعا مناسبع  د هماتارک    ما یریت  بارای  ریازی  برنسمه

 سخصیص بس ی   هر چن  دسستد بیشتری ختاه  برد سیستم

 از اساتفسدک  ساتد   ه برس  نظر به  سربران سسیر به  د  متر

 دهنا ۀ  نشسن س قی  این یجنتس عمالً ا امساست د ک  متر  د

نباتد   وقسبال حصات     ریاسلی  ساتد  ن اداتن   اه  است ینا

 داا ن ب راناایدر  مگاارزیساات  در بخاا  م اایو اعتااراض

 درایان    داتد  مای  بخا   یان به ا ستجهی  م سببا درایو

  بای  هاسی  ا تسیستم یژکو به و زیست م یو ه  است حسلی

باه دامسر    حیاسش  ۀاداما  بارای مناسبع  زم   سریناز ارزدمن 

 یسربسا  هاس  ن  یقای حق اقتصاسدی  ارزش سخماین   هرون   می

 امر حقیقت به نزدیک وجه یچو به ه است ددتار و پیچی ک

 گاذاری  ارزشقبات    قسبال  هاسی  روش هماین  بس امس نیستا

 و حفا   در مممتعاه  ساتد   اه  دتد می ی کهم د یاقتصسد

  است زیست م یوبه  رسی گی

 

 پیشنهادها

نقا     اردن  ل اسن  رس  یم نظر به س قی  این یلسکم برای

 س لیال  برانا  د یسزن سأمین و هس یصدر سخص یرزمینی د ز

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

 در ستانا   مای  هاس  سخصیص ۀن ت رد اقلیم سغییر  ثسر بررسی

  بسد  سأثیرگذار د ک انمسم سر  یارسقس
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