اکوهیدرولوژی
دورۀ  ،7شمارۀ  ،2تابستان  ،9911ص 999-921

امکانسنجی بهکارگیری مدل شبیهسازی – بهینهسازی برای ارزیابی تصمیمهای مبتنی بر پیوند
آب – انرژی – غذا با لحاظ خسارتهای محیط زیستی
فراز کالهزری مقدم ،9حامد کتابچی

2

 .1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی منابع آب ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .2استادیار گروه مهندسی منابع آب ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1930/10/11؛ تاریخ تصویب )1933/11/11

چکیده
رشد جمعیت و همراه با آن ،افزایش نیازهای حیاتی ،سبب به وجود آمدن مفهوم پیوند آب – انرژی – غذا و افزایش توجه بهه
آن شده است تا بتوان با استفاده از این مفهوم ،از منابع در دسترس بهصورت بهینه استفاده کرد .یکی از مسائل مهم در اسهتفادۀ
بهینه از منابع که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به اندازهای که به بحثهای هزینه و سود پرداخته شده به آن توجه نشده،
در نظر گرفتن خسارتهای محیط زیستی است .نکتۀ دیگر در کنار استفادۀ بهینه از منابع ،توجه به تأمین پایهدار نیازهاسهت تها
در مدت بهرهبرداری ،بخشهای مختلف سیستم دچار اختالل نشوند .همچنین ،تأثیرگذار بودن خود پیوند در تصمیمها نیز مهم
است ،چون در صورت تأثیرگذاری اندک آن ،نیازی به پیچیده کردن مدل تصمیم نخواهد بود .در مطالعۀ حاضر ،مهدل ریاضهی
پیوند آب – انرژی – غذا در یک منطقۀ مطالعاتی با دو هدف حداقلسازی هزینهها و حداکثرسازی قابلیت اطمینان پیادهسازی
شد و با استفاده از الگوریتم بهینهسازی جامعۀ مورچهها ،جوابهای بهینه بهه دسهت آمهد .همچنهین ،تهأثیر در نظهر گهرفتن و
نگرفتن پیوند بین منابع مصرفی و تأثیر آن بر هزینهها بررسی شد .نتایج نشان داد در نظر گرفتن خسارتههای محهیط زیسهتی،
بدون وضع سیاستهای تشدید این آثار ،تأثیری در تصمیمها نمیگذارد و فقط سبب رشد هزینههای سیستم میشهود .بررسهی
تأثیرگذاری پیوند ،مشخص کرد که در نظر گرفتن پیوند ،بهینهترین حالت در تصمیمهای با هدف حداقلسازی هزینهها را دارد
و سبب عملکرد بهتری در حداکثرسازی شاخص قابلیت اطمینان کلی سیستم ،بدون تأثیر منفی بر سایر بخشها میشود.
کلیدواژگان :الگوریتم بهینهسازی جامعۀ مورچهها ،قابلیت اطمینان ،مدل ریاضی ،هزینه.

 نویسندۀ مسئول

Email: h.ketabchi@modares.ac.ir
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مقدمه
به دلیل افزایش جمعیت و رشد اقتصاددی ،تقدضاد با ای آب،
ان ژی و غذا رو به فزونی است .محدودیت ذاتی این مندبع نیز
امکدن استفددۀ بیحد از آنهاد را نخواهاد داد و با ای داشاتن
توسعهای پدیدار ،استفددۀ اصولی از آنهد ض وری است .ه یک
از مندبع آب ،ان ژی و غذا به طور قدبال تاوجهی باه یکادیر
وابستهاند و باد ها تشاکیل سیساتمی پویاد را مایدهناد و
تغییا ا یاک بخاش ،تا ثی خاود را با بخاشهادی دیرا
میگذارد ] .[1در اصطالح به ایان ساه بخاش در رنادر ها
پیوند ید ه بست آب  -ان ژی  -غذا 1گفته میشود .ها یاک
از این سه بخش ،عالوه ب ت ثی پذی ی متقدبل درون پیوند ،از
عواماال متعاادد اقتصااددی ،اجتماادعی ،سیدساای ،فناادوری و
محیطی در خدرج پیوند نیز ت ثی میگی ناد .مادی یت پیوناد
بد هدف ارائۀ امنیت بخشهادی آب  -انا ژی  -غاذا نیادز باه
رویک دهدی یکپدرچه و ید ابزارهادی تجزیاهوتحلیال دارد راه
تواندیی شندسدیی تفدو هدی میدن بخشهدی مختلا ،،ایجادد
ب ندمهریزی مؤث و تدوین راهب دهد و سیدستهادی مادی یتی
را داشاااته بدشاااد [ .]2نتااادیج ایا ان تحلیا الهاااد توسا ا
تصمی گی ندگدن و ذینفعدن در ساندریوهدی تصامی گیا ی
عملی ،اعمدل میشود .نکتۀ دیر ایان اسات راه اساتفدده از
مندبع ،معموالً بد خسدر هدی محای زیساتی هما اه اسات.
خسدر هدیی از جملاه ضا رهدی ندشای از اساتفدده از راود،
سموم ،افات ساطا ایساتدبی آبهادی زی زمینای و آلاودگی
مندبع آبی زی زمینی ،آلودگی و ردهش حجا آب ساطحی و
انتشدر گدزهدی گلخدنهای در این دسته قا ار دارناد .از طا ف
دیر  ،نیدزهدیی پدیهای وجود دارد ره تحت ه ش ایطی بدیاد
سیست بتواند آنهد را ت مین رناد و در صاور عادم تا مین،
پدیداری سیست دچدر اختالل خواهاد شاد .باه بیادن دیرا ،
سود و زیدن دو روی یاک ساکه اسات راه بدیاد باهگوناهای
ب ندمهریزی شود تد بین این دو تعددل نسبی ب ق ار شود .ایان
دلیل سبب استفدده از مدلهادی بهیناهسادزی با ای اتخادذ
تصمی هد در این حوزه شده است [.]3
مدلهدی مختلفی در زمینۀ شابیهسادزی پیوناد آب -
ان ژی  -غذا ارائه شده است .ولی مسئلهای ره در ارتبدط بد
این مدلهد وجود دارد ،این است راه ایان مادلهاد توجاه
بیشت ی به یک بخش از پیوند دارند ،در صورتی ره هادف
از ایجدد مفهوم پیوند ،نرده یکسدن به بخشهدی مختل ،آن
1. Water-Energy-Food NEXUS

است .همین نرده یکسدن سبب شد تد از پیاددهسادزی مادل
ریدضی پیوند ،به جدی استفدده از مدلهدی ن مافزاری رایاج
و معطوف به یکی از بخشهادی پیوناد اساتفدده شاود [.]3
این ردر سبب میشود تاد آنگوناه راه ماد نظا اسات باه
بخشهدی مختل ،پ داخته شده و ب اسدس الروی مد نظ ،
تش یا و تعمی آن انجدم شاود .در جادول  1خالصاهای از
ردرهدی انجدمشده در زمینۀ مدلهدی پیوند آب – ان ژی –
غذا آورده شده است.
ژانگ و وسلینوو ] [3نوعی مادل چنادمتغی ۀ اقتصاددی و
اجتمدعی ره  WEFOندمیده میشود را مع فای ر دناد .هادف
مدل  WEFOاین است ره هزینۀ رل سیسات را باه حاداقل
ب سدند .هزینههد شدمل مجموع هزینۀ انا ژی تا مینشاده ،آب
ت مینشده ،تولید ب ق ،تولید مواد غذایی و هزینههادی رادهش
گدزهدی گلخدنهای میشود .در مطدلعۀ یددشده از یک منطقه باد
تعداد مشاخ تولیدرنناده و مصا فرنناده اساتفدده شاد و
معددال م بوط به تولید و مص ف ،ره همۀ مسدئل را در قدلاب
اقتصددی در نظ گ فته بود ،بهینه شاد .یاوان و همکادران []5
طاای مطدلع اهای در تاادیوان بااه ب رساای پتدنساایل اسااتفدده از
انا ژیهاادی زیسااتی در ارتباادط بااد میاازان تولیااد محصااوال
رشدورزی و آب دردست س پ داختند .مطدلعۀ یددشاده ،ناوعی
مدل بهینهسدزی مکدنی مبتنی ب پیوند آب – ان ژی – غاذا را
پیشنهدد ر د ره تجزیاهوتحلیال ت ریباد باین تولیاد ماواد
غذایی ،تولید ان ژی زیستی و آثادر محای زیساتی را ب رسای
میرند.
ردرنیاااب ] [7طااای مطدلعاااهای در لبنااادن ،از ابااازار
شبیهسدزی  -بهینهسدزی استفدده ر د .در مطدلعۀ یددشاده
از  Q-NEXUSره نوعی مادل ریدضای با ای شابیهسادزی
پیوند است ،استفدده شد .از این مادل با ای دو منظاور در
حدلت رلی استفدده میشود ره شدمل تغیی تقدضدی منادبع
ید ردهش تلفد و تحلیل ساندریوهدی تغییا تکنولاوژی باد
فندوریهدی دارای ردرایی بیشت اسات .تم راز در مطدلعاۀ
یددشده ،روی اساتفدده از تکنیاکهادی بهیناهسادزی روی
ج یدنهدی ورودی و خ وجی بود تد به تصمی گی ی مبتنی
ب پیوند آب – انا ژی – غاذا رماک رناد .تصامی هاد در
مطدلعۀ یددشده از نظ انتخدب بهتا ین گزیناههاد و تعیاین
میزان تخصی از ه یک از بخشهدی آب – ان ژی – غذا
ب ای بخش دیر از این سه منبع ،بد استفدده از خ وجی Q-
 NEXUSبااود .در مطدلعاۀ یددشااده مناادبع آب زی زمیناای،
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جدول  .9خالصهای بر مطالعات انجامشده در مدلسازی پیوند آب  -انرژی  -غذا
مرجع

سال

هدف

کاربرد

بهینهساز

شبیهساز

[ ]3

2117

حداقلسدزی هزینه
سیست

منطقۀ مطدلعدتی

زبدن ب ندمهنویسی جولید

WEFO

[ ]4

2117

نب اسکد در ایدال
متحده

الروریت ژنتیک و مدل
بهینهسدز ان ژی

ب رسی ت ثی ا
خشکسدلی

GIS OPTICE

مدل شبیهسدز تولید
محصول
Taiwap

[ ]5

2112

تعیین توزیع مکدنی
محصوال و استفدده ب ای
تولید ان ژی زیستی

تدیوان

بهینهسدزی خطی

[]6

2112

بهینهسدزی به هب داری از
سد ب ای تعددل بین تولید
ان ژی و خ وجی از سد
هنردم سیالب

شه تدیووان 1در
تدیوان

الروریت ژنتیک
چندهدفه

استفدده از منحنیهدی
به هب داری

[ ]7

2117

تعیین میزان تخصی
بین بخشهدی پیوند

-

ب ندمهای ارسلی

Q-Nexus

[ ]2

2112

ب رسی ت ثی ا
خشکسدلی

سوئد

الروریت ژنتیک

GIS-OptiCE

[ ]9

2119

حدارث سدزی قدبلیت
اطمیندن ردرب در یک
سندریوی خشکسدلی

ر ۀ جنوبی و
اندونزی

الروریت ژنتیک

WEFSiM

[]11

2119

حدارث سدزی درآمد
سیست و حداقلسدزی
خسدر واردشده به
محی زیست

حوضۀ رودخدنه
هیهه در شمدل
ش ق چین

-

[]11

2119

حدارث سدزی سود خدل
سیست و حداقلسدزی
خسدر واردشده به
محی زیست

شه فوجین در
م رز چین

-

[]12

2119

حدارث سدزی درآمد
سیست و حداقلسدزی
خسدر واردشده به
محی زیست

شه فوجین در
م رز چین

-

[]13

2119

ب رسی تغیی ا
آبوهوایی در آینده و
ت ثی آن ب مندبع و
مصدرف بد در نظ گ فتن
مفهوم پیوند آب  -ان ژی
 -غذا

شه ب وج د
استدن ل ستدن در
ای ان

شبیهسدز تغیی ا اقلیمی
SimaPro

(ب ندمۀ ارزیدبی چ خۀ عم )

AWEFSM

FMOP-RBI

2

CCP

HADGEM2

Arc GIS

1. Taoyuan
2. Chance-Constrained Programming
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سطحی و بدزیدفتی فدضالب به عنوان ورودی بخاش آب در
نظ گ فته شدند .انواع مندبع تولید ان ژی ،از جمله نی وگدههدی
تولید ان ژی و ان ژیهدی نو ماد نظا قا ار گ فات .همنناین،
تولیدا بخش غال به عنوان بخش غذا در نظ گ فتاه شاد.
تحقیق یددشده بد هدف حداقل ر دن هزینههدی منادبع ماورد
نیدز ب ای تولید مواد غذایی بیشت انجدم شد .به بیادن دیرا  ،باد
تعیین بهت ین تخصی هاد در دو بخاش آب و انا ژی ،مقادار
اضدفی بهدستآمده از مندبع آب و ان ژی بعد از رفع نیدزهاد ،باه
منظور تولید مواد غذایی بیشت استفدده شد.
ین و همکدران ] [6طای تحقیقای راه در رشاور تادیوان
ب ای بهینه ر دن تولید ب ق و ذخیا هسادزی نهادیی مخازن
انجدم دادناد ،مخازن اصالی شاه شایهمن 1و  745مخازن
آبرسدنی واقاع در شاه تادیووان هما اه باد منادطق اطا اف
شه ی را ب رسای ر دناد .در مطدلعاۀ یددشاده ناوعی طا ح
سهبعدی جدمع پیشنهدد شده اسات راه مزایادی اساتفدده از
پیوند آب – ان ژی  -غذا را بد تلفیاق بها هبا داری مشات
روتدهمد  -بلندمد یک مخزن چندهدفه باد مخازنهادی
آبیدری ،در پدسخ به شه نشینی ،بهینهسدزی مایرناد .طا ح
شدمل سه ب ندمه می شود ره عبدر اند از :ال )،بهیناهسادزی
به هب داری مخزن در مقیدس روتدهماد (روزاناه) با ای باه
حدارث رسدندن تولید ان ژی ب قآبی و ذخیا هسادزی نهادیی
مخزن در فصلهدی پ بدرش ،ب) شبیهسدزی مقاددی رمباود
آب در مقیاادس بلندمااد (ده روزه) بااد در نظاا گاا فتن
دست سی به مخزنهدی آبیدری ب ای بخشهادی رشادورزی و
عمومی در فصلهدی ر بدرش و ج) ارتقدی مزایدی پیوناد آب
 ان ژی  -غذا در یک چش انداز سدالنه بد تلفیق بهینهسادزیروتدهمد و شبیهسدزی بلندمد در به هب داری مخزن راه
در آن تدبع هدف ،تولیاد انا ژی هیادرولیکی از تفادو باین
سطا آب مخزن و درینۀ آبریا نی وگاده با قآبای در نظا
گ فته شد .در مطدلعاۀ یددشاده بهیناهسادزی باد اساتفدده از
الروریت ژنتیک ب ای به حدارث رسدندن عملکا د محصاول،
به حداقل رسدندن نیدز آب و انا ژی با ای آبیادری و نیاز باه
حداقل رسدندن ردرب د فصلی رود انجدم شده است.
لاای و همکاادران ] [11نااوعی ماادل یکپدرچااه بااه ناادم
 AWEFSMب ای رمک به مدی یت پدیدار رشدورزی به وسیلۀ
پیوند آب – ان ژی – غذا بد هادف بهیناهسادزی ساود خادل

سیست هد (تفدو درآمد و هزیناههاد) و آثادر جادنبی تولیاد و
پ دازش مواد غذایی ب محای (بیادنشاده باه عناوان انتشادر
 )CO2بد منطق تخصی مندبع محدود آب (از جمله آبهادی
سطحی و آبهدی زی زمینی) ،منادبع انا ژی (از جملاه انا ژی
الکت یکی و ان ژی فسیلی) و مندبع زمین به محصوال مختل،
در مندطق مختل ،ایجدد ر دند .این مادل ب ندماهریازی ،یاک
مدل چندهدفۀ غی خطی است ره در دست س باودن منادبع را
به صور اعداد فدزی به یک چدرچوب رلی تبدیل مایرناد و
تواندیی در نظ گ فتن طی ،وسیعی از احتمدال در دسات س
بودن منادبع را دارد .ویکدرساونو و همکادران ] [9ناوعی مادل
شبیهسدزی  -بهینهسدزی ) (WEFSiM-optدر ارتبدط بد پیوناد
آب – ان ا ژی – غااذا ب ا ای رمااک بااه ذینفعاادن بااه منظااور
تصمی گی ی آگدهدنه در مورد مدی یت پدیدار منادبع در ساطا
ملی ارائه دادند .بهیناهسادزی در مطدلعاۀ یددشاده باد دو روش
الروریت ژنتیک چندهدفه 2و الروریت ژنتیک تاکهدفاه 3باه
منظور به حادارث رسادندن شادخ اطمینادن رادرب  4با ای
بخشهدی آب ،ان ژی و غذا بد بهینهسادزی شادخ اولویات و
تصمی گی ی در خصوص تخصی آب توسعه داده شد .لای و
همکدران ] [12ناوعی رویکا د مادلسادزی یکپدرچاه را با ای
بهینهسدزی پیوند آب – انا ژی – غاذا باد هادف باه حادارث
رسدندن سود خدل سیسات و باه حاداقل رسادندن آلاودگی
ندشی از فعدلیتهدی رشدورزی ب ای تخصی منادبع در پیوناد
آب – ان ژی – غذا بد ت رید ب رشدورزی ارائه دادند .در مطدلعۀ
یددشده اعتقدد با ایان اسات راه عادم قطعیاتهادیی مدنناد
تغییا ا مکاادنی و زماادنی در دساات س بااودن آب و تغییا ا
ج یدن آب رودخدنه به عدم اطمینادن در پدرامت هادی ما تب ،
مدنند سه آبیادری ،دست سای باه انا ژی ،عملکا د در واحاد
سطا ،در دست س بودن آبهدی زی زمینای ،باه دلیال روابا
پینیدۀ اجزای پیوند آب – ان ژی – غذا منج میشاود و نیادز
به در نظ گ فتن مفهوم عدم قطعیات اسات .لای و همکادران
] [11نوعی مدل بهینهسدزی چندهدفۀ فدزی بد فواصال زمادنی
تصاااددفی ( )FMOP-RBIباااد عناااوان  WFEO-SIAبااا ای
تخصی مندبع به سوی مدی یت پدیادار آب ،غاذا و انا ژی در
ش ایطی ره عدم اطمیندن وجود دارد ،ارائه دادناد .هادف ایان
مدل ،به حدارث رسدندن سود رلی خادل اقتصاددی (تفادو
درآمد و هزینه) و به حداقل رسدندن آثادر جادنبی تولیاد ماواد

1. Shihmen

2. MOGA
3. SOGA
4. User Reliability Index
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غذایی در محی زیست (انتشدر  CO2و ریفیات آب) در یاک
سیست رشدورزی  -آبی است .گودرزی و همکدران ] [13طای
مطدلعهای در ب وج د واقع در اساتدن ل ساتدن ،تا ثی تغییا ا
آبوهااااوایی بااااد اسااااتفدده از ماااادل  HADGEM2در
ب ندمهریزیهدی آینده و ت ثی آن ب مندبع را ب رسی ر دناد .در
مطدلعۀ یددشده بد استفدده از  Arc GISپتدنسیلهدی موجود در
بخش آب ،ان ژی و غذا شندسدیی شد و به پتدنسایلهادیی راه
رمت مورد توجه قا ار گ فتاه بودناد ،مدنناد انا ژی حدصال از
پسمدند و بیوگدز ،آب حدصال از تصافیۀ فدضاالب و آب بادران،
رشت در پشت بدم مندزل به منظور رفع نیدزهد توجه شاد و در
قدلب مفهوم آب  -ان ژی  -غذا مورد استفدده ق ار گ فت.
نرده به تحقیقد یددشده و خالصهشده در جدول  1بیدن
ماایرنااد رااه بیشاات تحقیااقهاادی یددشااده از ماادلهاادی
شبیهسدزی ره به صور بستۀ ن مافازاری بودناد ،در بخاش
شبیهسدزی استفدده ر دهاند .در ارتبدط بد پیوند آب – انا ژی
– غذا ،ردرهدی مختلفی در مندطق مختل ،انجدم شده اسات
و در غدلب آنهد ،جهتگی ی پیوند به سمت یکی از بخاشهاد
بوده و بیشت روی یک بخش از پیوند تم راز دارد .از جملاه
در تحقیق یوان و همکادران [ ]5بیشات روی بخاش انا ژی
تم رز شده و ید در تحقیاق ردمپدناد و همکادران [ ]2تم راز
بیشت روی بخش غذاست .چنین جهتگی یهدیی به خالف
مفهوم پیوند در سیست هدی طبیعی  -انسدنی اسات و سابب
تصمی گی یهدی یکسویه میشاود .در مطدلعاد یددشاده،
ب رسی مسدئل مختل ،و بهینهسدزی آنهد مد نظ بوده است و
رمت به مسدئل محی زیساتی پ داختاه شاده اسات .روناد
ردرهدی انجدمشدۀ اخی نشدندهندۀ اهمیت یدفتن بحثهادی
محاای زیسااتی در رناادر سااود حدصاال از سیساات اساات و
ض ور در نظ گا فتن مسادئل مختلا ،محای زیساتی را
بیش از پیش نشدن میدهد .در تحقیق حدض از مدل ریدضی
پیوند آب  -ان ژی – غذا ها زمادن باد لحادخ خسادر هادی
محی زیستی استفدده شده و از الروریت بهینهسدزی جدمعۀ
مورچههد به عنوان ابزار بهینهسدزی در این زمینه به ه گ فته
شااده اساات [ .]14همننااین ،از مفهااوم قدبلیاات اطمیناادن
استفدده شده تد میزان ت مین شادن نیدزهاد پاز از تشاکیل
پیوند مشخ شود .نتدیج باهدساتآماده از مطدلعاۀ حدضا
ساابب شااندخت پتدنساایل اسااتفدده از ایاان مناادبع شااده و
راهنمدیی ب ای اتخدذ تصمی هد میشود.
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روش مطالعه
روند انجدم مطدلعۀ حدض در شکل  1نشدن داده شده اسات.
این مطدلعه بد دو هدف حداقلسدزی هزینههادی سیسات و
حدارث سدزی قدبلیت اطمیندن انجدم میشود.
بهینهسازی با هدف حداقلسازی هزینههای سیستم
تصمی گی ی مبتنی ب پیوناد آب  -انا ژی  -غاذا در مطدلعاۀ
پیش رو ب گ فته از ژانگ و وسلینوو [ ]3بوده و تعمی و بهباود
پیدا ر ده و در دورههدی زمدنی مشخ پدیهریزی شده اسات.
ب ای توسعۀ مدل ،عالوه با انتشادر گادز گلخدناهای ،خسادر
ندشی از بهردرگی ی رود ،1سموم 2و خسدر ندشای از اساتفدده
از آب زی زمینی و آب سطحی و ردهش این مندبع نیز مد نظا
ق ار گ فته ره از آن به عنوان هزینۀ جبا ان خسادر محای
زیستی 3یدد میشود .باه بیادن دیرا  ،مجماوع خسادر هادی
محی زیستی در قدلب یک هزینه در نظ گ فته شده است.
تاادبع هاادف در ایاان مس ائله تصاامی  ،حااداقل ر ا دن
باد لحادخ خسادر هادی محای
هزینههادی سیسات
زیستی است .هزینههد شدمل تا مین انا ژی ساوخت با ای
5
4
) ،تا مین آب
 ،تولیاد انا ژی (
تولیاد انا ژی )
7
6
) و همننااین هزین اۀ جب ا ان
) ،تولیااد غااذا (
(
خسدر محی زیستی ( ) بوده ره در واقع ب اب مجموع
خسدر هدی محی زیستی است.
()1
متغی هدی تصمی مسئله عبدر اند از :میزان ب ق تولیادی
( ،سوخت ت مینشده با ای تولیاد انا ژی
) ،(tonneآب زی زمینااای
( ،غاااذای تولیدشاااده
 ،آب ساطحی
تخصی یدفته ب ای بخش غاذا
 ،آب زی زمینای
تخصی یدفته ب ای بخش غذا
 ،آب سطحی
تخصی یدفته ب ای بخش ان ژی
 ،آب بدزیدفتی
تخصی یدفته ب ای بخش ان ژی
راه در ها
تخصی یدفته ب ای بخش انا ژی
دورۀ زماادنی تعیااین ماایشااوند .ح ا وف  eو Fاسااتفددهشااده،
بهت تیب نشدندهندۀ بخش ان ژی و غذا هستند.
1. Fertilization
2. Pesticides
3. Environmental Compensation
4. Cost of Energy Supply
5. Cost of Generating Energy
6. Cost of Water
7. Cost of Food Production
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شکل  .9روند انجام تحقیق

مدلسازی بخش آب

در محدسبۀ هزینههدی بخش آب ،به هبا داریهادیی راه از
بخش آب میشود ،مدنظ است .به هبا داری از بخاش آب،
شدمل استفدده از آب در بخش غذا و بهردرگی ی در بخاش
ان ژی است .استفدده از آب در بخش غذا شدمل آب سطحی
و آب زی زمینی استفددهشده در تولید غذا اسات و اساتفدده
از بخش آب در بخش انا ژی نیاز شادمل آب ساطحی ،آب
زی زمیناای و آب بدزیاادفتی اسااتفددهشااده در تولیااد ان ا ژی
می شود .هزینههدی بخش آب یاد  CWبا ای تولیاد با ق و
تولید مواد غذایی (رشدورزی) ،به صور رابطۀ  2محدسابه
میشود ره ب اسدس آب مص فی ه بخش و قیمات واحاد
آن در دورههدی مختل ،است.
∑

()2

∑

∑

هزینههدی آبهدی زی زمینی ت مینشده با ای
ره
اسات.
تولید مواد غاذایی در دورۀ ب ندماهریازی t
هزینههدی آب سطحی ت مینشده ب ای تولید مواد
هزینههدی
،
غذایی در دورۀ ب ندمهریزی t
آبهاادی زی زمین ای ت ا مینشااده بااه نی وگااده  jام در دورۀ
هزیناههادی آب ساطحی
،
ب ندمهریازی t
و
ت مینشده به نی وگده  jام در دورۀ ب ندمهریزی t
هزینههدی آب بدزیدفتی ت مینشده به نی وگاده  jام
است.
در دورۀ ب ندمهریزی t
مدلسازی بخش انرژی

بخش ان ژی شدمل قسمت ت مین سوخت و قسامت تولیاد
ان ژی است .هزینۀ این بخش از پیوناد نیاز شادمل هزیناۀ
و هزیناۀ تولیاد
ت مین سوخت ب ای تولیاد انا ژی
می شود .هزینۀ ت مین ساوخت با ای تولیاد
ان ژی
ان ژی به صور رابطۀ  3است راه مجماوع حدصال ضا ب
ت مین سوخت با ای ها نی وگاده در هزیناۀ واحاد تا مین
سوخت در دورههدی مختل ،است.
()3

∑

∑
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سوخت ت مینشده ب ای منباع انا ژی jام،
ره
متوس هزینۀ ت مین سوخت ب ای منباع انا ژی jام با ای
 m ،تعداد منباعهادی
دورۀ ب ندمهریزی t
سوخت و نی وگدههد و  kتعداد دورههدی ب ندمهریزی است.
هزینۀ تولید ان ژی به صور رابطۀ  4محدسبه میشود ره
مجموع هزینۀ ثدبت و متغی نی وگده در دورههدی مختل،
زمدنی است.
()4

∑

∑

∑

و
هزینۀ ثدبت ب ای نی وگاده  jام
ره
متوس هزینۀ به هب داری ب ای واحد تولیاد انا ژی الکت یکای
است.
در نی وگده jام در دورۀ t
مدلسازی بخش غذا

هزینههدی تولید غذا به صور مجموع حدصال ضا ب هزیناۀ
ه واحد تولید غذا در میزان غذای تولیدی است (رابطۀ .)5
∑

()5
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در تولی اد ب ا ق در دورۀ
خساادر انتشاادر
رااه
با ای
خسدر انتشادر
(،
ب ندمهریزی ) t
(،
تولید مواد غذایی در دورۀ ب ندمهریازی t
در هاا واحااد تولیااد باا ق در دورۀ
واحااد انتشاادر
واحد انتشادر
و
ب ندمهریزی t
در ها واحااد تولی اد مااواد غااذایی در دورۀ ب ندمااهری ازی t
مقدار رود ماورد
است .همننین،
خسدر
،
نیدز ب ای ه تن مددۀ غذایی
مقدار سموم
(،
ندشی از مص ف واحد رود )
اسااتفددهشااده بااه ازای هاا تاان مااددۀ غااذایی
خسااادر ندشااای از اساااتفدده از ساااموم
،
EDD ،
اسااتفددهشااده بااه ازای مص ا ف واحااد
مقاادار خساادر محاای زیسااتی بااه ازای ه ا مت مکعااب
مقدار آب زی زمینای
،
ب داشت آب زی زمینی
 RSW ،مقدار خسادر محای زیساتی
ب داشتشده
و
به ازای ه مت مکعاب ب داشات از آب ساطحی
است.
حج آب سطحی استفددهشده
قیود و محدودیتهای مسئله

هزینااۀ واحااد تولیااد مااواد غااذایی در دورۀ
رااه
غذای تولیدشده
و
ب ندمهریزی t
در دورۀ  tاست.

این مسئله محدودیتهدیی دارد ره عبدر اند از:
محدودیت نخست :ب ق تولیدشده در ه نی وگاده طای
ه دورۀ ب ندماهریازی نبدیاد بازر تا از مقاددی ساوخت
تبدیلشده بدشد (رابطۀ .)7

خسدر هدی محی زیستی بهصور رابطۀ  6محدسبه میشود
ره مجماوع خسادر انتشادر گدزهادی گلخدناهای تولیادی در
بخش غذا و ان ژی ،خسدر واردشده به آبخوان و آب ساطحی
در نتیجۀ ب داشت آب و خسدر واردشده به محی زیست با
اث استفدده از رود و سموم در تولید غذا و انتشدر گدز گلخدنهای
ندشی از آنهدست .این مجموع خسدر باه عناوان یاک هزیناه
ب ای جب ان آن در تدبع هدف در نظ گ فته میشود.

()7

مدلسازی بخش خسارتهای محیط زیستی

∑

∑

()2

∑

()6

واحد ساوخت حمالشاده باه ازای واحاد انا ژی
ره
تولیدشده ،ب ای تبدیل به انا ژی در نی وگاده  jام در دورۀ t
سوخت ت مینشده ب ای تولیاد انا ژی در
و
نی وگده  jام در دورۀ  tاست.
محدودیت دوم :سوختهدی فسیلی ع ضاهشاده مدنناد
زغدلسنگ و گدز طبیعی نبدید بیشت از مقدار در دسات س
بودن آنهد طی دورههدی ب ندمهریزی بدشد (رابطۀ .)2

∑

∑

در دساات س بااودن منبااع سااوخت  jام در دورۀ
است.
ب ندمهریزی t
محدودیت سوم :ان ژی مص فشاده با ای تولیاد ماواد
غذایی نبدید بیش از حدارث مجدز با ق با ای تولیاد ماواد
غذایی بدشد (رابطۀ .)9
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()9

()13

حدارث ب ق موجود ب ای تولید مواد غذایی
ره
نیدز انا ژی واحاد
است و
در دورۀ ب ندمهریزی t
ب ای تولید مواد غذایی در دورۀ ب ندمهریزی t
است.
محدودیت چهدرم :ب ق مص فی ب ای جمعآوری ،تصفیه
و تحویل آب نبدیاد بیشات از حادارث مقادار مجادز بدشاد
(رابطۀ .)11

()11

∑

()

عدماال تلفااد تحویاال آب بااه نی وگااده  jام و
رااه
تقدضدی آب واحد ب ای ه واحد تولید ب ق در نی وگاده  jام
( است.
)
محاادودیت هشاات  :آبهاادی زی زمیناای تهیااهشااده
نمیتوانند از حدارث مقادار آب زی زمینای قدبال ب داشات
(ب داشت مجدز) در دورۀ ب ندمهریزی  tبیشت بدشند (رابطاۀ
.)14
∑

()14

حاادارث ان ا ژی (ی اد ب ا ق) موجااود ب ا ای
رااه
جمااعآوری ،تصاافیه و تحوی ال آب در دورۀ ب ندمااهریاازی t
نیدز ان ژی واحد با ای جماعآوری آب،
است و
است.
تصفیه و تحویل در دورۀ ب ندمهریزی t
محدودیت پنج  :قید م بوط به بخش انا ژی باد رسا
تلفد از آن به صور رابطۀ  11تغیی میرند.
∑

()11

)

∑

رااه نیدزمناادیهاادی اقتصااددی و اجتماادعی در دورۀ
ب ندمهریزی  ( ) tو تلفد شبکۀ توزیع ب ق است.
محدودیت شش  :آب ع ضهشده بدید نیدزهدی آب با ای
تولید مواد غذایی را ب آورده رند (رابطۀ .)12
()12
ره  δعدمل تلفد تحویال آب باه زی سیسات غذاسات،
آب زی زمیناای ت ا مینشااده ب ا ای تولیااد مااواد غااذایی در دورۀ
آب سطحی تا مینشاده با ای تولیاد ماواد
ب ندمهریزی،
مص ف آب واحاد در واحاد
غذایی در دورۀ ب ندمهریزی  tو
است.
تولید مواد غذایی در دورۀ ب ندمهریزی t
محدودیت هفات  :الزاماد آب با ای تولیاد با ق بدیاد
ت مین شود (رابطۀ .)13

(

آبهدی سطحی ت مینشده نمیتوانند بیش از حادارث
مقدار آب سطحی موجود بدشند (رابطۀ .)15
∑

()15

آب بدزیدفتی ع ضهشده نمیتواند بیش از حد مجادز آب
قدبل بدزیدفت بدشد (رابطۀ .)16
∑

()16

حدارث عملک د قدبال دسات س در آب زی زمینای
ره
حاادارث مقاادار آب سااطحی در دساات س
،
حدارث مقدار آب بدزیدفتشده در دست س
و
است.
محدودیت نه  :غذای تولیدی بدید نیدزهدی اجتمادعی و
اقتصددی غذا را ب آورده سدزد (رابطۀ .)17
()17
نیاادز غااذایی در دورۀ ب

ندمااهری ازی (tonne) t

رااه در آن
است.
نبدید بیشات از
محدودیت ده  :مقددی تولیدشدۀ
طی دورههدی ب ندمهریازی بدشاد.
حدارث انتشدر
در
میدنرین بدزده نی وگدههاد در جلاوگی ی از انتشادر
قدبل انتشادر
حدارث
زمدن  tدر نی وگده  jام و
است (رابطۀ .)12
()12

∑

)

(

∑

∑
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محاادودیت یاادزده  :هماۀ متغی هاادی تصاامی مثباات
هستند (رواب 19ا .)26
()19
()21
()21
()22
()23
()24
()25
()26
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میشود N .بیدنرنندۀ تعداد بخشهدی ه بخاش از پیوناد
است (رابطۀ .)22
∑

()22

در ایاان حدلاات ،تاادبع هاادف حدارث ساادزی مجمااوع
شدخ هدی اطمیندن رلی در ه بخش اسات راه مطادبق
رابطۀ  29تع ی ،میشود ره ب اب بد مجموع شادخ هادی
 ،بخااش اناا ژی
اطمیناادن رلاای بخااش آب
و بخااش ت ا مین
 ،بخااش غااذا
است.
سوخت

بهینهسازی با هدف حداکثرسازی قابلیت اطمینان

ه سیست طبیعی ید مصنوعی ره به هب داری میشود ،باه
دلیل محدودیتهدیی ذاتی و غی ذاتی ،تواندیی ت مین پدیادار
و مداوم نیدزهدی به هب دار را ندارد و گدهی رمتا از مقادار
مورد انتظدر ،نیدزهد را ت مین میرناد .هماین عدمال سابب
میشود تد به منظور ب ندمهریزی ب ای آینده ،همیشه امکدن
ت مین نشدن نیدزهاد و رادهش امنیات تا مین آنهاد وجاود
داشته بدشد .به همین دلیال ،شادخ هادیی با ای تعیاین
میزان اطمیندن از ت مین نیدزهد شکل گ فات .یکای از ایان
شدخ هد ،قدبلیت اطمیندن ردرب ) (URIاست ره به عنوان
شدخصی ب ای اندازهگی ی درصد ت مین نیدزهد در ه بخش
در نظ گ فته میشود .مقدار شدخ از صف تد یک متغیا
است و شدخ قدبلیت اطمیندن یاک نشادن مایدهاد راه
مندبع م تب به طور ردمل ،بدون رمبود ،ع ضه میشودT .
تا مین نیادز
بیدنرنندۀ تعداد دورههدی زمادنی،
نیدز واقعای (تقدضاد)
واقعی در دورۀ زمدنی  tو
در دورۀ زمدنی  tاست (رابطۀ .]15[ )27
()27

∑

عالوه ب این شدخ  ،شدخ دیرا ی وجاود دارد راه
ندمیاده مایشاود .گادهی
شدخ اطمینادن رلای
ت مین نیدزهد از چند بخش صاور مایگیا د راه در ایان
حدلت متوس شدخ هادی باهدساتآماده ماد نظا قا ار
میگی د .در این حدلات ،شادخ اطمینادن رلای اساتفدده

()31

()29
ب ای محدسبۀ قدبلیت اطمیندن ردرب  ،از رواب 31اا 34
استفدده میشود .در پدیدن بعد از محدسبه ،شدخ اطمیندن
رلاای در ها بخااش محدساابه ماایشااود .شاادخ قدبلیات
اطمیندن ردرب ب ای بخش آب به صاور روابا  31و 31
محدسبه میشود .رابطۀ  31قدبلیت اطمیندن ردرب ب ای آب
تخصیصی به بخش غذا و رابطۀ  31قدبلیت اطمیندن رادرب
ب ای آب تخصیصی باه بخاش انا ژی اسات ] .[15صاور
رساا در رابطااۀ  31شااادمل آب زی زمینااای و ساااطحی
تخصی یدفته به بخش غذا بد اعمدل تلفد و مخا ج رسا
نیدز بخش غذا به آب میشاود .نیادز بخاش غاذا باه آب از
حدصل ض ب نیدز غذایی ره بدید تولید شاود در مقادار آب
مورد نیدز ب ای تولید ه واحد مددۀ غذایی به دست می آید.
صاااور رسااا در رابطاااۀ  31شااادمل آب زی زمینااای
تخصی یدفته به بخش ان ژی ،آب سطحی تخصای یدفتاه
به بخش ان ژی و آب بدزیادفتی تخصای یدفتاه باه بخاش
ان ژی بد در نظ گ فتن تلفد تحویل آب به بخش ان ژی ،و
مخ ج رس نیدز بخش ان ژی به آب مای شاود راه حدصال
ض ب واحد آب مورد نیدز ب ای تولیاد ها واحاد انا ژی در
نیدز ان ژی ،ره بدید تولید شود ،به دست میآید .نیدز انا ژی
نیز شدمل مجموع نیدز ان ژی بخش اجتمادعی ،نیادز انا ژی
بخش غذا و نیدز ان ژی بخش آب میشاود T .نشادندهنادۀ
دورههدی زمدنی است.
∑
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(

)

∑

()31

شدخ قدبلیت اطمینادن رادرب با ای بخاش غاذا باه
صور رابطۀ  32در نظ گ فته میشود .مخ ج رسا نیادز
غذایی در ه دوره است ره بدید ت مین شود.
()32

∑

()33
شدخ قدبلیات اطمینادن رادرب با ای بخاش تا مین
سوخت به صور رابطۀ  34است ره صور رسا  ،تا مین
سوخت انجدمگ فته با ای ها دو نی وگاده و مخا ج رسا ،
حدصل ض ب نیدز ان ژی ره بدید تولید شود و متندسب بد آن

شدخ قدبلیت اطمیندن ردرب ب ای بخش تولید انا ژی
به صور رابطۀ  33محدسبه مایشاود راه صاور رسا ،
ان ژی تولیدی ه دو نی وگده بد در نظ گ فتن تلفد شبکۀ
توزیع و مخ ج رس نیدز ان ژی است ره بدید ت مین شود.
)

ت ا مین سااوخت صااور گی ا د ،در مقاادار واحااد سااوخت
حملشده ب ای تولید واحد ان ژی است .با ای اعمادل نیادز
حدارث ی در بخش ان ژی از ض یب انا ژی حمالشاده در
نی وگده بد سوخت گدز طبیعی استفدده شده است.
∑

()34
شدخ اطمیندن رلی ب ای بخش آب مطدبق رابطۀ 35
بوده ره میدنرینی از شدخ هدی قدبلیت اطمیندن رادرب در
بخشهدی مختل ،آب شدمل آب تخصیصی به بخش غاذا و
ان ژی است ره شدمل دو بخش میشود.
()35
شدخ اطمیندن رلی ب ای بخش غذا به صور رابطاۀ
 36است ره چون بخش غذا ،فق یک بخش است ،مقادار
آن ب اب شدخ قدبلیت اطمیندن ردرب در بخش غذاست.
()36
شدخ اطمیندن رلای با ای بخاش تولیاد انا ژی باه
صور رابطۀ  37است.
()37
شدخ اطمیندن رلی ب ای ت مین سوخت نیاز مطادبق
رابطۀ  32است.
()32

(

∑

رویکرد بهینهسازی

ام وزه در بسیدری از مسدئل ب ای اتخدذ تصمی هدی درست
و در نظ گ فتن و پوشش محدودیت و شا وط مختلا ،از
ابزارهدی بهینهسدزی استفدده میشود تد از بین جاوابهادی
مختل ،بتوان بهت ین حدلت را پیدا ر د .رتدبنی و عطادیی
آشتیدنی [ ]15طی پژوهشای ،روش بهیناهسادزی پیوساتۀ
جدمعۀ مورچههد را یکای از روشهادی موفاق بهیناهسادزی
مع فی ر دند ره توانسته است جوابهدی بهت ی نسبت به
سدی الروریت هد ،در رندر تنظیماد ساددۀ آن ،ارائاه دهاد.
این روش الهدمگ فته از پیدا ر دن روتدهت ین مسی رسیدن
به غذا توس مورچههدست .مورچههد مسی هدی تصددفی را
ب ای پیدا ر دن غذا طی ر ده و در مسی شادن با ای پیادا
ر دن غذا از خود مددهای به ندم ف ومون ت شا میرنند .باد
رفت و ب گشت روی مسی رسیدن به غذا ،میازان ف وماون
روی آن بیشت می شود و سدی مورچاههاد نیاز باد ب خاورد
تصددفی به این مسای  ،آن را انتخادب مایرنناد .ف وماون
خدصیت تبخی شوندگی دارد و مسی هدی بد درصد ف وماون
بیشت به معندی روتده بودن آن مسی است .ایدۀ اصالی در
سدختدر حل الروریت بهینهسدزی جدمعۀ مورچههد ،انتخادب
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احتمدلی جوابهد ،مبتنی ب ف ماون اسات .از ایانرو ،تادبع
چردلی احتمدل ب ای تعیین اطالعد ف ومون و بهروزرسدنی
آن بد توجه به بهت ین جواب ه نسل استفدده میشاود .در
تحقیق حدض نیاز از هماین الراوریت با ای بهیناهسادزی
مسئله ،در محی ن مافزار ریدضای متلاب اساتفدده خواهاد
شااد .جزئیااد بیشاات در مااورد الرااوریت ایاان روش ،در
پژوهش رتدبنی و عطدیی آشتیدنی [ ]15در دست س است.
مطالعۀ موردی

در تحقیق حدض ب ای مدلسدزی پیوند آب – انا ژی – غاذا
از یک منطقۀ مطدلعدتی ره ب گ فته از ژاناگ و وسالینوو []3
است ،استفدده میشود و تعمی هدی الزم ب ای پوشش ماوارد
و الزامد مد نظ در این مطدلعه مد نظ ق ار مایگیا د .ایان
منطقه شدمل بخش تولیاد انا ژی ،تولیاد غاذا و بخاش آب
میشود ره بد ه در ارتبادط هساتند و باه ها وابساتهاناد.
بخش تولید ان ژی این منطقه ،شدمل دو نی وگده تولید ان ژی
شدمل نی وگده گدز طبیعی و زغدلسنگ میشود راه از منادبع
آب سطحی ،آب زی زمینی ،آب بدزیدفتی نیدزهدی آبی خود را
ت مین میرنند .در منطقۀ یددشاده منادبع آبای در دسات س
شدمل آب سطحی ،زی زمینی و بدزیدفتی میشود .تا مین آب
ب ای بخش غذا در منطقه از مندبع آب زی زمینای و ساطحی
انجدم میگی د و به دلیل مالحظد ایمنی سالمت انسادنهاد
از آب بدزیاادفتی در تولیااد غااذا اسااتفدده نشااده اساات .ب ا ق
تولیدی ه در بخش غذا و آب و ه در بخش نیدز اجتمدعی
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استفدده میشود .رابطۀ بین آب و ان ژی دوط فه اسات و باه
همدیر وابستهاند ،ولی رابطۀ باین آب و غاذا و رابطاۀ باین
ان ژی و غذا یکط فه بوده و فق بخش غاذا وابساته باه دو
بخش دیر است.
ب ای پیددهسدزی رویک د توسعهیدفته در مطدلعۀ حدضا ،
مقددی جدول  2ره م بوط به بخشهدی آب ،ان ژی ،غاذا و
هزینههدی ندشی از تولید و خسادر هادی محای زیساتی
است ،استفدده شده است .در ستون م باوط باه مقاددی  ،در
سه دورۀ زمدنی پنجسدله به مقددی اشدره شده است .مقاددی
م بوط به پدرامت  ،jمقددی در ه نی وگده است .در تحقیاق
حدض  13متغی تصمی در ه دورۀ زمدنی وجاود دارد راه
باد احتسادب ساه دوره ،در مجماوع در تحقیاق حدضا 39
متغی تصمی محدسبه شد.
ب ای ب آورد شدخ قدبلیت اطمیندن ،بدید مقدار نیدز از
ه بخش (به طور مثدل بخش آب) در بخش دیر (به طاور
مثدل بخش غذا) محدسبه شود .ب ای تعیین مقدار نیدزهد در
ه یک از بخشهد ،نیدز ه بخش در میزان نیدز واحد ض ب
شده تد نیدز م بوط به آن بخش تعیاین شاود .در جادول 3
مقدار نیدز ه بخش در بخش دیر محدسبه شده است.
حدود تع ی،شده ب ای ه دو مسائلۀ بهیناهسادزی باه
صااور جاادول  4در نظا گ فتااه شااد .از آنجااد رااه هماۀ
متغی هد مثبت در نظ گ فته شدهاند ،بنادب این حاد پادیین
آنهد صف در نظ گ فته شد.

جدول  .2پارامترهای استفادهشده در مدل
توضیح

مقادیر سه دورۀ زمانی

واحد

پارامتر
SY

حدارث مقدار آب زی زمینی قدبل ب داشت

1/129 1/121 1/174

میلیدرد مت مکعب

ASW

حدارث مقدار آب سطحی در دست س

1/121 1/114 1/112

میلیدرد مت مکعب

ARW

حدارث مقدار آب بدزیدفتی در دست س

1/114 1/112 1/19

میلیدرد مت مکعب

AV

مقدار زغدلسنگ و گدز طبیعی در دست س

 225 265 241نی وگده بد سوخت زغدلسنگ
 129 117 115نی وگده بد سوخت گدز طبیعی

پتدژول

ESC

هزینۀ متوس ت مین زغدلسنگ و گدز طبیعی

 2/26 3/17 3/22نی وگده بد سوخت زغدلسنگ
 4/73 4/92 5/26نی وگده بد سوخت گدز طبیعی

میلیون دالر ب پتدژول

هزینۀ ت مین آب زی زمینی ب ای تولید غذا

1/52 1/64 1/75

دالر ب مت مکعب

هزینۀ ت مین آب سطحی ب ای تولید غذا

1/59 1/62 1/9

دالر ب مت مکعب

هزینۀ ت مین آب زی زمینی ب ای تولید ان ژی

 1/55 1/66 1/79نی وگده بد سوخت زغدلسنگ
 1/46 1/52 1/69نی وگده بد سوخت گدز طبیعی

دالر ب مت مکعب

هزینۀ ت مین آب سطحی ب ای تولید ان ژی

 1/42 1/52 1/73نی وگده بد سوخت زغدلسنگ
 1/55 1/7 1/23نی وگده بد سوخت گدز طبیعی

دالر ب مت مکعب

هزینۀ ت مین آب بدزیدفتی ب ای تولید ان ژی

 1/1 1/15 1/19نی وگده بد سوخت زغدلسنگ
 1/14 1/12 1/23نی وگده بد سوخت گدز طبیعی

دالر ب مت مکعب

نیدز غذایی

67111 7111 75111

تن

DF
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ادامۀ جدول  .2پارامترهای استفادهشده در مدل
توضیح

مقادیر سه دورۀ زمانی

واحد

DE

نیدز ان ژی

115 115 126

پتدژول

پارامتر
CFO

هزینۀ تولید غذا

149/5 165/5 121

دالر ب تن

FC

هزینۀ ثدبت به هب داری از نی وگده

 65 65 65نی وگده بد سوخت زغدلسنگ
 75 75 75نی وگده بد سوخت گدز طبیعی

میلیون دالر

PC

متوس هزینۀ به هب داری ب ای تولید ان ژی

 1/16 1/12 1/22نی وگده بد سوخت زغدلسنگ
 1/52 1/55 1/52نی وگده بد سوخت گدز طبیعی

میلیون دالر ب پتدژول

CFA

هزینۀ جلوگی ی از انتشدر  CO2در بخش غذا

11/2 11/9 13/1

دالر ب تن

FF

واحد  CO2منتش شده در بخش غذا

1/42 1/42 1/42

تن ب تن

CEA

هزینۀ جلوگی ی از انتشدر  CO2در بخش ان ژی

12/6 14/5 16/2

دالر ب تن

FE

مقدار سوخت حملشده ب ای تولید ان ژی

 3/2 3 2/2نی وگده بد سوخت زغدلسنگ
 2/6 2/4 2/3نی وگده بد سوخت گدز طبیعی

پتدژول

CC

واحد  CO2منتش شده در بخش ان ژی

261/13 254/29 247/12

میلیون ریلوگ م ب
پتدژول

TMCC

حدارث  CO2قدبل انتشدر

15/2

میلیون تن

مقدار ان ژی تخصیصی به بخش تولید غذا

2/52 2/64 2/75

گیردژول ب تن

1/23 1/25 1/27

پتدژول

مقدار ان ژی تخصی دادهشده به بخش آب

1/94 1 1/13

ژول ب مت مکعب

به بخش غذا

حدارث ان ژی قدبل تخصی

به بخش آب

1 1/15 1/25

پتدژول

مقدار رود مص فی در تولید غذا

129

تن ب تن

حدارث ان ژی قدبل تخصی

خسدر محی زیستی ایجددشدۀ ندشی از مص ف رود

1/77

دالر ب تن

مقدار آفترش مص فی در تولید غذا

1/14

ریلوگ م ب تن

خسدر محی زیستی ایجددشدۀ ندشی از مص ف
آفترش

1/77

دالر ب تن

EDD

خسدر ندشی از ب داشت آب زی زمینی

1/11111

دالر ب مت مکعب

RSW

خسدر ندشی از ب داشت از آب سطحی

1/1115

دالر ب مت مکعب

WF

نیدز آبی ب ای تولید غذا

2497 2562 2631

مت مکعب ب تن

ϕ

میدنرین بدزده نی وگدههد در جلوگی ی از انتشدر CO2

 1/2نی وگده بد سوخت زغدلسنگ
1/25نی وگده بد سوخت گدز طبیعی

درصد

ψ

تلفد شبکۀ انتقدل ب ق

1/13

درصد

δ

تلفد آب تحویلشده به بخش غذا

1/15

درصد

µ

تلفد آب تحویلشده به نی وگده

 1/1نی وگده بد سوخت زغدلسنگ
 1/15نی وگده بد سوخت گدز طبیعی

درصد

α

مقدار آب مورد نیدز ب ای تولید واحد ان ژی

 346992نی وگده بد سوخت زغدلسنگ
 462665نی وگده بد سوخت گدز طبیعی

مت مکعب ب پتدژول

جدول  .9نیاز بخشهای پیوند آب – انرژی  -غذا
نیاز

دورۀ اول

دورۀ دوم

دورۀ سوم

آب زی زمینی ب ای تولید غذا (میلیدرد مت مکعب)
آب سطحی ب ای تولید غذا (میلیدرد مت مکعب)
آب زی مینی ب ای تولید ان ژی (میلیدرد مت مکعب)
آب سطحی ب ای تولید ان ژی (میلیدرد مت مکعب)
آب زی زمینی ب ای تولید ان ژی (میلیدرد مت مکعب)
آب سطحی ب ای تولید ان ژی (میلیدرد مت مکعب)
آب بدزیدفتی ب ای تولید ان ژی (میلیدرد مت مکعب)

1/16
1/16
1/14
1/14
1/14
1/14
1/14

1/12
1/12
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15

1/197
1/197
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16

سوخت موردنیدز ب ای تولید ان ژی در نی وگدههد (پتدژول)

115

115

126

غذای مورد نیدز (تن)

67111

71111

75111
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جدول  .3حد باال و پایین متغیرهای تصمیم
دورۀ اول

متغیر مد نظر
(پتدژول)
(پتدژول)
(مت مکعب)
(مت مکعب)
(مت مکعب)
(مت مکعب)
(مت مکعب)
(تن)

دورۀ سوم

دورۀ دوم

حد پایین

حد باال

حد پایین

حد باال

حد پایین

حد باال

ب ای نی وگده بد سوخت زغدلسنگ
ب ای نی وگده بد سوخت گدز طبیعی
ب ای نی وگده بد سوخت زغدلسنگ
ب ای نی وگده بد سوخت گدز طبیعی
ب ای نی وگده بد سوخت زغدلسنگ
ب ای نی وگده بد سوخت گدز طبیعی
ب ای نی وگده بد سوخت زغدلسنگ
ب ای نی وگده بد سوخت گدز طبیعی
ب ای نی وگده بد سوخت زغدلسنگ
ب ای نی وگده بد سوخت گدز طبیعی

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

91
31
225
21
129×116
121×116
129×116
129×116
121×116
121×116
113×116
113×116

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21
51
241
114
121×116
113×116
121×116
121×116
113×116
113×116
112×116
112×116

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

91
51
241
115
174×116
112×116
174×116
174×116
112×116
112×116
91×116
91×116

-

1

67111

1

71111

1

75111

نتایج و بحث
ب ای صحتسنجی مدل ،مقدیسهای بین نتدیج بهدستآمده
از الرااوریت بهینااهساادزی جدمعااۀ مورچااههااد و نتاادیج
بهدست آمده از پاژوهش ژاناگ و وسالینوو [ ]3در شا ای
پدیۀ مدل و بدون اعمدل تعمی هدی این مطدلعه ،انجادم شاد
تد صحت مدل توسعه دادهشده در مطدلعۀ حدضا از ط یاق
نزدیک شدن به جوابهدی مطلق ارزیدبی شود .همادنطاور
ره در شکل  2مشخ است ،مدل تد حد زیاددی توانساته
است نقدط حدی را پوشش دهد .ب ای ب رسی میزان ب آورد
میزان تطدبق بین مطدلعۀ حدضا و نتادیج پاژوهش ژاناگ و
وسلینوو [ ]3از پدرامت میزان همبستری 1استفدده شاد .در
این حدلت مقدار همبستری ب اب  1/976به دست آماد راه
مقدار قدبل قبولی است ره به معندی صاحت مادل توساعه
دادهشده و تواندیی آن در یدفتن جوابهدی مد نظ و پی وی
از رفتدر مسئله است و میتواند ب ای اهداف مطدلعاۀ حدضا
استفدده شود.
حداقلسازی هزینهها

در توسعۀ مدل ،تلفد شبکۀ انتقدل و خسدر هدی محای
زیستی مد نظ ق ار گ فته است .ب ای مشخ شدن تا ثی
این دو تغیی در مادل ،هزیناههادی سیسات در دو حدلات
یددشده مد نظ قا ار گ فات .در شاکل  3میازان تغییا ا
1. Correlation

هزینۀ بخشهدی سیست در نتیجاۀ اضادفه را دن ایان دو
تغیی مشخ شده است.
بد توجه به شکل  ،3در حدلت اعمادل خسادر محای
زیستی ،افزایش هزیناه در هماۀ بخاشهاد باهجاز بخاش
خسدر محی زیستی صف بوده و فق هزینههدی بخاش
خسدر محی زیستی تغیی را ده اسات ،ولای در حدلات
افزودن تلفد شبکۀ انتقدل ب ق ،به دلیل ردهش در میازان
ب ق در دست س ،میزان تولید ان ژی و متندسب بد آن میزان
ت مین گدز و زغدل سنگ ب ای تولید ان ژی ،افزایش یدفتاه و
سبب افزایش هزینههدی ایان دو بخاش مایشاود .میازان
تغیی ا هزینه بخشهدی مختل ،به صور جدول  5است
ره در بخش خسدر محای زیساتی شادهد افازایش 4/7
درصدی فق در بخش خسدر محی زیساتی باوده و در
بقیۀ بخشهد تغیی ی در متغی تصمی هد ایجدد نشده است.
ولی بد اعمدل تلفد و افزایش تولید در بخش تولید انا ژی،
هزینۀ بخش ت مین سوخت  4/5درصد رشد داشته و هزینۀ
ت مین آب ب ای استفدده در بخش تولید انا ژی  1/1درصاد
افزایش یدفته است .افزایش تولید ان ژی هما اه باد افازایش
انتشدر گدزهدی گلخدنهای بوده ره سبب رشد  5/7درصادی
در هزینههدی این بخش شده است.
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شکل  .2صحتسنجی مدل توسعهیافتۀ مبتنی بر الگوریتم بهینهسازی جامعۀ مورچهها

شکل  .9مقایسۀ میزان افزایش هزینهها در بخشهای مختلف سیستم
جدول  .3تغییرات هزینۀ بخشهای سیستم در حالت اعمال تلفات شبکۀ توزیعی و خسارت محیط زیستی
هزینه

خسارت محیط زیستی

تلفات سیستم و خسارت محیط زیستی

میزان تغیی هزینۀ تولید غذا ()%
میزان تغیی هزینۀ ت مین سوخت ()%
میزان تغیی هزینۀ تولید ان ژی ()%
میزان تغیی هزینۀ ت مین آب ()%
میزان تغیی هزینۀ جب ان خسدر محی زیستی ()%

1/1
1/1
1/1
1/1
4/7

1/1
4/5
3/2
1/1
5/7

میزان تغیی هزینۀ رل ()%

1/1

4/3
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حداکثرسازی قابلیت اطمینان

حدارث سدزی قدبلیت اطمیندن ،سابب افازایش اساتفدده از
مندبع در دست س و افزایش تخصی هد ب ای رفع ها چاه
بیشت نیدزهد میشود .همین ام سبب افزایش هزیناههادی
سیست میشود و رشد هزینههد را به دنبدل دارد.
حدارث سدزی قدبلیت اطمیندن رشد  31/6درصادی در
ت مین نیدزهدی بخش آب و رشد  37درصدی در هزینههدی
ایاان بخااش را بااه دنباادل داشااته اساات .تغیی ا در مقاادار
هزینههدی بخشهدی سیسات در حادلتی راه تغییا ی در

927

قدبلیت اطمیندن آنهد رخ ناداده اسات ،از تولیاد و ع ضاه از
مندبع دیر و تغیی در متغی هدی تصمی ندشی میشود.
بخش ت مین سوخت بد وجاود عادم تغییا در میازان
قدبلیت اطمیندن ،افزایش  6درصادی در هزیناههاد را باه
دنبدل داشاته اسات راه باه دلیال تغییا مقادار متغیا
تصمی هد و ت مین سوخت بیشت ب ای نی وگده بد ساوخت
گدز طبیعای اسات .افازایش تولیاد انا ژی از نی وگاده باد
سوخت گدز طبیعی سبب رشد  2درصدی در بخش تولید
ان ژی نیز شده است.

شکل  .3میزان شاخص قابلیت اطمینان کلی

شکل  .3درصد افزایش هزینۀ بخشهای سیستم در حالت حداکثرسازی قابلیت اطمینان

نتایج تصمیمگیری بدون در نظر گرفتن پیوند بین اجزای
سیستم

در ایاان حدلاات ب ا ای ب رساای ت ثی گااذار بااودن پیونااد در
تصمی گی یهد و هزینۀ سیست  ،بخشهادی پیوناد حاذف
شده تد تصمی گی ی فقا ب اسادس یاک بخاش بدشاد .در
جدول  6درصد تغیی ا هزینۀ بخشهدی سیست و هزینۀ
رلی سیست بیدن شده است.

همدنطور ره از تغیی ا هزینههد در جدول  6مشخ
است ،حاذف پیوناد و در نظا گا فتن قسامتی خدصای از
سیست بهتنهادیی و تصامی گیا ی ب اسادس آنهاد ،در ها
حدلتی سبب افزایش هزینههدی سیست نسابت باه حدلات
پیوند شده است و در همۀ سندریوهدی در نظ گ فتهشاده،
حداقل در یک بخش شدهد افزایش هزینه بوده ره به دلیل
عدم ت ثی گذاری و عدم ت ثی پذی ی بخشهد از همادیر در
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هزینۀ سیست را میسدزد .امد در ارتبدط بد قدبلیت اطمینادن
در حدلت پیوند و غی پیوناد مایتاوان باه نتادیج جادول 7
م اجعه ر د.

حدلت حذف پیوند است و ه بخش بادون در نظا گا فتن
سدی بخشهد عمل میرند .پز میتوان گفات راه حدلات
پیوند ،بهینهت ین حدلت ب ای تصمی گی ی است و رمت ین

جدول  .3تغییرات هزینۀ بخشهای سیستم در حالت حذف پیوند

میزان تغیی هزینۀ تولید غذا ()%
میزان تغیی هزینۀ ت مین سوخت ()%
میزان تغیی هزینۀ تولید ان ژی ()%
میزان تغیی هزینۀ ت مین آب ()%
میزان تغیی هزینۀ جب ان خسدر
محی زیستی ()%
میزان تغیی هزینۀ رل ()%

حذف بخش

فقط بخش

حذف بخش

فقط بخش

حذف بخش

فقط بخش

غذا

غذا

انرژی

انرژی

آب

آب

1/1
14/5
4/5
19/2

1/1
14/5
4/5
19/2

1/1
14/5
1/1
1/1

1/1
1/1
1/1
15/7

1/1
1/1
1/1
15/7

1/1
14/5
1/1
1/1

2/5

2/5

1/3

1/1

1/1

1/3

11/2

11/2

9/4

1/7

1/7

9/4

جدول  .7تغییرات قابلیت اطمینان کلی بخشهای سیستم در حالت حذف پیوند
فقط بخش

حذف بخش

فقط بخش

حذف بخش

فقط بخش

غذا

انرژی

انرژی

آب

آب

1

-24

1

-24

-24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

حذف بخش غذا
میزان تغیی شدخ اطمیندن رلی ب ای
بخش آب ()%
میزان تغیی شدخ اطمیندن رلی ب ای
بخش ت مین سوخت ()%
میزان تغیی شدخ اطمیندن رلی ب ای
بخش غذا ()%
میزان تغیی شدخ اطمیندن رلی ب ای
بخش تولید ان ژی ()%

در حدلاات حااذف پیونااد ،تغیی ا ا قدبلیاات اطمیناادن
بخشهد نسبت به حدلت پیوند ،ید بیت ثی باوده یاد رادهش
یدفته است .پز میتوان نتیجاه گ فات راه حدلات پیوناد،
عملک د بهت ی نسابت باه سادی حدلاتهاد از خاود نشادن
میدهد.
نتیجهگیری
در تحقیق حدض از یک مدل شبیهسدزی  -بهینهسدزی باه
منظور بهینه ر دن مقددی تولید و تخصی در بخشهادی
آب ،ان ژی و غذا به منظور حداقلسدزی هزینه سیسات باد
در نظ گ فتن خسدر هدی محی زیستی و حدارث سادزی
قدبلیت اطمیندن در محدودۀ مطدلعدتی مد نظ استفدده شد.
از مدل ریدضی پیوند آب  -ان ژی  -غذا به جدی بستههادی
ن مافزاری ب ای شبیهسدزی منطقاه اساتفدده شاد و بخاش

محی زیستی آن توسعه پیدا ر د تد رفتدر بخشهدی پیوند
در این حدلت ارزیدبی شود .از مفهاوم قدبلیات اطمینادن باه
منظور میزان ت مین نیدزهد استفدده شد و باد حدارث سادزی
این مفهوم میزان پتدنسیل توسعۀ منطقاه ارزیادبی شاد .در
حدلت حداقلسدزی هزینۀ سیست  ،نتدیج نشدندهنادۀ ایان
است ره در نظ گ فتن خسدر هدی محی زیستی فق به
افزایش  4/7درصدی هزینۀ بخش خسدر محی زیستی و
افزایش  1درصدی هزینۀ رلی سیسات منجا مایشاود و
ت ثی ی در متغی هدی تصمی ندارد .ولی اعمدل قیاد تلفاد
شبکۀ توزیاع ،سابب افازایش  3/2درصادی هزیناۀ تولیاد
ان ژی 4/5 ،درصدی هزینۀ تا مین ساوخت 1/1 ،درصادی
هزین اۀ بخااش آب 5/7 ،درصاادی هزین اۀ خساادر بخااش
محی زیستی و  4/3درصدی هزینۀ رلی سیست شاد .در
حدلت حدارث سدزی قدبلیت اطمیندن ،رشد  31/6درصاد در
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بخش ت مین آب رخ داده و سدی بخشهد در حدلت حدارث
 نتدیج بهدساتآماده از حاذف.مقدار قدبلیت اطمیندن بودند
 نشدندهندۀ افزایش هزیناۀ بخاشهادی سیسات در،پیوند
حدلت حداقلسدزی هزیناه و رادهش قدبلیات اطمینادن در
حدلت حدارث سدزی قدبلیت اطمیندن بخاشهادی سیسات
هستند ره خود دلیلی ب ای تا ثی مثبات در نظا گا فتن
 ایان مادل ریدضای تصامی.پیوند آب – ان ژی – غذاست
 را دارد و امکادن،پتدنسیل افزودن مسدئل و مبدحث مختلا
 را دارد و،ب رسی آثادر تصامی هاد و سیدساتهادی مختلا
 غذا-  ان ژی-  را در رندر پیوند آب،میتوان مفدهی مختل
، مایتاوان آن را در منادطق مختلا، همنناین.اضدفه ر د
 در دست س باودن منادبع مصا فی،رشور بد ش ای مختل
.پیددهسدزی ر د
منابع
[1]. Ghafoori Kharanagh S, Banihabib M, Javadi S.
challenges and solutions for the groundwater
governance in Yazd-Ardakan plain using
DPSIR. Iranian Journal of Ecohydrology. 2019;
4: 1029-1043. [persian]
[2].Zhang C, Chen X, Li Y, Ding W, Fu G. Waterenergy-food nexus: concepts, questions and
methodologies. Journal of Cleaner Production.
2018; 195: 625-639.
[3].Zhang X, Vesselinov VV. Integrated modeling
approach for optimal management of water,
energy and food security nexus. Advances in
Water Resources. 2017; 101: 1-10.
[4].Zhang J, Campana J, Yao PE, Zhang T,
Lundblad Y, Melton A, et al. The water-foodenergy nexus optimization approach to combat
agricultural drought: A case study in the United
States. Applied Energy. 2017: 1-16.
[5].Yuan KY, Lin YC, Chiueh PT, Lo SL. Spatial
optimization of the food, energy, and water
nexus: A life cycle assessment-based approach.
Energy Policy. 2018; 119: 502-514.
[6].Uen TS, Chang FJ, Zhou Y, Tsai WP. Exploring
synergistic benefits of water-food-energy nexus

