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 چكيده 
هاي موجب بر هم خوردن تعادل در سيستمافزايش مداوم تقاضاي آب، و کمبود منابع آب در دسترس 

هاي پيكره ها ومحيطي رودخانهتقاضاي منابع آب شده است. در اين ميان عدم توجه به تامين نياز زيست -عرضه

داري از برهاي جبران ناپذيري به منابع آبي کشببور وارد شببود. به کور کلي بهرهآبي سبببب شببده که خسببار 

ستم ساس سي صور  ميمدلهاي منابع آب بر ا صيص بهينه گيرد.هاي مختلفي  ضر تخ سد در تحقيق حا ي آب 

ستمهاباد بين بخش صنعت و زي شاورزي،  شرب، ک ستفاده از مدل 8ي محيطي در يک دورههاي  هاي ساله با ا

هاي صببور  گرفت. تابع هدا الگوريتم هاي تكاملي ژنتيک و جامعه مورچگانو الگوريتم WEAPسبباز شبببيه

شد. بهينه ساس مدل حل اختالا نش نامتقارن فرموله  شان داد معيساز برا ستم ن سي سي معيارهاي کارايي  ار برر

هاي سبنگيني به برابر با حداکثر مقدار خود بوده و شبكسبت WEAPها در مدل پذيري براي تمامي بخشآسبيب

تقريباً  WEAPي سيستم در مدل پذيري زماني و کم، در حالي که معيار اکمينانسيستم منابع آبي وارد شده است

ين نتايج حاصل از اجراي مدل حل اختالا نش بيشترساز قرار داشت. هاي بهينهدر وضعيت بهتري نسبت به مدل

شتمطلوبيت همزمان براي تمامي بخش س نيهمچن. هاي ذينفع را در بر دا  يبرا ستميس ييکارا يارهايمع يبرر

 جود را ندارد.مو يازهاين يهمه نيتام ليحوضه پتانس يع آب سطحمناب ستميمختلف نشان داد که س يهابخش

 محيطي، نياز زيستWEAPمدل  ،برداري بهينهبهره هاي تكاملي،الگوريتم ها:کليد واژه

    

 مقدمه  -1

به ياز آبي و افزايش تنوع حقا يت بيش از پيش گيران در بيشتتتتر حوزهافزايش ن هاي آبريز کشتتتور بواه اه 

ستفاده بهينه از بنابع آب بواود و تابين تخصيص  ست. بنظور از تخصيص بنابع آب بديريت و ا شده ا بنابع آب در ايران 

ت. در هاي آينده اسبحيطي با تواه به رشد نياز آبي در سالهاي بختلف کشاورزي، شرب، صنعت و زيستتقاضاي بخش
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ضوع پژوهش هاي فراواني به بسال شربنظور تخصيص بنابع آب با بحوريتهاي اخير بنا به اه يت بو شاورزي،  ، هاي ک

ساز به عنوان هساز و بهينشبيههاي بدر اين راستا استفاده از بدلصنعت و زيست بحيطي در سراسر دنيا صورت گرفته است. 

خه در هاي بنتدر ارزيابي بدل برداري بهينه از بنابع آبي بورد تواه عرار گرفته استتتت.ابزاري اهت استتتتخراو عواعد بهره

بقايسه و سپس بدل برتر انتخاب  HEC-PREPROو  MODSIM ،MIKE BASINهاي با بدل WRAPبدل  WAMطرح 

بورد بقايستته عرار گرفت که نتايد در صتتورت بطرح نبودن در عاله تحقيقي  MODSIMو  WEAPهاي بدل .]1[گرديد 

شته  سان هر دو بدل دا شان از ع لكرد يك ضه، ن ست بحث ترايح در عر شكالت آينده حوزه ه چنين  .]2[ا براي يافتن ب

شور کنيا در ارتباط با نيازهاي آبي با يک ديدگاه اابع از بدل  شا در ک شان داد  WEAPدرياچه نايوا شد و نتايح ن ستفاده  ا

شكل بواود بربوط به کشاورزي بيبهم شتر ترين ب شده براي تابين نيازهاي کشاورزي بي صاص داده  شد که آب اخت ز ابا

  .]3[نياز آبي واععي اراضي بوده است 

شبيهعالوه بر بدل سازي و ک ک به بديران در هايي عدربتند در بدلساز به عنوان روشهاي بهينهساز، بدلهاي 

شند. ي بنابع آبي بطرح بيتخصيص بهينه س يبرداربهره يسازنهيبواود در بدل به يهايدگيچيپبا چندهدفه  يهاستمياز 

سته، باعث گس ياستجو يبهتر در فضا يهااواب افتني ييتوانا نيها و ه چنبودن توابع آن ربحدبيو غ يرخطياز ا له غ

ت زياد و ي عدبروش ژنتيک به واستتطه تكابلي يهاتميالروربيان  اين از شتتده استتت. يفراکاوشتت يهاتمياستتتفاده از الرور

ستمبرداري و بهينهکارايي باال کاربردي وسيع در بهره سي شته استسازي   يفراکاوش يهاتمياز الرور .]4[ هاي بنابع آب دا

که  وستهيان پبورچر ياابعه تميبه الرور توانيب يبنابع آب يهاستمياز س يبرداربهره يسازنهيبه ينهيکارا و بناسه در زب

از طرفي   .]5[باشتتد اشتتاره کرد يب وستتتهيپ ير فضتتاد يستتازنهيبه ياابعه بورچران گستتستتته برا تميالرور يافتهيتوستتعه 

که تا حد  دارد که تص ي ي اتخاذ کندگيرندگان را برآن بي، تص يمگيري و تضاد بين ذينفعان بخش آبدشواري تص يم

هايي بناستته بطرح هاي حل اختالف به عنوان گزينهاين راستتتا بدلي ذينفعان را برآورده ستتازد. در ابكان رضتتايت ه ه

که با  رونديبه شتتت ار ب ييهابه طور عام و بدل حل اختالف نش به طور خاص، از ا له روش هايباز يانرارهباشتتتند. بي

 ميتص  ير فضاد نهيراه حل به يبه استجو نفعان،ياز ذ کيهر  تيبطلوب زانيتواه به اختالفات بواود و با در نظر گرفتن ب

 صيفربوله کردن تابع هدف بدل تخص يبقاله خود از روش حل اختالف نش برا کارآبوز و ه كاران  در . ]6[ پردازنديب

 بنابع آب يهاستتتمياز ستت يبرداربهره يستتازنهيبه ينهيذکر شتتده در زب قاتي. عالوه بر تحق]7[ آب بخزن استتتفاده کردند

 يهبه بطالع رانيدر خارو از کشور و در ا يو ه كاران، چو و وو، بوال و رد نتنرويو ه كاران،  چ جريب لعاتبه بطا توانيب

 .]6و  11، 01، 9، 8[ حداد اشاره کردو بزرگ پوريبهدفالح

ستاي کاهش ک بود بخشنظر به اه يت بهره لف هاي بختبرداري از بخازن آبي و اتخاذ تص ي ات درست در را

بنظور ن ساز صورت گرفت. بديساز و بهينهشبيه هاياي اابع بين بدلها، در تحقيق حاضر بقايسهو نيز کاهش تنش بين آن

ته هاي ژنتيک و بورچران پيوستي آبريز و الروريتمريزي حوضتتههاي برنابهترين بدلبه عنوان يكي از بطرح WEAPبدل 

 سازي بورد بررسي عرار گرفتند.هاي نسبتاً نوين بهينهروشبه عنوان 

 

 مواد و روشها  -2

بخيز ي آتخصيص آب سد بهاباد به نيازهاي آبي بواود در بنطقه صورت گرفت. حوزهپژوهش حاضر به بنظور 

دعيقه تا  25دراه و  45دعيقه شتتت الي و  46دراه و  36دعيقه تا  26دراه و  36ي اروبيه، بين رود بهاباد در انوب درياچه

سد بخزني در حدود  46دراه و  45 ساحت آن تا بحل  شده و ب شرعي واعع  سد  28/829دعيقه طول  ست.  کيلوبتر بربع ا

هكتار وستتعت دارد. حجم  360ي پشتتت اين ستتد باشتتد. درياچهبتر بي 46بتر طول تاو بوده و ارتفاع آن  700بهاباد داراي 
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شديبتر بكعه ب ونيليب 7/196و حجم آن در تراز حداکثر  26/25بخزن  يبرده ستان بهاباد داراي با شهر هزار هكتار  60. 

هاي آبرساني اين سد که هزار هكتار در دشت بهاباد واعع شده و از طريق کانال 12است که از اين بيزان  اراضي کشاورزي

ست، آبياري بي 450به طول  شده ا سوب بيکيلوبتر ايجاد  شور بح سد پرآب ک سد بهاباد ازو ده  . از ]12[شود شود. 

صارف آبي ديرر بواود در بحدوده بورد بطالعه بي شهر بهاباد با ا عيتي حدود توان به نياز ب هزار نفر و نياز  150شرب 

بواود در بخش صتتتنعت برتبا با پتروشتتتي ي بهاباد اشتتتاره کرد. شتتترکت پتروشتتتي ي بهاباد به بنظور توستتتعه توليدات 

سربايه ستفاده بهينه از بنابع گازي ايران و ايجاد ارزش افزوده بر روي  شي يايي و ا صادرات پترو شي يايي و  لي و هاي بپترو

 است.شده  گذاري بخش خصوصي شكل گرفته است. در شكل يک بوععيت حوضه نسبت به کل کشور نشان دادهسربايه

 
  

 ي بهابادي آبخيز رودخانهبوععيت حوزه -1 شكل
 

  WEAPمدل  -2-1

ه دو ها ببدلگيرد. اين هاي بختلفي صتورت بيهاي بنابع آب بر استا  بدلبرداري از ستيستتمبه طور کلي بهره

سته شبيهي بدلد سيم بيسازي و بهينههاي  شبيهشوند. بدلسازي تق سسازي يكي از پرکاربردترين بدلهاي  تند که به ها ه

تر به کنند يک پديده طبيعي را هر چه نزديکک ک عوانين فيزيكي و يک ستتتري عوانين بربوط به بهره برداري، تالش بي

ستتازي ارا ه شتتده استتت. در اين بيان بدل هاي بتفاوتي براي شتتبيههاي بختلف بدلول دورهدر ط. ستتازي ن ايندواععيت باز

توسعه داده و به بازار عرضه کرده است. اين  1990ي بحيا زيست استكهلم در سال را بؤسسه WEAPسازي پرکاربرد شبيه

آبخيز  يهاي بنابع آب استتت که در بديريت بنابع آب حوزهستتازي در ستتيستتتمي شتتبيهافزار اابع و پيشتترفتهبدل يک نرم

هاي بصتتترف آب، راندبان تجهيزات، در بعادالت خود، بستتتا ل بربوط به نياز گالرو WEAPکاربرد زيادي دارد. بدل 

هاي زيرزبيني، بخازن و هاي ستطحي، آبها و تخصتيص  را ه رام با بستا ل بربوط به بنابع گارياناستتفاده بجدد، هزينه

 .]13[آزبايشراهي براي راهبردهاي بتنوع توسعه و بديريت آب است   WEAPهاي آب  لحاظ کرده است. در واعع انتقال

 
 ژنتيک الگوريتم  -2-2
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ستازي توستعه پيدا   استتفاده و به عنوان ابزار عوي بهينه1975  براي اولين بار توستا هلند گGAالروريتم ژنتيک گ

ين روش ببتني بر باشتتد. استتا  ايک الروريتم استتتجو برگرفته از طبيعت بيولوژيكي و فرايند انتخاب طبيعي بي GAکرد. 

باشتتتد. اين الروريتم از وداتي ادابه حيات دارند که از ه ه پايدار ترند، بينظريه داروين که در بحيا بتغير ه واره بوا

ها که هر کدام گردد. هر ا عيت از بج وعه کروبوزومهاي تصتتتادفي اوليه به نام ا عيت آغاز بياي از اواببج وعه

 باشد.رهاي تص يم بسئله بيها و در واعع بتغياي از ژنشود و هر کروبوزوم بج وعهيک اواب بسئله هستند، تشكيل بي

به طور کلي در چرخه الروريتم ژنتيک ابتدا يک ا عيت اوليه از افراد بدون در نظر گرفتن بعيار خاصتتتي و به طور اتفاعي 

ا شتتتود. ستتتپس بهاي نستتتل صتتتفر بقدار برازش با تواه به تابع هدف تعيين بيشتتتود. براي ت ابي کروبوزومانتخاب بي

شده براي ع لرر انتخاب زيربج وعههاي بختلف تعربكانيزم سپس روي اين يف  شد.  اي از ا عيت اوليه انتخاب خواهد 

شد. حال بايد اين افراد  سئله انتخاب خواهد  صورت ب صورت لزوم با تواه به  شده ع ليات برش و اهش در  افراد انتخاب 

ا عيت اوليه گنستتل صتتفر  از نظر بقدار برازش هاي ژنتيک در بوردشتتان اع ال شتتده استتت، با افراد که بكانيزم الروريتم

يشتتتري ها از شتتايستتتري بهاي ژنتيک روي آنبقايستته شتتوند. عطعا توعع داريم که افراد نستتل اول با تواه به اع ال اگوريتم

اشتتند. ب برخوردار باشتتند. ابا لزوبا اين چنين نخواهد بود. به هر حال افرادي باعي خواهند باند که بيشتتترين برازش را داشتتته

 چنين افرادي در بقام يک بج وعه به عنوان ا عيت اوليه براي برحله بعدي الروريتم ع ل خواهد کرد. 

 
 ( RACOالگوريتم جامعه مورچگان پيوسته ) -2-3

فضا  يسازوستهيپ RACO تمي. در الرورکندياواب استفاده ب نييتع يساختار گسسته برا کياز  ACO تميالرور

ستفاده از  ميتص  يرهايدر بتغ سال  دوريروو  سوشا. رديپذي  انجام ب PDFاحت ال گ يتابع چرال کيبا ا ستفاده  2008در  ا

 بعتا کيام، i ميتصتت  ريبتغ ي. به عنوان بثال برا]14[ ن ودند شتتنهاديرا پ يستتاختار نيچن جاديا يبرا يتابع گوستت کياز 

 :شوديب فيتعر ريبطابق رابطه ز 𝐺 𝑖(𝑋)کرنل يگوس

𝐺 𝑖(𝑋)  1گ = ∑ 𝜔𝑙𝑔𝑙
𝑖(𝑋) =

𝑘

𝑙=1

∑ 𝜔𝑙

1

𝜎𝑙
𝑖√2𝜋

𝑒

(𝑋−∝𝑙
𝑖)2

2𝜎𝑙
𝑖2

𝑘

𝑙=1

 

سه پارابتر  ستفاده از  iσو  ∝ω ،iبه بنظور تعريف اين رابطه بايد  ضوع و نحوه ا شوند. در ادابه به اين بو شخص  ب

ها استتتتفاده بج وعه اواب، از يک آرشتتتيو براي ذخيره RACOشتتتود. در الروريتم پرداخته بي RACOرابطه در الروريتم 

ست ي با  شود.بي سي ص يم، تعداد  nبه ه ين بنظور در  شيو در نظر  kبتغير ت ص يم در آر تابع گوسي بنفرد براي هر بتغير ت

سي کرنل براي شود که با انتخاب هر يک از آنگرفته بي ضعيتي بعادل با يک تابع گو ها و توالي اواب اديد، در واعع و

شيو برابر آيد. تعداد اواببي هر بتغير به واود شده در آر ست و  kهاي ذخيره  شيو با lا شده در آر  1Sابين اواب ذخيره 

𝑠𝑙ابين اواب، با lبشخص شده است. بتغيرهاي تص يم بربوط به 
𝑠𝑙و  1

𝑠𝑙ام با nو به ه ين ترتيه با بتغير تص يم  2
𝑛  شان ن

شتتود. آنراه ، بحاستتبه بي𝑓(𝑠𝑙)داده شتتده استتت. اين بتغيرها وارد تابع هدف شتتده و ستتپس بقدار آن براي هر اواب، 

گردند. سپس براي هر اواب ها به صورت نزولي برته شده و ذخيره بيهاي بواود در آرشيو بر اسا  کيفيت آناواب

1s  ،يک وزنωي ا کيفيت اواب بربوطه است. بنابراين رابطهشود که بقدار آن برتبا ب، تعيين بيω1 ≥ ω2 ≥ ⋯ ≥

ω𝑙 ≥ ⋯ ≥ ωk آيد.دست بيبه  2ي ها از رابطه رابطهبرعرار بوده و بقدار اين وزن 

ω1  2گ =
1

qk √2π
e

−(1−1)2

2q2k2  

خيلي کوچک باشتتد، شتتانس  qپارابتري استتت که بقدار آن بايد تنظيم شتتود. چنانچه بقدار  qکه در اين رابطه 

هاي آرشتتتيو گحلانتخاب حل ته در انت هايي که در ها بين حلرود و بهترين حلهاي ضتتتعيف  از بين بيهاي عرار گرف
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ل تواند باعث گير افتادن حهاي باالي آرشيو عرار دارند، شانس بيشتري خواهد داشت. ولي کاهش بيش ازحد آن بيرديف

l∝دوم  در بهينه بحلي شتتود. پارابتر
i براي اواب 2ي در رابطه ،l  و بتغير تصتت يمiها برابر با ام در آرشتتيو اواب𝑠𝑙

𝑖  در نظر

σlشتتود. از آنجايي که تعيين پارابتر ستتوم گرفته بي
i از پيچيدگي بيشتتتري نستتبت به پارابتر عبلي برخوردار استتت، لذا براي ،

شن ضوع، فرض بيرو شدن بو ستفادتر  ، يكي از اين 1ه از يک روش احت االتي نظير چرخ گردانشود که يک بورچه با ا

را انتخاب ن ايد. با انتخاب اين اواب در برحله بعد يک اواب اديد به صتتتورتي که در ادابه تشتتتريح  lSها بانند اواب

سي توليد بي ستفاده از تابع گو شد با ا شود. براي تعيين خواهد  شخص  سي بايد بيانرين و انحراف بعيار ب شود. در تابع گو

𝜎𝑙
𝑖 انحراف بعيار بين ت ابي ،k  بقدار بتغيرiشود:  بحاسبه بي3ام نسبت به بتغير تص يم بطابق رابطه گ 

σl  3گ
i = ξ ∑

|se
i − sl

i|

k − 1

k

e=1

        , i = 1,2, … , n 

کند. هرچه رفتار بي ACOيک پارابتر عابل تنظيم است و شبيه به نرخ تبخير فرابان در  ξ ˃ 0 که در اين رابطه ضريه

، حافظه ACOآيد. نرخ تبخير فرابان در الروريتم تر بيتر باشد، سرعت ه ررايي الروريتم پايينبقدار اين پارابتر بزرگ

نيز حافظه بلند بدت الروريتم  RACOدر  ξشود. بي هاترين حلدهد و باعث فرابوش شدن بدبلند بدت را تحت تأثير عرار بي

شدن  تري داشته باشند و در نتيجه باعث پاکهاي بدتر، احت ال انتخاب کمشود که حلدهد و باعث بيرا تحت تأثير عرار بي

  شود.ها بيآن

𝑠𝑙يک عدد تصتتادفي نربال به روش باکس بولر با بيانرين  lSحال براي توليد اواب اديد بر استتا  اواب 
𝑖  و

𝜎𝑙انحراف بعيار 
𝑖  ص يم سا  بتغير ام توليد بيiبراي بتغير ت شده اديد بر ا ام خواهد بود. اين کار iشود. بقدار عدد توليد 

نتخاب توليد شتده حاصتل ااواب شتود تا يک اواب براي کليه بتغيرهاي تصت يم توليد گردد.بتغير تكرار بي nبراي ه ه 

سرانجام به تعداد بورچهيكي از بورچه ست. با تكرار اين برحله براي هر بورچه  شيو ها ا شده و به آر ها اواب ادي توليد 

شتتود. الزم به به عنوان اواب برتر ذخيره و بابقي پاک بي kها، ستتازي کل اوابشتتود. در ادابه پس از برتهاضتتافه بي

ندگي يابد، يا به عبارت ديرر بيزان پراکاي شكل باشد، تابع گوسي کاهش بيدابنه ن ودار زنرولهتوضيح است که هرچه 

ص يم ت ابي اواب شيو براي بتغير ت صفر بيل بيام کاهش بيiها در آر س ت  کند. هر بقدار يابد و در حد اين کاهش به 

ام در آرشيو خواهد بود و حل نسبت به آن i غير تص يمام توليد گردد بشابه ديرر بقادير بتiاديدي که براي بتغير تص يم 

بتغير تصتت يم به ايستتتايي خواهد رستتيد. ه چنين با انتخاب هر يک از توابع گوستتي و توليد اواب ادبد به صتتورت عدد 

سي کرنل به واود بي شرحي که در باال آبد، تابع گو صادفي با توزيع نربال، به  سي کت به طور رنل آيد. بنابراين از تابع گو

شود؛ بلكه روش بورد استفاده براي هر توليد بتغير تص يم اديد در بطن خود تابع گوسي کرنل را براي بستقيم استفاده ن ي

 ها در بردارد.بج وعه اواب

 
 مدل حل اختالا -2-3

ستند که ب يبع والً دارا يآب بخازن ضادند. در برحلهآن شترياهداف چندگانه ه ضاد زبان يها با هم در ت  ياول ت

الت ح نيکه در ا رد،يبختلف با اهداف بتفاوت صتتتورت گ يازهاين نيتأب ياز بخزن برا يبردارکه بهره ديآيبه واود ب

 توانيب يلبسا  نيحل چن يهادر آن لحاظ شده باشد. از روش راتاختالف نظ هيباشد که کل يابه گونه ديبا يريگميتص 

است. در روش حل اختالف نش، هدف  دهينام ارا ه گرد نيبه ه  يرد که توسا شخصبه روش حل اختالف نش اشاره ک

هدف بدل  عتابباشتتد.  هعدم توافق داشتتت يه زبان را از نقطه يفاصتتله نيشتتترياستتت که ب ميتصتت  ياز فضتتا يانقطه افتني

                                                 
1 Roulette wheel 
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سئله يريحل اختالف نش به بنظور به کارگ يسازنهيبه سد بهاباد در تحق يبرداربهره يدر ب ضر ب قياز بخزن  ا در نظر حا

شاورز يهاگرفتن بخش شرب و ز ،يک شد. ا نفعانيبه عنوان ذ يطيبحستيصنعت،  سعه داده  هدف از  تابع نيبد نظر تو

 . شوديحاصل ب رريكديعدم توافق خود در  ياز بقدار نقطه خشهر ب تيضرب تفاضل توابع بطلوبحاصل

 

 
 
 

  4گ

 
 
 
 

 

Max. U = ∏(fx(Zx) − dx)wx

x

     for x = a, i, d, e 

fx(Zx) =
1

T
√T2 − Zx

2                    for x = a, i, d, e 

Zx = ∑
(D

x,t
− Rx,t)

Dx,t

T

t=1
            for x = a, i, d, e   and  t = 1, … , T 

Subject to: 
Rx,t ≤ Dx,t                                       for x = a, i, d, e   and  t = 1, … , T 

Rt = Ra,t + Ri,t + Rd,t + Re,t 

St+1 = St + It − Rt − Lt             for t = 1,2, … , T 

Smin ≤ St ≤ Smax                        for t = 1,2, … , T 

S1 = ST+1                                     
 xبخش  ي عدم توافق و وزن نسبيبه ترتيه بيانرر تابع بطلوبيت، بقدار ک بود، نقطه wxو  fx ،Zx ،dxدر روابا فوق 

، Rx,tبحيطي بيان شود. هاي کشاورزي، صنعت، شرب و زيستبراي بخش eو  a ،i ،dتواند به صورت بي xباشند. که بي

بيزان  Itبيزان کل آب رها شده از بخزن،  Rt باشد.بي tدر باه  x  بخش Dx,tي آب تخصيص يافته به نياز گدهندهنشان

هاي برابر با تعداد کل باه T ه چنين باشند.بي t هبيزان تلفات بخزن در با Ltحجم بخزن و  Stآب ورودي به بخزن سد، 

به ترتيه بقادير حجم حداعل و حداکثر ب كن بخزن سد هستند. ن ودار ش اتيک  Smaxو  Sminبرداري است. ي بهرهدوره

 ارا ه شده است.  2تابع بطلوبيت در شكل 

 
 بختلف يهابخش تيتوابع بطلوب کين ودار ش ات -2 شكل

 

ع با تواه به تاب تيبطلوب يآن ک تر و بقدار عدد تيباشتتتد، بطلوب شتتتتريب xک بود در بخش  اي Zچه بقدار  هر

که ک بود ک تر باشتتتد حالت عكس رخ داده و  يو در صتتتورت گردديب ترکيدر نظر گرفته شتتتده به صتتتفر نزد تيبطلوب

 يهاتياولو زيذکر شتتده در بنطقه و ن يهابخش تيبراستتا  اولو ني. ه چنگردديب ترکينزد کيآن بخش به  تيبطلوب

ص شده از طرف وزارت ن صيتخ سب زانيب رويارا ه  ستفاده تابع توز يهابخش يوزن ن سته ز ياحت االت عيبختلف با ا س  ريگ

 بحاسبه شد.

  5گ

 
𝑤𝑥 =

1
𝑖

∑
1
𝑖

𝑛
𝑖=1
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 يطيبحستتتيشتترب و ز يهابخش ي. براباشتتديآن ب تياولو iو  xبخش  يوزن نستتب 𝑤𝑥ذکر شتتده  يرابطه در

 اره بختلف در ادول ش يهابخش يسه در نظر گرفته شد. وزن نسب تياولو يدو و کشاورز تيصنعت اولو ک،ي تياولو

 ارا ه شده است. 1
 

 بختلف يهابخش يوزن نسب -1 جدول

  کشاورزي صنعت شرب بحيطيزيست

6

17
= 0.3530 

6

17
= 0.3530 

3

17
= 0.1765 

2

17
=  وزن نسبي 0.1175

 

-رهسازي اهت بهسازي و بهينههاي شبيهترين گام در استفاده از بدلبرداري، آخرين و بهمهاي بهرهارزيابي سياست

هاباد و برداري از بخزن سد بسازي بهرهبرداري از بخازن است. در اين تحقيق به بنظور ارزيابي بدل به کار رفته براي بهينه

ف، هاي بختلهاي بجاز براي تأبين نياز آبي بخشپذيري زباني در ريسکاط ينان نتايد به دست آبده از آن از بعيارهاي

 پذيري استفاده شد. روابا بعيارهاي ذکر شده در زير ارا ه شده است.پذيري ک ي و آسيهاط ينان

  6گ
αn−x

T = (1 −
تعداد شكستها در دورهي طراحي

(باهانه) طول دورهي طراحي
) × 100 

 

  7گ
αv−x

T =
100

T
∑ (

Rx,t

Dx,t
)

T

t=1

 

 

  8گ
λx

T = Maxt=1
T (

Dx,t − Rx,t

Dx,t
) 

 

𝛼𝑛−𝑥در روابا فوق  
𝑇 پذيري زباني تأبين نياز بخش ناط يناx  ،ام در ريستتتک تأبين آب بورد نياز آن𝛼𝑣−𝑥

𝑇 

به ترتيه بقادير آب تخصيص داده شده و نياز بخش  𝐷𝑥,𝑡و  𝑅𝑥,𝑡ريزي، ها در افق برنابهتعداد باه Tپذيري ک ي، اط ينان

x  ام و𝜆𝑥
𝑇

 باشند.ام بي xپذيري سيستم در تأبين نياز بخش آسيه 

 

 گيري بندي و نتيجهجمع -3

سطح زير  ست بقدار  سا  آبار و اطالعات در د شت بهاباد ابتدا بر ا شاورزي د به بنظور تعيين نياز آبي بخش ک

نياز آبي خالص هر کدام از  NETWATلروي کشت بشخص شد. سپس با استفاده از نرم افزار کشت بواود در بنطقه و ا

بحصتتوالت زراعي و باغي بواود در دشتتت بهاباد براي هر باه بحاستتبه شتتد. ستتپس با در نظر گرفتن راندبان آبياري کل 

به  نياز آبي بخش صنعت نيز با تواه بيزان نياز آبي ناخالص بخش کشاورزي تعيين شد. ]15[درصد  38دشت بهاباد برابر با 

نفري شهر  148230بتر بكعه بر ساعت در نظر گرفته شده بحاسبه شد. در بخش شرب نيز با تواه ا عيت  350دبي ثابت 

ي ترين روش اندازه گيربا به کارگيري روش تنانت به عنوان بع ول نيبهاباد و بر استتا  آبار بواود استتتخراو شتتد. ه چن

بحيطي اين رودخانه بحاسبه شد. روش تنانت ي بورد بطالعه دبي زيستبحيطي و اطالعات در دستر  حوزهحقابه زيست

بحيطي را به صتتورت درصتتدي از آورد ستتاالنه رودخانه تعريف استتت، بقدار اريان زيستتت بعروفکه به روش بونتانا نيز 

 8 يآبار يبواود در بنطقه در دوره نفعيذ يهابخش يبرا ازيشتتود. براستتا  اطالعات به دستتت آبده کل آب بورد نبي
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بذکور  يکه کل آورد رودخانه در دوره ي. در حالباشديبتر بكعه ب لونيب 231/1910برابر با  1391تا  1383ساله از سال 

 بتر بكعه است. ونيليب 762/1413برابر با 

به ندازه نستتتتل، نرخ تزويد و نرخ نخ هايي نظير ا خپارابتر ند گرايي و نوع انت گذار در رو تأثير هايي  پارابتر اب 

سيدن به اواب بهينه شبي در الروريتم ژنتيک ه ررايي و ر سته تعد. نبا يين ه چنين در بورد الروريتم اابعه بورچران پيو

ندازه آرشتتتيو، تعداد بورچه نه دارند.  ξو  qها و بقادير ا به اواب بهي اهت تحليل نقش به ي در ه ررايي و رستتتيدن 

و  زبونآها با استتتفاده از روش ي آنو تعيين پارابترهاي بذکور بقدار بهينه به پارابترهاي ذکر شتتده هاريتمحستتاستتيت الرو

خطا تعيين گرديد. در هر بورد و براي هر ترکيه از پارابترهاي ذکر شتتتده الروريتم حداعل ده بار و تا رستتتيدن به شتتترط 

هدف  بقدار تابع نيحاصتتل از بهتر ديبقدار حداعل  اارا شتتد. نتا تر بودن تغييرات بقدار تابع هدف از يکه ررايي گکم

 بنتخه در ادول دو ارا ه شده است. هيترک يبرا
 

 بار اارا براي بهترين ترکيه از پارابترها 10نتايد به دست آبده در  -2جدول 
  پارابتر تابع هدف

 تعداد نسل نرخ تزويد نرخ نخبه گرايي نوع انتخاب بيانرين انحراف بعيار بهترين بقدار
 الروريتم ژنتيک

 200 0.7 0.03 چرخ رولت 0.9921 0.0005 0.9969

الروريتم اابعه  اندازه آرشيو تعداد بورچه q ξ يانرينب انحراف بعيار بهترين بقدار

 30 80 0.5 0.35 0.9833 0.0006 0.9868 بورچران

 

هاي بختلف پارابترهاي ذکر شتتتده بورد براي ترکيهالروريتم در رستتتيدن به اواب بهينه دو روند ه ررايي 

ي پارابترهاي ارا ه شتتتده در ادول دو، در به ستتت ت اواب بهينه به ازاي بقادير بهينه هابررستتتي عرار گرفت. ه ررايي آن

 ستترعت ه ررايي دو الروريتم تقريبا با هم برابر بوده ولي تا حدودي الروريتمشتتكل شتت اره ستته ن ايش داده شتتده استتت. 

تر به ه ررايي رستتتيده استتتت. ه چنين بقدار نهايي تابع هدف به دستتتت آبده در الروريتم ژنتيک بهتر از ژنتيک ستتتريع

 باشد.الروريتم بورچران پيوسته بي

 

 
 روند ه ررايي الروريتم در سه ساعت اارا با بهترين بقادير پارابترهاي بوثر -3شكل 

 

به کار رفته در تحقيق حاضر بعيارهاي کارايي سيستم و نيز بيزان  به بنظور تعيين ع لكرد بدل حل اختالف نش

 يبجاز برا کسيدر ر يزبان يريپذنانيبه کار رفته شابل اط  يارهايبعهاي ذينفع بورد بررسي عرار گرفت. بخش بطلوبيت

بجاز  سکي. رباشديطرح ب يدر بحدوده نفعيذ يهاهر کدام از بخش يبرا يريپذ هيو آس يک  يريپذنانيهر بخش، اط 
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از بخازن  يبرداربهره ياسازبان برنابه و بوداه بر 272ش اره  هيبختلف براسا  نشر يهابخش يبرا ازيآب بورد ن نيدر تاب

 ديدرصد در نظر گرفته شد. نتا 75و  90، 95، 98 هيبه ترت يصنعت و کشاورز ست،يزايشرب، بح يهابخش يسدها برا

  بذکور در ادول ش اره سه ارا ه شده است. يارهايبع يبه دست آبده برا

 

 هاي ع لكرد سيستم براي چهار بخش ذينفع در سناريوي شاخص -3جدول 
 بخش بدل زباني بجازاط ينان پذيري  اط ينان پذيري ک ي آسيه پذيري بطلوبيت

0.9918 1.000 87.203 84.375 WEAP 

 GA 85.417 95.253 0.658 0.9989 زيست بحيطي

0.9841 0.973 82.221 44.792 ACOR 

0.9918 1.000 87.202 84.375 WEAP 

 GA 65.625 98.140 0.124 0.9998 شرب

0.9917 0.826 87.126 28.125 ACOR 

0.9861 1.000 83.363 83.333 WEAP 

 GA 52.083 88.632 0.358 0.9935 صنعت

0.9862 0.943 83.434 56.250 ACOR 

0.9793 1.000 79.769 79.167 WEAP 

 GA 64.583 84.864 0.999 0.9878 کشاورزي

0.9817 0.939 69.575 48.958 ACOR 

 

شاهده بي شده در ادول فوق ب ضرايه ارا ه  ذيري پساز از بطلوبيت و اط ينانهاي بهينهشود که بدلبا تواه به 

ي آب بهتر از در تخصتيص بهينه GAستاز نيز بدل هاي بهينهبرخوردارند. در بين بدل WEAPبيشتتري نستبت به بدل ک ي 

ست. به لحاظ آسيه RACOبدل  شانهپذيري کماز آسيه GAپذيري نيز بدل ع ل کرده ا ي تري برخوردار است که اين ن

شاهده بي ست. ه انطور که در ادول باال ب سه ع لكرد بهتر بدل ا شاورزي به خوبي  شده براي بخش ک شود بوارد ذکر 

ست شاورزي از اولويت آخر برخوردار بوده و بقدار نياز بخش زي ست، چراکه بخش ک شهود ني صنعت ب شرب و  بحيطي، 

ساير بخش شتر از  شد. دليل ع لكرد بهتر بدلها بيآبي آن نيز بي سبت به بدل هاي بهينهبا در تخصيص آب،  WEAPساز ن

 پذيري زبانيباشتتتد. بعيار اط يناني آبريز بيههاي ذينفع در حوزاعدام در اهت افزايش بطلوبيت ه زبان ت ابي بخش

باشتتتد. در حاليكه چنين روندي براي هاي ذينفع بيهاي ديرر براي بخشاکثر بواعع بيشتتتتر از بدل WEAPبجاز در بدل 

به  WEAPبرداري استتاندارد توستا بدل ي بهرهشتود و اين به دليل استتفاده کردن عاعدهپذيري ک ي بشتاهده ن ياط ينان

به  تابع هدف گيرد.باشتتتد. چرا که در اين روش بيزان ک بود و بزرگي آن بد نظر عرار ن يبرداري از بخزن بيبنظور بهره

صورت ه زبان افزايش  شد که بطلوبيت ذينفعان بختلف به  سبه  ستفاده از روش حل اختالف نش  کار رفته در تحقيق و ا

 يابد.
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