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Abstract
Illegal and over exploiting the aquifer is among factors which
threaten the country’s groundwater stability. One way to deal
with this phenomenon is to impose a fine policy by the
competent authorities. Since farmers’ over-exploitation is
under specific socio-economic and agricultural conditions,
evaluation of the effects of penalty patterns based on a socioeconomic simulation is required. This research has provided an
agent based simulation framework to study the status of three
agricultural, environmental and regulator agent in agricultural
environment. In this research, agricultural sector behavior has
been modeled in two layers, one is the agricultural sub-factors
in order to maximize individual profit under physical and
behavioral constraints by using fuzzy inference system and
mathematical programming, and the other is the groupagricultural agents in order to maximize agricultural
profitability under the constraints of individual preferences by
combining non-dominated sorting genetic algorithm (NSGAII) and social chose method. The proposed framework was
applied to the Najafabad hydrological unit in Isfahan. The
results showed that the level of aquifer unit hydrograph was
respectively 21.82, 17.18 and 10.5 lower than no-penalty
condition while penalties of 2, 3, and 4 thousand Rials per
cubic meter were imposed by regulator agent.

 برداشت،یکی از عواملی که پایداری منابع زیرزمینی کشور را تهدید میکند
.غیرمجاز از آبخوانها است که بهطور عمده توسط کشاورزان انجام میپذیرد
یکی از راهکارهای مقابله با این پدیده وضع سیاست جریمه توسط مراجع
 اقتصادی، از آنجا که کشاورزان تحت شرایط خاص اجتماعی.ذی صالح است
 سنجش بازخورد،و کشاورزی منطقه اقدام بهاضافه برداشت مینمایند
 این. اقتصادی الزامی است-الگوهای جریمه بر پایه یک شبیهسازی اجتماعی
تحقیق با ارائه یک چارچوب عاملبنیان به بررسی وضعیت سه عامل
. زیستمحیطی و تنظیمکننده در محیط کشاورزی پرداخته است،کشاورزی
در این تحقیق رفتار بخش کشاورزی در دو الیه یکی کشاورزان به عنوان
زیرعاملهای کشاورزی در راستای بیشینهکردن سود فردی تحت قیود
فیزیکی و رفتاری که به کمک سیستم استنتاج فازی و برنامهریزی ریاضی
شبیهسازیشده و دیگری شبکه اجتماعی کشاورزان به عنوان گروه عاملهای
کشاورزی در راستای بیشینه نمودن سودبخش کشاورزی تحت قیود
مطلوبیتهای فردی با تلفیق الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب
 چارچوب ارائهشده. مدلسازی شده است،( و روش شمارش برداNSGA-II)
 نتایج نشان داد که.در واحد هیدرولوژیکی نجف آباد اصفهان به کار رفت
 هزار ریالی به ازای4  و4 ،1 سطح آبنمود واحد آبخوان در حالتی که جریمه
 به ترتیب،هر متر مکعب اضافه برداشت توسط عامل تنظیمکننده وضع شد
 متر از حالتی که به کشاورزان اجازه اضافه برداشت10/14  و11/18 ،11/81
.داده نشده بود پایینتر قرار گرفت
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تمرکز ایــن مــدل بر روابط محلی بین تصمیمگیرندگان ( Gunkel,

 -5مقدمه

( Berglund,

 )2005درنظر گرفتن سطوح مختلف در تصمیمگیری
 )2015و امکان درنظر گرفتن ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی،
منطقهای و فنی در مدل ( )Akhbari and Grigg, 2013یافت.

در زمان حاضر به دالیل مختلف از جمله خشکسالی و اضافه برداشت
مصرفکنندگان آب زیرزمینی ،سفرههای آب زیرزمینی با بیالنهای
بزرگ منفی مواجه هستند .یکی از راهکارهای مقابله با اضافه برداشت
از سفرههای زیرزمینی ،وضع جریمه در قبال تخطی از مجوز
مصرفکنندگان است .از سوی دیگر منابع آب زیرزمینی ایران تحت
اضافه برداشت مصرفکنندگان بهویژه کشاورزان قرار دارد در حالی که
در قانون توزیع عادالنه آب بر سیاست جریمه تصریح شده است.
محققان مــدلهای مختلفی بــرای پیشبینی وضعیت کشاورزان در
هنگام تغییر در منابع و محدودیتها پیشنهاد دادهانـد کــه از آن جمله
میتــوان بــه مــدلسازی سامانهی کشاورزی بــر پایــهی
شبیهسازی عاملبنیان ( 1)ABSاشاره نمود کــه ابــزار قدرتمندی
برای مدلسازی آنها است ( ;Voinov and Bousquet, 2010
.)Levin et al., 2013

بنابر آنچه گفتهشد ،یک عامل در  ABSقدرت درک دارد و بر اساس
ادراک خود رفتار مینماید .بنابراین مدنظر قرار دادن ادراک عاملها در
 ABSدر صورتیکه عاملها دارای سطوح ادراک تفاوت باشند،
ضروری خواهد بود (Akhbari and Grigg (2015) .)Wolf, 2008
سطوح ادراک عاملها را به چهار بخش :فیزیکی ،احساسی ،عقالنی و
معنوی تقسیم نمود .بهعنوان مثال یک مقدار آب ازنظر موجودیت آن
یک ادراک فیزیکی است؛ اما فرد تشنه نسبت به آن ادراک احساسی
دارد .این در صورتی است که اگر عامل به نیاز انسان و واکنشهای
آن در بدن انسان توجه کند ،آب را بهصورت عقالنی درک کرده و اگر
آب را بهصورت یک موهبت آسمانی در نظر گیرد بهصورت معنوی
ادراک نموده است ( .)Wolf, 2008ادراکات فیزیکی و عقالنی
ریشههای منطقی دارند ولی ادراک معنوی دارای ریشههای عاطفی
است .ادراک احساسی که مبتنی بر ارزشها هستند ریشههای احساسی
دارند اما ممکن است در ادراکات منطقی نیز ریشه داشته باشد .در طی
روند حلوفصل یک مناقشهی آبی ،درک دنیای ادراک عاملها زمانی
که طرفین مناقشه دارای ادراکات متفاوتی نسبت به آب هستند معنیدار
میگردد .برای مثال سامانهای را درنظر گیرید که یک عامل ادراک
احساسی و عامل دیگر ادراک عقالنی نسبت به آب داشته باشد .در این
مناقشه عاملی که دارای ادراک عقالنی است احتمال بیشتری دارد که
برای حل مناقشه از طریق مذاکره ،مشوقها و غیره روی آورد اما این
احتمال برای عاملهایی که ادراکشان ریشه در احساساتشان دارد کمتر
است و انتظار میرود تقاضای خود را روز به روز بیشترتر نمایند
(.)Akhbari and Grigg, 2015

در یک سامانهی عاملبنیان ،بخشهای مستقل به صورت عاملهایی
با تصمیم و رفتار مستقل به دنبال اهداف خاص در نظر گرفته شده و
مورد پردازش قرار میگیرند ( .)Ng et al., 2011بهعبارتدیگر یک
عامل در سامانه عاملبنیان )1 :موجود فیزیکی یا غیر فیزیکی است که
از محیط پیرامون خود تأثیر میپذیرد و میتواند بر آن تأثیر بگذارد؛ )1
با سایر عاملها اندرکنش دارد؛  )4بر اساس تمایالت خود سعی در
بهینه نمودن مطلوبیتهای خود دارد؛  )4دارای منابع مخصوص خود
است؛  )1قادر به ادراک و اقدام نسبت به محیط پیرامون خود هستند؛
 )9قدرت و امکان پیشنهاد دارد؛  )1امکان تکثیر از خود را دارد؛ )8
عاملها بر اساس ادراک ،منابع و تواناییهای خود برای بهینه نمودن
اهداف خود رفتار مینمایند ( .)Ferber, 1999بنابراین در یک سامانهی
آبی ،افراد ،گروههای مصرفکننده و آالینده منابع آب ،اجزا زیرساختی
نظیر سدها ،شهرها و یا حتی تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران
میتوانند بهعنوان عامل درنظر گرفته شوند ( Nikolic and
.)Simonovic, 2013

تحقیقات مختلفی بر اساس  ABSبهمنظور شبیهسازی سامانههای آب
زیرزمینی -کشاورزی توسعهیافته است که از آن میان میتوان به
تحقیق ) Farhadi et al. (2016اشاره نمود .آنها به کمک الگوریتم
ژنتیک مرتبسازی نامغلوب ،)NSGA-II( 1رویه نامغلوب را برای سه
هدف کاهش کسری آب کشاورزی ،افزایش عدالت در تخصیص و
کاهش آلودگی آب زیرزمینی به ترتیب برای مطلوبیت کشاورزان،
بخش اجرایی دولت و مؤسسات حفاظت از محیطزیست ،برآورد و به
کمک تئوری چانهزنی نش )NBT( 4گزینه مطلوب از میان گزینههای
نامغلوب انتخاب نمودند .در تحقیق یادشده اندرکنش بین عاملهای
موجود در تحقیق خود را به کمک مدل ( Akhbari and Grigg,
 )2013شبیهسازی شد .تحقیق دیگری که توسط ( Ghazali et al.,

یک مدل بر پایه  ABSبا درنظر گرفتن اندرکنش محیط و عاملهای
موجود در آن و همچنین اندرکنش عاملها با یکدیگر با توجه به قواعد
رفتاری آنها سعی در شبیهسازی طبیعت اصلی سامانه بهصورت روابط
ریاضی دارد .این رویکرد باعث افزایش استفاده از این نوع مدلسازی
در سامانههای پیچیده منابع آب در سالهای اخیر شده است
( .)Berglund, 2015محققان از  ABSدر موضوعات متنوعی بهره
بردهاند ( )Nouri et al., 2019که علت این را میتوان در بیان تفسیر
طبیعیتر و شفافتر از سیستم شبیهسازی شده ()Galán et al., 2009
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 )2018انجام شد در یک سامانه آب کشاورزی به کمک مدل تاپسیس4

 -0توسعه مدل عاملبنیان

( )TOPSISبر اساس متغیرهای جمعیتی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی ،ضرایب مربوط به مدل بر پایه  ABSخود را کالیبره و آب
موردنیاز کشاورزان را بر پایه الگوی کشت منطقه در شرایط اقلیمی
مختلف تعیین شد.

هدف از این مقاله توسعه یک چارچوب بر پایه  ABSاست که رفتار
کشاورزان در اضافه برداشت آب زیرزمینی شبیهسازی شود و حساسیت
مقدار تولیدات منطقه ،سود کشاورزان و سطح آبخوان نسبت به مقدار
جریمه وضع شده برای اضافه برداشت برآورد گردد.

در تحقیق دیگری Mulligan et al. (2014) ،یک  MABبه منظور
ارزیابی وضعیت مالیات بر برداشت عاملهای کشاورزی بر بستر یک
بهینهسازی غیرمتمرکز با تابع هدف بیشینه نمودن سود خالص و قیود
فنی توسعه دادند .ایشان با لینک مدل یک مدل بهینهسازی غیرمتمرکز
با تابع هدف بیشینه نمودن سود خالص و قیود فنی (به عنوان مدل
پیشبینی رفتار کشاورزان) و مدل شبیهسازی آب زیرزمینی خود (به
عنوان بخش اکولوژی) ،وضعیت برداشتها از آبخوان منطقه را در دوره
 10ساله با مقا دیر مختلف مالیات بررسی نمودند .با این وجود MAB
ایشان فقط برای یک سال اجرا و نتایج آن عیناً برای دوره  10ساله در
نظر گرفته شد و پویایی رفتار عاملهای کشاورزی موجود در سیستم
در دوره اجرای مدل در نظر گرفته نشد.

بنابر آنچه گفته شد مدل مفهومی ارائه شده در شکل  1بهمنظور روشن
شدن رابطه بین عاملها و محیط دربرگیرنده آنها معرفی میگردد.
همانگونه که در شکل  1قابلمشاهده است ،عاملهای کشاورزی در
دو سطح کشاورزان به عنوان زیر عاملهای کشاورزی و شبکه
اجتماعی کشاورزان به عنوان گروه عاملهای کشاورزی ،عامل
تنظیمکننده و عامل محیطزیست را بهعنوان سه عامل اصلی موجود
در محیط سامانه قابل فرض است .هر عاملی دارای توصیفات و قواعد
رفتاری مخصوص به خود است .از جمله توصیفات عامل تنظیمکننده
میتوان به قدرت اجرایی آن ،زیرعامل کشاورزان با توصیفات موقعیت
جغرافیایی ،نوع محصول و شاخصهای مربوط به آن ،گروه عامل
کشاورزی با توصیفات قدرت هماهنگسازی و ایجاد فشار بر
زیرعاملهای کشاورزی و عامل محیطزیست با توصیفات ،مختصات و
پهنای استقرار ،حجم مخزن ،تغذیه و خروجی از آن اشاره نمود.
همچنین هر یک از عاملها بر اساس هدف خود دارای رفتاری هستند
که از قواعد رفتاری آنها نشأت میگیرد.

) Nouri et al. (2019با توسعه یک مدل عاملبنیان برپایه یک مدل
برنامهریزی خطی )LP( 1با هدف بیشینه کردن درآمد هر کشاورز به
شبیهسازی سیستم هیدروژئولوژیکی -کشاورزی -اقتصادی مبادرت
نمودند .در این تحقیق دو فاکتور یادگیری عاملها از یکدیگر و
خودیادگیری هر عامل از بازخورد رفتار خود ،توسط قیودی بر پایه
سیستم استنتاج فازی )FIS( 9مورد بررسی قرار گرفت .در مقابل ،رفتار
عامل دولت نیز با وضع چند سیاست از جمله احیاء و تعادل بخشی
آبخوان ،حذف کشت برنج و تغییر در سیستم بهرهبری آب شبیهسازی
شد .ایشان کارایی چارچوب ارائه شده خود را به کمک دادههای واحد
هیدرولوژیکی نجفآباد بر اساس سه سناریوی هیدرولوژیکی تر ،نرمال
و خشک سالی و مورد بررسی قرار دادند .ولی علیرغم یافتههای مؤثر
در مورد اضافه برداشت صورت گرفته توسط زیرعاملهای کشاورزی
سخنی به میان نیامد.

پس از معرفی عاملهای مؤثر در منطقه باید محیط پیرامون عاملها
تبیین گردد .بهطورکلی ،محیط درک عاملها از ساختار و تنظیم فعلی
سامانه و اجزا درون آن است ( .)Bandini et al., 2009هر یک از
عاملها با خود و همچنین با محیط پیرامون خود اندرکنش دارند.
عاملها میتوانند با محیط اندرکنش اجتماعی یا فیزیکی داشته باشند
( .)Darbandsari et al., 2017در این راستا عامل تنظیمکننده
می تواند با وضع سیاست جریمه نسبت به اضافه برداشت از آبخوان
بهعنوان شاخص عامل محیطزیست تأثیر بگذارد .عاملهای کشاورزی
هم با برداشت زیرزمینی و رفتارهای همکارانه و غیرهمکارانه نسبت به
محیط زیست در غالب اضافه برداشت مجوز آب زیرزمینی بر روی عامل
محیطزیست تأثیر میگذارد .در مقابل رفتارهای عاملهای کشاورزی،
این حق برای عامل محیطزیست محفوظ خواهد بود که به خاطر آن
علیه عاملهای خاطی اقامه دعوا نماید .مرجع رسمی پیگری این اقامه
دعوا ،عامل تنظیمکننده است که بازخورد خود را به صورت وضع جریمه
نشان میدهد .اندرکنش دیگری که در بین عاملها وجود دارد ،تأثیر
متقابل عاملهای کشاورزی بر یکدیگر است .یکی از این اندرکنشها
بر اساس یادگیری عاملهای کشاورزی از بازخورد سود ناشی از الگوی

تحقیق حاضر کوشیده است تا با ارائه یک چارچوب بر اساس  ABSبه
بررسی رفتار اجتماعی -اقتصادی کشاورزان نسبت به اضافه برداشت
آب زیرزمینی تحت سناریوهایی بر اساس سیاست جریمه بپردازد .در
ایــن راستا چارچوب ارائهشده بــر پایه مــدل ارائه شده توسط
) Nouri et al. (2019با بهرهگیری از  FISو  LPبه شبیهسازی قواعد
رفتاری کشاورزان در تعیین الگوی کشت میپردازد و با تلفیق
 NSGA-IIو روش شمارش بردا ،)BCM( 1رفتار کشاورزان نسبت به
مقدار اضافه برداشت از مجوز خود را شبیهسازی مینماید.
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این  LPشامل قیود فیزیکی تعادل آب و زمین (روابط  4و  )4و قیود
رفتاری حداقل و حداکثر سطح کشت محصوالت (روابط  1و  )9بود.
()1

کشت دوره قبل خود و دیگر عاملها است .اندرکنش دیگر که بین
عاملهای کشاورزی وجود دارد همکاری آنها برای تنظیم بازار بر
اساس تولیدات خود خواهد بود .بنابراین تولیدات نشأتگرفته از اضافه
برداشت هر عامل به دلیل فشاری که از سمت گروه عاملها وارد
میشود ،بهگونهای نخواهد بود که موجب کاسته شدن سود دیگر
عاملها از حالت بدون اضافه برداشت گردد .در این تحقیق رفتار عامل
کشاورزی در سطح گروه عاملهای کشاورزی در راستای حداکثرسازی
سودبخش کشاورزی با مطلوبیتهای فردی و در سطح زیر عاملهای
کشاورزی بر پایه حداکثرسازی سود فردی مورد بررسی قرارگرفته
است .همچنین با توجه به آنچه در توضیح مدل مفهومی ارائه شده در
شکل  1گفته شد ،در توسعه مدل فقط رفتار بخش کشاورزی مورد
بررسی قرار گرفته و رفتار عامل تنظیم کننده و عامل محیطزیست نیز
در جریمه اعمال شده به زیرعاملهایی که اضافه برداشت دارند ،در
راستای حفظ آبخوان و توسعه پایدار مستتر شده است.

i

j1

Agricultural sub-agents:
Decision makers: farmers
Characteristics: geographical
condition, common cultivation
indicators in the region
Objective: Maximization of
individual benefit

n

()4

* Wateri, j )  WateriG  WateriS

i, j

()4

 Area iAve

i, j

()1
()9

 (Area
j1

n

 Area
j1

i, j

Area i, j  (α1learning βi,1j ) max

i, j

Area i, j  (α 2 learning β2
i, j ) min

که در این روابط؛  ،PurBenefitt,iمقدار تابع هدف زیرعامل کشاورزی
 iدر دوره زمانی  ،Oi,j ،tعملکرد محصول  jتوسط زیرعامل کشاورزی
 iبرحسب تن بر هکتار ،Pj,t ،قیمت محصول  jدر دوره زمانی  tبرحسب
میلیون ریال بر تن ،Costi,jT ،کل هزینههایی که زیرعامل کشاورزی
 iبرای محصول  jصرف کرده است برحسب میلیون ریال بر هکتار،
 ،Areai,jسطح زیر کشت زیرعامل  iاز محصول  jبرحسب هکتار،
 ،Wateri,jمقدار آب بهکاربرده شده زیرعامل کشاورزی  iبرای
محصول jبرحسب میلیون مترمکعب بر هکتار ،Wateri,tG ،مجوز آب
زیرزمینی زیرعامل کشاورزی  iبرحسب میلیون مترمکعبWateri,tS ،
پروانه آب سطحی زیرعامل کشاورزی  ،AreaiAve ،iسطح کل
کشاورزی در دسترس زیرعامل کشاورزی  ،Qj,t ،iکل عرضه محصول
 jدر دوره  tدر منطقه ،(learningi,j)max ،تابع یادگیری زیرعامـــل i

همانطور که گفته شد مدل ارائه شده در این تحقیق برای پیشبینی
رفتار بخش کشاورزی نسبت به اضافه برداشت و جریمه آن برپایه مدل
) Nouri et al. (2019توسعه یافته است Nouri et al. (2019) .رفتار
زیرعاملهای کشاورزی را بر اساس یک  LPبر پایه قیود فیزیکی و
رفتاری شبیهسازی کردند .تابع هدف مدل ایشان مطابق رابطه  1شامل
جمع جبری کل درآمد ناشی از فروش محصوالت (بر اساس رابطهی
 )1و هزینههای کشت محصوالت در مراحل رشد و منو گیاهان و قیود

Agricultural agents
Decision makers: Agricultural
Unions
Characteristics: arrangement
ability, pressure on farmers
Objective: Maximization of group
benefit

Pj, t  AQ j, t  B

()1

 -5-0شبیهسازی قواعد رفتاری زيرعاملهای كشاورزی

Agriculture sector

n

max PurBenefit i,t   (O i, j * Pj,t 1  Cost iT, j ) * Area i, j

Environment
Regulator agents:
Decision makers: Parliament and
government
Characteristics: execution facilities,
ability to impose law, ability to
implement the penalty policy
Objective: regulation of stability of
economic-social-environment

Hydrological indicators:
Surface water status
Groundwater status

Environmental agent
Decision makers: Environment al
Organization and its associated
organizations
Characteristics: hydrological
parameters, inputs and outputs; and
aquifer storage
Objective: minimization of
groundwater table loss

Interaction

Fig. 1- The conceptual model of the structure presented in the research

شکل  -5مدل مفهومی ساختار ارائه شده در تحقیق
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عاملهـا غیر از عامـل  iاست .در ایـــن تحقیق مــانند تحقیق
) Nouri et al. (2019که از  FISبرای شبیهسازی رفتار زیرعاملهای
کشاورزی نسبت به آستانه کشت محصوالت ،به منظور شبیهسازی
حداکثر مقدار اضافه برداشت هر زیرعامل کشاورزی ،از  FISبه دلیل
نزدیکی فراوان به نحوه استنتاج انسان استفاده میگردد .بهعنوانمثال
یک قاعده یادگیری که حاکم بر تصمیمگیری در مورد حداکثر اضافه
برداشت زیرعامل  iبا توجه به وضعیت آبخوان و اضافه برداشت
عاملهای دیگر در زمان  t-1است را در رابطه  10را میتوان ارائه نمود.
تعداد و ورودیهای قواعد و همچنین مقدار فازی عبارات توصیفی
بهکاررفته در قواعد از قبیل کم ،متوسط و زیاد ،برای هر مقدار ورودی
مانند کشت و هر زیرعامل میتواند متفاوت باشد که میتوان به کمک
پرسشنامه و رجوع به سری زمانی قیمت محصوالت و سطح زیر کشت
آنها در منطقه تعیین نمود .برای نحوه عملکرد  FISمیتوانید به
) Perera and Lahat (2015مراجعه نمایید.
If GWSi,t-1 is Goodi and NCPAi-,t-1 is Mediumi,
()10

برای آستانه باالی سطح زیر کشت محصول  ،(learningi,j)min ،jتابع
یادگیری زیرعامل  iبرای آستانه پایین سطح زیر کشت محصولα ،j
و  ،βضرایب مربوط به کشت و زیر عاملهای مختلف است .برای
مطالعه بیشتر پیرامون تابع هدف و قیود رفتاری این مدل میتوانید به
) Nouri et al. (2019مراجعه نمایید.
به منظور استفاده از مدل ) Nouri et al. (2019در این تحقیق،
میبایست تابع هدف مدل ایشان برای برآورد مقدار جریمه تعمیم یابد.
به این جهت تابع هدف تعمیم یافته با درنظر گرفتن مقدار جریمه اعمال
شده به هر زیر عامل کشاورزی به صورت رابطه  1و قید ارائه شده در
رابطه  4نیز به صورت رابطه  8به منظور در نظر گرفتن تعادل آب در
دسترس هر زیرعامل کشاورزی بازنویسی میگردد .قید رفتاری حداکثر
اضافه برداشت زیرعاملهای کشاورزی نیز به صورت رابطه  6ارائه
میگردد .در حقیقت قید ارائه شده در رابطه  6حلقهی اتصال مدل
برنامهریزی خطی به عنوان مدل رفتاری زیرعاملهای کشاورزی
(کشاورزان) با مدل آب زیرزمینی به عنوان بخش اکولوژی و محیط
فیزیکی پیرامون زیرعاملهای کشاورزی است .در این تحقیق مقدار
اضافه برداشت زیرعاملهای کشاورزی تابع وضعیت ادراکی آنها
نسبت به وضعیت سطح آب زیرزمینی و مقدار اضافه برداشت سایر
زیرعاملها در نظر گرفته شده است .بر این اساس با در دست بودن
مقدار اضافه برداشت زیرعاملهای مختلف و شبیهسازی آب زیرزمینی
در دوره قبل و ورود نتایج آن به رابطه  ،6بازخورد زیرعاملهای
کشاورزی از محیط فیزیکی و اجتماعی پیرامون خود سنجیده شده و
حداکثر اضافه برداشت آن ارزیابی میگردد .البته قید ارائه شده در
رابطهی  6تاجایی قابل اتکا است که مشکلی برای استخراج آب ،از
قبیل پایینتر آمدن سطح آبخوان از عمق چاه پیش نیاید .باقی قیود
فیزیک و رفتاری (روابط  4تا  )9نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.

then NCPAi,t-1 is Highi

با توجه به تابع هدف ارائه شده در رابطه  ،1رفتار هر زیرعامل کشاورزی
بهگونهای خواهد بود که سود خالص خود را بیشینه نمایند .سود خالص
هر ز یرعامل تابع سطح زیر کشت و مقدار اضافه برداشت نسبت به
مجوز زیرزمینی زیرعامل است .از آنجا که اضافه برداشت آب زیرزمینی
هر یک از زیر عاملها باعث افزایش تولید محصوالت در منطقه و
بهتبع آن تغییر در قیمت آن و کاهش سود انتظاری زیر عاملها
کشاورزی دیگر میگردد ،بنابراین اهداف زیر عاملهای کشاورزی با
یکدیگر در تعارض هستند و برنامهریزی ارائهشده ذاتاً یک برنامهریزی
چندهدفه به صورت روابط  11و  11است:
n

()11

) max PurBenefit i ,t   (Oi , j * Pj,t  Cost iT, j
j1

i

n

()1

) max PurBenefit i , t   (O i, j * Pj, t 1  Cost iT, j
j1

i

()8
()6

(i )11

* Area i , j  Penalty iT, t

* Wateri, j )  (1  NCPAi,t )WateriG  WateriS

i

* Area i , j  Penalty

Sunject to : PurBenefit i,t  PurBenefit iMin
,t

 PurBenefit iMinمقدار سود خالص زیرعامل کشاورزی  iدر
که در آن
,t

n

i, j

T
i ,t

 (Area

دوره  tدر شرایط معمولی و بدون هیچ سیاستی آبی است .قیمت
محصوالت در دوره زمانی  tنیز از رابطه  1محاسبه میشود .در این
تحقیق به کمک  NSGA-IIو بر اساس روابط  11و  ،11رویه نامغلوب
سود خالص زیرعاملها برآورد میشود NSGA-II .نخست کار خود را
با یک سری جوابهای اولیه از درصد عدم همکاری زیرعاملها شروع
میکند و در ادامه با محاسبه مقدار آب در دسترس ،الگوی کشت
محصوالت سال قبل و سطح ایستابی آبخوان ،قیود رفتاری عاملهای
کشاورزی (روابط  9 ،1و  )6تعیین میگردد .پس از آن بر اساس قیود

j1

) NCPAt,i  f (GWSi,t 1 , NCPAi ,t 1

که در این آن  ،Penaltyi,tTکل جریمهای که زیرعامل کشاورزی  iبه
دلیل اضافه برداشت از مجوز آب زیرزمینی خود از سمت زیرعامل
تنظیمکننده متحمل میگردد برحسب میلیون ریال ،NCPAi,t ،درصد
اضافه برداشت از آب زیرزمینی توسط زیرعامل کشاورزی  ،f ،iتابعی
که درصد اضافه برداشت زیرعامل  iرا برآورد مینماید و GWSi,t 1
وضعیت آبخوان در همسایگی عامل  iدر دوره زمانی  tو  i بیانگر
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ارائه شده در رابطه  1و FISهای به کار رفته ،از توابع آماده آن محیط
بهره برده شد .از طرف دیگر چون آبخوان تحت تأثیر فاکتورهای
موجود در محیط و برداشت و اضافه برداشت آب قرار دارد ،بنابراین
شبیهسازی آبخوان متناسب با رفتار مختلف عاملهای کشاورزی و
اتصال آن به قسمت اجتماعی مدل تحت رابطه  ،6ضروری است .به
این منظور در ابتدای دوره شبیهسازی ،مقدار اضافه برداشت کشاورزان
و عمق آب به صورت ورودی بخش اجتماعی (مدل توسعه داده شده
در  )MATLABوارد میشود .بعد از محاسبه قیود رفتاری در روابطه
 9 ،1و  6و اجرای  ،LPمقدار اضافه برداشت هر زیرعامل متناظر با هر
گزینه رویه نامغلوب برآورد میگردید و با اعمال  BCMگزینه برتر
انتخاب میشود .در این مرحله اضافه برداشت برآورد شده از مدل
عاملبنیان به صورت دستی به مدل شبیهساز کمی آبخوان وارد و عمق
آبخوان در انتهای دوره مورد بررسی محاسبه میگردد .در نهایت همین
عمق به عنوان ورودی به بخش اجتماعی برای شبیهسازی دوره بعد
به صورت دستی وارد میشود .در این تحقیق شبیهسازی کمی آبخوان
به کمک مدل  MODFLOWکه توسط ()Heydari et al., 2016
کالیبره شده صورت گرفته است.

بهدست آمده ،الگوی کشت محصوالت در سال جاری و درآمد ناشی از
آن محاسبه میگردد و سود خالص محصوالت با کسر جریمه از سود
کشاورزان بهدست میآید .سپس بر پایه عملگرهای مدل ،NSGA-II
رویه نامغلوب اهداف که بیشینه نمودن سود زیرعاملهای کشاورزی
است برآورد میگردد .وقتی در رویه ایجادشده همگرایی مناسبی ایجاد
شـد حلقهی تکرار نسلهای  NSGA-IIشکسته شده در غیر ایــن
صورت کار با تعیین جوابهای جدید بر اساس عملگرهای NSGA-
 IIتکرار میشود.
خروجی  ،NSGA-IIیک رویه در ابعاد تعداد عاملهای کشاورزی است
که کلیه جوابهای متعلق به آن از نظر ریاضی نامغلوب هستند و
نشاندهندهی مناقشه بین عاملهای کشاورزی بر سر سود بیشتر از
طریق اضافه برداشت بیشتر است .در این میان آنچه مانع از اضافه
برداشت یک زیرعامل که باعث کاهش سود باقی زیر عاملها میگردد،
وجود شبکه اجتماعی کشاورزان دارای قدرت متقاعدگری است که
برای افزایش سود کلی بخش کشاورزی ،زیرعاملهای کشاورزی را
نسبت به اتخاذ سیاستی که باعث زیان دیگر زیر عاملهای کشاورزی
میگردد تحتفشار اجتماعی قرار میدهد .در این تحقق فشار یاد شده
به صورت انتخاب گزینه برتر بر اساس امتیازدهی گزینههای نامغلوب
خروجی از مدل  NSGA-IIبه کمک  ،BCMبر اساس روابط  14و
 14شبیهسازی شده است:

 -1مطالعه موردی
واحد هیدرولوژیکی نجفآباد به وسعت بالغ بر  1141کیلومترمربع در
حوضه آبریز زایندهرود واقع گردیده است .این واحد دارای آبخوانی
آبرفتی به وسعت  1091کیلومترمربع است که به همراه شبکه آبیاری
سطحی محدوده مصارف آب کشاورزی ،شرب ،صنعت و غیره منطقه
را تأمین مینمایند .باران و بازگشت آب از طریق کشاورزی مهمترین
منابع تغذیه آبخوان نجفآباد است .میانگین افت ساالنه آبخوان این
واحد هیدرولوژیکی برابر با  80سانتیمتر است که بخش اعظم آن براثر
 40میلیون مترمکعب اضافه برداشت از آبخوان این واحد هیدرولوژیکی
است.

n

()14

B j  mn   a ij

()14

}B j*  max{ B j

i 1

که در آن  mتعداد گزینهها n ،تعداد رأیدهندگان B j ،امتیاز بردای
گزینه  jو  B jامتیاز مربوط به گزینهی برتر با حداکثر امتیاز بردا است.
*

همچنین  a ijرتبه گزینه  jاز دیدگاه رأی دهنده  iدر حالتی که بهترین
گزینه رتبه  1و بدتری گزینه رتبه  mرا اخذ مینماید ( Zarghami
 .)and Szidarovszky, 2011به دلیل متفاوت بودن تعداد کشاورزان
در هر عامل و قدرت چانهزنی بیشتر عامالنی که مجوز بیشتری برای
تخلیه آب زیرزمینی دارند ،در این تحقیق برای هر عامل کشاورزی به
مقدار مجوز تخلیه آن حق امتیازدهی درنظر گرفته شد .در حقیقت هر
زیرعامل کشاورزی به ازای هر مقدار مجوز تخلیه امکان رأی پیدا
مینماید .همچنین در این تحقیق اینگونه فرض شد که زیرعاملهای
کشاورزی گزینههای موجود را بر اساس سود خود امتیازدهی مینمایند.
برای مطالعه بیشتر دربارهی سازوکار و فرمولبندی  BCMمیتوانید
به ) Zarghami and Szidarovszky (2011مراجعه نمایید.
شایان ذکر است برای توسعه قسمت اجتماعی مدل عاملبنیان ،از
محیط  MATLAB R2017aاستفاده شد .همچنین برای بهینهسازی

با توجه به اینکه بیش از  61%مصارف آب این محدوده به بخش
کشاورزی اختصاص دارد ،مجموعه عاملهای کشاورزی مهمترین
نقش را در احیاء آبخوان ایفا مینمایند .منطقه موردمطالعه ازنظر
تقسیمات کشوری بین  1شهرستان تقسیم شده است .ازآنجاکه هر
شهرستان ازنظر امور مربوط به کشاورزی تحت مدیریت واحد همان
شهرستان است ،بنابراین در این تحقیق کشاورزان هر شهرستان
بهعنوان یک عامل واحد در نظر گرفته شد .شکل  1محدودهی منطقه
موردمطالعه و چگونگی استقرار عاملهای کشاورزی و جدول 1
مشخصات کلی عامل گزارششده است.
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)Fig. 2- Study area and status of agents (Nouri et al., 2019

شکل  -0منطقه موردمطالعه و وضعیت عاملها ()Nouri et al., 2019

ایشان به طرز خوبی کالیبره شده و قابل اعتماد برای اجرای سناریوهای
مدیریتی است.

 -0نتايج و بحث
 -5-0تنظیمات مدل شبیهساز رفتار عاملهای كشاورزی

کارایی چارچوب ارائهشده در قسمت قبل به کمک دادههای
هیدرولوژیکی ،هیدروژئولوژیکی و کشاورزی منطقه نجفآباد در ایران
مورد ارزیابی قرار گرفت .در ابتدا الزم بود تا قیود رفتاری مدل شبیهساز
رفتار عاملهای کشاورزی که در قسمت  1-1تشریح شد تعیین گردد.
آن دسته از قیود رفتاری که به آستانه پایین و باالی کشت محصوالت
مربوط میشود (روابط  1و  )9قبالً در تحقیق ()Nouri et al., 2019
به کمک الگوریتم ژنتیک )GA( 8کالیبره شده بود .ایشان به کمک
پرسشنامه ،پارامترهای مربوط به  FISبرای هر کشت و زیرعامل را
تنظیم نمودند و به کمک دادههای مشاهداتی واحد هیدرولوژیکی نجف
آباد ،ضرایب موجود در مدل خود را با تابع هدف کمینه نمودن RMSE
به کمک  GAکالیبره کردند .نتایج بدست آمده نشان داده بود که مدل

همانطور در تشریح مدل پیشنهادی گفته شد ،برای شبیهسازی تابع
حداکثر اضافه برداشت زیرعاملهای کشاورزی که در رابطه  6آمده
است مانند آستانه باال و پایین کشت محصوالت از  FISاستفاده شده
است .تنظیمات توابع عضویت  FISبه کار رفته در مقاله با مراجعه به
کشاورزان برای هر زیرعاملهای کشاورزی به کمک پرسشنامه انجام
پذیرفت .توابع عضویت درصد عدم همکاری زیرعاملهای همسایه در
دوره قبل و مقدار تغییر سطح آب زیرزمینی به عنوان دو ورودی FIS
در شکل  4به نمایش در آمده است .همانطور که در شکل  4قابل
مشاهده است ،توابع عضویت مقدار تغییر سطح آب زیرزمینی به عنوان
ورودی نخست به صورت سه عدد فازی :تغییر سطح منفی (”،)“N
بدون تغییر سطح (” )“nonو تغییر سطح مثبت (” ،)“Pورودی دوم که

)Table 1- Agricultural information of agricultural agents (Isfahan Organization of Agriculture Jihad , 2015

جدول  -5اطالعات كشاورزی مربوط به عاملهای كشاورزی (سازمان جهاد كشاورزی اصفهان )5160
Agents No.
)Maximum Area in last decade (ha
)Area in 2014(ha
* Dominant Crop
1
10113
4485
1, 2, 4, 7, 9
2
17286
11580
1, 2, 3, 7, 9
3
15638
12810
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
4
4544
2341
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9
5
8192
4990
1, 2, 4, 6, 7, 9
*1-Wheat, 2-Barley, 3-Millet, 4-potato, 5-onion, 6-vegetables, 7-alfalfa, 8-Clover & 9-Corn
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تا  1/1متر مواجه بود و اضافه برداشت زیرعاملهای کشاورزی در حالت
حداقل بود ،اضافه برداشتی برای زیرعاملها کشاورزی دیده نشد.

نشاندهنده درصد اضافه برداشت همسایگان زیرعامل کشاورزی در
دوره قبل به صورت پنج عدد فازی :خیلی کم (” ،)“VLکم (”،)“L
متوسط (” ،)“Mزیاد (” )“Hو خیلی زیاد (” )“VHو در نهایت توابع
عضویت مقدار اضافه برداشت زیرعامل در دوره حاضر به عنوان
خروجی در پنج کالس همانند ورودی دوم تنظیم گردید.

 -0-0اجرای مدل عاملبنیان

پس از تنظیم قیود رفتاری ،مدل عاملبنیان توسعه داده شده با چند
مقدار جریمه به منظور تحلیل حساسیت اثر مقدار جریمه بر وضعیت
آب زیرزمینی ،تولیدات منطقه و سود زیرعاملهای کشاورزی ،به مدت
 10سال اجرا گردید .تعداد جمعیت اولیه به کار رفته در NSGA-II
برای سناریوهای جریمه عامل تنظیمکننده  100عدد و تعداد نسلهای
آن برای هرسال به مقداری تعیین شد که حداقل در  40نسل ،رویه
نامغلوب یکسانی برآورد شود .پس از اطمینان از همگرایی رویه نامغلوب
بهدستآمده ،از میان جمعیت موجود در الیه نامغلوب ،بر اساس سود
خالص هر زیرعامل کشاورزی به کمک  BCMگزینه موردتوافق
زیرعاملهای کشاورزی در آن سال به کمک روابط  14و 14تعیین و
سود عاملهای کشاورزی ،مقدار تخطی از مجوز آب زیرزمینی ،وضعیت
آبخوان و الگوی کشت زیرعاملهای کشاورزی ذخیره گردید .این
فرآیند با بازخوانی نتایج ذخیره شده از دوره قبل برای مقدار جریمههای
مختلف برای  10سال تکرار گردید .در شکل -4الف مقدار اضافه
بــرداشت زیرعاملهای کشــاورزی طی ده سال و در -4ب میانگین

بر پایه پرسشنامهها و تحقیقاتی که از مراجع محلی صورت گرفت،
سهم تأثیر وضعیت آبخوان بر اضافه برداشت را کمتر از درصد اضافه
برداشت زیرعاملهای دیگر دانست .منتها این تأثیر به صورت غیر
خطی بود که خود را در قواعد و اعداد فازی  FISتهیه شده نشان داد.
به طور مثال وقتی اضافه برداشت همسایهی یک عامل ” “Lبود ،در
حالتی که وضعیت آبخوان ” “M” ،“Nو ” “Pبود به ترتیب ”،“L
” “Lو ” “Mبرآورد گردید .همانطور که در شکل -4الف قابل مشاهده
است ،اختالف سطح بخوان تا  1/1متر برای کشاورزان حساس بود و
با افزایش اختالف عمق از این مقدار تغییری در رفتار کشاورزان ایجاد
نشد .بر اساس جمعبندی پرسشنامهها ،حداکثر اضافه برداشت
زیرعاملهای کشاورزی برابر با  ،40%در حالتی که عمق آبخوان 1/1
متر افزایش داشت و همسایگان زیرعاملهای کشاورزی در حالت
حداکثر اضافه برداشت بودند برآورد گردید .در حالتی که آبخوان با افت

)Fig. 3- Membership Function of Fuzzy Inference System Inputs A) Changing Aquifer Level (m), B
)%( Neighboring violation

شکل  -1تابع عضويت ورودیهای  FISالف) تغییر سطح آبخوان (متر) ب) اضافه برداشت همسايگان ()%
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کشاورزی میگردد .در مقابل ،برای مقدار جریمههای بیشتر ،به دلیل
اضافه برداشت کمتر ،نوسانات یاد شده کمتر دیده شد .نکته قابل توجه
دیگری که در شکل -4الف قابل مشاهده است ،در مقدار جریمه  4و
 4هزار ریالی (مخصوصاً  4هزار ریال) مقدار اضافه برداشت نسبت به
مقدار جریمه  1هزار ریالی از نوسان کمتر برخوردار بود و در سالهای
آخر به مقدار معین در حال همگرا شدن است .این وضعیت برای جریمه
 4هزار ریال تقریباً در حال همگرایی به مقدار صفر (بدون اضافه
برداشت) است که منجر شدن به وضعیت همکاری کامل با عامل
محیطزیست است.
زیرعاملهای کشاورزی با اضافه برداشتی که نسبت به مجوز برداشت
خود انجام میدهند به افزایش سطح کشت محصوالت خود مبادرت
مینمایند .اینکه زیرعاملهای کشاورزی مقدار آب در دسترس خود را
(اعم از مقدار آب حاصل از مجوز و اضافه برداشت) برای کشت چه
محصوالتی صرف مینماید به قیمت محصوالت ،تجربه و خصوصیات
رفتاری آنها که در قیود مدل توسعه یافته پنهان شده مرتبط است .بر
این اساس مقدار میانگین کشت محصوالت در منطقه برای سه گروه
محصول غالت ،سبزیجات و نباتات علوفهای در شکل  1ارائه شده
است .همانطور که در شکل  1قابل مشاهده است با اضافه برداشت
آب نسبت به مجوز ،سطح کلیه کشتها افزایش یافته و با کاهش
اضافه برداشت که نتیجه افزایش مقدار جریمه بود ،سطح کشت
محصوالت کاهش یافت .با این وجود درصد تغییرات سطح گروه
سبزیجات بسیار بیشتر دو گروه غالت و نباتات علوفهای بود به گونهای
که با تغییر جریمه از  1به  4و  4هزار ریال ،سطح زیر کشت هر بار
حدود  900هکتار کاهش یافت .در مقابل سطح غالت و نباتات
علوفهای تقریبا ثابت و به طور میانگین در سه سناریو به ترتیب حدوداً
برابر با  14100و  9100هکتار بود .تغییرات کم کشت غالت و نباتات
علوفهای نشاندهنده این مطلب است که عاملهای کشاورزی ســود

اضافه برداشت در دوره ده سالهی اجرای مدل بر اساس جریمههای ،1
 4و  4هزار ریال به ازای هر متر مکعب اضافه برداشت ارائه شده است.
همچنین در مدل توسعهیافته ،در هر دوره بر اساس برداشت انجام شده،
آبخوان منطقه مورد مطالعه شبیهسازی شد .برای مقایسه چهار
سناریوی اجرا شده در این تحقیق ،نتایج آبنمود واحد آبخوان منطقه در
سال آخر اجرای مدل در ستون دوم جدول  1گزارش شده است .در
جدول  1برای مقایسه بهتر سناریوهای جریمه با حالتی که هیچ اضافه
برداشتی وجود ندارد ،)WOE( 6اختالف ارتفاع آبنمود واحد آبخوان در
سناروهای جریمه نسبت به  WOEدر ستون سوم برحسب متر ارائه
شده است.
همانطور که در شکل -4ب قابل و جدول  1مشاهده است ،مطابق
آنچه قابل پیشبینی بود ،با افزایش مقدار جریمه از  1000به  4و 4
هزار ریال ،مقدار میانگین اضافه برداشت از حدود  44میلیون متر مکعب
به ترتیب به حدود  18و  14میلیون متر مکعب اضافه برداشت کاهش
یافت .بر همین اساس وضعیت آبخوان نیز در حالت بهتر در مقایسه با
سناریوهای با جریمه کمتر قرار گرفت بگونهای که افت سطح آبخوان
که در حالتی که جریمه  1000ریالی وضع شده بود  11/81متر
پیشبینی شده بود ولی با افزایش مقدار جریمه به  4و  4هزار ریال،
این مقدار به ترتیب  11/18و  10/14متر شبیهسازی شد .با این وجود
اضافه برداشت در همه سالهای اجرای مدل وجود داشت و در کل
دوره با نوسان انجام پذیرفت .این نوسانات که مخصوصا در مورد مقدار
جریمه  1000ریالی بسیار شدید بود را میتوان بر اثر حساسیت
تصمیمگیری زیرعاملهای کشاورزی بر اساس مقدار اضافه برداشت
همسایهها و وضعیت آبخوان دانست .وقتی اضافه برداشت زیاد صورت
میگیرد ،آبخوان در دوره بعد وضعیت نامناسبی خواهد داشت و این
مسأله باعث کاهش مقدار اضافه برداشت توسط زیرعاملهای

Fig. 4- A) Violation pattern during model execution (MCM), B) Average violation during harvest period
)(MCM

شکل  -0الف) الگوی اضافه برداشت در طول اجرای مدل ( )MCMب) میانگین اضافه برداشت در طول دوره برداشت ()MCM
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Table 3- Annually average net profit of sub-agents
)(billion Rials

بیشتری از کشت سبزیجات کسب مینمایند ،در حدی که با توجه به
جریمهای که میپردازند ،کشت سبزیجات نسبت به کشت سایر گروهها
به صرفهتر است .از آنجا که هدف اصلی زیرعاملهای کشاورزی از
اضافه برداشت و به تبع آن توسعه سطح کشت محصوالت و افزایش
سود از طریق فروش محصوالت است ،به منظور مقایسه سناریوهای
اجرا شده از این دیدگاه در جدول  4میانگین سود خالص زیرعاملهای
کشاورزی برای هر سناریو گزارش شده است .همان طور که در جدول
قابل مشاهده است ،روند تغییرات سود خالص عاملهای کشاورزی
متناسب با اضافه برداشتی است که صورت گرفته است .با این وجود،
این روند برای عاملهای  1الی  4به دلیل آنکه مصرف آب زیرزمینی
آنها از باقی زیرعاملها بیشتر بود به صورت مشهودتر قابل مشاهده
است .در دو زیرعامل دیگر (زیرعاملهای  4و  )1با افزایش مقدار
جریمه ،افزایش جزئی سود خالص مشاهده شد که دلیل این امر را
میتوان در ساز و کار انتخاب گزینه برتر از میان گزینهها نامغلوب به
کمک  BCMدانست .از طرف دیگر مقایسه ستون  WOEبا ستون
) p(4در جدول  4نشان میدهد  14میلیون متر مکعب اضافه برداشتی
که در جریمه  4هزار ریالی به وجود آمده است موجب افزایش سود
خالص به اندازهی  10/1میلیارد ریال شده است.

جدول  -1میانگین سود خالص زيرعاملها ساالنه (میلیارد
ريال)
Agent 1

225.5

227.3

229.7

225.1

2nd

1844.6

1849.1

1856.2

1836.4

Agent 3rd

160.4

154.7

162.2

159.1

Agent 4th

99.3

99.3

99.2

99.2

5th

Agent

Agent

تحقیق حاضر با ارائه یک رویکرد عاملبنیان ،سعی در شبیهسازی
بازخورد سیاست جریمه کشاورزان دارای اضافه برداشت از آب
زیرزمینی بر اساس خصوصیات و قواعد رفتاریشان داشت .عاملهای
اصلی موردبررسی در محیط آبخوان شامل عاملهای کشاورزی،
تنظیمکننده و محیطزیست بود .بخش کشاورزی در دو سطح زیر
عاملهای کشاورزی شامل کشاورزان و گروه عاملهای کشاورزی
شامل شبکهی اجتماعی کشاورزان موردبررسی قرار گرفت .رفتار
زیرعاملهای کشاورزی به کمک یک  LPبا تابع هدف بیشینه نمودن
سود خالص هر زیرعامل کشاورزی تحت قیود فیزیکی و رفتاری که به
کمک  FISکالیبره شده بود و رفتار گروه عاملهای کشاورزی به کمک
تلفیق مدل  NSGA-IIو  BCMتحت قیود مطلوبیتهای فردی
زیرعامل کشاورزی در راستای بیشینه نمودن سود کلی بخش
کشاورزی موردبررسی قرار گرفت .در این تحقیق آستانه باالی اضافه
برداشت هر زیرعامل کشاورزی تابع تغییر وضعیت سطح ایستابی
آبخوان و درصد اضافه برداشت همسایگان زیرعاملهای در نظر گرفت
شد و این تابع با یک  FISشبیهسازی شد .قوانین و توابع عضویت FIS
یاد شده با مراجعه به کشاورزان تنظیم گردید.
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مدل توسعه یافته توانایی برآورد مقدار اضافه برداشت ،الگوی کشت و
سود ناشی از آن را برای هر یک زیرعاملهای کشاورزی و همچنین
بازخورد آنها بر آبخوان را دارد .به این منظور مدل ارائه شده توسط
دادههای آبخوان نجفآباد در یک دوره ده ساله اجرا گردید و نتایج آن
مورد بررسی قرار گرفت .مطابق آنچه در قسمت مطالعه موردی بیان
شد ،در دشت نجفآباد ساالنه بالغ بر  40میلیون متر مکعب اضافه
برداشت صورت میگیرد که بر اساس مدل توسعهیافته با اعمال
سیاست جریمه این مقدار دستخوش تغییر گردید .همانطور که قابل
پیش بینی بود ،با افزایش جریمه به طور کلی مقدار اضافه برداشت از
آبخوان کاهش یافت .در میان سه مقدار جریمه که آنالیز حساسیت شد،

Fig. 5- Average cultivation area of crops in different
)scenarios (ha

شکل  -0میانگین سطح كشت گروه محصوالت در سناريوهای
مختلف (هکتار)
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 هزار ریال بر متر مکعب نتوانست زیرعاملهای1 مقدار جریمه
کشاورزی را به رفتار بدون اضافه برداشت سوق دهد و در مقابل جریمه
 هزار ریال بر متر مکعب تقریباً موجب شکلگیری رفتار بدون اضافه4
 در الگوی اضافه برداشت زیرعاملها در دوره اجرای مدل.برداشت شد
نوساناتی که با افزایش مقدار جریمه روند کاهشی داشت مانند تغییرات
 گزارشNouri et al. (2019) سطح کشت محصوالت همانطور که
 این نوسانات را میتوان با خصوصیات رفتاری کشاورزان.دادند دیده شد
بر پایه تناوب بهبود و تخریب وضع آبخوان و تأثیر آن بر تصمیم دوره
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