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33-55هايهصفح/ 1يشماره/ 3جلد / اقتصاد کشاورزي

يو کشاورزين مصارف شهریبآب سد طرق ينهیص بهیتخص
با يفازيادومرحلهیتصادفيزیربا استفاده از روش برنامه

تیط عدم حتمیدر شرايابازهيپارامترها

*خاهکیپور و احمدعلي، فاطمه رستگاریصابونیمحمود صبوح

24/4/1387: تاریخ پذیرش19/1/1387:تاریخ دریافت

دهیچک
ـ ربرنامهت آب سد طرق با استفاده از روش یریمد،مطالعهاین در  بـا اسـتفاده از   يفـاز يادومرحلـه یتصـادف يزی

ب دو مدل ین مدل از ترکیا. قرار گرفتیمورد بررس)نبود حتمیت(تیط عدم حتمیو تحت شرايابازهيپارامترها
يریکارگهب. ل شده استیتشکيادومرحلهیتصادفيسازنهیدر چارچوب بهيابازهيو پارامترهايفازيزیربرنامه
بر کاربرد احتماالت افزونيابازهيو استفاده از پارامترهايسازنهیند بهیفرآیف شده در طیش تعریاز پیشخط م
افزون بـر آن، مـدل   . استيسازنهیبهيهاکیر تکنیک نسبت به ساین تکنیايهاتیت از مزیط عدم حتمیدر شرا

IFTSP1مطالعـه از سـازمان   يهاداده. دکنیه میرا ارابود آب ر مختلف کمیتحت مقاديریگمیتصميوهایآلترنات
رات یینسبت به تغيج نشان داد سود بخش شهرینتا. شديآورجمع85تا 67يهاساليمشهد و براياآب منطقه

دچـار  ياکنندهچ مصرفی، ه)احتمال وقوع سال تر(هاتدرصد حال16،0ر دچنینهم. تر استص آب حساسیتخص
احتمـال وقـوع سـال    (درصد موارد18،0و در يشهريکنندهدرصد موارد مصرف66،0در. بود آب نخواهد شدکم

کارانـه عمـل   محافظهصورتبهستم یر سیاگر مدانجامسر. بود آب خواهند شدکننده دچار کمهر دو مصرف) خشک
نظـر  بـه ين بحران ضـرور یابا ییارویرويبراییکارهاراهيهیارا. رخ خواهد داديتربود آب کمنده کمیکند، در آ

.رسدیم
JEL: Q25

سد طرقنبود حتمیت، ت،ی، عدم حتميابازهي، پارامترهاي، روش فازیتصادفيزیربرنامه: يدیکلهايواژه

.استادیار، دانشجوي کارشناسی ارشد و استادیار دانشگاه زابل: تیبتربه*
e-mail: msabuhi39@yahoo.com
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١٣٨٨/ ٣/١جلد /  ٣٤

مقدمه
شـمار  از کشورهاي خشـک جهـان بـه   متر در سالمیلی260نزوالت جوي متوسطایران با 

میلیـارد مترمکعـب نـزوالت سـاالنه در ایـران،      415از . ز داردیـ نيرود و منابع آب محدودیم
با ورود سالیانه دوازده میلیارد مترمکعب آب ورودي از مرزها به . شودآن تبخیر می% 70حدود 

95، 1379میلیـارد مترمکعـب شـده کـه تـا سـال       135پذیر داخل کشور، کل منابع آبی تجدید
5، 93تیب تربهمقدار آب استحصال شده، از این. میلیارد مترمکعب از آن استحصال شده است

محـدودیت  . هاي کشاورزي، شهري و صـنعتی بـه مصـرف رسـیده اسـت     درصد در بخش2و 
منابع يهاي توسعههاي استحصال و محدودیت منابع مالی طرحش هزینهیمقدار منابع آب، افزا

افزون .)1383، یشم چیو ابریشیتجر(جدید آب را با مشکل و محدودیت مواجه کرده است 
حفاظـت  ويصـنعتی و کشـاورز  يرشد جمعیت، ارتقاي سطح رفاه اجتماعی، توسـعه بر آن، 

ـ پاين عوامل و نقش مهـم آب در توسـعه  یا. ش تقاضا شده استیها، سبب افزااکوسیستم دار ی
ـ ربرنامـه آب دريت تقاضـا و عرضـه  یریبه مـد نوالوش مسیش از پیسبب توجه ب هـا و  يزی

.)1379، کارانهمآذرمسا و (کالن کشور شده استيهايگذاراستیس
75درصد کاهش بارنـدگی،  32ها، درصد کاهش روان آب60ز با یاستان خراسان رضوي ن

درصـد  60دشت و 78دشت بحرانی از 59هاي زیرزمینی و متر تا دو متر افت سطح آبسانتی
د یبر افـت شـد  افزون. بردیسر مبهیت بحرانیاستان در وضعیاصليرودخانه12کاهش آب 
پی موجب خالی شدن دو سد طـرق  درهاي پیسالیدر مشهد، وجود خشکینیرزمیمنابع آب ز

میلیـون  29سد طرق بـا .  ز شده استین) آب شرب مشهديکنندهنیماتیمنابع سطح(و کارده 
. شـوند ید مـ یشـد یآبها  دچار کمسالیمیلیون مترمکعب ظرفیت، در برخ32باو سد کارده

درصـد از طریـق   4صـد حلقـه چـاه،    درصد آب مشهد از طریق سی85است که ین در حالیا
وزارت (شـود  آب دو سد کارده و طرق تـامین مـی  يوسیلهبهدرصد 10ها و و چشمههاقنات

ن منطقـه  یـ گـان مختلـف در ا  کننـد ن مصـرف یمنابع آب بـ يص کارایتخصپس).1386رو،ین
.رسدینظر مبهيضرور
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…تخصيص بهينه ٣٥

ـ ا.استطرق احداث شدهيرودخانهيشهر مشهد بر رويلومتریک25سد طرق در  ن محـل  ی
. ش ساخته شده اسـت یسال پ400که حدود قرار داردطرقیمیباالدست بند قديمتر100در 

ر قابل اسـتفاده در رودخانـه   یغصورتبهکه قبل از ساختمان سد ییهاالبیحل سن سد از میا
شـدند،  یرود از کشـور خـارج مـ   ق بسـتر رودخانـه کشـف   یـ ت از طریان داشتند و در نهایجر
موجـود در  يکشـاورز یاراضـ يآب براین نسبیمات. دهدیمانجامبه شهر مشهد را یرسانآب

احـداث سـد از سـال    یـی ات اجرایـ عمل. باشدیسد طرق مگر اهداف احداثیدست، از دنییپا
متقـارن  یدو قوسـ یسد طرق از نوع بتن. دیرسيبرداربه بهره1367و در سال شدآغاز1361

تـراز تـاج   . استمتر در تاج 8/4و ضخامت یمتر از پ81ارتفاع يبلوك و دارا22متشکل از 
165000و حجـم بتـون بدنـه سـد     متـر 322متـر ، طـول تـاج    1220ا یـ سد طرق از سطح در

ـ    10سد طرق در کنار سد کارده .  مترمکعب است . کننـد ین مـ یمادرصـد آب شـهر مشـهد را ت
. ز تحت پوشش قـرار داده اسـت  یرا نيکشاورزیهکتار از اراض1300ن سد طرق یابرافزون
ـ لیم5/16رودخانه طرق متوسطآورد  ـ  ی ـ مترمکعـب در ثان 560ان یـ طغیون مترمکعـب و دب ه ی

.)1386رو، یوزارت ن(باشدیم
يرودخانـه يهااز سرشاخهیکیشلگرد که يرودخانهيبر رویک بند انحرافیبا احداث 

یمتـر بـا مقطـع عرضـ    1350طـول  تونـل انتقـال بـه   يوسیلهبهطرق است، آب منحرف شده 
ن طرح انتقال سـاالنه  یايهدف اجرا. ودشیسد طرق منتقل مياچهیبه درینعل اسبصورتبه

آب مـورد  . اسـت ه یتر بر ثانیدهم لهفتمتوسطیون مترمکعب آب به سد طرق با دبیلیم68/7
لومتر بـه  یک5یپس از رها شدن از سد وارد رودخانه شده و پس از طيو کشاورزيشهراز ین

سـتگاه  یايوسـیله بـه ها آب شرب پس از عبور از حوضچهيهیطرق منتقل و سهمیبند انحراف
هـا آنل یـ م، تحویز پـس از تنظـ  یآب کشاورزان نيهیابد و سهمییخانه انتقال مهیپمپاژ به تصف

.)1386رو، یوزارت ن(شودیم
. شـده اسـت  يشـهر و يآب کشـاورز يش تقاضایت و رشد اقتصاد سبب افزایرشد جمع

ص در یتخصــيد بداننــد چــه مقــدار آب بــرایــآب بايهکننــدمختلــف مصــرفيهــاگــروه
د بدانند چـه مقـدار از   یگان باکنندمصرفچنینهم. خواهند داشترسدستشان در یهاتیفعال
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١٣٨٨/ ٣/١جلد /  ٣٦

ن نشود تا بتوانند در صورت لـزوم آب را از منبـع   یماممکن است تهاآنآب وعده داده شده به 
ن یماتـ يبراییهااستیا سید را کاهش دهند و خويهاتیفعاليا توسعهیه و کرده یتر تهگران
وانـگ و  (شـود گرفتـه نـده  یآيبـرا ياسازمان آب منطقـه يوسیلهبهيو کشاورزيشهرآب 
).2003،کارانهم

ستم یسمورد انتظار شدن ارزش سود خالص بیشینهصورتبه، ص منابع آبیتخصيلهامس
ن اهـداف  یتـر مهـم از یکـ ی، ياسـازمان آب منطقـه  يهايگذاراستیسساسبرا. شودیه میارا
اگر مقدار وعـده داده  . باشدیب میگان رقکنندن مصرفیص آب بیتخص،سد طرقت آب یریمد

سـتم رخ  یش و اگـر رهـا نشـود ضـرر در س    یسـتم افـزا  ینده رها شود سود خالص سیشده در آ
. خواهد داد
سـتم یسيد در پارامترهـا، دارا یت شـد یـ عـدم حتم جـود  ت منابع آب به علـت و یریاما مد

و یذاتـ یدگیچیک نوع پیگر یدسخنبه . )2003، کارانهمو ییان کوپاییبابا(.استيادهیچیپ
ل آب یوجود دارد که سبب شده حل مسـا یواقعيایت منابع آب در  دنیریت در مدیعدم حتم

.)2003، کارانهمماسود و (ل باشدیر مسایارتر از ساک گام فراتر و دشوی
ـ ر، برنامـه CCP(1(یتصـادف ت یمحدوديزیرک برنامهین مشکالت سه تکنیحل ايبرا يزی

ـ  . )1996هانـگ،  (رودیکـار مـ  بـه 3)IPP(ياهبازيو روش پارامترها2)FP(يفاز ه حـال  تـا ب
مـدل  . انـد کـار گرفتـه  منـابع آب بـه  ص یتخصـ يسـاز نـه یبهيها را بران مدلین محقق ایچند

ران یـ در ا)1991(کـاران هـم و یشـمچ یابريوسیلهبهياریت آب آبیریمدیتصادفيسازنهیبه
يسـتم کشـاورز  یک سیـ آب در ت منـابع یریمديبرايابازهيمدل پارامترها. کار گرفته شدبه
سـتم چنـد   یک سیـ ت یریمـد يبرايفازيسازنهیدر کانادا و مدل به)1996(هانگيوسیلهبه

.در هند استفاده شد)2000(کارانهمجاراج و يوسیلهبهمخزنه 

1 -Chance Constraint Programming
2 -Fuzzy Programming
3 -Interval Parameter Programming
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…تخصيص بهينه ٣٧

اسـت کـه در   يتـر شـرفته یپيهاکیاز تکنTSP(1(يدومرحله ایتصادفيزیرمدل برنامه
ص یدر مـورد تخصـ  يریـ گمین مدل، تصمیدر ا.)2001زاو، (رود یکار مت منابع آب بهیریمد

ان رودخانـه  یـ ت جریو بدون توجه به عدم حتمهاآنيازهاینبراساسکنندگان ن مصرفیآب ب
در يریـ گمیبعـد تصـم  ياز حل مدل و در مرحلـه بعد. ندیگویاول ميمرحلهيریگمیرا تصم

ان رودخانـه گرفتـه   یت جریعدم حتمبراساسکنندگان مختلف ن مصرفیص آب بیمورد تخص
منجر يریگمیند تصمین فرآیا.)2001زاو، (ندیدوم گويمرحلهيریگمیشود که به آن تصمیم

يبنـد زمـان يرا بـرا يامرحلهتم دویک الگوری)1998(کارانهمفررو و . شودیمTSPبه مدل 
، يامرحلـه با استفاده از روش دو)1384(افشار. کار بردندبهیستم چند مخزنیک سیاستفاده از 

مــدل )1994(یســلطان. پرداخــترانیــدر ایآبرســانيهــاشــبکهيگسســتهيســازنــهیبــه به
ـ فعال22گـرفتن  را با درنظـر یخطيزیربرنامه درودزن سـد يمنطقـه ت دریمحـدود 20ت وی

بهـا پرداخـت   بابـت آب کشـاورزان کـه  یمتیج نشان داد که قینتا. داداستفاده قرارموردفارس،
وکشـاورزان ش درآمـد  یباشد وامکـان افـزا  یميرایآب آبییارزش نهاازترکمیلیکنند خیم

يزیـ رروش برنامه)1996(کریهاردویترکمان.داردکشت وجوديالگورییبا تغياریآبییکارا
ج نشـان  ینتـا . بسط دادندتوسعه وکشاورزانياقتصادییل کارایتحلبرايرا یتصادفیرخطیغ

زنـد و یگرسکیرينمونهکشاورزاندارد، کشاورزانرفتاردرینقش مهميزیگرسکیداد که ر
يلهامس)1376(یجمال.استسریمياقتصادییش کارایبا افزاکشاورزانش درآمد یامکان افزا

ان اسـت دريرازیشـ يرزایسد مریزيمنطقهدریخطيزیرص آب را با استفاده از برنامهیتخص
سـطح  و، براسـاس دو یسـنار 6کشـت را در ينـه یبهيالگـو يو. دادفارس مورد مطالعه قـرار 

224آب را، ياهیمـت سـا  یقن کرد وییص تعیسه سطح حجم آب قابل تخصوياریراندمان آب
.دست آوردهمترمکعب بهريال برایر

.دندکریرا معرفITSP2يافاصلهيبا پارامترهاTSPدر کانادا مدل )2000(هانگ و لوك 
. ه شده استیارايادومرحلهیق در چارچوب مدل تصادفینادقيسازنهین روش مفهوم بهیدر ا

1-Two-stage Stochastic Programming
2-Interval  Two-stage Stochastic Programming
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١٣٨٨/ ٣/١جلد /  ٣٨

است کـه از اعتبـار   يت فازیفروض توابع عضويسازش از حد سادهیب،ن مدلیایاشکال اصل
. کاهدیمدل م

ف شـده را  یـ ش تعریاز پيفاکتورهانقضيقتصادت ایاهمیدرستبهCPPو FPيهاروش
سـمت  یتصادفيهاجنبهیخوببهFPوCPPکه ین، در حالیبر اافزون. ان کنندیتوانند بینم

ه یـ طـرف چـپ مـدل را ارا   يت پارامترهایتوانند عدم حتمیکنند، اما نمیان میراست مدل را ب
).2003، انکارهمماسود و (دهند

ان یـ بیبخـو ت سـمت چـپ مـدل را بـه    یـ عدم حتم،شدهیاديهابرخالف مدلIPPمدل 
ـ بر اافزون. ستیت سمت راست مدل نیان عدم حتمیقادر به باماکند، یم کـه در  یدر حـال ،نی

شوند، حد باال و یدر مدل وارد ميابازهصورتبهت و یه با عدم حتمیاوليپارامترهاIPPمدل 
شده در نظر گرفته گفته ت باشد که در مدل یعدم حتميز ممکن است داراین فواصل نیانییپا
يهـا ان تمـام روش یـ بيکار براک راهی. دهدیرخ مايانهت دوگیجه عدم حتمیدر نت. شودینم

ت یـ ن مدل عدم حتمیا. استTSPدر چارچوب مدلIPPو FPب دو روش یت ترکیعدم حتم
ت یـ ن روش اهمیـ گـر ا یدسـوي رد، از یـ گیزمـان در نظـر مـ   سمت راست و چپ مدل را هم

ـ یترک. کنـد یان مـ یـ بیخـوب ز بـه یـ ف شـده را ن یـ ش تعریاز پـ ينقض فاکتورهاياقتصاد از یب
يابـازه يبا پارامترهايفازيدومرحله ایتصادفيزیرنام برنامهکار بهک راهیباال به يهاروش

IFTSPو سـپس ITSPکـار  راهنخستن مقاله یدر ا).2003، کارانهمماسود و (شودیمنجر م

ت مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     یـ ط عدم حتمیت منابع آب سد طرق در شرایریمدیبررسيبرا
.است

ـ کننـدگان رق ن مصرفیآب بيص کاراین تخصیین مطالعه تعیاانجامهدف از  ب آب سـد  ی
زان عـدم  یـ میگـر بـه بررسـ   یدسـوي از .استيکشاورزو يکنندگان شهرمصرفیعنیطرق 

سـود  ITSPنسبت بـه  IFTSPند یحل فرآ. پردازدیمختلف ميوهایستم تحت سناریت سیحتم
سـتم  یسک سیزمان رطور همکه بهیدهد در حالیه میستم ارایسيرا برايتربیشیانیخالص م

IFTSPن مـدل  یبر اافزون. دهدیمشکاه، شودیف میه شده تعریارايهابازهيوسیلهبهکه را 
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…تخصيص بهينه ٣٩

هـا اهـداف   ک از طـرح یـ که کـدام  نین اییو و تعیآلترناتيهاطرحیابیارزيستم برایر سیبه مد
).2003، کارانهمماسود و (کندید کمک مینمایستم را برآورد میل سیمورد تما

قیتحقروش
ـ یتخصيلهابا مسستم یر سیم مدیکنیفرض م ـ کننـدگان رق ن مصـرف یص آب ب ب بخـش  ی

نـده در نظـر گرفتـه    یآيبـرا یتصادفصورتبهآب يعرضه. رو استروبهيو شهريکشاورز
هـا  دادهیتمـام يمختلف برآورد و برايهااز گروهیز با توجه به نیآب نيمقدار تقاضا. شودیم
در يتـر که بداند آب کمیدر صورتيزبخش کشاور. شودیدر نظر گرفته میمنطقيک بازهی

از بـه آب  یر خواهد داد که نییتغيا به نحویو داد خواهد رییتغش را یهاتیدارد فعالرسدست
جـاد کنـد کـه درآن    یرا اید طرحـ یـ ر بایت مـد یدر هنگام وجود عدم حتم. داشته باشديترکم

.ابدیز کاهش یتم نسیسک سیشود و ربیشینهستم یآب ، سود سيص کارایبر تخصافزون
اشـاره  IPP(1(يابـازه يبا پارامترهـا يزیربرنامهالزم است به IFTSPمدل یقبل از بررس

.شود
ـ اراياهبـاز صـورت بهن آب ئنامطميکه عرضهجاآناز  ص آب یتخصـ يلهاشـود مسـ  یه مـ ی

).2000هانگ و لوك، (ه شودیاراITSPتواند به فرم یم
)1(

j,i∀,0≥S

i∀,W≤W≤S

j∀,q≤)S∑ W(

tosubject

SC∑p∑W∑B=fmax

±
ij

±
maxi

±
i

±
ij

±
j

±
ij

m

1=i

±
i

±
ij

±
i

n

1=j
j

m

1=i

±
i

m

1=i

±
i

±

هـر  يازابـه iي کننـده سود مصـرف يبازهB±ستم، یسود خالص سيبازهf±، 1در فرمول  
±، یصیواحد آب تخص

iWي هکننـد آب وعده داده شده به مصرفيبازهi ،))ـ متغ م یر تصـم ی

1-Interval-parameter or Grey programming
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١٣٨٨/ ٣/١جلد /  ٤٠

±، ))اوليمرحله
iCي کنندهضرر مصرفيبازهiـ  يازابه ±کـه رهـا نشـود،    یهر واحـد آب

ijS

±از يگر مقـدار ی، به  دjانیتحت سطح جرiي کنندهمصرفيبود آب براکميبازه
iW  کـه

ـ متغ((شـود  یرها نمـ jqانیدر هنگام بروز جر ±، ))دوميم مرحلـه یر تصـم ی
jq ـ متغيبـازه ر ی

±آب، يعرضهیتصادف
maxiWيکننـده مصـرف يص آب بـرا یدار تخصن مقیتربیشيبازهi ،

jpان یاحتمال رخ دادن سطح جرj ،mکنندگان آب کل تعداد مصرف ،n  کل تعداد سـطوح
i=2و يکشـاورز يکننـده مصـرف i=1(آب يکنندهيمصرفi، )n=3جانیدر ا(ان یجر

ان یجرj=3و متوسطان یجرj=2ان کم، یجرj=1(انیسطح جرjو ،)شربيکنندهمصرف
.باشدیم) اد آبیز

ز اسـت و  یار نـاچ یبسـ رسدسـت مقدار اطالعات قابـل  ،یل جهان واقعیاز مساياریدر بس
هـا  ن بـازه یاين و باالییحد پایمواقع حتياریدر بس. استه یها قابل ارابازهيوسیلهبهتربیش

دوگانـه در  )نبود قطعیت(تیله سبب بروز عدم قطعامسن یست که ایه نیت قابل ارایز با قطعین
ن یـ حـل  ا يبـرا ) IMF(ياهبـاز ت ید به نام توابع عضویک مفهوم جدین یبنابرا. شودیمدل م

:مین داریبنابرا).2003، کارانهموانگ و (رودیکار مله بهامس
)2({ },j∀,Q∈q,I∈i)))q((μ,)q((=)q(A ±±

ji
±
jAi

±
j

±
j

q(A(،2که در فرمول ±
jعضو ياهبازيفازيک مجموعهی±Qاست.{ }))q((μ i

±
jA يادرجـه

iعنصـر  يت بـرا یاز تابع عضـو 
±
j )q( و اسـت±Q ـ از جريامجموعـه جـاد شـده   یايهـا نای

iيوسیلهبه
±
j )q(يکننـده مصـرف يبراياهبازصورتبهآّب ياست و اگر عرضهi  و سـطح

:میدار،ف شودیتعرjان یجر
)3(,j∀,q=)qmin(andq=)qmax( ±

ji
±
j

±
ji

±
j

±
jq و±

jqان یطح جرآب در سيفازين عرضهییحد باال و پاjيک از حـدها یـ هر . است
ـ بياهبـاز صورتبهد یز باینيفازiqن ییباال و پا ، کـاران هـم ماسـود و  () 1نمـودار (ان شـود  ی

2003.(
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…تخصيص بهينه ٤١

)2003ان، کارماسود و هم(آبيفازيعرضهن ییباال و پايحدها)1(نمودار

ک یهر . ردیگیآن در نظر ميقابل تحمل برايک فاصلهیو f+ک سطح هدف یستم یر سیمد
ان یـ بين بـرا یبنـابرا . شـود یدر نظر گرفته ميفازيک مجموعهیعنوان ز بهیها نتیاز محدود

ـ ربرنامهصورتبهها، مدل قبل تیو محدوديتر اهداف فازحیصح يادومرحلـه یتصـادف يزی
).2003، کارانهمماسود و (شودیه میارايابازهيبا پارامترهايفاز

)4(

,1≤λ≤0

j,i∀0≥S

,j,i∀,W≤S

i∀,λWΔ+W≤W

,i∀,λqΔq≤)S∑ W(

,λfΔ+f∑ ∑ ≥SCpW∑ B

λmax

±
ij

±
i

±
ij

maximax
+

i
±

i

±
j

±
j

±
ij

m

1=i

±
i

m

1=i

n

1=j

+
ij

±
ij

±
i

m
1=i

±

±و λدر فرمول باال 
ijSپارامتر . م هستندیر تصمیمتغλ بیشـینه از بـه  يادرجـه ينشان دهنـده

يهـا ارزش. باشـد یمـ 1ن صفر و یها است که مقدار آن بتیر محدودیو سايدن تابع فازیرس
مورد نظـر  يهاتیا محدودیتابع و يف شدهیدن فواصل تعریرسيک نشان دهندهیک به ینزد
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١٣٨٨/ ٣/١جلد /  ٤٢

ـ ارا اریک به صفر راه حلـ ینزديهاارزشبرعکس . باشدیبه حد باال م دهـد کـه در آن   یه مـ ی
. شوندیک مین نزدییها به حد پاتیتابع و محدوديف شده برایل تعرفواص

+بـاال  يه شدهیدر مدل ارا ff=fΔ وmaxi
+
maximaxi WW=WΔ ن فرمـول  یـ کـه در ا

+
maxiW وmaxiWيکنندهمصرفيص آب برایار تخصمقدترینبیشن ییحد باال و پاiاست.

).2003، کارانهمماسود و (.داریم
)5([ ] [ ] [ ]j+

j
+

jj
+

jj
+

jj
±

j
±

j
±
j qq,qq=q,qq,q=qq=qΔ

+آب، يعرضهینییاز حد پاینییپايفاصلهjqدر فرمول باال 
jqاز حـد  ییبـاال يصلهفا

+آب و يعرضهییاز حد باالینییپايفاصلهjqآب،يعرضهینییپا
jq از ییبـاال يفاصـله

.باشدیمjیان سطحیآب تحت جريعرضهییحد باال
±،4که در مدل یهنگام

iWبـا  یاد شـده شود، مدل یشناخته میک پارامتر قطعیعنوانبه
هانـگ،  (م شـود یرمدل تقسیتواند به دو زیل مین اهداف مورد تماییدر نظر گرفتن حد باال و پا

از یم با سـطوح مختلفـ  یر تصمیتابع هدف و متغيرا برايافاصلهدست آمده،بهج ینتا. )1996
ـ ا. کنـد یه مـ یها اراتیو با در نظر گرفتن محدودسکیر يوهـا یجـاد آلترنات یايج بـرا ین نتـا ی

. روندیکار مبهيریگمیتصم
iiiiبا قرار دادن  zWWW  که يطوربه

iWین شـده و قطعـ  یـی ارزش تعيدارا
باشد و   iii WWW و 1,0iz  2000جـارا و ودوال،  (شـود یه مـ یارا6، مدل(.

کـار  نـه از ارزش هـدف بـه   یبهيک مجموعهین ییتعيم است که برایر تصمیمتغizجانیدر ا
ـ به. رسدینظر مبهيضروريگذاراستیل سیتحليرود و برایم ±کـه  یعنوان مثال وقت

iW  بـه
طـور کامـل   ز بـه یآب نيرسد و تقاضایماوجستم به یسود س) iZ=1(ن حد خود برسدیباالتر

ـ اگر آب وعده داده شده در ایول. شودین میمات ز بـه  یـ سـتم ن ین حالـت رهـا نشـود ضـرر س    ی
رو را با مشکل روبـه يگذاراستیل سیمساامر ن یاو. د و برعکسیخواهد رسترین درجهبیش

.کندیم
±يرهایاگر متغ

iW ،fΔ ،maxiWΔو±
jqΔ شـود یحاصل مـ 6رند مدل یقرار گ4در مدل

).2003، کارانهمماسود و (
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…تخصيص بهينه ٤٣

)6(

,1≤λ≤0

,i∀,1≤z≤0

,j,i∀0≥S

i∀,W≤)WW(λ+zWΔ+W

,j∀,q≤qq,qqλ+)SzWΔ+∑ W(

f≥)f∑ ∑ f(λSCp)zWΔ+W(∑ B

λmax

i

±
ij

max
+

imaximax
+

iiii

±

jj

+

j

+

jj
±

ijii

m

1=i
i

m

1=i

n

1=j

++
ij

±
ijiii

m
1=i

±

±در مدل باال 
ijS ،iz وλه یـ رمـدل تجز یزحـل بـه دو  يبـرا 6مدل  . م استیر تصمیمتغ

کـه  رایرمـدل یزنخسـت ستم است، یکردن سود خالص سبیشینه،که هدفیزمان. خواهد شد
+fم و یتصـم يرهـا یب سود و متغیضراياز حد باالیبیترک. شودیف میدهد تعریدست مبه

صـورت بهf+يندهکنه یرمدل ارایز. دست خواهد دادرا بهf+ب ضرر،  مقدار ین ضراییحد پا
).2003، کارانهمماسود و(شودیان میر بیز
)7(

,1≤λ≤0

,i∀,1≤z≤0

,j,i∀0≥S

,j,i∀,W≤S+zWΔ

i∀,W≤)WW(λ+zWΔ+W

,j∀,q≤qqλ+)SzWΔ+∑ W(

f≥)f∑ ∑ f(λSCp)zWΔ+W(∑ B

max

i

ij

iijii

max
+

imaximax
+

iiii

+

j

+

jjijii

m

1=i
i

m

1=i

n

1=j

+
ijijiii

m
1=i

+

. نـد یآیدست مـ رمدل بهین زیم هستند که از حل ایر تصمیمتغλو izوijSدر فرمول باال 
).2003، کارانهمماسود و (شودیوله مر فرمیزصورتبهز ینfيه دهندهیرمدل ارایز
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)8(

,1≤λ≤0

,j,i∀S≥S

,j,i∀,W≤S+zWΔ

,j∀,q≤qqλ+)SzWΔ+∑ W(

f≥)f∑ ∑ f(λSCp)zWΔ+W(∑ B

λmax

ijopt
+

ij

i
+
ijii

jj

+

j
+

ijii

m

1=i
i

m

1=i

n

1=j

++
ij

+
ijiii

m
1=i

+در فرمول باال 
ijS وλدیآیدست مرمدل بهین زیم است که از حل ایر تصمیمتغ.

:شودیان میر بیزصورتبهیجواب مدل اصل،رمدلیبا توجه به حل دو ز
)9([ ]

[ ]
[ ]+

optopt
±
opt

+
optopt

±
opt

+
ijoptijopt

±
ijopt

f,f=f

λ,λ=λ

S,S=S

±که در آن 
optλ و±

optf و±
ijoptSسـتم،  یسينـه ین  بهیماتـ ين درجـه ییب حد باال و پایتتربه

jان یـ در سـطح جر iيکننـده مصـرف يآب بـرا ينـه یبود بهتابع هدف و کمينهیارزش به

.باشدیم
).2003، کارانهمماسود و (دیآیدست مر بهیآب از فرمول زينهیص بهیتخصیطور کلهب
)10(

ن فرمول یدر ا
ijoptAيکننـده مصرفيبراآب ينهیص بهین تخصییحد باال و پاi  اسـت

هـدف  ينـه یص بهیاز تخصـ ) دوميم مرحلهیر تصمیمتغ(آب ينهیبود بهزان کمیکه از کسر م
کـردن مـدل   ياکه دو مرحلهیتین مزیترمهم. دیآیدست مبه) اوليم مرحلهیر تصمیمتغ(آب 
اما اگر . تواند در مدل گنجانده شودیآب ممرتبط با منابعيهااستین است که سیدارد ایدر پ

±
ijAه یـ مد نظر را در مدل ارايهااستیتوان سید نمیدست آک مدل بهیم از حل یطور مستقبه

).2003، کارانهمماسود و (دکر

j,i∀SW=A ±
ijopt

±
iopt

+
ijopt
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…تخصيص بهينه ٤٥

FPو IPPو TSPکیـ سـه تکن براسـاس را کـه  IFTSPمـدل  یچارچوب عموم1شکل

ت دارنـد  یبا عدم حتمراههميهادر حل مدلیها سهمن مدلیک از ایهر . دهدینشان م،است
).2003، کارانهمماسود و (اند ل شدهیو به مرور زمان تکم

)2003کاران، ماسود و هم(IFTSPمدل یچارچوب عموم)1(شکل

.آمده استIFTSPتم حل مدل یر الگوریدر ز
)4مدل  (IFTSPفرموله کردن مدل -1گام 
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iکه يطورف بهیبا تعر4مدل  یسیبازنو-2گام 
+
i WW=WΔ  و[ ]1,0∈zi،مـدل   (باشد

6(
.f±کردنبیشینهرمدل با هدف یبه دو ز6ل مدل  یتبد-3گام 
f+رمدل یفرموله کردن ز-4گام 

.ioptzو ijoptSدست آوردن و بهf+رمدل یحل ز-5گام 
ioptiiيمحاسبه-6گام 

±
iopt zWΔ+W=W

+يمحاسبه-7گام 
optf

fدلرمیفرموله کردن ز-8گام 

+دست آوردن و بهfرمدل یحل ز-9گام 
ijoptS

optfيمحاسبه-10گام 

9با استفاده از فرمول IFTSPحل مدل -11گام 
10آب بر طبق فرمول ينهیص بهیدست آوردن تخصبه-12گام 

مطالعهيهاداده
ان حاصـل از  یـ آب و سـود و ز يمربوط به عرضه و تقاضايهاداده)2(و)1(هاي جدول

کننـدگان مختلـف   مصرفيبرانانیاطميک فاصلهیک مترمکعب آب را با یش و کاهش یافزا
. دهندنشان می

انیآب و احتمال انواع سطح جرياطالعات مربوط به عرضه)1(جدول

مطالعهيهاداده:ماخذ

ان آبیسطح جر
)j=3(اد یز )j=2(متوسط )j=1(کم 

))42/15و42/17(و)37/21و37/23(( ))38/8و38/10(و)52/14و52/16(( ))69/1و69/3(و)7/8و7/10((
يعرضه
آب

16/0 66/0 18/0
احتمال
مربوطه
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از مطالعهیمورد نياطالعات اقتصاد)2(جدول

درصد 5(تحت پوشش سد طرقيهر فرد شهريرها شده برایمترمکعب آب اضاف1ش ماهانه یمنظور افزا. 1
1300(پوشش سدتحتيکشاورزیهکتار اراض10هريمقدار آب برانیايش ساالنهیو افزا) تیجمع

.)هکتار
مطالعهيهاداده: ماخذ

:ر محاسبه شدندیروش زبه)1(جدولهايعدد
ـ ا زیـ و متوسطان آب کم، یجر(ان آب یدست آوردن احتمال نوع جربهيبرا براسـاس ) ادی

سال گذشته در شهر مشهد و در محل سد طرق و با اسـتفاده از شـاخص   30یبارندگيهاداده
يهـا بـرا  ن درصدیو تر محاسبه شد و از امتوسطخشک و يهاستاندارد درصد سالایبارندگ

شـاخص  . آب سد اسـتفاده شـد  یان خروجیاد جریو زمتوسطان کم، یاحتمال وقوع سطح جر
.)1385، کارانهمور و یحاجینجف(شود یف میر تعریزصورتبهاستاندارد یبارندگ

)11(
S

)PP(
=SPI i

ـ مpسـال مـدنظر،  یبارنـدگ iPکه در آن  ـ انحـراف مع Sبلندمـدت ، و  ین بارنـدگ یانگی ار ی
-1تـر از  و اگـر کـم  یباشـد ترسـال  1از تربیشیاد شدهاگر شاخص . استیبلندمدت بارندگ

نرمـال و  یبـا بارنـدگ  یسـال ينشان دهنـده -1و 1ن یاعداد ب. وجود داردیسالخشک،باشد
يسال گذشته شهر مشهد دارا30یدرصد حاالت ط66/0ج نشان داد که در ینتا. استمتوسط

آبيکنندهمصرف
داده

يبخش شهر يخش کشاورزب

14 14 (ص آبیتخصيبیشینه
±
maxiW(

)81/8و25/10( )74/4و52/5( (ص آب هدفیتخص
±
iW(

)71/208و01/227( )33/4و67/64( (رها شدهیک واحد آب اضافیيازاسود خالص به
±
iB(1

)34/184و08/192( )50/10و69/20( (ک واحد کاهش آب وعده داده شدهیيازاکاهش در سود خالص به
±
iC(
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يمـوارد دارا درصـد 18/0و در یترسـال يدرصد حـاالت دارا 16/0، در متوسطسال نرمال و 
.بوده استیسالخشک
هر حالت از جدول  ياست برایر تصادفیک متغینده یسال آيآب برايرضهکه عجاآناز 

آب يبـار عرضـه  100، یسـاده و کـاربرد اعـداد تصـادف    يسـاز هیبا استفاده از روش شـب )1(
يکمینهو بیشینهبا استفاده از ک بازهین اعداد با در نظر گرفتن یانتخاب و ایتصادفصورتبه

یبـار انتخـاب تصـادف   100اسـت  گفتنی. در جدول قرار داده شدهاآناریها و انحراف معداده
ب از یتتربهگر یدو حالت ديخشک و برايهاان کم آب، از سالیحالت جريزان عرضه برایم

عـدم  يز دارایـ ن بازه نیین مدل حد باال و پایکه در اجاآناز . نرمال و تر انتخاب شديهاسال
.دکرف یبازه تعریستیز بایو حد نن دیايباشد، برایت میحتم

،  از )2(کشـاورزان در جـدول   ينـده یسـال آ يص آب هـدف بـرا  یزان تخصـ یـ ميهاداده
يهـا ک بازه با استفاده از دادهیقبل کشاورزان با در نظر گرفتن يهااز سالین آب مورد نیانگیم

سـد طـرق   يحـدوده در ميکشـاورز يتوسـعه نبودن کار، یاانجامعلت . دست آمدگذشته، به
.ثابت استتقریببهز یکشت افراد نيگر الگویدسوياز . است

ـ با استفاده از نرخ رشـد جمع نخستيکنندگان شهردر مورد مصرف ت یـ ت سـاالنه، جمع ی
درصد از افراد شهر مشهد از آب سـد طـرق و   10که تنها جاآناز . سال بعد مشهد محاسبه شد

آب مـردم  ياز آب سد طرق مصرف دارند، تقاضاهاآناز یمینحدودکنند و یکارده استفاده م
آب شـهر  يمصرف فرديت مشهد در الگویدرصد جمع5ضرب مشهد از سد طرق، از حاصل

.دست آمدمشهد به
ص یزان تخصـ یـ ميبیشینهاز يص آب به بخش شرب و کشاورزیزان تخصیمبیشینهر یمتغ

. دست آمدگذشته بهيهاافته در سالی
آب شـهر مشـهد   ياز تـابع تقاضـا  يشهريکنندهان مصرفیدست آوردن سود و زبهيابر

.)1376، یشمیو ابريدیسع(ف شده است یر تعریزصورتبهن تابع تقاضا یا.استفاده شد
)12(iii TE853.65035+P155.27923N24.4+4.1018346=Q
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آب و یمـت واقعـ  ی، قآبيکننـده مصرفيت شهریب جمعیتتربهiTEو iPو iNآن درکه
آب يبـر تقاضـا  ... ز ازجمله درآمد، فصل وینيگریاست که عوامل دیگفتن.استدما يکمینه

ـ بـا ا . ن امر توجـه شـده اسـت   یاز آن گرفته شده به اباال که تابع ياموثراست که در مطالعه نی
ـ یکننده به سطح زر در سطح رفاه مصرفیین تغییتعيکه برانیاویل سادگیدلحال، به یر منحن
یر عوامل موثر در سطحیکننده توجه شده، الزم بود که ساگر مازاد مصرفیده سخنا بیتقاضا 

. گرفته شوندن درنظریمع
يشته، تابع تقاضاسال گذ30یموجود طيدماکمینهت سال بعد و یبا در نظر گرفتن جمع

ـ اراPو Qر یبا دو متغیتابعصورتبهآب  يضـرب مصـرف سـرانه   حاصـل نخسـت . ه شـد ی
دسـت آوردن  بـه يبرا. در تابع قرار داده شدQعنوانبهيت شهریشهر مشهد در جمعيساالنه

در مصـرف  يک واحـد یـ ش یکننده، بعد از افـزا ش آب مصرفیک واحد افزایسود حاصل از 
کننده نسبت ر در اضافه رفاه مصرفییزان تغیبرآورد و سپس مQفرد، دوباره مقدار هريماهانه

. محاسبه شدQدررییتغنبود به حالت 
آب دو راه در مقابـل  يواحـد 1از کاهش يشهريکنندهدست آوردن ضرر مصرفبهيبرا

تـر  که کمنیا ایند و ه کیتهيترکه آب را از منبع گراننیا ای. وجود دارديشهريکنندهمصرف
طـور  بـه گـر  یاز منـابع د یآب خانگيهیته. دا کندیمصرف و در عوض اضافه رفاه او کاهش پ

ا یـ و ) شـهرها ین در برخـ یریآب شـ یفروشـ يا تانکرهایآب چاه (ستینپذیرامکانمعمول 
افه کـاهش در اضـ  . شودیحالت دوم انتخاب مجهیدر نت). یآب معدن(شودیگران تمام میلیخ

يک مترمکعب در الگـو یکاهش يازاش در اضافه رفاه، بهیکننده عکس حالت افزارفاه مصرف
. ماهانه هر فرد محاسبه شدیمصرف
ـ ر اییمنطقه آب است، با تغين عامل کشاورزیترکه محدودکنندهجاآناز  در تین محـدود ی

بـا  .ن زده شدیتخمیرفن سود کشاورز و مقدار آب مصیبيا، رابطهمنطقهیکشت زراعيالگو
آن يواحـد 1ر ییـ ن رابطه و تغینده در ایکشاورز در سال آرسدستقرار دادن مقدار آب قابل 

ر کشت منطقـه، سـود کشـاورزان    یسطح زمتوسطعنوانبهين کشاورزیزمرهکتا10هر يبرا
.دست آمدبهیزان آب مصرفیر در مییتغيازابه
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ـ یرها نشود او دو گزاگر آب وعده داده شده به کشاورز ـ . ش رو داردینه پ ـ ا ای کـه آب را  نی
که ضرر حاصل از کاهش محصـول را  نیا ایکند و يداریمت باالتر خریر منابع به قید از سایبا

کنـد  یب کشـاورز مـ  یرا نصـ يتـر تر ضرر کـم د آب از منبع گرانیکه خرجاآناز . انتخاب کند
عنـوان ضـرر   بـه،  بـه  آد حـق یمت خرینابع و قر میواحد  آب از سا1د یمت خرین قیتفاوت ب

.شدکشاورز در نظر گرفته 
اي تخصیص و تخصیص هدف آب  از سـازمان آب منطقـه  ترینبیشهاي عرضه و تقاضا، داده

شناسـی و  هـوا و اقلـیم  يهاي بارندگی و دمـا از موسسـه  داده. آوري شدخراسان رضوي جمع
اي آب و سـود و زیـان   قیمـت سـایه  . ي برگرفته شدآمارينامههاي جمعیت مشهد از سالداده

.کننده از آب مصرفی نیز با کاربرد توابع حاصل شدمصرف

ج و بحثینتا
و يشـهر يکننـده مصرفيت مصرف آب شرب برایعلت اهمبهIFTSPو ITSPدر مدل 

ـ از مصـرف  يکه بخش شهريتربیشا ضرر یبا توجه سود  دسـت  آب بـه نکـردن ا مصـرف ی
)4(و )3(هـاي  جـدول . ن بخـش خواهـد شـد   یبه ايتربیشص آب توجه ید، در تخصآوریم

ـ 21Sو 11Sر یمقاد4در جدول.دندهیرا نشان من دو مدلیج حاصل از اینتا دهنـد  ینشان م
ـ لیم52/5(آب هدف يبا توجه به تقاضا) j=1(ان کمیکه در سطح جر يبـرا ) مترمکعـب ون ی

ـ لیم86/9(و مقـدار  يکشاورزيکنندهمصرف يشـهر يکننـده مصـرف يبـرا ) ون مترمکعـب ی
بود آب وجود ون مترمکعب کمیلیم) 39/4و01/8(ون مترمکعب  و یلیم) 0و2/1(ن یب بیتتربه

آب ییص نهـا یر تخصـ یآب هـدف، مقـاد  ين فواصل از مقدار تقاضایاز کسر ا. خواهد داشت
ـ تتربـه يو شهريکشاورزيکنندهمصرفير براین مقادید که ایآیدست مبه 52/5(ب برابـر ی
ـ ابهی را بـراي ایـن فواصـل ارا   ج مشـ یز نتاین)3(جدول. باشدیم) 85/1و47/5(و ) 32/4و ه ی

ان آب یـ شود اگـر سـطح جر  یده مدیطور که در دو جدولهمان. دارديتردهد که دقت کممی
بود آب ها کمچ کدام از بخشیدر ه) ن حالت رخ خواهد دادیدرصد ا16به احتمال (اد باشد یز

.آب هدف برآورد خواهد شديشود و تمام تقاضایه نمدید
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)ون مترمکعبیلیم-احدو(ITSPج حاصل از مدل ینتا)3(جدول
يشهريکنندهمصرفيکشاورزيکنندهمصرفان آبیاحتمال وقوع جر

( ±
ioptW 52/525/10(هدف آبيتقاضا

( ±
ijoptD (بودهاکم

)07/6و81/8()0و82/2(18/0ان کمیسطح جر
)25/0و55/5(66/00متوسطان یسطح جر
16/000ادیان زیسطح جر

( ±
ijoptA (آبییص نهایتخص

)44/1و18/4()7/2و52/5(18/0ان کمیسطح جر
)7/4و10(66/052/5متوسطان یسطح جر
16/052/525/10ادیان زیسطح جر

)1574و1890()الیر(ستمیسود خالص س *109

مطالعهيهاافتهی: ماخذ
)ون مترمکعبیلیم-واحد(IFTSPج حاصل از مدل ینتا)4(جدول

ان یاحتمال وقوع جر
آب

يشهريکنندهمصرفيکشاورزيکنندهمصرف

( ±
ioptW 52/586/9(آب هدفيتقاضا
( ±

ijoptS (بودهاکم
)39/4و01/8()0و2/1(18/0ان کمیسطح جر

)0و64/3(66/00متوسطان یسطح جر
16/000ادیان زیسطح جر

( ±
ijoptA (آبییص نهایتخص

)85/1و47/5()32/4و52/5(18/0ان کمیح جرسط
)22/6و86/9(66/052/5متوسطان یسطح جر

16/052/586/9ادیان زیسطح جر

)1686و1871)الیر(ستمیسود خالص س )*109

λ)94/036/0و(
مطالعهيهاافتهی: ماخذ

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


١٣٨٨/ ٣/١جلد /  ٥٢

ITSPنسـبت بـه مـدل   IFTSPدهد که در مدل یمستم در دو مدل نشانیسود کل سيسهیمقا

گـر مـدل   یدسـخن بـه  . باشـد یتر مسود کميلحاظ شده برايو فاصلهتربیشسود یانیحد م
IFTSPدهدیش میستم را افزایت سیزمان سود و قطعطور همبه.

ه یـ آب هـدف ارا يقاضـا مختلـف ت يوهایج حاصل از مدل را تحـت سـنار  ینتا)5(جدول
±شود در حالتیه مدیدطور که در جدول همان. کندیم

i W=Wکارانـه  ستم محافظهیر سی، مد
ـ ا. دهـد یکنندگان وعده مـ آب هدف را به مصرفين تقاضاییکند و حد پایعمل م له ان مسـ ی

±بود آب ر کمیشود هر دو متغیموجب م
ijoptSآب ییص نهایو تخص±

ijoptA    نسبت بـه جـدول
±+(ن حـد خـود برسـد    یآب هدف به بـاالتر يتقاضایاما وقت. ابدیکاهش 4

i W=W ( ر یمـد
ر ین حالت هر دو متغیدر ا. دهدیکنندگان قرار مار مصرفیه آب را در اختنانیبخوشصورتبه

±بود آب کم
ijoptSآب ییص نهایو تخص±

ijoptA طور همان. ابدییش میافزا)4(نسبت به جدول
ـ به احتمـال ز ین حالت با رخ دادن  ترسالیشود در ایمدیدهکه در جدول  ـ اد آب مـورد ن ی از ی

از یــن آب مــورد نیماســک تــیخشــک ريهــاشــود امــا در ســالین مــیماکننــدگان تــمصــرف
.کنندگان باال استمصرف

±)mid(صورتبههدف آب يتقاضاکهیهنگام
i W=Wن یبـ یستم در حالتیر سیباشد، مد

ن حالـت سـود خـالص    یـ در ا. ه بودن نسبت به منابع آب قـرار دارد نانیبو خوشيکارمحافظه
.ال قرار داردیارد ریلیم) 1700و1886(يستم در فاصلهیس

آب را داشـته  ياضـا زان تقیـ ن میتـر کـم يدهد که اگر بخش کشـاورز ینشان م)5(جدول
ن یتـر در کـم ياما، بخش شـهر .رو نخواهد شدروبهیانیچ سطح جریهبود آب درباشد، با کم

ـ تتربـه ، متوسـط ان کم و یآب و در سطوح جريزان تقاضایم ) 0و 3/1(و ) 5/2و 5/5(ب بـا  ی
يو شهريآب، بخش کشاورزيتقاضابیشینهدر . رو خواهد شدروبهیآبون مترمکعب کمیلیم

ـ ون مترمکعـب کـم  یلیم)  2/5و 5/8(و ) 0و 2/1(ب با یتتربهان کم، یدر سطح جر مواجـه  یآب
ـ لیم) 1و 4/4(بـا  متوسطان یدر سطح جريافزون بر آن، بخش شهر. باشندیم ون مترمکعـب  ی

بـود آب نسـبت بـه    ر کمیدو بخش، مقاديآب برايتقاضامتوسطدر . بود آب مواجه استکم
ان کـم در بخـش   یـ سـطح جر يبـرا ) 0و 5/0(افتـه و بـه مقـدار    یضا کاهش تقابیشینهحالت 
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يدر بخـش شـهر  متوسـط ان کـم و  یـ سطوح جريبرا) 0و 6/2(و ) 3/3و 2/7(و يکشاورز
.رسدیم

تلفخميوهایتحت سنارIFTSPمدل )5(جدول 
±
i W=W+±

i W=W)mid(±
i W=W

يهنندکمصرف
يکشاورز

يکنندهمصرف
يشهر

يکنندهمصرف
يکشاورز

کنندهمصرف
يهري ش
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( ±
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ان یسطح جر

متوسط
)0و6/2(0)1و4/4(0)0و3/1(0

000000ادیان زیسطح جر
ییص نهایتخص

±(آب
ijoptA(

)33/2و23/6()87/1و37/2()3.31و5.05()32/4و52/5()31/3و61/6(74/4ان کمیسطح جر
ان یسطح جر

متوسط
)93/6و53/9(2.37)5.85و9.25(5.52)51/7و81/8(74/4

74/481/85.5210.252.3753/9ادیان زیسطح جر
ستمیسود خالص س

)الیر(
) 1612و1883( ) 1706و1861(109* ) 1700و1886(109* *109

)98/04/0و99/0()42/0و91/0()12/0و(

مطالعهيهاداده: ماخذ

هانهادپیشگیري و نتیجه
یتصـادف يزیـ رت آب سـد طـرق بـا اسـتفاده از روش برنامـه     یریمـد ،کنونیيدر مطالعه

یت مـورد بررسـ  یـ ط عدم حتمیو تحت شرايابازهيبا استفاده از پارامترهايفازيادومرحله
در چـارچوب  يابـازه يو پارامترهـا يزفايزیرب دو مدل برنامهین مدل از ترکیا. قرار گرفت

IFTSPمـدل  تـوان گفـت   یمـ یطور کلـ به. ل شده استیتشکياهدومرحلیتصادفيسازنهیبه
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دو .دکنیه میب ارایکنندگان رقن مصرفیص آب بیت منابع آب و تخصیریمديرا برايکارراه
زمان مدنظر قـرار  ور همطبه منابع آب بهیرسدستش یستم و افزایسش سودیکار هدف افزااهر

85تـا  67يهـا سـال يمشـهد و بـرا  يااز سـازمان آب منطقـه  ازیـ اطالعـات مـورد ن  . گرفت
تـر  ص آب حسـاس یرات تخصیینسبت به تغيج نشان داد سود بخش شهرینتا. شديآورجمع
دچـار  ياکننـده چ مصـرف ی، هـ )احتمال وقوع سال تر(هادرصد حالت16/0در چنینهم. است

درصد مـوارد 18/0و در يشهريکنندهمصرف،درصد موارد66/0در . آب نخواهد شدبودکم
گـر  اانجامسـر . بود آب خواهنـد شـد  کننده دچار کمهر دو مصرف) احتمال وقوع سال خشک(

. رخ خواهد داديتربود آب کمنده کمیکارانه عمل کند، در آمحافظهصورتبهستم یر سیمد

منابع 
و ياریـ آبيت منبـع و مصـرف آب شـبکه   یریمد.)1379(. م،يریتطهو. م،اضیف، .آذرمسا، م

-124، تهـران .رانیایکشو زهياریش آبین همایمجموعه مقاالت دهم،درودیسفیکشزه
111.
يمجلـه .هاي آبرسـانی شبکهيسازي گسستهاي براي بهینهروشی دومرحله.)1384(.افشار، م

.101-110: 19، مدرسیمهندسیفن
مجموعـه مقـاالت   .منابع آب در کشوريت تقاضایریمد.)1383(. ا،یچشمیابرو. ، میشیتجر

.24-41، ، تهرانیعیاز اتالف منابع طبيریگشیپيهاش روشیهما
ین اراضـ یآب بـ ينـه یص بهیتخصـ يبـرا ياقتصـاد –یاضـ یریافتیره.)1376(.، فیجمال

ارشد اقتصاد یکارشناسينامهانیپا). کوار(يازریشيرزایسد ميمورديمطالعه: رسدهایز
.يکشاورزي، دانشگاه تهران، دانشکدهيکشاورز

يمطالعـه :رسـدها یزیآب در اراضـ ينـه یص بهیبهـا و تخصـ  ن آبییتع.)1372(.، غیسلطان
ــ. ســد درودزنيمــورد ران، یــاياســت کشــاورزیوم سین ســمپوزیمجموعــه مقــاالت اول

.195-211،رازیشگاه ش، دانيکشاورزيدانشکده
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…تخصيص بهينه ٥٥

ـ پا. آب شرب شهر مشهدين تابع تقاضایتخم.)1376(.ح،یشمیابر. و. ، ميدیسع ينامـه انی
.مشهدیدانشگاه فردوس. ارشدیکارشناس

سـالی  ي تعیین خشکهاشاخصبررسی .)1385(. ا،یطهماسبو. ا،مایکوهپ،.، موریحاجینجف
از منــابع آب يبــرداربهــرهياش منطقــهیمــان هیاولــ. بختیــاريدر اســتان چهارمحــال و

.دانشگاه شهرکرد. رودندهیکارون و زايهاحوضه
.خراسانياآب منطقهیواحد آمار و اطالعات شرکت سهام.سد کارده.)1386(. رویوزارت ن
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