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 چکیده

از ملزومات توسعه پایدار است. با توجه به محدود بودن منابع آب تجدیدپذییر   و پایداری آب مخازن با سه شرط اساسی، برابری، کارآمدی تخصیص
ها و نیز افزایش تقاضا برای آب در مصارف مختلف )کشاورزی، شرب، صنعت و محیط زیسذت  در ارذر افذزایش جتعیذت و نیذز      در سطح حوضه رودخانه

سازی جهت  های مختلف بهینهصیص منابع آب افزایش یافته است. این امر لزوم توجه به روشرقابت بر سر استفاده از منابع، ضرورت توجه به مباحث تخ
خصوص دو کند. بنابراین در پژوهش حاضر سعی شد تا مدلی ارایه گردد که بتواند معیارهای مختلف تخصیص آب بهتخصیص منابع آب را دو چندان می

در کنار آن معیارهای مختلف زیست محیطی رعایت گردد. در حوضذه آبریذز مذورد مطالعذه، رودخانذه      معیار اساسی عدالت و کارایی در نظر گرفته شود و 
میلیذون   54باشد مخزن سد جدید گیوی بذا حجذن نرمذال     اوزن میهای اصلی رودخانه قزل کیلومترمربع از زیر حوضه 600با مساحت حدود  گیوی چای

که شبکه آبیاری سد مزبور احداث نشده و جزئیات تخصیص مخزن سد فعال مشخص نیست در اینمترمکعب در این حوضه واقع شده است و با توجه به 
های کشاورزی و صنعت در منطقه و هتچنین نیازهای شذرب در حذال    دست سد میکور و با توجه به پتانسیلاین مطالعه سعی شد با بررسی اراضی پایین

سعه پایدار منطقه کتکی شایان توجه نتاید. خروجی مدل به ازای ضرایب مختلف برای توابع هذدف)  ساله، مدلی ارایه گردد که به تو 20حاضر و در افق 
روش  سود و عدالت  بدست آمد و نتایج با افزایش ضریب تابع سود و کاهش ضریب تابع عدالت )تابع جینذی  نشذان داده شذد. در نهایذت بذا اسذتفاده از      

AHP دهد ضرایب توابذع  ل بهینه و نتیجه ضرایب توابع سود و عدالت بهینه محاسبه گردید. نتایج نشان میو بدست آوردن ماتریس مقایسات زوجی، مد
 ترین حالت خواهد بود و یک نقطه بهینه سراسری است.  به ترتیب برای توابع سود و عدالت بهینه4/0و6/0هدف )
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 مقدمه

افزایش تقاضای آب کشذاورزی   1رشد جتعیت و رشد اقتصاد سبب
آب باید بدانند چه   کنندههای مختلف مصرفو شهری شده است. گروه

شذان در دسذترخ خواهنذد    هذای  مقدار آب برای تخصیص در فعالیذت 
کنندگان باید بدانند چه مقذدار آب وعذده داده   چنین مصرفداشت. هن
وم آب را ها متکن است تامین نشود تا بتوانند در صورت لزشده به آن

های خود را کاهش دهند تر تهیه کرده و یا توسعه فعالیتاز منبع گران
هذایی بذرای تذامین آب شذهری و کشذاورزی بذه وسذیله        و یا سیاست

 ای برای آینده گرفته شود.سازمان آب منطقه

مسئله تخصیص منابع آب، به صورت بیشینه شذدن ارزش سذود    
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های  براساخ سیاست گیاری شود.خالص مورد انتظار سیستن ارایه می
تذرین اهذداف مذدیریت آب سذد گیذوی      ای، از مهنسازمان آب منطقه

باشد. اگر مقدار وعده داده کنندگان رقیب میتخصیص آب بین مصرف
شده در آینده رها شود سود خالص سیستن افزایش و اگذر رهذا نشذود    
 ضرر در سیستن رخ خواهد داد. اما مدیریت منابع آب بذه علذت وجذود   

ای اسذت. بذه   عدم قطعیت شدید در پارامترها، دارای سیسذتن پیچیذده  
دیگر سخن نوعی پیچیدگی ذاتی و عدم قطعیت در مدیریت منابع آب 
در دنیای واقعی وجود دارد که سبب شده است حذل مسذایل آب یذک    

  .(Maqsood et al., 2005)گام فراتر و دشوارتر از سایر مسایل باشد 
هذای   تخصیص بهینه منابع آب در سذال های مختلفی جهت مدل

اخیر مطرح شده و هرکدام با توجه به نیاز شدید مدیران منذابع آب بذه   
هذای مختلذف    سذازی پیچیذدگی  اند با سادهیک مدل بهینه سعی کرده

یذک   مدلی ساده و در عین حال سودمند ارایه نتایند. چن و هتکذاران 
ها با ترکیذب  آن مدل تخصیص آب تحت عدم قطعیت طراحی کردند.
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ریذذزی ای و روش برنامذذهریذذزی تصذذادفی چنذذد مرحلذذهمذذدل برنامذذه
ای، مذدلی را توسذعه دادنذد کذه بتوانذد عذدم قطعیذت        پارامترهای بازه

رضذذوی  (Chen et al., 2017)پارامترهذذای ورودی را لحذذاد کنذذد 
هذای  ارزیابی اسذتراتژی "با ارایه مقاله ای با عنوان  طوسی و هتکاران

 "F-ANPحوضه آبریز با اسذتفاده از روش هیبریذدی    مدیریت آب در
های آبریذز بذا در نظذر     بندی حوضهبه طراحی متدولوژی جهت اولویت

ها گرفتن معیارهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتتاعی پرداختند. آن
هذای   حوضه آبریز در ایران بذه نذام   5بندی این روش را جهت اولویت

ها از مزایای رود به کاربردند. آنزایندهرود، نامک و ارومیه، اترک، سفید
اصلی روش مورد استفاده را در نظر گرفتن عذدم قطعیذت پارامترهذا و    

هو و هتکذاران   .(RazaviToosi., 2016)متغیرهای تصتین دانستند 
مدل تخصیص آب بر پایه معیارهای عدالت، کارآمدی و پایداری برای 

ها بذا اسذتفاده   ردند. آنحوضه آبریز کوجیانگ در کشور چین طراحی ک
مقادیر بهینه این مدل را که هر سه   CP)ریزی سازشی از روش برنامه

عنذوان  ها از ضریب جینی بذه کند پیدا کردند. آنمعیار فوق را ارضا می
شاخص عدالت استفاده کردند. در این مدل رهاسازی یک مقذدار دبذی   

پایذداری  پایه به عنوان تخصیص زیست محیطی به عنذوان شذاخص   
مدل تخصیص آب در نظر گرفته شد و بعد از اجرای مدل و مشذخص  

های مختلف شامل شرب، صنعت،  کنندهشدن میزان تخصیص مصرف
سذنجی مذدل   کشاورزی و زیست محیطی آنذالیز حساسذیت و صذحت   

 .(Hu et al., 2016)انجام شد 
مدل تخصذیص آب آبیذاری   "ای با عنوان لی و هتکاران در مقاله

را در پاسخ بذه پیچیذدگی    ILFIWAمدل  "تحت عدم قطعیتکارآمد 
توسعه خطا در برآورد عتلکرد محصوالت، نوسان عناصر هیدرولوژیکی 
در برابر تغییر سود اقتصادی، در سیستن آبیاری توسعه دادند. این مدل 

سازی چنذد معیذاره تخصذیص بذود کذه      قادر به حل کتی مسئله بهینه
ی سود، میزان آب مصرفی را بهینذه کنذد.   تواند در برابر حداکثرساز می

های متغیر و پارامترها  تواند عدم قطعیتهتچنین مدل معرفی شده می
و توابع مورد استفاده را بیان کند. پتانسیل کاربردی بودن مدل طراحی 

 .(Li et al., 2016)غربی چین بررسی شد شده در حوضه شتال
هذای   گزینذه  AHPبا اسذتفاده از روش    1391)جهادی و هتکارن 

بنذذدی کردنذذد. ای را رتبذذه پیشذذنهادی طذذرح انتقذذال آب بذذین حوضذذه
ای به لحاد اهتیت و حساسیت زیاد و  های انتقال آب بین حوضه طرح

هایی هستند که با مناقشات  گستردگی مناطق تحت تاریر از جتله طرح
عدالت اجتتای  اند. رعایت اصول جامع مدیریت منابع آبزیادی مواجه

هذا امذری    گیری در مورد این طرحو حفاظت محیط زیست، در تصتین
ناپییر است. با توجه به تنوع و پیچیذدگی فذراوان در   ضروری و اجتناب

گیذری چنذد معیذاره    های تصتینمعیارهای تعیین شده استفاده از روش
امری کامال ضروری است. بنابراین در این مطالعه روش تحلیل سلسله 

 راتبی به عنوان ابزاری کارآمد به حل این مشکل پرداخته است.م
رودی و هتکاران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی روشی بذرای  

تخصیص آب حوضه آبریذز رودخانذه تذامکو کشذور انذدونزی طراحذی       
کننذدگان آب  های اجتتاعی استفاده ها با در نظر گرفتن جنبهکردند. آن

ها، بیذان کردنذد کذه ارزیذابی     رکنش بین آنو فیزیکی منابع آب و اند
های اکولوژیکی منطقی  روابط بین این دو جنبه، در نظر گرفتن دیدگاه

کننذدگان،  هذای اجتتذاعی اسذتفاده    باشد. هتچنین بسیاری از جنبهمی
گذردد، نبایذد نادیذده    های فیزیکی منابع آب اجذرا مذی   زمانی که برنامه

که تغییر در الگوی تقاضا و عرضذه  گرفته شود. نتایج حاکی از آن بود 
کننذدگان آب بوجذود مذی آورد    حوضه رودخانه چالشذی، بذین اسذتفاده   

(Rudi et al., 2009). 
بذه   AHPبا توجه به منابع مورد مطالعه مشخص شد که از روش 

سازی چنذد معیذاره    بندی اولویت تخصیص و از روش بهینهمنظور رتبه
رسد استفاده از ولیکن به نظر میدر مسئله تخصیص آب استفاده شده 

سازی ریاضی سازی چند معیاره بتواند مدلدر فرآیند بهینه AHPروش 
در این مقاله با استفاده  صورت گرفته را به شرایط بهینه نزدیکتر نتاید.

چنذد معیذاره    از روش مقایسات زوجی در فراینذد تحلیذل کتذی مذدل    
به شد و ضرایب تخصیص آب سد مخزنی گیوی، خروجی بهینه محاس

تابع سود و تابع برابری )ضریب جینی  به کتک آن محاسبه گردید. در 
واقع رسیدن به یک مدل تخصیص آب پایدار و کارا جزو اهداف اصلی 

 این پژوهش است.
 

  هامواد و روش

 های مورد مطالعهمعرفی حوضه و داده
حوضه مورد مطالعه سد گیوی است که بذر روی رودخانذه گیذوی    

و پس از اتصال شاخه آرپاچای قرار دارد که مختصات جغرافیایی چای 
عرض شذتالی اسذت. حوضذه     37 41 17طول شرقی  48 23 17آن 

باشد کذه  های رودخانه قزل اوزن می رودخانه گیوی چای از زیر حوضه
کیلومترمربذع دارد   600تا محل ساختگاه سذد گیذوی وسذعتی حذدود     

  .1)شکل 
 

 
 و اراضی تحت پوشش موقعیت سد مخزنی گیوی -1شکل 
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 5شذرقی شهرسذتان اردبیذل و    کیلذومتری جنذوب   78این سد در 
کیلومتری شرق شهرستان گیوی قذرار دارد. رودخانذه گیذوی چذای از     

داغ طذالش  هذای آق اوزن است کذه از کذوه  های رودخانه قزل سرشاخه
رعذی  هذای ف  گیرد. این رودخانه پذس از پیوسذتن شذاخه    سرچشته می

دست و آرپاچای در باالدست رودخانه بذه آن وارد  سنگورچای در پایین
جذذا بذذه دریذذای خذذزر اوزن شذذده و از آنحوضذذه آبریذذز رودخانذذه قذذزل

 10000پیوندد. هدف از احداث این سد تامین آب مورد نیاز حذدود   می
موقعیذت   2باشذد. در شذکل   هکتار از اراضی گیوی بذاال و پذایین مذی   

 سد مخزنی گیوی نشان داده شده است. جغرافیایی منطقه
 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه سد مخزنی گیوی -2شکل 

 
 وضعیت هیدرولوژی و هواشناسی

 ردخشک قرار داسرد و نیته ،منطقه مورد نظر در ناحیه کوهستانی
تی یهای دا. رودخانه گیوی از رودخانهاستهای سرد و دارای زمستان

تالش واقع در جنوب منطقه مذورد نظذر    های باشد که از کوه کشور می
 600گیرد. حوضه آبریز رودخانه گیوی مساحتی در حدود  سرچشته می
رر از ذوب بذرف و  است که دارای رژیذن آبذی عتذدتا متذ    اکیلومترمربع 

  .های سطحی استجریان
 

 های مورد مطالعهداده
سازی انجام شده دو زیر حوضه برای تخصیص آب مخزن در مدل

سد در نظر گرفته شد. زیر حوضذه اول حوضذه آبریذز گیذوی چذای و      
 حوضه دوم سنگورچای است. 

های مربوط به پتانسیل منابع آبی ایذن دو حوضذه از سذازمان    داده
اردبیل گردآوری شد و جهت محاسبه متوسط بارش ساالنه آب منطقه 

   از WSسایر منابع آبی قابذل استحصذال در حوضذه)    )محاسبه فاکتور
 استفاده شد. 1392-1389های آمار بارش سال

 Tenantبرای محاسبه میزان نیاز اکولوژیکی، زیر حوضه از روش 

(Tenant., 1976)    و جهت محاسبه میزان سود سذاالنه هذر یذک از 

 Divakerهذای کشذاورزی، شذرب و صذنعت از روش     کننذده مصرف

(Divaker., 2011) بینذی یذک واحذد    چنذین بذا توجذه بذه پذیش     هن
پتروشیتی در حوضه گیوی و یک واحذد شذهرک صذنعتی در حوضذه     
سنگور میزان حداقل و حداکثر نیاز آبی این صنایع از سازمان صنایع و 
معذذادن اسذذتعالم گردیذذد. نتذذایج محاسذذبات پارامترهذذای تخصذذیص و 

 .تآورده شده اس 1استعالمات صورت گرفته در جدول 
 

 چارچوب مفهومی مدل
دهذد.  فرآیند تخصیص آب را در قالب فلوچارت نشان می 3شکل 

بر اساخ این مدل کذل فرآینذد تخصذیص در شذش مرحلذه صذورت       
های مدل مشخص گردند. ایذن   گیرد. در مرحله اول بایستی ورودی می

انذد. مرحلذه دوم، مرحلذه    ها در جدول شذتاره یذک آورده شذده    ورودی
هدف بذر اسذاخ معیارهذای عذدالت و کذارایی اسذت. در       تدوین توابع 

مرحله سوم قیودات تخصیص مشخص شده و یک مدل تخصیص آب 
گردد. در مرحله بعد مدل تخصیص چند معیاره بر  چند معیاره کامل می

گذردد. در گذام بعذد ضذرایب     اساخ اوزان مختلف توابع هدف حل می
آمذد و در   توابع هدف بهینه بذه کتذک روش سلسذله مراتبذی بدسذت     

نهایت خروجی مدل تخصیص بذه ازای ضذرایب بهینذه توابذع هذدف      
 بدست آمد.

 
 گیری چند معیارهتصمیم

گیری قستتی از زندگی بشر است با این وجود اتخاذ یذک  تصتین
که هتواره شامل فاکتورهایی مختلف است تصتین مناسب به دلیل این

گیذری  تصذتین هتواره ساده نیست به عنوان مثال متکن اسذت یذک   
 شامل چند معیار باشد یا حتی شامل چند هدف باشد.

 

پارامترهای مدل تخصیص -1جدول  

𝜶𝒊
𝒍𝒐𝒔𝒔 

𝑾𝑺𝒊 

(𝑴𝑪𝑴) 
𝒛𝒊

𝒎𝒊𝒏 𝒛𝒊
𝒎𝒂𝒙 

AEB 

IND(ریال/m^3) 
AEB 

AGR(ریال/m^3) 

AEB 

DOM( ریال  /m^3) 
 

5./.  حوضه گیوی 197896/32 191985/60 273472/32 40 10 10 

8/.0  حوضه  سنگور 145557/12 155573/76 245227/20 30 10 8 

𝒅𝒊𝟏
𝒎𝒂𝒙 𝑑𝑖1

𝑚𝑖𝑛 𝑑𝑖2
𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑖2

𝑚𝑖𝑛 𝑑𝑖3
𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑖3

𝑚𝑖𝑛 
WECi

min 

(MCM) 
 

9 5 40 7 5 2 30/6  حوضه  گیوی 

5 2 30 3 2 1 7/4  حوضه سنگور 
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 مفهومی مدل مورد استفاده چارچوب -3شکل

 

های چند معیذاره  های اخیر معطوف به مدلتوجه محققین در دهه
(MCDMدر ایذن   هذای پیچیذده گردیذده اسذت.     گیری  برای تصتین

ها به جذای اسذتفاده از یذک معیذار سذنجش بهینگذی از        گیریتصتین
گیذری بذه دو   های تصتینمدلشود. چندین معیار سنجش استفاده می

و   MODMهای چند هدفذه )  شوند: مدلبندی میدسته عتده تقسین
هدفه به های چندکه مدل  به طوریMADMهای چند شاخصه )مدل

هذای چنذد   کذه مذدل  در حذالی  شذوند منظور طراحی به کار گرفته مذی 
 گردند.شاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر استفاده می

 است.   1مطابق رابطه  MODMش شکل ریاضی رو
optimize (f1(x), f2(x), … fk(x)) = F(x) 

𝑆. 𝑡: 𝑔𝑖(𝑥) {
≤
≥
=

 0; 𝑖 = 1,2, … , 𝑚                   (1)             

,f1(x))کذذه در آن توابذذع       f2(x), … fk(x))  توابذذع هذذدف و
𝑔𝑖(𝑥)    ایذن روش مشذهور بذه    . ها قیودات مسذئله هسذتندVector 

minimization problem    یذا بذه اختصذارVMP     اسذت. مذدل چنذد
  :2شود )رابطه صورت ماتریس تصتین گیری فرموله میشاخصه به

          x1 … xn 

A1

⋮
Am

(

r11 … r1n

⋮ … ⋮
rm1 … rmn

)                                   (2)        

  بذرای سذنجش   Attributeهذا )  معذرف شذاخص   هذا xکه در آن 
کذه از    Alternativeهذایی )  ها معرف گزینذه Aمطلوبیت هر گزینه و 
 باشد.قبل معلوم هستند، می

  در واقع Objectiveهدف ) گیری چند معیاره منظور ازدر تصتین
-جهت مناسب ریاضی برای بهینه شدن جهت یا جهاتی کذه تصذتین  

گیرنده نیاز به طراحی برای بهینه شذدن تصذتین خذود دارد و مقصذد     
(Objective   عبارت است از وضعیت مشخص در زمان و مکذان کذه  
گیرنده در صدد دسترسی به آن اسذت و بذا توجذه بذه ایذن دو      صتینت

1تعریف،راه حل بهینه
راه حلی است کذه موجذب بهینذه بذودن بذرای       

زمذان  ها  به طور هذن  هریک از توابع هدف )یا برای هریک از شاخص
سذازی چنذد معیذاره    های مختلفی برای حل مسایل بهینذه  بشود. روش

)اصذغر پذور،   ریزی سازشی اسذت  برنامهها روش وجود دارد یکی از آن
1389.  

                                                           
1- An Optimal Solution 

-- 

 

𝑨𝑾 
𝑨𝑬𝑩𝒊𝒋 

𝐝𝐢𝐣 

𝜶𝒊
𝒍𝒐𝒔𝒔 

𝑾𝑬𝑪𝒊
𝒎𝒊𝒏 

𝒛𝒊  

تعیی  ورودی های مدل: 

 

تدوی  توا   هد )  را ری و 

کارایی(  ر اسا  ورودی ها 

 

 
تدوی  قیودا  

 تخصیص

حل مدل تخصیص  ه ا ای 

 و   های مختل  توا   هد 

محاس ه ضرای  توا   هد   هینه  ه کم  روش 

سل له مرات ی و ضری  ت یی  

 

 روجی مدل تخصیص  ه ا ای ضرای  

  هینه توا   هد  محاس ه شده
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   AHPروش 
این روش بر اساخ تحلیل مغذز انسذان بذرای مسذایل پیچیذده و      

روش توسط محققی به نذام تومذاخ    فازی پیشنهاد گردیده است. این
کذه  به طوری (Saaty., 1980)پیشنهاد گردید  1980ساعتی در سال 

ایذن روش مذورد بحذث    کاربردهای متعددی از آن زمان تاکنون برای 
 و کاربرد آن بر سه اصل زیر استوار است. AHPقرار گرفته است. 

 
 ای  رای م اله  رپایی سا تار و قال  رده

تواند ها و مسایل بزرگ و پیچیده برای ذهن انسان می درک پدیده
مشکل آفرین باشد، از این رو تجزیه یذک مسذاله بذزرگ بذه عناصذر      

توانذد بذه درک انسذان    ای مذی ساختار رده جزیی آن )با استفاده از یک
ای و کتک نتاید. ارتباط هر عنصر با سایر عناصر بایذد در سذاختار رده  

در سطوح مختلف مشخص گردد و ارتباط هدف اصلی موجود از مساله 
ترین رده موجود از سلسله مراتب تشذکیل شذده دقیقذا روشذن     با پایین

 شده باشد.
تذوان بذه   گیذری را مذی  ر تصذتین عوامل و زیر فاکتورهای مورر د

کذه هذر سذطح    ای و در سطوح مختلف نشان داد به طوری صورت رده
شامل زیرفاکتورهای متذارر از متغیذر یذا متغیرهذای موجذود در سذطح       

 .(Hsu et al., 2016) بالفاصله ماقبل باشد

 

 

 ی  نمونه کلی ا  سا تما  سل له مرات ی -4شکل

 

گیری با ارجحیت واحذد )اسذکالر   اولین سطح شامل هدف تصتین

ای شامل پنج شاخص گیری ردهباشد. دومین سطح از تصتینواحد  می
است که بردار ارجحیت بررا    گیریموجود و متارر از هدف تصتین

تصمیم قابل محاسبه است. سومین سطح ها با توجه به هدف آن
ها  مفروض از مساله است که هرکدام تحت تراییر   شامل گزینه

 باشددر سطح دوم میها  موجود  هر یک از شاخص
 

  رقراری ترجیحا  ا  طریق مقای ا   وجی
ای بر اساخ درخت سلسله مراتب از پایین بذه   های مقایسهجدول

های رقیب در سطح سه بایذد   گزینه شوند. به عبارت دیگرباال تهیه می
به واسطه هریک از فاکتورها در سطح دو مورد مقایسه دو به دو قذرار  
گیرند. مقایسه دو به دو با استفاده از مقیاسی که از ترجیح یکسذان تذا   

گیذرد. تجربذه نشذان داده    اندازه مرجح طراحی شده است. انجام میبی
سازد تا مقایسات ده را قادر میگیرنتصتین 9تا  9/1است که استفاده از 

 ای مطلوب انجام دهد.را به گونه
هنگام مقایسه دوبه دو در آغاز بایذد معذادل اهتیذت دو بذه دو از     

ای مشخص گردد. سکس مقدار عذددی متنذاظر در جذدول    طریق رتبه
ای آورده شود. طبیعی است که قطر ماتریس مقایسذات زوجذی   مقایسه

ه تذرجیح هذر سیسذتن بذه خذودش      با عدد یک مشخص شود. چون ک
ای یذک مذاتریس معکذوخ    یکسان است. هتچنین مذاتریس مقایسذه  

که اگر ترجیح معیار یک به دو   یعنی اینReciprocal Matrixاست )
x  1باشد، ترجیح معیار دو به یک/x است(Hsu et al., 2016). 

 
 ها گیری رقراری سا گاری منطقی ا  اندا ه

مربوط به فرایند تحلیل سلسله مراتبی  تقریب تتامی محاسباتبه 
گیرنده که در قالب مذاتریس مقایسذات   بر اساخ قضاوت اولیه تصتین

پییرد و هر گونه خطا و ناسازگاری در  شود، صورت می زوجی ظاهر می
هذا نتیجذه نهذایی بذه      ها و شذاخص  مقایسه و تعیین اهتیت بین گزینه

ناسذازگاری کذه در    سازد. نذرخ  دست آمده از محاسبات را مخدوش می
ای اسذت کذه سذازگاری را     ، وسذیله خواهد آمدادامه نحوه محاسبه آن 

هذای  توان به اولویت دهد که تا چه حد می مشخص ساخته و نشان می
 حاصل از مقایسات اعتتاد کرد.

 

 AHP  (Saaty., 1980)مقیا  مقای ه  وجی در -2جدول

 مقدار عددی ضاو  شفاهی(ترجیحا  )ق

 Extremely preferred 9 ترتر یا کامال مطلوبکامال مرجح یا کامال مهن
 Very strongly preferred 7 قویترجیح با اهتیت یا مطلوبیت خیلی

 Strongly preferred 5 ترجیح با اهتیت یا مطلوبیت قوی
 Moderately preferred 3 ترتر یا کتی مطلوبکتی مرجح یا کتی مهن

 Equally preferred 1 ترجیح یا اهتیت یا مطلوبیت یکسان
 8-6-4-2  بینابین -ترجیحات بین فواصل 

 هدف

1زیر معیار  4زیر معیار   2زیر معیار   3زیر معیار    

1گزینه  2گزینه   3گزینه    
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  و 5ارزش ترجیحی ) ترمهن Bنسبت به  Aبرای مثال اگر گزینه 

B گاه باید انتظار داشذت    باشد، آن3ارزش ترجیحی ) تر نسبتا مهنA 

تر  ارزیذابی گذردد   یا بیش 7ارزش ترجیحی ) ترخیلی مهن Cنسبت به 
-باشد آن C،  3نسبت به  Bو  B ،2نسبت به  Aیا اگر ارزش ترجیحی 

ه کنذد. شذاید   یذ را ارا 4باید ارزش ترجیحذی   Cنسبت به  Aگاه ارزش 
که تعداد مقایسات افزایش زمانیمقایسه دو گزینه امری ساده باشد، اما 

بذه   بذا  ان از سازگاری مقایسات به راحتی میسر نبوده و بایدیابد اطتین
کارگیری نرخ سازگاری به این اعتتاد دست یافت. تجربذه نشذان داده   

باشد سذازگاری مقایسذات    10/0تر از سازگاری کنااست که اگر نرخ ن
 ها باید تجدید نظر شود. مقایسهدر صورت قبول بوده و در غیر اینقابل

پذییر و  برای یک ماتریس عکس λ𝑚𝑎𝑥ست که نشان داده شده ا
)بعذد مذاتریس  بذوده و ایذن     nتر و یا مساوی بذا   مثبت هتیشه بزرگ

ارزش فقط و فقط در صذورت وجذود یذک مذاتریس بذا ربذات کامذل        
λmax)خواهد بود از این رو  n)سازگار  برابر با  − n) گیری یک اندازه

-این شاخص انذدازه  باشد.مناسب از درجه ناسازگاری یک ماتریس می

پس از نرمال سازی شدن توسذط بعذد    (Consistency Index)گیری
 شودبیان می 3ماتریس به صورت فرمول 

CI =
λmax − n

n − 1
                                                 (3) 

مقذادیر ویذژه    λmaxبعد ماتریس و  n نرخ سازگاری CIکه در آن 
 ماتریس مقایسات زوجی است.

 نیز مقایسه  Random Index)با یک شاخص تصادفی  CIسکس 
بذه ازای   RIمقذدار شذاخص تصذادفی     3شود. جدول شذتاره  می 

 دهد.را نشان می nمقادیر مختلف 

 
 RI (Saaty., 1980)جدول محاس ه میزا   -3جدول

7 6 5 4 3 2 1 N 

32/1 24/1 12/1 9./ 58./ 0/0 0/0 R.I 

14 13 12 11 10 9 8 N 

57/1 56/1 48/1 51/1 49/1 45/1 4/1 R.I 

 
 CRگیری سازگاری ماتریس زوجی، شاخص در نهایت برای اندازه

(Consistency Ratio   شود:محاسبه می 4به صورت رابطه 

C. R =
C. I

R. I
                                                         (4) 

باشد، سازگاری  1/0تر مساوی کوچک C.Rدر صورتی که ارزش 
شود وگرنه باید در جدول مقایسات برای رسیدن محاسبات پییرفته می

 نظر شود.قبول تجدیدبه سازگاری قابل

 
 ها  معرفی توا   هد  و محدودیت

استفاده جهت برپایی مدل تخصیص چند معیذاره   توابع هدف مورد
 شوند: به صورت زیر بیان می

1کارآمدی)-1
Efficiency)      بذه معنذای اسذتفاده اقتصذادی از آب
 :(Hu et al., 2016)شودبیان می 5تعریف شده و به صورت رابطه 

max     𝐸𝐵𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅

=
1

𝑚
∑

∑ (𝐴𝐸𝐵𝑖𝑗 × 𝑞𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1

(𝐴𝐸𝐵𝑖 𝑚𝑎𝑥((1 − 𝛼𝑖
𝑙𝑜𝑠𝑠)𝑄𝑖 + 𝑊𝑆𝑖)

𝑚

𝑖=1

                 (5) 

 د.ناشده پارامترها و نتادهای مورد استفاده تعریف 4در جدول 

2 را ری )-2
Equity)  برای رسیدن به این هدف از شاخص ضریب

                                                           
1 Efficiency: Economic Use of Water (Minimizing cost 

Maximizing benefit) 

2 Equity: Fairly shared by all of the stakeholders 

 انیذ معتوال به صورت درصد ب ینیشاخص ججینی استفاده خواهد شد 
عدد  نیکامل است و باال رفتن ا برابری دهنده . عدد صفر نشانشود یم

 است.  ترشیب ینابرابر یبه معنا
کنذد و ربطذی بذه     ضریب جینی فقط از برابری عددی صحبت می

مفهذوم   تعریفذی از ایذن   5 شکلدر عدالت به معنای فلسفی آن ندارد. 
 ارایه شده است.

 

 
 نامه ویکیپدیا (تعری  نموداری ضری  جینی )دانش -5شکل

 

خط چهل و پنج درجه مقدار تجتعی رروت در شرایط توزیع کامال 
دهد. در این شرایط مذثال سذی درصذد اول جتعیذت      برابر را نشان می
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کشور سی درصد رروت جامعه را خواهند داشت و پنجاه درصذد بعذدی   
گذر توزیذع واقعذی     در مقابل منحنی لورنتس نشان ...پنجاه درصد را و 

بیعی است که این منحنی از خذط قبلذی   رروت در یک جامعه است. ط
 فاصله داشته باشد. 

 
 معرفی پارامترهای مورد استفاده در توا   هد  -4جدول

i       شتارنده زیر حوضه(i=1,2,…,m) 

j شتارنده نوع مصرف در هر زیرحوضه(j=1,2,…,n) 

𝑬𝑩𝒊𝒋  کننده سود اقتصادی مصرف j در زیر حوضه   i 

𝑨𝑬𝑩𝒊𝒋  کننده متوسط سود اقتصادی مصرف j در زیر حوضهi 

𝑬𝑩𝑬 شاخص کارآمدی اقتصادی 

𝒒𝒊𝒋  کننده  آب مصرف شده توسط مصرف j در زیر حوضه   i 

𝑸𝒊  آب تخصیص یافته به زیر حوضهi 

𝒅𝒊𝒋
𝒎𝒊𝒏  کننده حداقل دیتاند مصرف j در زیر حوضه   i 

𝒅𝒊𝒋
𝒎𝒂𝒙  کننده حداکثر دیتاند مصرف j در زیر حوضه   i 

𝜶𝒊
𝒍𝒐𝒔𝒔  نرخ تلفات برای انتقال آب از مبدا تا زیر حوضهi 

𝑾𝑺𝒊  سایر منابع آبی قابل استحصال در زیر حوضهi 

𝑾𝑬𝑪𝒊
𝒎𝒊𝒏  حداقل نیاز اکولوژیکی زیر حوضهi 

𝑨𝑾 میزان آب قابل تخصیص موجود در مخزن 

𝒛𝒊
𝒎𝒊𝒏  حداقل میزان آب قابل انتقال به زیر حوضهi 

𝒛𝒊
𝒎𝒂𝒙  حداکثر میزان آب قابل انتقال به زیر حوضهi 

 

ضریب جینی در واقع نسبت تفاوت مساحت زیر خط چهل و پذنج  
در . گیرد می  درجه و زیر منحنی لورنتس به کل مساحت مثلت را اندازه

شرایط توزیع کامال برابر رروت منحنی توزیع درست روی خط چهل و 
شذود. حذال اگذر     اختالف مساحت صفر مذی  بنابراینافتد  پنج درجه می

های پایین به محور افقی  توزیع نابرابرتر شود منحنی لورنتس در دهک
تذر   گیرد و ضذریب جینذی بذزرگ    شود و از خط فاصله می تر مینزدیک

حالت حدی که فقط یک نفر هته رروت را در اختیذار  شود. در یک  می
 )9/99)افتد داشته باشد منحنی لورنتس روی محورهای مختصات می

 .شذود  درصد جامعه صفر درصد رروت را دارند و ضریب جینی یک می
هذای   ای است و نیاز به تختین محاسبه ضریب جینی کار نسبتا پیچیده

 برای آن اعالم شود.آماری دارد و متکن است اعداد متفاوتی 
در مباحث مربوط به تخصیص آب  6ضریب جینی به شکل رابطه 

 . (Hu et al., 2016)سازی است قابل مدل

min   G =
1

(2m ∑
Qi

EBi
)m

i=1

∑ ∑ |
Ql

EBl

m

k=1

m

l=1

−
Qk

EBk

|                                                  (6) 

 اند.پارامترها و نتادهای مورد استفاده تعریف شده 4در جدول 
با داشتن توابع هدف ذکر شده و با توجه بذه پارامترهذای معرفذی    

 هایی به صورت زیر کذه جذزو    ، مدل شامل محدودیت4شده در جدول
های انتقال آب است، خواهذد بذود. محذدودیت اول در    ذاتی کلیه طرح

خصوص میزان آب در دسترخ در مخزن، محدودیت دوم در خصوص 
حداقل میزان آب در دسترخ در هر زیر حوضذه، محذدودیت سذوم در    

خصوص میزان آب مصرف شده در هر زیر حوضه، محدودیت چهذارم  
ر در خصوص میزان نیاز اکولذوژیکی هذر بخذش، محذدودیت پذنجن د     

های انتقال آب و در نهایت محدودیت ششذن   خصوص محدودیت سازه
 ,.Hu et al)باشذد  کننذده مذی  در خصوص حداقل دیتاند هر مصذرف 

2016).8 9 10 11 12 
 ها:محدودیت

∑ Qi ≤ AW                                                                        (7)

m

i=1

 

(1 − αi
loss)Qi + WSi ≥ ∑ dik

min

TS

k=1

                                    (8) 

(1 − αi
loss)Qi + WSi ≥ ∑ qij

n
j=1                                       (9)  

(1 − αi
loss)Qi + WSi − ∑ qij

n

j=1

≥ WECi
min                                        (10 ) 

Zi
min ≤ Qi ≤ Zi

max                                                           (11) 

dij
min ≤ qij ≤ dij

max                                                           (12) 

i = 1,2, … , m        j = 1,2, … , n 

 اند.پارامترها و نتادهای مورد استفاده تعریف شده 4در جدول 
 

 GAMSافزار سا ی در نرممدل
GAMSافذزار  جهت حل مدل چند معیاره از نذرم 

اسذتفاده شذد.    1
، (LP) ریذذزی خذذطل برنامذذهیبذذرای حذذل مسذذا GAMS افذذزارنذذرم

                                                           
1 General Algebraic Modeling system 
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، (MIP) ریزی صذحیح مخذتلط  ، برنامه(NLP) ریزی غیرخطی برنامه
 ل مکتل خطذی یو مسا (MINLP) ریزی خطی صحیح مختلطبرنامه

(MCP)  افزار تحقیق در عتلیات مذی ترین نرمپرقدرتکاربرد دارد و-

فرم زیذر نوشذته   به  GAMS. تابع هدف مدل تخصیص به زبان باشد
 شود:می

Objective..         
Obj=e=W1*0.5*sum((i,j),(AEB(i,j)*q(i,j))/(AEBmax(i)
*((1-alfa(i))*QA(i)+WS(i))))-
W2*0.5*sum((i,j),(AEB(i,j)*q(i,j))/QA(i))* 

abs(QA('Givi')/(sum(j,(AEB('Givi',j)*q('Givi',j))))-
QA('Sangvar')/ 

(sum(j,(AEB('Sangvar',j)*q('Sangvar',j))))); 
 بذا هذن   1سود و عدالت به روش جتع وزنذی سذاده  دو تابع هدف 

در واقذع اوزان توابذع هذدف     W2 و W1و پارامترهای  اندترکیب شده
اند نیازی به اسذتفاده  سازی شدهباشند. چون قبال این دو تابع نرمالمی

 سذازی چذه دو تذابع هذدف نرمذال    تر نیست. چنان های پیچیدهاز روش
استفاده  2ریزی سازشیهایی مانند برنامهبایست از روشنشده باشد، می

 به فرم زیر خواهد بود: GAMSنتود. هتچنین قیود مدل به زبان
Availability1.        sum(i,QA(i))=e=AW; 
Availability2(i).. sum(j,q(i,j))=l=(1-

alfa(i))*QA(i)+WS(i); 
Availability3(i).. (1-alfa(i)) *QA(i)+WS(i)=g = sum 

(j,dmin(i,j)); 
Ecological(i)..        (1-alfa(i))*QA(i)+WS(i)-

sum(j,q(i,j))=g=WECmin(i); 
Demand1(i,j)..          dmin(i,j)=l=q(i,j); 
Demand2(i,j)..          q(i,j)=l=dmax(i,j); 
Technical1(i)..         Zmin(i)=l=QA(i); 
Technical2(i)..         QA(i)=l=Zmax(i); 

 

 
ماتریس مقای ا   وجی اولویت تخصیص  رای مصار   6شکل

 Expert Choiceافزار  روجی نرم -مختل  ) یرحوضه گیوی(

 
 ضری  ت یی  

این تابع نسذبت مجتذوع مربعذات تفاضذل مقذادیر محاسذباتی از       
  بذذه مجتذذوع مربعذذات تفاضذذل مقذذادیر   SSRمتوسذذط محاسذذباتی )

  SSE  است. هتچنذین تذابع )  SSTاز متوسط مشاهداتی ) مشاهداتی
تر باشذد نشذان   کند و هرچه به صفر نزدیکمیزان خطا را محاسبه می

ارتبذاط بذین ضذریب تبیذین بذا       13دهنده تناسب بهتری است. رابطه 
SSE  وSST وSSR دهد. را نشان می 

                                                           
1- weighted sum model 

2- Compromise Programming 

R2 =
SSR

SST
= 1 −

SSE

SST
                                                      (13) 

 

 نتایج و  حث 

ای هذ  با اجرای مدل در شش وزن مختلف توابذع هذدف، خروجذی   
آید. چون تابع هذدف دارای مشذتقات ناپیوسذته اسذت     مدل بدست می

3بایستی از حالت 
DNLP ریذزی غیرخطذی بذا مشذتقات     )حالت برنامه

خروجذذی مذذدل تخصذذیص بذذرای  5ول ناپیوسذته  اسذذتفاده شذذود. جذذد 
به ترتیذب صذنعت، کشذاورزی و شذرب را       های مختلف کنندهمصرف

 دهد.نشان می
 

 
چنی  شا ص ها و همکنندهمحاس ه و   هری  ا  مصر -7شکل 

 Expert Choiceافزار روجی نرم -ناسا گاری ) یرحوضه گیوی( 

 

 
مصار  ماتریس مقای ا   وجی اولویت تخصیص  رای  -8شکل

 Expert Choiceافزار  روجی نرم -مختل  ) یرحوضه سنگور( 

 

 
ها و همچنی  شا ص کنندهمحاس ه و   هری  ا  مصر  -9شکل 

 Expert Choiceافزار روجی نرم -ناسا گاری ) یرحوضه سنگور( 

 

                                                           
3- Nonlinear programming with discontinuous     

derivatives 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN8oq198bUAhXCbFAKHZS7AJoQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fsites.uclouvain.be%2Fafepa%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F08%2FCompromise-Programming.pptx&usg=AFQjCNFgTAx4doBFjHDVkTVOqeTpcjBl5A
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 مختل  )واحد میلیو  مترمکع (های کننده رای مصر   روجی مدل تخصیص -5جدول

SUM AGR DOM IND (W1,W2)=(1,0) 

916/33 916/19 5 9 GIVI 

624/26 624/20 1 5 SANGVAR 

SUM AGR DOM IND (W1,W2)=(0.8,0.2) 

99/21 986/9 415/4 589/7 GIVI 

855/27 051/21 804/1 5 SANGVAR 

SUM AGR DOM IND (W1,W2)=(0.6,0.4) 

296/21 571/9 268/4 457/7 GIVI 

648/25 97/18 738/1 94/4 SANGVAR 

SUM AGR DOM IND (W1,W2)=(0.4,0.6) 

7/41 7/27 5 9 GIVI 

18/16 18/10 1 5 SANGVAR 

SUM AGR DOM IND (W1,W2)=(0.2,0.8) 

398/21 59/9 316/4 492/7 GIVI 

266/26 551/15 76/1 955/4 SANGVAR 

SUM AGR DOM IND (W1,W2)=(0,1) 

248/21 568/9 242/4 438/7 GIVI 

291/25 63/18 726/1 932/4 SANGVAR 

 
مقادیر نرمال شده  روجی مدل تخصیص -6جدول  

1 IND AGR DOM sum 

GIVI 2653615/0  58722/0  14742/0  1 

SANGVAR 1878005/0  77464/0  03756/0  1 

2 IND AGR DOM sum 

GIVI 3451/0  454115/0  201/0  1 

SANGVAR 1795/0  755735/0  065/0  1 

3 IND AGR DOM sum 

GIVI 35/0  449/0  2/0  1 

SANGVAR 193/0  74/0  068/0  1 

4 IND AGR DOM sum 

GIVI 2158273/0  66427/0  1199/0  1 

SANGVAR 0.3090235 0.62917 0.0618 1 

5 IND AGR DOM sum 

GIVI 3501/0  448172/0  202/0  1 

SANGVAR 1886/0  744346/0  067/0  1 

6 IND AGR DOM sum 

GIVI 35/0  45/0  2/0  1 

SANGVAR 195/0  737/0  068/0  1 

 
برای محاسبه میزان تخصیص بهینه از بین مقادیر بهینه محاسبه 

اسذتفاده   AHPشده به ازای مقادیر مختلف وزن توابع هدف، از روش 
-نرمذال  GAMSشد. بدین منظور بایستی ابتدا مقادیر خروجی مذدل  

ارایذه شذده    6سازی شود. مقادیر نرمال شده خروجی مدل در جذدول  
 است.

مقدار تابع هدف کلذی کذه بذا روش جتذع وزنذی سذاده        7جدول 
های مختلف توابع هذدف سذود و عذدالت را    تشکیل شده به ازای وزن

ها روند نزولی تابع هدف کلذی بذه ازای    داده دهد. با توجه بهنشان می
کاهش وزن تابع سود و افزایش وزن تابع عدالت کامال مشخص است. 
در ادامه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مقادیر نرمذال شذده   
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شود. برای این کار ها در هر زیرحوضه محاسبه می تک، تک تخصیص
 6و خروجی برنامه در اشذکال  استفاده شده  Expert choiceاز برنامه 

های خروجی ها و داده آورده شده است. میزان تفاوت بین این داده 9تا 
 کند.را ضریب تبیین مشخص می GAMSمدل 

هذای   ضریب تبیین محاسبه شده برای تک، تک خروجی 8جدول 
دهذد. بذا توجذه بذه     مدل برای اوزان مختلف توابع هدف را نشان مذی 

  4/0و6/0وجی چهارم با ضریب توابع هذدف ) میزان ضریب تبیین، خر
تذرین  ترین خطا را داشته و بذه عنذوان بهینذه   کن97/0با ضریب تبیین 

شود. شاخص ناسازگاری برای زیرحوضه گیوی حالت در نظر گرفته می
که محاسبه شده و با توجه به این008/0وبرای زیرحوضه سنگور  04/0

 قبول است.، قابلباشدمی 1/0تر از میزان مجاز هر دو کن

 

 های مختل مقدار تا   هد   ه ا ای و   -7جدول 

 

(W1,W2) 

(1,0) 

( 8/0 , 2/0 ) 

( 6/0 , 4/0 ) 

( 4/0 , 6/0 ) 

( 2/0 , 8/0 ) 

(0,1) 

OBJ 

627/0  

491/0  

327/0  

21/0  

104/0  

16-E4227/1- 
 

افزارهای نرممحاس ه ضری  ت یی   روجی -8جدول  

1 IND AGR DOM 

GIVI 05- E 40699/4  00544/0  00647/0  

SANGVAR 0210829/0  02844/0  00055/0  

81236/0 𝑹𝟐(𝟏) = 
2 IND AGR DOM 

GIVI 0053/0  0428012/0  018/0  

SANGVAR 0236/0  0224206/0  05- E1 
66108/0 𝑹𝟐(𝟐) = 

3 IND AGR DOM 

GIVI 
 006/0  045/0  018/0  

SANGVAR 02/0  018/0  05- E5 
6784873/0 𝑹𝟐(𝟑) = 

4 IND AGR DOM 

GIVI 003155368/0  05- E 1/1  0028/0  

SANGVAR 000574873/0  00054/0  07- E 5/6  
97859/0 𝑹𝟐(𝟒) = 

5 IND AGR DOM 

GIVI 0061/0  0452954/0  018/0  

SANGVAR 0208/0  0191397/0  05- E4 
66858/0 𝑹𝟐(𝟓) = 

6 IND AGR DOM 

GIVI 006/0  044/0  018/0  

SANGVAR 019/0  017/0  05- E5 

6845826/0 𝑹𝟐(𝟔) = 
 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

در این تحقیق مدل چند معیاره تخصیص آب با اسذتفاده از روش  

سذازی گردیذد. در    ریزی غیرخطی بذا مشذتقات ناپیوسذته بهینذه    برنامه
های مختلذف تذابع    وزننهایت با مقایسه نتایج مدل تخصیص به ازای 
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هدف و خروجی مدل تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از ضریب تبیین، 
میزان ضرایب بهینه توابع هدف و در نتیجه میزان آب تخصیص یافته 

های مختلف تعیین گردید. با افذزایش   کنندگان در زیرحوضهبه مصرف
ضریب تابع جینی، میزان متوسط سذود حاصذل از تخصذیص کذاهش     

که میزان ضریب تابع جینی حداکثر مقذدار باشذد،   بد و در صورتییامی
دهذد ضذرایب توابذع    سودآوری کتینه خواهذد بذود. نتذایج نشذان مذی     

ترین حالت خواهد بود. و در واقع یک نقطه بهینه  بهینه4/0و6/0هدف)
سراسری است. بنابراین یک تفسیر از جواب بهینه بدین شکل خواهذد  

درصدی به مسایل اقتصادی و سودآوری و  40بود که در صورت توجه 
درصدی به مسایل برابری و عدالت بذه جذواب بهینذه در مسذایل      60

 تخصیص آب خواهین رسید.
سازی در شذرایط  شود مدلبرای تکتیل تحقیق حاضر پیشنهاد می

)روش تحلیذل سلسذله    FAHPعدم قطعیذت انجذام شذده و از روش    
ا استفاده شود. هتچنذین  ه سازی عدم قطعیتمراتب فازی  جهت مدل

در صورت محاسبه فاکتورهای ریسک، مدل تخصیص به حالت بسذیار  
 کارآمدی تبدیل خواهد شد.
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Abstract  

The allocation of water reservoirs with three basic conditions, equality, efficiency and sustainability is a 
prerequisite for sustainable development. Due to the limited availability of renewable water sources at the river 
basin level and the increasing demand for water in various uses (agriculture, domestic, industry and the 
environment) due to population growth and competition over resource use, the need to pay attention to The 
allocation of water resources has increased, and this calls for attention to different ways of optimizing water 
resources allocation. Therefore, in this research, we have tried to provide a model that can consider different 
criteria for water allocation, especially two basic criteria of justice and efficiency, and to comply with different 
environmental criteria.The new constructed dam of Givi With a normal volume of 54 million cubic meters is 
located in the catchment area of the Givi Chai River With an area of about 600 square kilometers from the 
subbasins of the Ghezel Ozan River and due to the fact that the dam's irrigation network has not been 
constructed and reservoir allocation details are not known yet, In this study, we tried to provide a model for the 
sustainable development of the area by paying attention to the agricultural and industrial potential of the region, 
as well as the needs of domestic in the present and in the 20 years horizons.The output of the model was 
obtained for various coefficients for the objective functions (efficiency and equity) and the results were shown 
by increasing the coefficient of efficiency function and reducing the function of justice (the function of Gini) and 
finally, using the AHP method and obtaining the Paired Comparison matrix, The optimal model and thus the 
coefficients of optimal efficiency and equity functions were calculated. The results show that the coefficients of 
the target functions (0.6 and 0.4) are optimal for the functions of efficiency and equity, respectively. And in fact 
it's a global optimum point. 

 
Keywords:  Determination Coefficient, Gini coefficient, Hierarchical analysis method, Water allocation 
 

                                                           
1 -Professor of civil Engineering, Tabriz University, Tabriz, Iran 

2 -PhD candidate of Water Resources Engineering, Tabriz University, Tabriz, Iran 

(*-Corresponding Author Email: mtaalami@Tabrizu.ac.ir) 

 ياري و زهكشي ایران آب نشریه

 491-502. ص ،1397تير  -خرداد ، 12جلد ، 2شماره

Iranian Journal of Irrigation and Drainage 

No. 2, Vol. 12, Jan.-Jul. 2018, p. 491-502 


