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 خالصه
ها و بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک صورت اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی یکی از عمده مشکالتی است که در بیشتر آبخوان

در نظر گرفتن  است. بنابراین هاانسان های حفاری شده توسطها و قناتاز طریق چاهبرداری از این منابع گیرد. از طرفی معموال بیشترین بهرهمی

رفتی آب زیرزمینی در آبخوان آب منابع محدودیت پتانسیل امری ضروری است. ،های مدیریتی مرسومدر کنار روش هاسیستم این انسان با تعامل

صنعت موجب گردیده که این آبخوان با افت  سعه روزافزون مصارف کشاورزی، شرب ودشت اردبیل و عدم توجه به میزان برداشت مجاز و تو

 سازینهیبه دلاز ممنابع آب زیرزمینی دشت اردبیل  دیریت بهتربه منظور م، در این مقاله نتیجه کاهش حجم مخزن روبرو شود. سطح ایستایی و در

تعیین میزان تغییرات  برای  MODFLOWو از مدل  ذینفعان یسازی رفتاراز مدل عامل بنیان به منظور شبیه بهینه، برداشت منظور تعیین مقدار به

پس با استفاده س بیت هر یک از آنها تعیین شده وذینفعان مهم منطقه مورد مطالعه و مطلو ابتدا به همین منظور استفاده شده است. رزمینیتراز آب زی

آب مشخص گردیده است. در  برای برداشت های برداشت، مقادیر مطلوبو اعمال محدودیت ازدحام ذراتسازی چندهدفه از الگوریتم بهینه

اینجا از روش  که درسازی رفتاری ریزی سازشی بهترین گزینه انتخاب شده است. در مرحله نهایی مدل شبیهاز روش برنامه با استفاده مرحله بعد

صرف م ازهر یک  جدید سازی کرده و ماکزیمم تقاضایشبیهها را با یکدیگر بنیان استفاده شده است، تعامل هر یک از عاملمدلسازی عامل

درصد  22 ها تادهد که استفاده از ساختار بیان شده باعث کاهش ماکزیمم تقاضای عاملنتایج حاصل نشان می .است نموده کنندگان را تعیین

 تراز آب زیرزمینی بعد از اعمال مدل عامل بنیان در بیشتر، آب زیرزمینی سازینتایج مدل شبیههمچنین بر اساس  شود.نسبت به مقدار اولیه می

، این تغییرات تر استها بیشمیزان برداشت ها وبا توجه به این که میزان تراکم چاه غربی آبخوانواحی به خصوص در ن .نواحی افزایش یافته است

نتایج بدست آمده از مدل برای فصل بهار نشان دهنده این موضوع است که در صورت در نظر گرفتن برنامه  رسد. متر می 2/1و تا  تر بودهمحسوس

 آبخوان گردد. حجم و باعث جبران کسری تواند بهتر شودتی مختلف، نتایج میهای مدیریبلند مدت و اعمال سناریو
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 مقدمه -1
 

ایش از طرفی افزگردد. های کشاورزی، صنعت و شرب محسوب مییاز بخشنابع آب زیرزمینی به عنوان یکی از منابع حیاتی در تامین آب مورد نم

 که عدم کنترل و مدیریت این اضافه برداشت [1] بیش از حد از این منابع شده است باعث استفاده و افزایش روز افزون تقاضا جمعیت، توسعه صنعت

از  این میان . درها شوداثرات معکوس بر کمیت، کیفیت، نشست زمین و حقابه و باعث ایجاد [2] ند مدت پایدار شدهبل باعث از بین رفتن آبدهی تواندمی

های لوبیت که با مط است حل اختالف میان ذینفعان مختلف ،وجود دارد های پیچیده مانند منابع آب زیرزمینیجمله مسائل مهمی که در مدیریت سیستم 

های هر یک از لوبیتمط در نظر گرفتن تا با تعیین شود به گونه باید های برداشت از منابع آب زیرمینیبنابراین سیاستمتضاد با هم درارتباط هستند. 

ر مدیریت هایی که دز جمله روشا رضایتمندی ذینفعان مختلف را تا حد امکان تامین کند. ،های درگیر )مانند توزیع عادالنه، کارایی اقتصادی و ..(طرف

ای انطباقی پیچیده هسازی چند هدفه و سیستمهای بهینههای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از روشو تخصیص بهینه منابع آبی در سال

 باشد.  می

امکان  این و اشدبها از جزء به کل میم ذاتی آن تعریف سیستمکه مفهو های انطباقی پیچیده دارد،بنیان ارتباط مستقیمی با سیستمهای عاملمدل  

توسط  اخیر هایبنیان در سالهای عامل. مدل[3] ایجاد کنند تا یک مدل انطباقی پیچیده برای تخصیص منابع آب سازدگیرندگان فراهم میرا برای تصمیم

سازی اده از شبیهحوزه آبخیز با استفسازی غیرمتمرکز برای مدیریت یک الگوریتم بهینه یانگ و همکاران، ه شده است.محققان زیادی استفاده و توسعه داد

 انده دادهتوسع مصرف کنندگان آب مسکونی هایبنیان به منظور تعیین ویژگیسازی عاملمدل شبیه یک . چو و همکاران،[4]اندپیشنهاد کردهچندعامله 

سازی ورت بهینهکه به ص اندهای چند عامله معرفی کردهریزی ریاضی بر اساس سیستمبنیان با برنامهیک پکیج نرم افزاری عاملچراینمچرز و توماس،  .[5]

همچنین تاثیر مشخصات کشاورزان در تغییر کاربری  .[6]شده استهای کشاورزی ایجاد تصمیمات کشاورزان در سیستمسازی مقید شده به منظور شبیه

به منظور جولیانی وکاستلتی،  .مورد مطالعه قرار گرفته است ،[7]هولتز و پال وستل  زمین و استفاده بیش از حد از آب زیرزمینی متناظر با آن توسط

ای وفق بهتر های پایین دست برگیرندگان مختلف برای اجازه به عاملزی و تحلیل سطوح مختلف همکاری و همچنین تغییر اطالعات مابین تصمیممدلسا

یک رویکرد جدید از مدل عامل بنیان  یگ،اخباری و گر .[8]سازی عامل بنیان استفاده کرده اند های باالدست در سیستم منابع آب، از شبیهخود با رفتار

یک ساختار عامل بنیان را به  فرهادی و همکاران، .[9] که به عنوان یک بازی مدل شده است اندان پیشنهاد کردهسازی رفتار و تعامل ذینفعبه منظور شبیه

و مکانیزم  ت محیطیزیسضرایب تاثیر اجتماعی در مطالعات  ،اند. در این مطالعهزمینی پیشنهاد کردهمدیریت آب زیرحلی پایدار برای ه منظور دستیابی به را

 .[12] در مدل عامل بنیان گنجانده شده است ،ان را به همکاری با تصمیم گیرندگان تشویق کندعفنای که ذیسیاستگذاری به گونه

 شودی با هم در ارتباط هستند. بنابراین یک مسئله چند هدفه ایجاد میهای مختلفبع آبی معموال ذینفعان مختلف  با مطلوبیتبرداری از منادر بهره

هینه سازی چند هدفه به منظور تخصیص بمدل بهینه یک شوریان و همکاران، را حل نمود. ی چندهدفه آنسازهای بهینهتوان با استفاده از الگوریتمکه می

چانگ و  .]11[ اندتوسعه داده 1سازی ازدحام ذراتبا استفاده از الگوریتم بهینه تقاضا، ع آب به صورت زمانی و مکانی مابین رقابت کنندگان برایمناب

  اندارائه داده سازی چند هدفهگوریتم بهینهای بر اساس الیک مدل چند هدفه یکپارچه برای حل مشکل تخصیص و برنامه ریزی منابع آب منطقه همکاران،

ی به منظور افزایش سود تولید، افزایش مساحت کل نواح برای سیستم آبیاری در مقیاس بزرگریزی چند هدفه یک مدل برنامهو آناک،  ککیلی[12].

ه اشتراک گذاشتن آب میان ذینفعان چند هدفه برای بسازی یک مدل بهینه روزبهانی و همکاران،[13].  اندآبیاری و کاهش هدر رفت آب، توسعه داده

یک چارچوب کلی برای تخمین مقدار بهینه استخراج آب زیرزمینی برای تامین آب شهری  ذکری و همکاران، .[14]یک رودخانه مرزی پیشنهاد کرده اند

یرزمینی و نفوذ آب دریا پیشنهاد کرده اند. به همین منظوربرای حل مسئله چند هدفه از ی آب زی نوسانات سفرهتحت عدم قطعیت و شرایط پیچیده

 .]15[ استفاده شده است 2آل از برنامه نویسی سازشیاند. سپس به منظور انتخاب نزدیکترین حل به حالت ایدهالگوریتم ژنتیک استفاده کرده

ازی چندهدفه سینفعان مهم منطقه مورد مطالعه و مطلوبیت هر یک از آنها تعیین شده است. سپس با استفاده از الگوریتم بهینهدر این تحقیق، ابتدا ذ

قادیر مطلوب برای تخصیص آب مشخص گردیده است. در مرحله بعد با استفاده از روش برنامه ریزی های برداشت، مازدحام ذرات و اعمال محدودیت

در مرحله  .را تعیین کرده استنندگان آب موجود را برای هر یک از مصرف کسازی میزان و در واقع مدل بهینه ینه انتخاب شده است.سازشی بهترین گز

 ازی و ماکزیممسها را با یکدیگر شبیهبنیان استفاده شده است، تعامل هر یک از عاملسازی رفتاری، که در اینجا از روش مدلسازی عاملنهایی مدل شبیه

.در این مقاله ساختار بیان شده بر روی اّبخوان دشت اردبیل اعمال شده است. در ادامه، در بخش کرده است مصرف کنندگان را تعییینتقاضای هر یک از 

یه سازی آب دل شبو  م بنیان، مشخصات منطقه مورد مطالعهروش مدلسازی عامل فعان به همراه توابع مطلوبیتشان بیان شده سپسها ابتدا ذینو روش مواد

                                                                                                                                                    
1 Particle Swarm Optimization (PSO) 
2 Compromise Programming (CP) 
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ه پیشنهادی بر روی آبخوان دشت اردبیل ارائه گردید نتایج حاصل از اعمال روش  گیری نیزدر بخش نتایج و بحث و نتیجهآورده شده است. زیرزمینی 

 است.
 

 هامواد و روش -2
 

 سازی چند هدفهمدل بهینه  -2-1
 

 تباط با هم هستندرذینفعان مختلفی در ار تامین نیاز مصرف کنندگان دارد بیشتری را دبرداری از منابع آبی به خصوص منابع آب زیرزمینی که سهم ر بهرهد

 مهمترین مصرف کنندگان منابع آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه نیز از یک طرفکه هر یک در جهت رسیدن به اهداف مورد نظرشان در تعامل اند. در 

، سعی در افزایش [16]کنند های متعددی که در محدوده دشت حفر شده استفاده میود را از چاهدرصد از آب مصرفی خ 88ورزان هستند و حدود کشاکه 

گیرنده تصمیم و به عنوان ذینفع اصلی اردبیل نیز برداشت و جبران کمبود خود در جهت رسیدن به سود بیشتر را دارند و از طرف دیگر سازمان آب منطقه

 (4) تا (1)بنابراین یک مسئله چند هدفه به صورت روابط  کند.نقش کنترل اضافه برداشت و توزیع عادالنه این منبع آبی مهم و حیاتی را ایفا میمنطقه 

ندهدفه به ناحیه مدیریتی تقسیم شده است. در واقع مسئله چ 36تعریف شده است. به همین منطور برای رسیدن به یک راهکار عملی محدوده مطالعاتی به 

ا حد ماکزیمم ت هر ناحیه ( و بیشنه کردن برداشتمطلوبیت عامل دولتیصورت کمینه کردن اختالف میزان آب تخصیص یافته به هریک از این نواحی )

استفاده شده است. در این تحقیق  ،[17]زیع عادالنه آب از ضریب جینی تعریف شده است. به منظور تو ،ی )مطلوبیت عامل مصرف کننده( هر یکضاتقا

 که توسط است یاجتماع یجستجو تمیالگور کی PSOالگوریتم  استفاده شده است.  ازدحام ذراتسازی الگوریتم بهنهبه منظور حل مسئله چند هدفه از 

 است. ارائه شده ، [18] 1995کندی و ابرهارت در سال 
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-ناحیه مدیریتی می Nبرای  یع عادالنه و کمبود آب کشاورزانمربوط به توز توابع هدف مسئله بوده و به ترتیب Dو  Gدر این روابط 

𝑄𝑚𝑖𝑛,𝑖 .باشد 𝑄𝑚𝑎𝑥,𝑖 و   ،𝑄𝑖   ،𝑄𝑗  �̅�ناحیه  به ترتیب میزان آب تعیین شده برایi و  امj میانگین آب ، ماکزیمم و مینیمم آب مربوط به هر ناحیه و ام

 در محدوده مطالعاتی است.میزان کل آب موجود  ینیز نشان دهنده AW .باشدمی یریتینواحی مد تعیین شده برای

ند معیاره گیری چهای تصمیمتواند ایجاد شود. روشهای بهینه زیادی میسازی چند هدفه با چندین هدف متضاد، تعداد جوابدر یک مسئله بهینه

ای که کمترین به منظور انتخاب گزینه CPدر این تحقیق از روش کند. یب بهترین گزینه کمک منهایت انتخا ها به تعداد کمتر و دردر کاهش این جواب

 .[19]استفاده قرار گرفته است  ای توسط محققین مورداستفاده شده است. این روش به طور گسترده ،را از مقدار آرمانی داردفاصله 
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𝑓𝑖فاصله هر گزینه از نقطه آرمانی،  𝐿که در این رابطه، 
𝑏𝑒𝑠𝑡و 𝑓𝑖

𝑤𝑜𝑟𝑠𝑡 ی بدترین و بهترین مقدار معیاربه ترتیب نشان دهنده i،ام𝑓𝑖 عملکرد گزینه از   

 است. ها و پارامتر بیان کننده اهمیت فاصله،تعداد معیار،امi نیز به ترتیب وزن نسبی معیار   pو  w ،n، امi دید معیار 
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 مدل عامل بنیان -2-2
 

ازی مدل شده است استفاده شده که به عنوان ب ،[9]به منظور تقلیل اختالفات میان ذینفعان از ساختار پیشنهادی عامل بنیان اخباری و گریگ ، قر این تحقید

یری گکند. در این روش یکی از ذینفعان )بخش دولتی( مسئول تصمیمای است که ذینفعان را به همکاری در بازی تشویق می. این رویکرد بگونهاست

گردد. می هاییان از رسیدن به یک جواب نباشد که همین امر باعث همگرایی مسئله و اطمیننهایی با در نظر گرفتن رضایتمندی و عملکرد دیگر ذینفعان می

، در این شکل .بیان شده است 2اختار کلی این مدل در شکل س .شودآنها تعریف می "سطح همکاری"تاثیر تصمیمات رفتاری دیگر ذینفعان به صورت 

در مرحله  ود.شمقایسه می مربوط به خودسازی با ماکزیمم تقاضای هر یک از نواحی ها مقادیر بدست آمده از مدل بهینهابتدا به منظور تشخیص رفتار عامل

ها به تغییر (، میزان تمایل هر یک از عامل𝐹𝑚محیط ) ها وهای وارده از طرف دیگر عامل( و تنش𝑉𝑖,𝐶 و𝑉𝑖,𝑁𝐶 های اجتماعی)بعد با در نظر گرفتن ویژگی

ا مقادیر ها برابر بها به این صورت که در صورت همکارانه باقی ماندن عاملشود. در مرحله نهایی مقادیر تقاضای جدید عاملرفتار فعلی خود سنجیده می

 گردد.محاسبه می (8باشند از رابطه )یر همکارانه داشته بهینه و در صورتی که رفتار غ

 

 
 

  هابندی و محاسبه تقاضای جدید عاملبه منظور طبقه مدل عامل بنیان الگوریتم -1کل ش

 

𝑈𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 {
𝑈𝑖,𝐶→𝐶 = 𝑎 × 𝑉𝑖,𝐶 + 𝐹𝑚

𝑈𝑖,𝐶→𝑁𝐶 = 𝑏 × 𝑉𝑖,𝑁𝐶
                                                                                                                  (6) 

𝑈𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 {
𝑈𝑖,𝑁𝐶→𝐶 = 𝑏 × 𝑉𝑖,𝐶 + 𝐹𝑚

𝑈𝑖,𝑁𝐶→𝑁𝐶 = 𝑎 × 𝑉𝑖,𝑁𝐶
                                                                                                                (7) 

 

     𝑁𝐷𝑚𝑎𝑥,𝑖 = 𝑄𝑜𝑝𝑡,𝑖 + [(𝐷𝑚𝑎𝑥,𝑖 − 𝑄𝑜𝑝𝑡,𝑖) × (1 − 𝑈𝑖)]                                                                                        (8) 
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)که  a=2/7   ،b=2/3  ،دهدهای مدیریتی را نشان میبه تصمیمدم همکاری ها به همکاری یا عنشان دهنده میزان تمایل عامل 𝑈𝑖 ( 7( تا ) 5) در روابط

نیز  𝐹𝑚ام و  i های همسایه عاملبیان کننده نسبت همکاری یا عدم همکاری عامل𝑉𝑖,𝐶 و𝑉𝑖,𝑁𝐶 شده است(،  دپیشنها ،[22] توسط ادوارد وهمکاران

 شود.ها و ...( و محیط تعیین میها، جریمهمربوط به قانون هایی است که از طرف قانون گذار )تشویق تصحیحضریب 
 

 سازی آب زیرزمینیمدل شبیه -2-3
 

استفاده شده است. این مدل توسط سازمان  MODFLOWسازی جریان و مشاهده میزان تغییرات تراز آب زیرزمینی از مدل ر این تحقیق به منظور شبیهد

. همچنین نرم افزار نماید، تهیه شده است و جریان را به صورت سه بعدی و به روش تفاضل محدود مدل می(USGSات زمین شناسی آمریکا )تحقیق

GMS به عنوان رابط گرافیکی به منظور پیش پردازش و پس پردازش مدل آب زیرزمینی استفاده شده است. در واقع نرم افزار GMS های به کمک مدول

( را فراخوانی، برنامه را اجرا و MODFLOWدر اینجا، کند، سپس هسته اصلی مدل مورد نظر )های مدل را به فرمت مناسب تهیه میورودی مختلف،

سازی برای یک دوره یک ماهه در این مقاله بعد از واسنجی مدل شبیه آورد.مجددا خروجی مدل را ساماندهی و به فرمت مناسب و دلخواه کاربر درمی

 ( و صحت سنجی برای تابستان، از این مدل برای تعیین تغییرات تراز آب زیرزمینی استفاده شده است.86سفند )ا
 

 محدوده مورد مطالعه -2-4
 

بخش  یقرار گرفته است. از نظر توپوگراف 38°22´ - 38°32´ شمالیو عرض  48°22´ - 48°42´شرقیدر محدوده طول  لیدشت اردب ریزوضه آبح

ربوط به ارتفاع م نیشتریب .دهدیمنطقه مورد مطالعه را نشان م تیموقع (2) است. شکل یدشت آبرفت آن یبوده و بخش مرکز یکوهستانمنطقه،  یرامونیپ

 نیا .باشدیم ایمتر از سطح در 1172دشت با ارتفاع  یدر شمال غرب یخروج هیارتفاع مربوط به ناح نیو کمتر ایمتر از سطح در  4812   قله سبالن با ارتفاع

 شمالی نیمه گیردمی سرچشمه دشت شرق بلندیهای از که سو قره رودخانه .می باشد یچایو قور یچاوسو، بالخلقره یسه رودخانه اصل یدشت دارا

 شتد عمومی شیب جهت همین به پیوندندمی سوقره رودخانه به دشت به ورودی هایو رودخانه مسیلها کلیه پیماید.می غرب به شرق از را دشت

ناحیه   36به منظور دستیابی به یک راهکار عملی، آبخوان دشت اردبیل به  [16]. باشدمی سوقره رودخانه به سمت اطراف بلندیهای هایدامنه از اردبیل

 داده شده است. اختصاصهای مشاهداتی تقسیم گردیده و مقادیر برداشت از هر  چاه به ناحیه مربوط به خود گون بندی تیسن چاهمدیریتی و بر اساس پلی

 
 ی مطالعاتی و تقسیم بندی نواحی مدیریتی محدوده -2شکل 
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 تایج و بحثن -3
 

های مربوط به آخرین آمار برداری سراسری )سال آبی داده از ،(93-94ای )آب منطقههای ساالنه با توجه به عدم قابل اعتماد بودن داده ،ر این تحقیقد

ازی و سبرداری از منابع آب زیرزمینی در فصل بهار صورت گرفته است، مدل بهینهبیشترین بهره که نین با توجه به این، استفاده شده است. همچ(87-86

های شد. وزنبه منظور رسیدن به یک جواب نهایی استفاده  CPذکر شد، از روش  2-2همانطور که در بخش  عامل بنیان برای این فصل اجرا گردیده است.

𝑤1با سازمان آب منطقه ای اردبیل برابر )های انجام شده ها با توجه به مصاحبهعیار نسبی هر یک از م = 𝑤2 = ( پارامتری 5و همچنین در رابطه ) (2.5

ه نشان داده شد 1 و جدول 3اصل از مدل بهینه سازی در شکل نتایج ح(. P=1برابر واحد در نظر گرفته شده است ) ،دهدکه اهمیت فاصله را نشان می

ای است که با توجه درصد بیشتر از مقدار بهینه 32 ،ها در نظر گفته شده استها که برابر برداشت فعلی آنماکزیمم تقاضای عاملاست. مطابق این نتایج 

 این اختالف قابل توجه است. 35و  26، 17، 14، 11، 7میزان آب در دسترس منطقه بدست آمده است. به خصوص در مناطق 

به رویکرد همکارانه یا غیر همکارانه در این  ی متقاضیهاتغییر رفتار هر یک از عامل ،3-2امل بنیان بیان شده در بخش  مدلسازی عبر اساس 

 رهای همسایه خود همسو کند. دو در واقع هر عامل تمایل دارد رفتار خود را با رفتار عامل همسایه خود متاثر است متقاضی هایساختار از رفتار عامل 

ر یک از نواحی مدیریتی که برای ه 𝑉𝑖,𝐶 و𝑉𝑖,𝑁𝐶  مقادیر های اول سمت راست معادله نیز بیان کننده همین موضوع است. بنابراین(، ترم7( و )6روابط )

شود. از طرفی همسایه تعریف میهای به تعداد کل عامل ،های همکارانه یا غیر همکارانه همسایه یک عاملآمده است، به صورت تعداد عامل 1در جدول 

ن از اعمال قوانی با استفاده تواندهای متقاضی یا مصرف کننده عالوه بر تاثیری که از یکدیگر دارند، دیگر ذینفعان )عامل دولتی( نیز میهر یک از عامل

  باشد. ضریب های وارده از طرف دیگر ذینفعان میمال تنشنیز برای اع 𝐹𝑚 ( ضریب تصحیح7( و )6) گردد. در روابط  مختلف باعث تغییر در رفتار شان
 𝐹𝑚  های درصد از سود از دست رفته عامل 12تواند بخش دولتی میدر نظر گرفته شده است، و به این معنی است که  1/2در این مطالعه مقدار ثابت

 نماید. متقاضی را تامین

 ) نسبت ماکزیمم تقاضا به مقدار بهینه برداشت یبا توجه به مقادیر بدست آمده برا 1مطابق جدول 
𝐷𝑚𝑎𝑥,𝑖

𝑄𝑜𝑝𝑡,𝑖
، بقیه  36و  28،29، 27، 23، به غیر از نواحی ( 

به  ، مقادیر ماکزیمم تقاضای جدید برای هر یک از نواحی 3-2نواحی رویکرد غیر همکارانه دارد. بر همین اساس با استفاده از ساختار ارئه شده در بخش 
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متر مکعب  یلیونم بر حسب های ماکزیمم تقاضا، برداشت بهینه و ماکزیمم تقاضای جدیدنواحی مدیریتی در حالت برداشت یمقایسه -3شکل 

 ( 88-87)بهار سال آبی 
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درصد  22دهد که استفاده از مدل عامل بنیان باعث شده تا ماکزیمم تقاضای کلی منطقه آید. این مقادیر نشان میآمده بدست می 1صورتی که در جدول 

 ه باشد.اشتتواند کاهش بیشتری دهای متقاضی این مقدار میهای مدیریتی مختلف و آموزش عاملکاهش یابد. همچنین در صورت استفاده از سناریو

 

 تر مکعبم میلیون بر حسب هاهر یک از عامل تعیین شده، ماکزیمم تقاضا و میزان آب زیرزمینی یا عدم همکاری نسبت همکاری -1جدول 

 منطقه( 38)کشاورزان 

 

 

 ماکزیمم تقاضای جدید
نسبت ماکزیمم تقاضا به 

 مقدار بهینه

میزان برداشت 

 بهینه
 شماره ناحیه V(i ,NC) V(i ,C)    ماکزیمم تقاضا

5/143993 5/59 5/143193 5/261659 6/2 6/9 5 

/6 596613 5/93 6/559931 /6 513545 5 6 9 

/6 511651 5/19 6/559313 /6 541126 6/1 6.1 9 

/6 231291 5/15 6/459529 5/516946 6/29 6/54 9 

5/195111 5/53 5/116141 5/219526 5 6 1 

5/122999 5/41 5/942555 9/959921 5 6 1 

9/914119 5/25 9/131919 9/369915 5 6 4 

9/299993 5/52 9/149592 9/546262 5 6 2 

/6 969991 5/62 6/939159 /6 991194 5 6 3 

5/943149 5/92 5/552953 5/111513 5 6 56 

1/959921 5/11 1/522526 2/161219 5 6 55 

/6 394119 5/53 6/231543 5/646631 5 6 59 

/6 139319 5/63 6/142241 /6 199161 5 6 59 

9/614499 9/99 5/161913 9/943194 5 6 59 

5/394925 5/99 5/264269 9/961614 5 6 51 

9/424399 5/92 9/165599 9/914594 5 6 51 

9/569991 5/49 9/192194 9/939365 5 6 54 

5/212555 5/19 5/119119 9/142492 5 6 52 

5/963961 5/95 5/559941 5/919919 6/21 6/59 53 

/6 953126 9/91 6/513691 /6 916219 5 6 96 

66/6 2926 5/91 6/664442 66/6 3429 5 6 95 

/6 993632 5/59 6/991934 /6 913992 6/14 6/99 99 

/6 169596 6/41 6/169454 /6 915242 5 6 99 

5/319119 5/15 5/149631 9/944914 6/41 6/91 99 

5/963699 5/69 5/529936 5/994929 6/41 6/91 91 

9/495614 5/23 5/221961 9/111119 6/45 6/93 91 

5/619991 6/32 5/619991 5/691522 6/1 6/9 94 

/6 926422 6/39 6/926422 /6 911966 6/1 6/1 92 

/6 524356 6/32 6/524356 /6 521339 6/1 6/1 93 

/6 319949 5/59 6/369355 5/651239 6/14 6/99 96 

666/6 219 5/59 6/666251 666/6 394 5 6 95 

5/455959 5/91 5/161119 9/535622 5 6 99 

/6 999199 5/41 6/511631 /6 949299 6/1 6/1 99 

5/599113 5/69 5/593299 5/511996 6/1 6/9 99 

9/492515 5/49 9/644599 9/196366 6/29 6/4 91 

/6 919699 6/39 6/914454 /6 992511 5 6 91 

 مجموع   19/235211 99/999959  16/961511
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، 24، 17، 11، 8، 7نواحی افزایش یافته است. به خصوص در نواحی مدیریتی  از اعمال مدل عامل بنیان در بیشتر،  تراز آب زیرزمینی بعد 4با توجه به شکل 

رسد. تراز آب زیرزمینی بعد متر می 2/1س تر است و تا ها بیشتر است، این تغییرات محسوها ومیزان برداشتبا توجه به این که میزان تراکم چاه 35و  32

 .نشان داده شده است  5نیز در شکل  از اعمال مدل عامل بنیان

 
 (( 88-87 )بیبهار سال آر و برای آب زیرزمینی بعد از اعمال مدل عامل بنیان نسبت به مقدار اولیه ) بر حسب مت تغییرات ترازمیزان  -4شکل 

 
 (( 88-87 )بهار سال آبی) بر حسب متر و برای  زیرزمینی بعد از اعمال مدل عامل بنیان  تراز آب -5شکل 

، تراز آب زیرزمینی از قسمت غرب و جنوب به سمت شرق و شمال به تدریج کاهش یافته است،که نشان دهنده جهت حرکت جریان 5با توجه به  شکل 

مت خروجی آبخوان که در قسمت شمال غربی است، ادامه یافته است. نتایج بدست آمده از مدل در این جهات است. در نهایت جریان آب زیرزمینی به س
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واند بهتر شود تهای مدیریتی مختلف، نتایج میبرای فصل بهار نشان دهنده این موضوع است که در صورت در نظر گرفتن برنامه بلند مدت و اعمال سناریو

 و باعث احیاء آبخوان گردد.

 

 نتیجه گیری -4
 

در این  د.توجه ویژه ای دارنیاز به  که از جمله مسائلی استمنظور رسیدن به یک آبدهی پایدار  برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی بهمدیریت و بهره

ن منظور، ذینفعان به همیفه به منظور مدیریت پایدار آبخوان دشت اردبیل مورد استفاده قرار گرفت. سازی چندهدبهینهروش مدلسازی عامل بنیان و  تحقیق،

برداری از منابع آب زیرزمینی را داشتند، شناسایی و مطلوبیت هر یک تعریف گردید. مسئله بهینه سازی با مهم منطقه که نقش کلیدی در مدیریت و بهره

بهینه  در واقع مدل ی سازشی استفاده شد.ریزحل و به منظور رسیدن به یک جواب نهایی از روش برنامهسازی ازدحام ذرات استفاده از الگوریتم بهینه

را برای هر یک از نواحی مدیریتی فراهم ساخت. مدلسازی عامل بنیان نیز با در نظر گرفتن رویکردی که در آن بهینه  قابل برداشتسازی مقدار آب 

م گیری بهتر تصمیباعث  و عامل دولتی ی با یکدیگرهای متقاضتعامل میان عامل شدند و همچنین در نظر گرفتنها به همکاری در بازی تشویق میعامل

بر اساس  نتایج  شود.درصد نسبت به مقدار اولیه می 22ها تا استفاده از ساختار بیان شده باعث کاهش ماکزیمم تقاضای عامل که شد. نتایج حاصل نشان داد

با  نواحی افزایش یافته است به خصوص در نواحی غربی آبخوان، تراز آب زیرزمینی بعد از اعمال مدل عامل بنیان در بیشتر آب زیرزمینی سازیمدل شبیه

استفاده از این ساختار به تصمیم  رسد.متر می 2/1و تا  بوده ترها بیشتر است این تغییرات محسوسها ومیزان برداشتتوجه به این که میزان تراکم چاه

لف سناریو های مدیریتی مختها و اعمال د. همچنین در صورت امکان آموزش عامل تصمیم گیری کنن د تا با دید بهتریگیرندگان این امکان را خواهد دا

 تواند بهبود یابد.نتایج می
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