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تخصیص بهینه آب با بکارگیری منحنی شکست تقاضا و الگوریتم وراثتی در بخش
زراعت در حوضه زاینده رود
سمانه نگارچی 1،محمدرضا زارع مهرجردی* 2،صدیقه نبییان 3،رحمان خوش اخالق،
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مقاله برگرفته از پایان نامه دکترا
تاریخ ارسال1396/06/04:
تاریخ پذیرش1397/09/06 :

چکیده
با توجه به افزایش بحران و کمیابی آب ،تخصیص درست آب منابع موجود ،چالشهای بزرگ مسئوالن در حوضه زایندهرود
ا ست .ک شاورزی و بخ صوص بخش زراعت ،بی شترین م صرف آب را در این حو ضه به خود اخت صاص دادها ست .بنابراین باید
چگونگی تخ صیص آب در این بخش به دقت مورد برر سی قرار گیرد .این مطالعه بدنبال آن ا ست تا با تعیین ارزش اقت صادی و
تخمین توابع اقتصادی آب در بخش زارعت با بکارگیری الگوریتم وراثتی و منحنی شکست تقاضا ،به تعیین تخصیص بهینه آب
بر اساس افزایش رفاه مصرف آب در حوضه زاینده رود بپردازد .جهت کاهش ریسک کشاورزی ،از دادههای چهار سال متوالی و
با در نظر گر فتن دو سناریو ،استفاده شده است .نتایج نشان داد که تخصیص آب در بیشتر فعالیتهای زراعی در غرب زایندهرود
از ارزش اقتصادی آب منفی برخوردار بوده که منجر به کاهش رفاه آب در این منطقه شده است .لذا بهترین تخصیص در بخش
زراعت برای مصارف این بخش در مرکز و شرق این حوضه بوده است .همچنین نمودار تابع تقاضای آب در استان اصفهان باالتر
از تابع تقاضاااای آب در اساااتان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و مصااارف آب در اساااتان اصااافهان مازاد رفاهی برابر با
 694900268888ریال در بر دارد .نتایج و پیشاانهاداد دراین مطالعه ،به تصاامیم گیرندگان و مدیران در جهت رساایدن به
استفاده بهینه از آب و برنامه ریزی پایدار در این حوضه ،یاری خواهد رساند.

واژه های کلیدی :حوضه زاینده رود ،منحنی شکست تقاضا ،رفاه ،الگوریتم وراثتی

 . 1دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی و عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر کرمانEmail: negarchi@gmail.com ،
 . *2دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان( Email: zare@mail.uk.ac.ir ،نویسنده مسئول)
. 3استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمانEmail: snabieian@gmail.com ،

 . 4استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهانEmail: r.khoshakhlagh@ase.ui.ac.ir ،
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مقدمه
در سالهای اخیر به دلیل تحوالد اقلیمی ،ک شور ایران
دچار کاهش چشمگیر منابع آب در سدها ،دریاچهها ،منابع
آب زیرزمینی گ شته ا ست .حال اگر ایران نتواند در بحران
کمبود آب ،استراتژی مشخصی برای استفاده از منابع آبی
تعریف کند ،با مشکالد جدی روبرو خواهد شد .با توجه به
محدودیت منابع آبی ک شور ،تخ صیص آب بای ستی با دقت
بی شتری صورد بگیرد و به فعالیتهایی اخت صاص یابد که
دارای صاارفه و سااود اقتصااادی باالتری باشااند .البته این
مو ضوع به معنای چ شمپو شی از سایر هدفهای ا سا سی و
بلندمدد همچون تامین امنیت غذایی و اشتغال نمیباشد؛
اما در کنار این هدفها الزم اسااات موضاااوع کارایی مالی و
اقتصادی آب نیز برای افزایش بهرهوری آب مورد توجه قرار
بگیرد .یکی از منابع آبی مهم ک شور که در سالهای اخیر با
بحران شدیدی روبرو بوده است؛ حوضه رودخانه زایندهرود
میباشااد .این حوضااه از دو اسااتان اصاافهان و چهارمحال
بختیاری تشکیل شده است 93 .درصد مساحت حوضه در
اسااتان اصاافهان و  7درصااد مساااحت حوضااه در اسااتان
چهارمحال و بختیاری قرار دارد(اداره آب منطقهای اسااتان
ا صفهان) .م صوبه غیرکار شنا سی تبدیل شرکتهای آب
منطقهای به شرکتهای آب منطقهای م ستقل ا ستانی در
مجلس شااورای اسااالمی در سااال  1384که در دولتهای
نهم و دهم به اجرا درآمد ،مدیریت حو ضه زاینده رود را به
مدیریت های دوگانه تبدیل و موجب تشااادید بحران در
حو ضه زاینده رود شد .چنین سوء مدیریتهایی در رابطه
با تنها منبع آبی حو ضه زایندهرود همراه با ت شدید و تداوم
بیمهریهای اقلیمی ،بحران کمآبی در این حوضه را تا حد
خشاااک شااادن زاینده رود و پیامد آن ،وخامت اوضااااع
معی شتی و سکونتگاهی جوامع رو ستایی پایین د ست این
حو ضه بزرگ شدد بخ شیده ا ست .م صارف آبی متعدد و
متنوع از زاینده رود بدون توجه به توان رودخانه در تامین
این نیازها و بدون محاسبه نسبت بین مقدار آب رودخانه و
مصاااارف موجود با عر برهم خوردن ت عادل بین ورود و
خروج و یا منابع و مصااارف آب و ایجاد بحران در رودخانه

شده ا ست .م صارف صنعتی ،شهری ،افزایش سطح زیر
ک شت ،جمعیت ،مدیریت منابع آبی ،نگرش غیر سی ستمی
به زایندهرود ،عدم توازن در برداشت آب در نواحی مختلف،
از بهترین مولفههای فشاااار کمی بر زایندهرود بودهاند .در
حقیقت الگوی توسااعه در مناطب بهرهبردار از زایندهرود از
جمله در اسااتانهای اصاافهان ،یزد و چهارمحال و بختیاری
ناپایدار و مبتنی بر مصاارف آب اساات (اداره آب منطقهای
ا ستان ا صفهان) در حالیکه چیدمان تو سعه باید بر ا ساس
آمایش سرزمین باشد.
تاکنون مطالعاد زیادی در مورد حوضاااه زا یندهرود
انجام گرفته ا ست که از مهمترین آنها میتوان به مطالعاد
زیر اشااااره کرد از آن جمله میتوان به امینی و میرزایی
( ،)1393خوش اخالق و همکاران ( ،)1391حیاد غیبی و
همکاران( )1391اشااااره کرد .مطالعاتی که در حوضاااه
رودخانه زاینده رود انجام گرفته مربوط به اساتان اصافهان
بوده و در مورد مصااارف آب در غرب حوضاااه م طال عاد
تخصصی انجام نگرفته است
در این م طال عه قصااااد آن داریم تا با بهرهگیری از
الگوریتمهای ابتکاری در تخمین توابع مورد نظر به تخمین
توابع دقیبتری دست یابیم .با توجه به جستجوهای صورد
گرفته و مطالعاد انجام شااده ،عمده پژوهشهای مرتبط با
تخمین توابع اقت صادی آب از رو شهای کال سیک اقت صاد
سنجی ا ستفاده شده ا ست .با توجه به گ سترش روزافزون
روشاااهای نوین و ابتکاری  ،در راساااتای بهینهیابی توابع
مورد نظر از این رو شها ا ستفاده خواهد ا ست .تاکنون همه
مطالعاد انجام شااده نشااان داده اساات که الگوریتم های
ابتکاری در زمینه بهینه یابی در مقایسه با روشهای موجود
از عملکرد ب سیار خوبی برخوردار بوده اند و نتایج دقیقتری
به همراه داشته اند .از مهم ترین مطالعاتی که در سالهای
اخیر در حیطه تعیین ارزش اقتصااادی آب صااورد گرفته
می توان مقاادساااای و ه مکاااران( ،)1394ن ج فی و
هم کاران( ،)1393ده قانپور و شااای زین ا لدین(،)1392
اسااااال می و ه مکاااران (Dai& Li (2013) ،)1392
et.al(2010)،

 Modellin-Azuaranو

et
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) al.(2017نام برد .در این مطالعاد ،در ارزیابی اقتصااادی
و تخصااایص بهینه آب بین بخشااای از تخصااایص آب با
اساااتفاده از موقعیت قرار گرفتن توابع تقاضاااا در این
تحقیب استفاده شده است که شاید در مطالعاد مربوط به
تخصیص بهینه آب کمتر به آن توجه شده است.
با توجه به مشاااکالد و اختالف نظرهای متعددی که
در زمینه تقسیم بندی آب رودخانه زاینده رود بین شهرها
و اسااا تان های مختلف بوجود آ مده ،ارز یابی دقیب و
کارشناسانه در مورد نحوه و میزان آب تخصیص داده شده
به بخ شها و مناطب مختلف تو سط کار شنا سان و صاحب
نظران در این حیطه ،کمک شایانی به مدیریت هرچه بهتر
این حو ضه خواهد نمود و نتایج این ارزیابیها در تخ صیص
درست و بهینه این حوضه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
اسااات .با توجه به مطالب کر شاااده ،این پژوهش بدنبال
پاس به این سوال بوده است که باتوجه به اهمیت آب در
حوضه زاینده رود،کدام تخصیص آب در این حوضه جهت
کشااااورزی ،رفاه مصااارف آب را افزایش میدهد؟  .هدف
اصاالی این مطالعه ،ارزیابی تاثیراد مدیریت دوگانه آب در
حوضه زاینده رود است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه ،حوضاااه رودخانه زاینده رود با
مساااا حت حدود  41هزار کیلومتر مربع با مختصااااد
جغرافیایی ʹ 33˚ ، 11تا ʹ 33˚ ، 42عرض شااامالی وʹ، 2
˚ 50تا ʹ 53˚ ، 24طول شرقی در منطقه مرکزی ایران قرار
گرفته است .این حوضه در دو استان اصفهان و چهارمحال
و بختیاری قرار گرفته ا ست که  93در صد از م ساحت این
حو ضه در ا ستان ا صفهان قرار گرفته شده و  7در صد در
اسااتان چهارمحال و بختیاری واقع شااده اساات .موقعیت
حوضه زاینده رود در شکل ( )1نشان داده شده است.
شاخه ا صلی این حو ضه ،رودخانه زاینده رود ا ست که
دیگر شاااخه ها به این شاااخه ورود پیدا میکند .رودخانه
زای نده رود از کوه های زاگرس(کوهر نگ) در شااارق این
حو ضه سرچ شمه میگیرد و بعد از پیمودن  350کیلومتر
در غرب زاینده رود به باتالق گاوخونی میریزد .متوساااط
بارندگی در این حوضه  mm105است .این در حالی است
که بیشاااترین م قدار بار ندگی در کوهر نگ mm1365
بصورد ساالنه ثبت شده است.

دادهها و ابزار تحقیق

شکل( :)1موقعیت حوضه زاینده رود در ایران

یکی از م شکالد ا سا سی و مهم در انجام این مطالعه،
نبود اطالعاد و داده های کافیدر هر منطقه بصورد ساالنه
جهت تخمین تابع تقاضای آب در این حوضه ،بدلیل بزرگ
و گسااترده بودن این منطقه اساات؛ لذا در بعضاای موارد
مجبور به استفاده از دادههای ساالنه استانی بجای دادههای
منطقهای بودهایم .دادههای مورد نیاز شااامل میزان سااطح
زیر کشاات برایهر محصااول در هر منطقه ،آب خالص مورد
نیاز گیاه برای هر محصااول در هر منطقه ،هزینه تولید هر
محصول در هر منطقه و درآمد حاصل از تولید هر محصول
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در هر منطقه ب صورد ساالنه ا ست .هزینه ها شامل هزینه
آماده ساااازی زمین ،بذر ،کود ،آبیاری ،شاااخم ،خدماد
کشاااورزی ،آفت کش ،برداشاات ،حمل و نقل ،اجاره زمین،
()1

𝑛)𝑖 𝑃 = 𝐴(1 +

سود سرمایه ،بیمه و دیگر هزینههای غیر قابل پیش بینی
بوده ا ست .دادهها ب صورد متو سط ساالنه برای یک دوره
چهار ساااله از سااال  1391تا  1394در نظر گرفته شااده
است و از وزارد کشاورزی ،آمارنامه های کشاورزیو شرکت
آب منطقه ای استان اصفهان تامین شده است.
در این مطالعه  15شهرستان که از آب زایندهرود برای
فعالیتهای کشااورزی خود اساتفاده میکنند ،درنظر گرفته
شده ا ست 12 .شهر ستان در ا ستان ا صفهان (ا صفهان،
شاااهینشااهر ،مبارکه ،چادگان ،نجف آباد ،تیران ،برخوار،
لنجان ،فریدن ،فریدون شهر ،شهر ضا و خمینی شهر) و 3
شهر ستان در ا ستان چهارمحال و بختیاری( بن ،سامان،
کوهرنگ) واقع شده ا ست .مح صوالد زارعی ا صلی که در
این مقاله بررساای شاادهاساات شااامل برنج ،ساایب زمینی،
گوجه ،پیاز ،بادمجان ،خیار ،گندم ،ساااورگوم ،چغندر قند،
پنبه ،آفتابگردان ،لوبیا ،جو ،عدس ،ماش ،نخود ،هندوانه،
خربزه ،طالبی و گرمک ،کلزا ،یونجه ،شاابدر ،رد ،کلرنگ،

و سایر علوفه ها است.
توزیع ریسک
کشاورزی فعالیتی پر ریسک محسوب شده و کشاورزان
با شااارایط غیر قابل اطمینانی روبرو هساااتند که باعر
می شود نتوانند درآمد و میزان تولیداد خود را پیش بینی
کنند .شاارایطی همچون تغییراد اقلیمی ،تغییراد قیمت،
سیا ستهای دولت بخ صوص ت صمیماد لحظه ای آنها در
زمی نه کشااااورزی و  . ...در این م طال عه برای به حدا قل
ر ساندن ری سک در محا سباد و کاهش تاثیر آن در نتایج،
از آمار و اطالعاد چهارسااال بصااورد پی در پی اسااتفاده
شااده اساات؛ لذا دو سااناریو در این پژوهش در نظر گرفته

شااده اساات .در سااناریو اول تنها از متوسااط چهار ساااله
عملکرد محصااوالد مختلف در هر منطقه اسااتفاده شااده
ا ست و در سناریو دوم همه اطالعاد و داده های مورد نیاز
بصورد متوسط چهار سال در نظر گرفته شده است .برای
این کار ارزش حال قیمتها و هزینه های ساااالهای قبل ،با
استفاده از رابطه زیر محاسبه گردیده است:
که  Pارزش آتی A ،ارزش جاری i ،نرخ بهره و  nتعداد

سالهاست.
تابع تقاضای آب
تابع تقاضاااای آب معرف همان ارزش تولید نهایی آب
(ارزش اقت صادی آب) ا ست .تابع تقا ضای آب بیان میکند
که واحدهای تولیدی باید میزان مصااارف آب را تا جایی
ادامه دهند که م صرف هزینه واحد از آب ( یک متر مکعب
آب) حدا قل به میزان قی مت آب ارزش تول ید ن هایی را
افزایش دهد .به تعبیر دیگر نتیجه فوق آن ا ست که میزان
م صرف بهینه آب جایی ا ست که ارزش تولید نهایی آب با
قیمت آب برابر باشد .در یک منحنی تقاضا با شیب نزولی،
مصرف کنندگانی وجود دارند که برای به دست آوردن کاال
قیمتی باالتر از قی مت جاری بازار میپرداز ند .به ع بارتی
مصااارف کن ند گان برای کاالی مورد نظر م قدار کمتری
نسااابت به آنچه که برای از دسااات ندادن کاال حاضااار به
پرداخت است ،میپردازند.
اسااتفاده از مدلهای اقتصاااد ساانجی برای بیان ویژگی
های تابع تقا ضای ک شاورزی با م شکالد مخ صوص به خود
مواجه ا ست .واکنش ک شاورزان به قیمتهای آب میتواند
خیلی متغیر باشاااد زیرا آنها تعداد زیادی اساااتراتژی قابل
دسااترس دارند .برای یافتن اینکه کدام اسااتراتژی توسااط
کشاااااورزان در واکنش به تغییراد قی مت آب ب کاربرده
می شود ،یک سوال تجربی است که توسط مدلهای اقتصاد
سااانجی مشاااکل بتوان به آن پاسا ا داد .بعالوه مدلهای
اقت صاد سنجی تنها یک مقدار منح صر به فرد برای ک شش
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تقاضااای آب میدهند ،که با واقعیت اینکه کشااش تقاضااا
ممکن است در طول تابع تقاضا تغییر بکند ،تناقض دارد.

م حدود یت را بر ف عال یت و عملکرد کشاااااورزی اع مال
مینماید و لذا نتایج واقع بینانه تری ارائه میکند.

هدف اصااالی این پژوهش به دساااات آوردن ارزش
اقت صادی آب و تخمین تابع تقا ضای آن میبا شد تا بدین
و سیله به رابطه بین قیمت واقعی آب و مقدار تقا ضای آن
پی برده شاود .اکرر تحقیقاد گذشاته برای بدسات آوردن
قیمت آب بدین گونه عمل کردند که یا از قیمتهای رایج
پرداختی کشااااورزان برای تخمین تابع تقاضاااا اساااتفاده
نمودهاند یا از قیمتهای ساااایهای ،به این صاااورد که با
استفاده از برنامهریزی خطی و یا استفاده از یک تابع سود،
ترانسالوگ ،با تغییر مقدار آب و اثر آن روی تابع هدف ،که
تابع سود میباشد ،قیمتهای سایهای را استخراج کرده و از
آن برای استخراج توابع تقاضا استفاده کردهاند .اشکالی که
به روش آنان وارد است این میباشد که در روشهای ایشان
برای تخمین قی مت آب ،برای نمونه در روش برنامهریزی
خطی محدودیت هایی را بر تابع تولید وارد میکردند ،که
چه بساااا ممکن اسااات در عالم واقع این نوع تابع تولید و
تکنولوژی منتسااب به آن مورد اسااتفاده کشاااورزان نبوده
اسااات ،یا محدودیتهایی که خود روش برنامهریزی خطی
دارد .در این تحقیب سااعی شااده که در به دساات آوردن
قیماات واقعی آب کمترین محاادودیاات را بر عملکرد
ک شاورزان اعمال نماید .روش انتخابی در این مطالعه روش
باقیمانده اساات .قیمت آبی که با این روش بدساات میآید
ناشاای از رفتارهای خود کشاااورزان در پی حداکرر کردن
سااودشااان میباشااد .در روش باقیمانده هیچ گونه فروض
نظم پذیری درباره تکنولوژی ضروری نی ست .در این روش
کل محصااول مابین هر یک از نهادههای مورد اسااتفاده در
تولید توزیع میگردد .اگر قیمتهای مناسااب برای هر نهاده
بجز یکی از آنها بتواند در بازار تعیین شاااود ،آنچه که از
ارزش کل مح صول تولید شده باقی میماند به نهاده مورد
نظر (که قیمت آن در بازار نمیتواند تعیین شااود) نساابت
داده میشاااود .این روش ز مانی خیلی م ناساااب به نظر
می رساااد که نهاده مورد ادعای ما (که در این تحقیب آب
میبا شد) سهم زیادی در ارزش کلی مح صول تولید شده
داشته باشند( .)Young and Gray, 1985این روش برای
تعیین قیماات آب یااا ارزش اقتصااااادی آب ،کمترین

برای ب یان ریاضااای این روش تابع تول یدی را در نظر
داریم که بطور م رال از  4عا مل تول یدی به نام های
(Kساارمایه)(L ،نیروی کار)( R،منابع طبیعی) (W ،آب )،
برای تولید یک نوع محصاااول  Yاساااتفاده میکند .تابع
تولید میتواند به صورد زیر نوشته شود(.)Young,2005
()2

)Y=f(K,L,R,W

اگر فرض شاود که بازار محصاوالد و نهادهها یک بازار
رقابت کامل میبا شند و قیمت ها ثابت در نظر گرفته شود
و عالوه بر این اگر ارزش کل مح صول تولید شده در سهم
های مختلف بین نهاده های تولیدی توزیع شود به طوریکه
به هر نهاده تولیدی بر طبب ارزش تولید نهایی آن پرداخته
شاااود و بدین طریب ارزش کل محصاااول کامال بین تمام
نهادهها تقسیم شود ،بنا بر این اصل میتوان نوشت:
TVP Y = (VMPK. QK) + (VMPL. QL) +
(VMPR.
)QR
+
(VMPW.
)QW
() 3
که  TVPنشاااندهنده ارزش نهایی محصااول و VMPi

ارزش تولید نهایی نهاده  iرا نشاااان میدهد و  Qiمقدار
منبع  iمی باشد.
بر طبب اصااال  VMPi=Piو با جای گذاری خواهیم
داشت:
Pw =[TVPY-((PK . QK) + (PL. QL) + (PR. QR))]/ QW

()4

برای موارد عمومی که  nنهاده و  mمحصااول داشااته
باشاایم ،محاساابه دقت نهاده مورد نظر بصااورد زیر بیان
میشود:
(Xn Pxn= ∑m (Yj PYj)- ∑n-1 (Xi PXi) )5
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که در آن  Xiداللت بر مقادیر نهاده  iدارد Yj ،داللت
بر مقادیر محصاااول  jدارد PXi .و  PYjبه ترتیب قیمت
مح صوالد و نهاده ها میبا شد Xn .داللت بر مقدار نهاده
آب دارد.
اگر از کل درآمد سااالنه کشااورز همه هزینه ها غیر از
آب کساار شااود ،مقداری میماند که این باقیمانده به آب
نسااابت داده میشاااود و این مقدار نشااااندهنده حداکرر
مقداری ا ست که ک شاورز میتواند برای آب بپردازد و هنوز
هم ت مام هزی نه هایش را پوشاااش بد هد .در این م طال عه
انتقال آب بصورد فیزیکی نمی باشد بلکه انتقال آب صرفا
بین بخشی و با انتقال حب آبه از پایین دست به باال دست
انجام گرفته است .لذا در تابع عرضه اب تغییر چشمگیری
ایجاد نشده است و تنها بررسی تابع تقاضا و منفعت حاصل
از م صرف اب در این دو منطقه برای ت صمیم گیری در این
زمینه کافی ا ست .با ا ستفاده از این روش به تعیین ارزش
نهایی آب برای محصاااوالد مختلف در منطقه مورد نظر
پرداخته و با توجه به نقاط بدسااات آمده به تخمین تابع
تقاضااا در این منطقه خواهیم پرداخت .تابع تقاضااای آب
بیان میکند که واحدهای تولیدی باید میزان مصااارف آب
را تا جایی ادامه دهند که مصرف هزینه واحد آب (یک متر
مکعب آب) حداقل به میزان قیمت آب ،ارزش تولید نهایی
را افزایش دهد .به عبارد دیگر میزان مصاارف بهینه نهاده

P

Q

شکل ( :)2تابع تقاضای حوضه زاینده رود.

آب جایی است که ارزش تولید نهایی آب با قیمت آب برابر
شود.

شکست تقاضا
تابع تقاضا بدست آمده رسم شده و در مقایسه با تابع
تقاضااای آب مصاارفی در اسااتان اصاافهان به تعیین میزان
بهینه و اقت صادی آب برای دو ا ستان ا صفهان و چهارمحال
بختیاری در بخش کشااااورزی خواهیم پرداخت .به بیان
دیگر با توجه به اینکه سطح زیر منحنی تقا ضا ن شاندهنده
میزان منافع کل حاصل از مصرف آب می باشد ،به مقایسه
میزان منافع کل حاصااال از دو تابع تقاضاااا در دو بخش
حوضااه زاینده رود پرداخته و بیشااترین میزان منافع برای
قیمتها و مقادیر مختلف انتخاب خواهد شد .در شکل زیر
بعنوان مرال به رساام دو تابع تقاضااا در دو منطقه مختلف
دست یافته و رسم شده است که در نهایت خطوط تیره تر
ن شاندهنده تخ صیص میزان آب تا نقطه برخورد دو تابع به
ناحیه اول با تابع تقاضاااای باالتر و بعد از نقطه برخورد به
ناحیه دوم اختصاص مییابد .پس در نهایت تابع تقاضای ما
بصااورد شااکسااته برای کل آن منطقه خواهد بود .دراین
مطالعه در درجه اول باید شاااکل و نحوه قرار کرفتن توابع
تقاضا مشخص شده و در ادامه نسبت به تخصیص اقتصادی

آب مصرفی بین مناطب مورد نظر اقدام شود.
الگوریتم وراثتی
با توجه به اهمیت تابع تقاضاااا در این مطالعه جهت
اتخا ت صمیم در را ستای تخ صیص آب حو ضه زاینده رود
بین مناطب مختلف ،تخمین در ست و رگرس کردن دقیب
تابع تقاضاااا ،از اهم یت ویژه ای برخوردار خواهد بود .در
تخمین تابع تقاضاااا از الگوریتمهای ابتکاری بهره خواهیم
ج ست چرا که در مطالعاد گوناگون که از روشهای تخمین
توابع با الگوریتمهای ابتکاری اسااتفاده شااده اساات نتایج
حاصل از این روشها در مقایسه با روشهای اقتصاد سنجی،
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حاکی از عملکرد بهتر و دقیقتر این روشاااها در تخمین و
بهینه یابی ضرایب توابع بودهاست .یکی از الگوریتم های پر
کاربرد در م طال عاد بهی نه یابی الگوریتم وراثتی (ژنت یک)
است.
کا شفان الگوریتم ژنتیک سعی کردند با بد ست آوردن
مدلی شبیه به وراثت طبیعی ،به الگوریتمی دست یابند که
توساااط آن بتوان ند به جواب های بهی نهی مورد نظر در
م سائل خود بر سند .در وراثت طبیعی ابتدا به یک جمعیت
اول یه1ن یاز اساااات .جمع یت در حقیق یت مجمو عهای از
کروموزومها با خ صو صیت متفاود ه ستند .در این جا نیز،
تعاادادی کروموزوم را بااه عنوان جمعیاات اولیااه در نظر
میگیریم؛ که در اصااال هر کدام نق طه ای در فضاااای
جوابهای مسئله است .پس یک جمعیت اولیه معادل یک
دسااته جوابهای اولیه در فضااای جسااتجوی جوابهای
م سئله میبا شد .هر جواب اولیه یک کروموزوم ه ستند که
تعدادی ژن دارد و معرف خصااوصاایاد کروموزوم اساات.
هریک از ژنها نیز یکی از متغیرهای م سئله میبا شد .حال
باید مقدار این متغیرها به گونهای بهدسااات آید که جواب
م سئله بهینه با شد یعنی خ صو صیاد این افراد به گونهای
شاااود ،که توانایی آن برای این شااارایط مسااائله خوب و
شای سته ا ست .اما این شای ستگی چگونه ارزیابی می شود؟
برای این منظور به یک تابع برازندگی(2شاااایساااتگی) نیاز
است که میزان شایستگی هر فرد را محاسبه کند .این تایع
باید در راساااتای تابع هدفی باشاااد که میخواهد بهینه
شاااود( .)Chan et al., 2015حااال یااک جمعیاات بااا
شااایسااتگیهای متفاود وجود دارد که باید از میان آنها
والدین3به گونهای انتخاب4شااوند تا افرادی شااایسااته برای
تول ید نسااالی شاااایسااا ته انت خاب گردند .یعنی از بین
جواب های اولیه ،جواب هایی که به جواب بهینه مورد نظر
نزدیکترند؛ شانس بقای بی شتری دا شته با شند .پس یک
عملگر انتخاب نیز نیاز ا ست .سپس از بین والدین انتخاب
شاااده ،زوج والدین با هم همبری5کرده و فرزندانی6تولید
1

. Initial Generation
.Fitness Function.
. Parent.

2
3

میکنند .یعنی دو جوابی که برای ازدواج ،شایسته شناخته
و انتخاب شدهاند؛ با هم ترکیب شده و جوابهای جدیدی
برای جساااتجو در فضااااای جواب های مسااائ له تول ید
میکنند(نظام آبادی پور1389 ،و .)Chun et al., 2005
پس عملگربعدی ،عملگر همبری اساات .در نهایت نیز روی
فرزندان جهش ایجاد می شود و ن سل بعد ساخته می شود.
توسااط این عمل نیز مقادیر بعضاای از ژنها تغییر یافته و
نقاط جدید برای جسااتجو در فضااای جوابهای مساائله
تولید میشاااود .پس آخرین عملگر ،عملگر جهش خواهد
شاااد .بدین ترتیب بعد از یک مرحله اجرای الگوریتم ،یک
ن سل جدید از جمعیت یا همان د سته جوابهای جدید در
ف ضای جوابهای م سئله تولید می شود .حال اگر این روند
تکرار شود؛ چون به جوابهای بهتر شانس بیشتری برای
حفظ و تکریر خصوصیاد خوب آنها داده می شود؛ میتوان
امیدوار بود که پس از طی چند نسااال به نسااالی بهینهتر
د ست یافت .یعنی ر سیدن به د سته جوابهایی نزدیکتر
به جواب بهینهی مورد نظر که میتواند شامل خود نقطهی
بهینه نیز با شد (Amjadi et al., 2010, Zheng et al.,
).2009

ما در این تحقیب به دنبال بدست آوردن ضرایب بهینه
برای تابع تقاضا هستیم و در راستای این هدف ،تابع هدف
و تاابع شااااایساااتگی ماا باه صاااورد زیر تعریف می
شود).(Negarchi et al., 2016
()6
()7

)Z= Q-F(Xi
)))Fitness=1/(1/n*(sum(z^2

در تابع باال ) ، F(Xiتابع تقاض اا آب مورد نظر اساات و
 Qمقادیر واقعی تقاضاااا و  nتعداد مشااااهداد مورد نظر
اساات .الگوریتم ژنتیک با اسااتفاده از تابع شااایسااتگی به

4

. Selection.
. Cross Over.
6
.Offsprings.
5
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دنبال انتخاب بهترین ضریب برای تابع تقاضا آب مورد نظر
است.

کمترین مقدار مربوط به مح صول کلزا با ارز شی در حدود
 -3104برای اسااتان اصاافهان و محصااول گوجه با ارزش
 -11721ر یال بر متر مک عب در اسااا تان چ هارم حال و
بختیاری بوده است.

در این مطالعه به تعیین ارزش اقتصادی آب برای 233
مح صول در  15شهر ستان در حو ضه زاینده رود پرداخته
شااده اساات .برای اینکار ،بعد از محاساابه هزینه و درآمد
حا صل از تولید هر مح صول ،با ا ستفاده از روش باقیمانده،
ارزش اقتصادی آب برای هر محصول در هر منطقه بدست
آمده ا ست .در سناریو اول ،برر سی ارز شهای اقت صادی آب
برای محصوالد زراعی ،نشان داده است که بیشترین ارزش
اقت صادی مربوط به مح صول پیاز در ا ستان ا صفهان و در
حدود  51591ر یال بر متر مک عب و محصاااول خ یار در
اساااتان چهارمحال و بختیاری در حدود  33415ریال بر
متر مکعب محاسبه شده است .این درحالی است که بعضی
از محصوالد از ارزش اقتصادی منفی برخوردار بوده است.
کمترین مقدار در اسااتان چهار محال و بختیاری مربوط به
محصااول گوجه با ارزش -13725ریال بر متر مکعب و در
ا ستان ا صفهان مح صول ماش با ارزش -4553ریال بر متر
مکعب بوده اساات .نتایج نشااان میدهد که در حدود 30
درصد از محصوالد زراعی در استان چهارمحال و بختیاری
در حوضه زاینده رود دارای ارزش اقتصادی آب منفی است.
در حالی که در ا ستان ا صفهان تنها  9در صد از مح صوالد
از ارزش منفی برخوردارند.

در ادامه با ا ستفاده از ارز شهای اقت صادی آب بد ست
آمده برای محصاااوالد مختلف در شاااهرهای مختلف در
حوضه زاینده رود و همچنین در نظر گرفتن مقدار نیاز آبی
خالص هرگیاه برای هر شهر و بعد از مرتب سازی ارزشهای
اقتصادی آب برای هر استان بر اساس بیشترین ب کمترین
ارزش و سپس تعیین مقدار آب مورد نیاز ب صورد مجموع
آب به ازای هر ارزش اقت صادی با مقادیر باالتر ،تابع تقا ضا
آب برای هر ا ستان تخمین زده شده ا ست .این تخمین با
استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام شده است که در مقایسه
با روشهای اقتصاد سنجی از  R2باالتر و  RMSEپایینتری
برخورداراست.

نتایج و بحث

همچنین در ساااناریو دوم ،ارزش اقتصاااادی آب برای
محصااوالد مختلف زراعی محاساابه و نتایج بررساای شااده
ا ست .نتایج ن شان داد که بی شترین ارزش اقت صادی آب در
ا ستان ا صفهان مربوط به مح صول پیاز با ارز شی در حدود
 65780ر یال بر متر مک عب و در اسااا تان چ هار م حال و
بخت یاری محصاااول خ یار با ارزش  35729ر یال بر متر
مکعب بوده است .از طرفی در حدود 33درصد از محصوالد
زراعی در ا ستان چهارمحال و بختیاری از ارزش اقت صادی
آب منفی برخوردار ا ست در صورتی که در ا ستان ا صفهان
تنها  7درصاااد از محصاااوالد دارای ارزش منفی اسااات.

گام نخساات در حل مسااائل بهینه یابی توسااط GA

تعیین پارامترهای اولیه برای این الگوریتم اسااات .در مدل
مورد نظر  3وزن وجود دارد .بنااابراین  GAدر ماادل
لگاریتمی  3ژن دارد .جمعیت اولیه یا تعداد کروموزوم ها
ابتدا به صااورد اعداد صاافر و یک تولید و سااپس به اعداد
صااحیح تبدیل میشااوند .همه اعضااای جمعیت در تابع
برازش امتحان میشااود و کمترین مقادیر که بهترینها نیز
هسااتند تعیین میشااوند .در ادامه نساال جدید تشااکیل
میشااود .با توجه به اصاال داروین ،کروموزومهایی که جزء
بهترینها هسااتند شااانس بیشااتری برای تولید فرزندان
بیشتر دارند .در این تحقیب برای تولید نسل جدید از روش
ترکیب و جهش اسااتفاده شااده اساات .این فرآیند تکرار
میشود تا الگوریتم به بهترین جواب برسد.
ه مان طوری که در م بانی نظری الگوریتم ژنت یک
گفته شد ،با رفتن از یک ن سل به ن سل دیگر مقدار تابع
هدف بهبود مییابد با توجه به این که در مدل پی شنهادی
هدف ،حداقل کردن تابع هدف ا ست ،انتظار میرفت که با
افزایش نسل ،نمودار روند نزولی را طی کند ،اما با توجه به
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روند هم گرایی به جواب بهینه را به خوبی نشان می دهد،
زیرا در آخرین نساال به یکدیگر نزدیک شاادهاند ،نمودار
باالیی بهترین جواب تا آن ن سل و نمودار پایینی متو سط
بهترین جواب تا آن نسل را نشان میدهد.

این که تابع شای ستگی در داخل الگوریتم ،حداکرر سازی
معکوس تابع هدف در نظر گرفته شااده اساات ،در نتیجه
نمودار ساایر صااعودی را طی کرده  ،که نشااان دهندهی
عملکرد در ست عملگرهای الگوریتم میبا شد .شکل()3

الف()1

الف()2

ب()1

ب()2

شکل( :)3روند هم گرایی الگوریتم در یافتن جواب بهینه در دو سناریو برای دو استان اصفهان (الف) و استان چهارمحال و بختیاری
(ب)
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جدول( )1نشان داده شده است؛ به انتخاب بهترین ضریب
برای تابع تولید دست یافتهایم

در الگوریتم ژنتیک با اسااتفاده از تابع شااایسااتگی معرفی
شاااده و با اساااتفاده از پارامترهای در نظر گرفته که در

جدول( :)1پارامترهای استفاده شده در الگوریتم ژنتیک

جمعیت اولیه

100

احتمال عملگر همبری(تقاطعی)()pc

0/9

احتمال عملگر

توابع تقاضا آب در سناریو اول بصورد زیر است:
()8

q = -13152 p+ 502932551

()9

q = -1194 p+ 26510263

رابطه ( )8تابع تقا ضا آب مح صوالد زراعی در ا ستان
ا صفهان و رابطه ( )9تابع تقا ضا آب مح صوالد زراعی در
ا ستان چهارمحال و بختیاری در حو ضه زاینده رود ا ست.
همچنین توابع تقا ضا تخمین زده شده با الگوریتم ژنتیک
در سناریو دوم به صورد زیر میباشد:

()10

q = -18747 p+ 547409580

جهشی()pm

()11

0/005

q = -1210 p+ 2893450

رابطه ( )10تابع تقا ضا آب مح صوالد زراعی در ا ستان
اصفهان و رابطه ( )11تابع تقاضا آب محصوالد زراعی در
استان چهارمحال و بختیاری در حوضه زاینده رود است .با
در اختیار دا شتن توابع تقا ضا و ر سم آنها در یک نمودار بر
اساس مدل منحنی شکست تقاضا ،به تخصیص بهینه آب
در این حوضااه پرداخته شااده اساات .در شااکل(، dd' ،)4
منحنی تقاضااا آب مصاارفی در اسااتان اصاافهان و '،DD
منحنی تقاضااای آب در اسااتان چهارمحال و بختیاری در
حوضه زاینده رود در بخش زراعت را نشان میدهد.
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)(106 m3

)(106 m3

ری

ریال

ال

سناریو دوم

سناریو اول

شکل(:) 4توابع تقاضای آب در بخش زراعت در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری در حوضه زاینده رود

در هر دو سااناریو ،تابع تقاضااای آب بخش زراعت در
ا ستان ا صفهان باالتر از تابع تقا ضای آب ا ستان چهارمحال
و بختیاری در این حو ضه قرار دارد .این بدان معنا ست که
تخصیص آب به استان اصفهان یک تخصیص بهینه از رفاه
اقت صادی و ارزش اقت صادی برای آب در حو ضه زایندهرود
در بخش زراعت ا ست و تخ صیص آب به ا ستان ا صفهان
رفاه بیشااتری را برای مصاارفکنندگان آب به همراه دارد.
همانگونه که در نمودار باال پیداساات ،این دو تابع تقاضااا
بافاصااله زیادی از یکدیگر قرارگرفته اساات که این اختالف
ن شاندهنده مازاد و تفاود ب سیار زیاد و فاحش در عملکرد
پایین اقت صادی آب در تولید مح صوالد زارعی در ا ستان
چهارمحال و بختیاری در این حو ضه ا ست .رفاه حا صل از
مصرف آب در بخش زراعت در حوضه زایندهرود در استان
ا صفهان برابر با  989150933056ریال ا ست در حالی که
رفاه حاصل از مصرف همان مقدار آب در استان چهارمحال
و بختیاریبرابر با  294250664168ریال اساااتو این بدان
معنی ا ست که م صرف آب در ا ستان ا صفهان مازاد رفاهی

برابر با  694900268888ریال در بر دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادات

با تعیین ارزش تولید نهایی یک واحد آب به کار رفته
در بخش ک شاورزی برای مح صوالد عمده زراعی م شخص
میگردد که این مح صوالد ،در هر منطقه دارای چه مقدار
ارزش اقت صادی برای آب میبا شد .از این طریب م سئوالن
میتوانند جهت اخذ آب بها تصاامیماد صااحیح و الزم را
اعمال نمایند .با م شخص کردن ارزش اقت صادی آب و ارائه
آن به مسااائولین منط قه ،آن ها میتوان ند ت فاود قی مت
پرداختی و واقعی را مالحظه نموده و تصاامیماد جدی در
مورد آب بها و نحوه و مقدار تخصیص یارانه اتخا نمایند.
نتایج تحقیب نشان داد که قیمت واقعی آب کشاورزی
به مراتب بیشتر از آب بهای رایج آن است .تفاود در ارزش
تولید نهایی آب با قیمت پرداختی کشاورزان بابت آن ،باعر
از بین رفتن انگیزه کشاورزان برای سرمایه گذاری جهت
افزایش بازده آبیاری و استفاده از فناوریهای نوین آبیاری
شده است که نتیجه آن استفاده از روشهای سنتی آبیاری
و هدر رفت بیش از حد آب در مزرعه میباشد .بنابراین
توصیه می شود به منظور بهبود و پایداری نظام تولید
کشاور زی ،با تعدیل آب بها براساس ارزش اقتصادی آب،
شرایط استفاده صحیح از آب و صرفه جویی در مصرف این
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نهاده فراهم آید  .این سیاست با توجه به شکاف بسیار زیاد
بین قیمت حقیقی و آب بهای کشاورزی در کوتاه مدد
ممکن است موجب نارضایتی کشاورزان شود و تﺄثیر منفی
درانگیزه تولید آنها بگذارد؛ اما در بلندمدد می تواند انگیزه
الزم را برای استفاده از فناوریهای آب اندوز و حذف
روشهای کم بازده آبیاری و انتقال آب  -که مقدار قابل
توجهی از آب را هدر میدهد -ایجاد کند  .این سیاست
باید به گونهای اعمال شود که اوال باعر ایجاد عدم انگیزه
در کشاورزان برای تولید نشود و ثانیا از مشارکت کشاورزان
در اجرای آن استفاده شود .بخاطر وجود ارزشهای اقتصادی
منفی برای آب ،بهرهوری آب در بخش کشااااورزی با ید
افزایش یابد و به دنبال آن شاهد کاهش مصرف آب در این
بخش باشاایم .در این حوضااه ،بساایاری از بهرهبرداران از
روشهای قدیمی و سنتی جهت آبیاری مزارع خود استفاده
میکنند .بنابراین تشااویب کشاااورزان و همچنین اعطای
ت سهیالد ویژه برای ا ستفاده از تجهیزاد مدرن و رو شهای
نوین ،باید در د ستور کار م سئوالن و مدیران در این بخش
باشد .همجنین ایجاد بازار آب یکی از راههای موثری است
که باعر افزایش کارایی آب و تخ صیص بهینه آن می شود.
برای ان جام و اجرایی کردن آن در اب تدا با ید حب آ به
بهرهبرداران بخ صوص ک شاورزان به ر سمیت شناخته شود.
متا سفانه در چند سال اخیر بدون توجه به سهم و حب آبه
کشااااورزان در شااارق زاینده رود ،به واگذاری آب به بهره
برداران جدید پرداخته شده است .اگر بازار آب ایجاد شود،
مصااارف کنندگان جدید باید آب مورد نیاز خود را از حب
آبه داران قدیمی خریداری و تامین کنند .این انتقال حتی
میتواند در بین بخ شهای مختلف اقت صادی صورد گیرد.

اجرایی شااادن ت جارد حب آ به ،میتوا ند در خیره آب،
افزایش بهرهوری آب ،کاهش مصااارف آب ،بهبود مدیریت
آب و کاهش بحران آب در این منطقه موثر باشد.
نتایج این پژوهش میتواند در جهت آگاهی به سرمایه
گذاری در این نوع فعالیت ها و نیز در جریان برنامهریزی و
سیا ستگذاریهای اقت صادی کالن ک شور در این بخش مورد
ا ستفاده قرار گیرد .سیا ستگزاران و مدیران در این حو ضه
بخصااوص در وزارد نیرو ،میتوانند تصاامیماد خود را بر
اساااس اطالعاد دقیب تر و جامع تری و همچنین برپایه
مساااتنداد علمی اتخا نمایند .با توجه به محدودیت و
بحران آب و اهمیت مدیریت تقا ضا در حو ضه زاینده رود،
باید در تخصیص این نهاده ارزشمند به فعالیتهای گوناگون
دقت عمل زیادی به خرج داد و فعالیت ها و طرحهایی که
از صرفه اقتصادی باالتری برخوردارند در اولویت قرار گیرند
و تخ صیص آب ب صورد بهینه و بر ا ساس طرحهای پایدار

صورد گیرد.
تقدیر و سپاس
جا دارد از زحماد از اع ضای هیت علمی دان شگاه
پلی تکنیک دان شگاه کارتاخنا ا سپانیا که دل سوزانه در
این مطالعه یاری رسااااندهاند ،و همچنین مدیر عامل
محترم اداره آب منطقهای استان اصفهان جناب آقای
دکتر مسعود میرمحمد صادقی که این مطالعه را مورد

حمایت قرار دادهاند سپاسگزاری و قدردانی نمود.
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Optimal Allocation of Water Using Kinked Demand Curve and
Genetic Algorithm in Cultivation Sector in Zayanderud Basin.
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Abstract
Due to the increasing crisis and scarcity of water, the proper allocation of available water
resources is a major challenge for authorities in the Zayandehrood Basin. Agriculture, especially
cultivation, has the highest water use in the basin. Therefore, how to allocate water in this section
should be carefully considered. This study seeks to determine optimal water allocation based on
increasing the welfare of consumption by estimating the economic value and functions of water
in the cultivation sector using the Genetic algorithm method and the Kinked demand curve model
in the Zayandehrood basin. In order to reduce agricultural risk, four years of data were considered
and for this, two scenarios were considered. The results showed that the water allocation in most
of the agricultural activities in the west of Zayandehrud has a negative economic value, which has
led to a decrease in water welfare in this area. So, the best allocation in the agriculture sector was
in the center and east of the basin. Also, the water demand function graph in Isfahan province is
higher than the water demand function in Chaharmahal and Bakhtiari province and welfare
surplus due to water consumption in Isfahan province is about 694900268888 Rials. The results
and suggestions in this study will help decision makers and managers to achieve optimal water
use and sustainable planning in this basin.
Keywords: Zayanderud basin, Kinked demand curve, Genetic algorithm, Welfare
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