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 Nash یهمکار یتئور یبر مبنا یآب کشاورز نهیبه عیبازتوزعنوان: 

 
 

 

 ، 2حامد مازندرانی زاده، 1فرزاد سیمیاری

 farzadsimiari@yahoo.com، اما خمینی)ره( یالمللنیبدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه  -1

)ره( ، ینیامام خم یالمللنیبآب، دانشگاه  یگروه مهندس یعلمئتیهو عضو  اریاستاد-2

mazandaranizadeh@eng.ikiu.ac.ir 
 

 (farzadsimiari@yahoo.com)  رابط نویسنده رایانامهآدرس 

 
 خالصه

 رزمینیزیاز مناطق باعث افت سطح آب  یاریکه در بس شودمیامروز کشور ما محسوب  هایچالش ترینمهماز  یکی آبیکمو بحران  سالیخشک

 نیا کاهش راهکارهایاز  کی ،استبه کشاورزان  دیشد یو خسارات مال یافت محصوالت کشاورز آبیکم نیا میاز آثار مستق یکیشده است. 

 درآب  عیتوز یروند فعل یمطالعه بررس نیاست. هدف از ا یمختلف کشاورز هایبخشدرست منابع به  صیمنابع آب و تخص تیریخسارت مد

 یهمکار یر تئورد کیژنت تمیوربا استفاده از الگ نهیبه عیتوز راهکارهای یارائهو  عیتوز نیدرآمد حاصل از ا یمحاسبهو  نیدشت قزو یاریشبکه آب

 است. یافتهافزایشدرصد  22 نیدشت قزو یاریدرآمد خالص شبکه آب سازیبهینه نیاانجام  یدرنتیجه، است Nashمتعادل 

 خسارت ص،یتخص ،ینیزم ریآب ز ،یکم آب ،یخشکسالکلمات کلیدی: 

 

 

 :مقدمه .1
 

 درمجموع هاکانال نی. اشودیم هیاز سد طالقان تغذ یمتعدد یهاکانال قیکه از طر اشدی یکشت م ریهزار هکتار سطح ز 6 یدارا نیدشت قزو یاریشبکه آب

 تیجه به وضعتو بامختلف  هایسالمقدار در  نیکه ا کنندمیمنتقل  نیدشت قزو یاریرا ساالنه  به شبکه آب  مترمکعب ونیلیم 255به  کینزد یحجم آب

ه کشاورزان شده ب دیخسارات شد جادیشبکه نبوده و باعث ا ازیتمام ن یمقدار پاسخ گو نیمختلف متفاوت است، که ا هایسالدر  یآب ریذخاو  یبارندگ

اقدام  جبران کمبود آب یکشاورزان برا یبرخ چراکهشده  است،  زیرزمینی هایآببه سطح  دیشد یصدمه جادیآب ا باعث کمبود نیااست، عالوه بر 

( معتقد است استفاده 2012)نگیس ی. آجااندشده زیرزمینی هایآبباعث افت سطح  هاچاه نیاز ا رویهبیو با برداشت  اندنموده غیرمجاز یهاچاهبه حفر 

جهان رو به افزاش و منابع  تیجمع کهییازآنجابرخوردار است،  یاالعادهفوق تیاز اهم ییمحصوالت غذا دیتول شیافزا نهیاز منابع در دسترس در زم نهیبه

 سازیبهینه یهاروشبا استفاده از  تواندیم قاتیتحق نیا دانست، و یشتریب قاتیمستلزم تحق توانیممنابع را  نیاز ا نهیرو به کاهش هستند، استفاده به

 نیا یدر منطقه کارناتاکا هند نمود، و یاریمخزن آب کیآب از  صیتخص یمدل برا کی ی( اقدام به طراح2006ناگش کومار وهمکاران). [1]شود محقق

کو و  شنگ .[2]نمود یطراح یاریآب یدر نواح یمحصوالت زراع یبه حداکثر رساندن بازده نسب باهدف کیژنت سازیبهینه تمیمدل را با استفاده از الگور

کردند. در  یکیژنت سازیبهینه تمیمزرعه و بر اساس الگور یاریپروژه آب یزیبرنامه ر یبرا یریگ میتصم یبانیمدل پشت کیارائه (اقدام به 2000همکاران )

درصد هر  نیممحصول و تخ دیولراندمان ت ،یزراع یها تیآب و در نظر گرفتن محدود یتقاضا یساز هیبا استفاده از شب یاقتصاد سازیبهینه زیمدل ن نیا

  delta در شهر Utah  التیدر ا یمورد طوربه زی( ن2003) ویل نیشنگ کو و چن و نیهمچن .[3]از محصوالت در منطقه صورت گرفته است کی

با در نظر  زیپروسه ن نیدر ا ،اندکردههیته کیژنت تمیدر منطقه با استفاده از الگور یمختلف کشاورز هایبخش یو مقدار آب برا یاریآب یبرنامه کایآمر

 .[4]است شدهانجام سازیبهینه ندیفرآ یسود اقتصاد ممیماکز باهدفو  یزراع یهاتیمحدودگرفتن 

کشت  ریسطح ز هاکانال نیا از کی، هر گرددیم هیتغذ شودمیکه از سد طالقان منشعب  یکانال اصل 11 قیاز طر نیدشت قزو یاریآب یشبکه              

با توجه به درخواست کشاورزان و مقدار سطح کشت و  شودمیآزاد  هاکانال نیا از کیکه در هر یو مقدار آب دهندیمرا تحت پوشش قرار  یمشخص

سطح  نجاکهازآثابت بوده است.  ریاخ هایسال یکشت مربوط به هر بخش در ط ی، الزم به ذکر است که الگوباشدمیدر آن منطقه  اهیگ شتک یالگو

 یهاماهدر  هاکانال نیا از هرکدامدر  آزادشدهو آب  یآب ازیمقدار ن باشدمیوت آن متفا یرمجموعهیزمناطق  یو الگو هاکانالاز  هرکدامتحت پوشش 
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نجام شود که در ا یاگونهبه ندیفرآ نیشود و ا سازیبهینه هاکانال نیآب در ا عیموارد تالش برآن است تا توز نیمختلف متفاوت است، حال با توجه به ا

 تمیورالگ سازیبهینهروش  زمطالعه ا نی. در اردیحالت خود قرار گ ممیموجود در ماکز طیمنطقه با توجه به شرا نیا یاول سود حاصل از کشاورز یوهله

 استفاده شده است. Nash یهمکار یمتعادل اعضا در تئور یبا فرض همکار کیژنت

 
 

 هاو روشمواد  .2

 :موردمطالعهمنطقه .   1.  2 

 

 غربیطول  50 35ْو َ جنوبیعرض  36 ْ 00طول شرقی و َ  49 40ْعرض شمالی و َ  36 20ْبین َ نیدر استان قزوشبکه آبیاری دشت قزوین در غرب کشور و 

از  یامل بخشش موردمطالعهسرد است. منطقه  یهازمستاننسبتاً گرم و  یهاتابستان،  خشکمهین یمیاقل یمنطقه طرح دارا یمیاقل ازلحاظواقع شده است. 

 تیشبکه به لحاظ موقع نی. اشودمیشناخته  نیدشت قزو یاریآب یشبکهو با عنوان  باشدمیمدرن  یاریآب یشبکه یکه دارا باشدمی نیدشت قزو

و از  کیآب-جاده کمال آباد یهیحاششهر تاکستان، از سمت جنوب به  یشرق یهیحاشاز سمت غرب به  اران،یز یرودخانهاز طرف شرق به  ییایجغراف

 .محدود شده است یالبرز مرکز یهاکوهرشته یهادامنهسمت شمال به 

احداث شد تا آب  نیدارد ، به داخل دشت قزو انیجهت انتقال آب رودخانه طالقان که در حوزه خارج از دشت جر نیدشت قزو یاریآب شبکه              

 ، در آن ارانیبه رودخانه ز یانتقال انیقرار دهد. جر زیدشت حاصلخ نیا یاراض اریدر فصول مختلف سال در اخت یرودخانه مذکور را جهت کشاورز

 نیزودشت ق یاریو شبکه آب یشده و به درون کانال اصل افتیدر ارانیز یتوسط بند انحراف ارانیز یروستا یلومتریک 2شده تا در  یرودخانه جار

از سد  برداریشده است که پیش از آن سد انحرافی سنگبان ) قبل از بهرهشود. سد مخزنی طالقان روی رودخانه طالقان در محل سنگبان واقع  تیهدا

 ( نقش انحراف آب طالقان را داشته است.یمخزن
 

 

 مشخصات شبکه: .  2.  2

 

بخش را بر  نیا یهکتار از اراض 6000به حدود  یرسانآب یفهیوظکه  باشدمی یکانال اصل 11از یامجموعه نیدشت قزو یرسانآب یشبکهمنظور از  

 یهانیزم یآب ازین ات ندینما یریآبگ یزانیبه چه م هاماهاز  کیدر هر  هاکانالاز  هرکداممعناست که  نیشبکه بد نیآب در ا عیتوز سازیبهینهو  دارندعهده

مختلف  یزراع اهیگ 12تعداد  هاکانال نیاز ا کیکشت هر  ریدر سطوح ز نیاز سد منتقل گردد. همچن آزادشدهآب  زانیبرطرف گردد و م رمجموعهیز

ستخراج ا نهیبه صورتبه قرارگرفتهکشت هر کانال  ریدر سطح ز اهانیگ نایاز  کیهر  یکه برا یمقدار آب ع،یتوز ینهیبه یبرنامه، و در شودمیکشت 

 .شودمی

 
 

 :رابطه آب تولید .  3.  2

 

 نیاستفاده شده است. در ا( 1معادله)، 56فائو یهیدر نشر دیشده، از رابطه آب تولبا توجه به مقدار آب مصرف دشدهیمحصول تول زانیبه جهت برآورد م

ول محص دیتول لیانسبه پت دشدهی( نسبت محصول تولky) یآبنسبت به کم اهیگ تیحساس بیو ضر اهیگ ازیداده شده به آب موردنرابطه با توجه به نسبت آب

 .دیآیبه دست م
𝑌𝑎

𝑌𝑚
= ∏ [1 − 𝐾𝑖 (1 −

𝐴𝐸𝑇𝑖

𝑃𝐸𝑇𝑖
)]𝑛

𝑖=1    (1) 

 

مقدار آب داده شده  i[AET] ،آبیکممحصول نسبت به  تیحساس بیضر kyمحصول،  دیتول لیپتانس Ym ،یدیمقدار محصول تول Yaکه  که در آن

 ام iرشد  ی( در دورهلیو تعرق پتانس ری)تبخ اهیگ یآب ازین i[PET](، یتعرق واقع ری)تبخ اهیبه گ
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 :Nash یهمکار یتئور . 4.  2
 

( عیتوز یهاکانال) هابخشاز  کیاست که هر  نیروش تالش بر ا نی، در ا(2)معادلهباشدمیحل مسئله  یمتعادل برا یحلراه یارائه یروش بر مبنا نیا

 هاآن نیرا ب سازیبهینه ندیاز فرآ یرا حفظ کند و سود مازاد ناش کنندمیعمل  یبدون همکار هاآنکه برداشت کنندگان  یحداقل سود خود در حالت

 .کند میتقس

 

𝑚𝑎𝑥: ∏ (𝑓𝑖 − 𝑑𝑖)𝑛
𝑖=1                         (2)  

 

شینه ی ممکن از هدف  if در آن که شدمیام  iحداقل مطلوبیت الزم برای بازی کننده ی   id ام و  iبیانگر بی ضای مجموعه که  هاکانالتعداد  n. با و اع

 .باشدمیعدد  11در اینجا 

 :سازیبهینه تمیالگور . 5.  2
 

کانال  11در  ستیبایآب م صیتخص نکهیشده است، با توجه به اانجام Matlabافزار در نرم کیژنت تمیتوسط الگور یسازنهیبه ندیفرآ قیتحق نیدر ا

که در  داردبرنامه وجود  نیدر ا ریمتغ 132مجموعاً به تعداد  باشند،یمختلف م یگونه 12شده در شبکه کشت اهانیو درمجموع گ رد،یآب انجام گ یاصل

و پس  شوندیانتخاب م یصورت تصادفآب موجود در هرماه که همواره ثابت است، به ریکانال و مقاد تیهمچون حداکثر ظرف یودیاول با توجه ق یوهله

 .شوندیاستخراج م یتکرار متوال 500پس از  رهایمتغ نیا یشدهنهیبه یخروج کیژنت تمیالگور ندیدر فرآ یریاز قرارگ
 

 

 :یشنهادیپ یسازنهیمدل به . 6. 2
 

 نیدشت قزو یاریآب یشبکه یبرداربهرهبه شرکت  یکشاورزسازمان جهاد  قی( که از طر1آب )جدول عیتوز یفعل صیتخص تیوضع در ابتدا بر اساس

هر  مناطق تحت پوشش یمجزا برا صورتبه بهاآبو  دیتول یهانهیهزبا کسر  یدیتول یاست سود خالص حاصل از فروش محصوالت زراع شدهابالغ

در  یکل طوربهاست،  اجراشده (3)معادلهبا تابع هدف  Nash یهمکار یحالت تئور در کیژنت تمیبعد، از الگور یمرحلهاست. در  شده محاسبهکانال، 

، مجموع سود خالص Nash یاستفاده شده است. در حالت همکار ندباش یم اهیگ 12 یکانال که هرکدام دارا 11 یبرا ریمتغ 132برنامه از تعداد  نیا

 سهی(، مقا2اعضا وجود داشت)جدول یکه از قبل در حالت عدم همکار یانهیکمحاصل از درآمد هر کانال محاسبه شده است و در هر مرحله با مقدار 

شدن مقدار  ممیماکز باهدفهر قسمت باشد، و  ینهیکماز  شتریب یمقدارهمواره  سازیبهینهحاصل از  ریشده تا مقاد یزیبرنامه ر یاگونهبهشده است و 

 است. اجراشدهبرنامه  (،3معادله )تابع هدف

 

 𝑚𝑎𝑥: ∏ [(∑ 𝑌𝑎𝑖
∗ 𝐴𝑖𝑗 ∗ 𝑃𝑟𝑗

𝑛
𝑗=1 ) − 𝑑𝑖]𝑛

𝑖=1        (3)  

 

 قیمت Prjام، iام در بخش  jسطح زیر کشت محصول  Aijام از رابطه فائو،  iام در بخش  jمقدار محصول تولید شده ی Ya(ij)  در آن هک

 ام iحداقل مطلوبیت الزم در بخش  diو  ام، jمحصول 
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 1394در سال  های اصلی شبکه آبیاری دشت قزوینتوزیع ماهانه آب در کانال -1جدول 

 شماره کانال  فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر

1745.1 3445 1340 1273 1912 1831 5403 4623 2063 L1 

1904 4330 1239 1003 1549 1511 6611 6471 2958 L2 

3231 8794 2425 1643 2966 2907 14290 13824 5657 L3 

942 2409 629 689 1225 1230 3556 3313 1411 L4 

515 1671 594.2 355 603 574 2540 2497 1035 L4A 

963 2059 688.8 477.8 702 678 2797 2664 1374 L5 

2095 5296 1336 852 1460 1461 8027 8454 3607 L6 

1819 2905 544 532 808 734 4347 4962 1607 L7 

933 2189.5 391.5 200.5 400.5 421 2645 2968 1271 M2 

1371 3528 2241 768 1435 1526 8677 9492 3609 L8 

533 1653 1194 266 534 652 4261 4830 1779 MW 

 مجموع 26371 64098 63154 13525 13595 8059 12623 38280 16051

 ی در شبکه )هزار مترمکعب(رهاسازجمع کل آب  255754.4

 
 

 و بحث: جینتا .3
 

 یمحصوالت زراع دی(، سود خالص حاصل از تول1)جدولردیگیمآب صورت  صیکه تخص یفعل تیوضع ینوعبهکشاورزان و  یدر حالت عدم همکار

 یدر حالت همکار کیژنت تمی. که پس از اعمال الگور(2)جدولاست شدهمحاسبه یالر اردیلیم 310در حدود  یآب مصرف یو بها دیتول یهانهیهزبا کسر 

(. 3است)جدول شدهمحاسبه الیر اردیلیم 380 حدوداًشبکه مقدار  یسود خالص حاصل از فروش محصوالت کشاورز Nash یاز تئور تفادهمتعادل با اس

از  هرکدامامر اشاره کرد که  نیبه ا توانیم زیروش ن نیا یایمزا گریسود خالص شبکه شده است، از د یدرصد 22 شیباعث افزا زیروش ن نیکه ا

ش رو نیا یهاتیمحدود نکهیبا توجه به ا نی. همچنرادارند یاز حداقل سود خود در حالت عدم همکار شیب یپوشش هر کانال مقدار حتت یهامجموعه

 یمکارحداقل)عدم ه نیب یکمتر خواهد بود، و همواره مقدار زیکامل ن یروش نسبت به همکار نیاست، سود ا شتریکامل بب ینسبت به حالت همکار

 .دهدیمکامل اعضا( را  ی)همکاراعضا(  و حداکثر

 

 

 الیر اردیلیبه م یفعل تیکل شبکه در وضع یدرآمد خالص حاصل از فروش محصوالت کشاورز -2جدول 

 

 

 

 

 

MW L8 M2 L7 L6 L5 L4A L4 L3 L2 L1 کانال 

 درآمد خالص 47.6 25 79.8 11.7 13.2 11.8 40.1 15.8 9.7 38.3 17.3

 ریال مجموع درآمد کل شبکه میلیارد 310.3
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 به میلیارد ریال nash(: درآمد خالص حاصل از فروش محصوالت کشاورزی کل شبکه در حالت بهینه با تئوری همکاری 3جدول )

MW L8 M2 L7 L6 L5 L4A L4 L3 L2 L1 کانال 

 درآمد خالص 49 26 82 15 19.1 20.4 52 30 20.4 42 24.2

 مجموع درآمد کل شبکه میلیارد ریال 380.1

 
 

 طورهمانو  دهدیمرا نشان  هاکانالاز  کیکشت هر  ریز سطوحدر  یدرآمد خالص حاصل از کشاورز یسهیمقا زین کیشکل  نمودارهمچنین               

 نیشتریب در زیسود مجموع ن تیدرنهابوده است و  یشتریب ریخود مقاد یاز حالت قبل هاکانال نیاز ا کیمربوط به هر هایبخشکه مشخص است درآمد 

 گرفته است.حالت خود قرار

 

 یدر هر کانال اصل یفعل طیو شرا نهیبه عیسود حاصل از توز یسهینمودار مقا – 1شکل 
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