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 انسان رفتار مدلسازی در این کاربردها .است کرده میسر مختلف های زمینه در را بنیان عامل هایمدل کاربرد

 دیگدر و بسدیاری آب مصدار و  منداب  هایسیسدتم هایپیچیددیی سدازیمدل تولید، هایچرخه و بازار در

آب مدورد  غیرمجاز ر ارفتار مشترکین در مص بنیان عامل مدلسازی اساسبر  مقاله این دراند . یافتهیسترش

 .ییردتبیین قرار می

 یآبد منداب  هایسیسدتم در درییر عوامل برای شده عامل بنیان پیشنهاد هایمدلدر این مقاله با استفاده از 

، رفتدار مشدترکین شدرکت آب و   NetLogoو بکدارییری ندرا افد ار  ( Grigg    ،2015و  Akhbari )  توسط

 . شبیه سازی یردیدر  آب  افاضالب روستایی استان کرمانشاه در مص

مشدتر   و در بدازه  129000جامعه آماری شامل مشترکین آبفار روستایی استان کرمانشاه به تعدداد دددود 

 میباشد . 1394زمانی  سال 

، شبیه سازی رفتار مشترکین مورد اعتماد قرار ییدرد  نتایح داصله نشان داد مدل عامل بنیان میتواند در جهت 

تاب  عوامدل  در زمینه مصار  غیر مجاز  نتایج داصل از این پژوهش نشان داد رفتار مشترکین دوزه روستایی

فرهند   و ، فناوری تجهی ات خانگی مصرفیآب بهاء درآمد خانوار، محیطی و متعار  دوزه مناب  آب از جمله  

 و ... میباشد.مصر  
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 مقدمه -1

هایی است که از عوامدل مسدتقل ولدی در  رویکردی نسبتاً جدید برای مدلسازی سامانه عامل بنیاندلسازی م

یدک پدارادایم نسدبتاً جدیدد اسدت و از زمدان پیددایش  عامل بنیداناند. مدلسازی  تعامل با هم تشکیل شده

 ها در مدلسازی محسوب میشود. علوا مهندسی و علوا مددیریتپیشرفت پایگاههای داده، یکی از مهمترین 

ها به دنبال مدلسازی دنیای واقعی هستند، با این تفاوت  برای توصیف، در  و مدیریت پدیده بصورت مشتر  

هددای انسددانی را مدلسددازی  هددای دنیددای یبیعددی و علددوا مدددیریت سددامانه کدده علددوا مهندسددی پدیددده

 )Epstein) & Axtell ،1996میمنایند

کدرده اسدت،  پیشرفتهای یبیعی و قوانین مرتبط با آن بسیار  ی پدیده از آنجا که دانش مدلسازی در زمینه 

هدای پیشدرفت ها ساخته شده و اثربخشی این مدلها با توجه بده  مدلهای تقریبی زیادی برای اینگونه پدیده

مستمر در علوا مهندسی و فی یک مشهود و قابل اثبات است. اما دنیای واقعی انسانی به دلیدل پیچیددییهای 

قطعیدت هرچده  همدین امدر موجدی پیچیددیی و عددا و تبه شکل مدل ارائه شده اسدمتر کرفتاری انسان 

ییری در خصوص ِ اینگونه مسدائل بایدد فاکتورهدایی ن یدر عوامدل  مسائل انسانی میشود. برای تصمیمتربیش

ن ر یرفته ی تعامل عوامل با یکدیگر و با محیط و از این دست مسائل در  کلیدی، قوانینِ  رفتاری عوامل، نحوه

   Bonabeau )  ،(2002  شوند

ی عامل بنیان در  دوزه مسائل محیط زیست از جمله رفتارهای انسان در ارتبدا  بدا عوامدل زاستفاده از مدلسا

ما در دنیایی زندیی میکنیم که به شدکل ف اینددهای در ددال  یبیعی از کارکردهای جدید عامل بنیان میباشد .

های چندیانده  سیستمهایی که نیاز به تحلیل و مدلسازی آنها داریم از لحاظ همبستگیتر شدن است.  پیچیده

تر میشوند. اب ارهای سنتی مدلسازی دیگر مانند یذشته قابل کاربرد نیستند. برخی از سیستمها  همواره پیچیده

ل عوامدل انسان ها در قبداز جمله رفتارهای ا ایم که قادر به مدلسازی آنها نبوده بوده اندهمیشه آنقدر پیچیده 

 .محیطی

 



 

 شبیه سازی رفتار مشترکین در مصار  غیر مجاز با استفاده از مدل عامل بنیانبررسی  هد  اصلی این مقاله، 

عامل بنیان برای دل مسائل کداربردی در  چگونه مدلسازی کهت و در واق  به این پرسش جواب خواهد داد اس

و رفتار و الگوی مصدر  مشدترکین در  مورداستفاده قرار میگیرد؟در مدیریت مصر  آب  رفتار مشترکین دوزه 

 مصار  آب با استفاده از عامل بنیان تاب  چه عواملی میباشد؟

 در علوم آب و منابع طبیعی  عامل بنیانکاربردهای مدلسازی  -2

در    Bousquet   تجدیدپذیر توسط در علوا مناب  یبیعی ابتدا درباره مدیریت مناب عامل بنیانکاربرد مدلهای 

انددرکنش  هتدرساز چند عاملی بدرای در  ب مورد مطالعه قرار یرفت. در مطالعه مذکور، یک شبیه1993سال 

این نوع مدلها را در زمینه  1997در سال    Balmannبرداران و مناب  یبیعی ایجاد یردید. همچنین  میان بهره

 تمرک بر جنبه های اقتصادی کشاورزی  ترتحقیق مذکور بیشقرار داد.  مورداستفادهمدیریت عملیات کشاورزی 

 .داشت

( Becu 2003، و همکاران )  در زمینه شبیه سازی  عامل بنیان برای مدیریت آب دوضه آبری  در جنوب تایلندد

تهیده کدرده،   CATCHSCAPE انجاا دادند. آنها برای این هد  یک مدل عامل بنیدان بده نداا  ای مطالعه

 سناریوهای اقتصادی، کاربری اراضی و مدیریت مناب  آب را مورد آزمون قرار دادند. 

در مددیریت منداب  آب تالفدات ای بدا موضدوع ددل اخ مقالده ( 2003 ،و همکاران Feuillette )در همین سال

در شدبیه سدازی   االییقابلیدت بد   SINUSE  زیرزمینی نگاشتند. به ی ارش نگارندیان مدل ارائه شده با ناا

 سیستمهای پیچیده و توزیعی دارد. 

نتایجی میتوان کسی کرد که با استفاده از روشهایی  عامل بنیانبا استفاده از مدلهای نشان داد نتایج تحقیقات 

مانند پویایی سیستمها و سایر مدلها به سختی قابل دستیابی میباشند. همچنین در زمینه کیفیت آب در سدطح 

ای انجداا  مطالعده عامل بنیدانبری  تحت تأثیر آلودیی کشاورزی در یک منطقه با استفاده از مدلهای دوضه آ

ییری سدایر کشداورزان مد ثر  بینی و تصمیم شده است که نتایج آن نشان داد تغییر رفتار کشاورزان بر پیش

 است .بر مناب  آب متفاوت  است و نتایج واکنش عوامل

 



 

 عامل چیست؟  -3

ارائه یردیده، اما در همه این تعاریف چندد ی ینده بده صدورت  "عامل"ی  تعاریف یونایونی برای واژههرچند 

ت مدورد یالعدا، اترسها شامل خصوصیات، قوانین رفتار، داف ه، مناب  در دسد وجود دارد. این ی ینه مشتر 

  .ی رفتار عوامل هستند کنندهالح ییری و قوانین اص نیاز برای تصمیم

 اف ار، مدل، افراد و غیره را به عنوان عامل در ن ر میگیرند قان هر نوعی از اج ای مستقل مانند نرابرخی محق 

( Bonabeau ،2002 )  . سایر محققین معتقدند که رفتار یک عامل بایستی انطباقی باشد تدا بتدوان آن را یدک

اج ایدی در ن در یرفتده میشدود کده عامل در ن ر یرفت. در تعریف این یروه از محققین، عنوان عامل بدرای 

برخی دانشمندان معتقدد هسدتند  .میتوانند از محیط خود یاد بگیرند و رفتار خود را در واکنش به آن تغییر دهند

باشدند کده  الترقوانین سطح با سریهم شامل قوانین رفتاری اساسی باشند هم شامل یک  که عاملها بایستی

 .( Casti ،1997 ) قوانین رفتاری اساسی را تغییر دهند

 :در کل، عوامل دارای خصوصیات زیر هستند

از خصوصدیات و قدوانین  سدرییک عامل قابل تشخیص میباشد. یک عامل به صورت جدایانه دارای یدک  -

ییری است. عوامل بر خود متکی هستند. یک عامل دارای مرز اسدت و  رفتاری است و شامل قابلیتهای تصمیم

داد که آیا یک ج ء، بخشی از یک عامل هست یا خیر، یدا دتدی یدک خصوصدیت  میتوان به سادیی تشخیص

 .است یا خیر شتر م

یک عامل دارای بعد مکان است، در یک محیط زندیی میکند که با دیگر عوامل در تعامل است عوامدل بدرای  -

 .اندرکنش با دیگران دارای پروتکل آداب و رسوا هستند 

   مدیریت منابع آب مل درگیر درخصوصیات پیشنهاد شده برای عوا -4

(  در شکل شدماره  Grigg & Akhbari  ،2015خصوصیات پیشنهادی برای عوامل درییر در مناب  آب توسط )

مل درییر در سیستمهای مدیریت مناب  آب میتوان به عامل صنعت ، عامل شرب ا. از جمله عو ( ارائه میگردد 1)

از  .عامدل تفریحدی اشداره نمدود وو خدمات ، عامل زیست محیطی ، عامل دولت و سازمانها ، عامل کشاورزی 

 آب توسط مشتر  تلقی میان این عوامل ، عامل  شرب و خدمات  را میتوان از جمله عاملهای مرتبط با مصار 



مورد مطالعه در ن ر یرفته شبکه آبرسانی مورد استفاده توسط مشترکین به عنوان محیط  ،نمود . در این عامل 

بده و در ن ر یرفته میشود به عنوان یک زیرمدل برای مدل کلی عامل بنیان بطور معمول آبرسانیشبکه . میشود

میکند، میتواند به شکل جدایانه تهیه شدده و بده  شبیه سازی عبارت دیگر مدلی که محیط و فرایندهای آن را 

لیندک ایدن دو مددل  .رفتاری که داصل تبیین رفتار و اندرکنشهای عوامل است لینک میشود شبیه سازی مدل 

شدامل )محدیط  شبیه سازی باید به صورت رفت و بریشتی باشد. بدین ترتیی که بازخوردهای داصل از مدل 

شده در مدل رفتاری تأثیر یذاشدته و  شبیه سازی ییری عوامل  بر نوع تصمیم( وضعیت کمی و کیفی مناب  آب

محیط در دور بعددی محاسدبات تأثیریدذار  شبیه سازی از یرفی، نتایج داصل از مدل رفتاری بر ورودی مدل 

 .خواهند بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Grigg & Akhbari  ،2015) خصوصیات پیشنهادی برای عوامل درییر در مناب  آب توسط -1شکل شماره 

 



 شناسایی فاکتورهای موثر در مسئله  -5

در اکثدر مطالعدات ، بده عندوان  ) سطح زنددیی (و درآمد خانوارها تماا شده آب اقتصادی مانند قیمتعوامل 

-پارامترهای موثر لحاظ شده اند در این تحقیق فاکتورهدای تاثیریدذار در مسد له بده چهدار دسدته فرهنگدی

اجتماعی، اقتصادی، فناوری تجهی ات خانگی و زیست محیطی فرض شده است. بر این مبنا، پارامترهای مهم 

 فرهن  مصر   و ، فناوری تجهی ات خانگی مصرفیآب بهاء  ل عبارتند از: درآمد خانوار،شناسایی شده در مد

 

 شبیه سازی در نرم افزار -6

پارامترهدای  یردیددر پیاده سازی سعی  ه وپیاده سازی شد Netlogo مدل پیشنهادی در نرا اف ار شبیه ساز 

تاثیریذار و نی  پارامترهایی که دارای ایالعات قابل استناد می باشند، به کار یرفته شود. در مددل پیشدنهادی، 

به کل ه ینه های خانوار و فناوری تجهی ات خانگی  آب مصرفیخانوار، نسبت ه ینه متوسط  پارامترهای درآمد

در هر سال، به عنوان عوامل موثر فرض شده اند و سعی شد می ان استعداد مشترکین جهت کداهش مصدر  

 .ودشدر هر سال با استفاده از پارامترهای شناسایی شده و تحلیل نمودار علّی و معلولی سیستم سنجیده  آب

 ی تحلیل آماری نتایج مدلساز -7

جهت تحلیل دساسیت پارامترهای به کاریرفته شده در مدل و تاثیر آنها در خروجی مس له و بدر اسداس داده 

استفاده شده است. برای این من ور از یرادی آزمایش ها با با  Netlogo های داصل از مدلسازی، از نرا اف ار

رآمدد خدانوار و فنداوری تجهید ات تعیین چهار فاکتور کلیدی تمایل مشترکین جهت مصر  صحیح، متوسط د

به کل ه ینه های خانوار در آب مصرفی خانگی در سه سطح پائین، متوسط و باال و فاکتور متوسط نسبت ه ینه 

با اسدتفاده از ریرسدیون  یردید و آزمایش یرادی  18دو سطح پائین و متوسط، به عنوان پارامترهای ورودی، 

برای هر آزمدایش، تعیدین  آب چندیانه به روش دداقل مربعات معمولی و در دو مردله، می ان متوسط مصر  

 .نشان داده شده است(  1 شماره) و آزمایش ها در جدول آب. مقادیر برآوردی متوسط مصر  شد

ارامترهدای فنداوری تجهید ات و تمایدل در هر آزمایش، ابتدا بدا ریرسدیون پ آببرای تعیین متوسط مصر  

، با توجده بده محددوده هدای موجدود در هدر آب مشترکین جهت مصر  صحیح روی پارامتر متوسط مصر  

آزمایش و مقادیر برآوردی توسط نرا اف ار، مقادیر پارامترهای فناوری تجهید ات و تمایدل مشدترکین جهدت 

 آب له بعد، با ریرسیون چندیانه پارامترهدای ه ینده مصر  صحیح و نی  متوسط مصر  برآورد شده و در مرد



به کل ه ینه های خانوار و درآمد خانوار روی پارامتر تمایل مشترکین جهدت کداهش مصدر  و انتخداب ایدن 

به کدل ه ینده هدای  آب پارامتر به عنوان هد  و با توجه به مقدار آن در مردله قبل، مقادیر پارامترهای ه ینه 

 آورده شده است .(  1در جدول شماره )انوار، برآورد می شود. نتایج داصل از یرادی آزمایش خانوار و درآمد خ

 و آزمایش ها آبمقادیر برآوردی متوسط مصر   -( 1شماره )جدول 

های آب مصرفی به نه نسبت هزی آزمایش

 مصرف کل هزینه ها

تمایل به مصرف  در آمد خانوار

 صحیح

یزات هفناوری تج

 مصرفی آب

 مصرف آبمتوسط 

 )مترمکعب (

1 1 1 1 1 56.3 

2 1 2 2 1 54.6 

3 1 3 3 1 47.6 

4 1 1 1 2 86.5 

5 2 2 3 2 47.3 

6 1 3 2 2 65.6 

7 1 1 1 3 47.6 

8 2 2 3 3 35.4 

9 1 3 2 3 64.5 

10 2 1 1 1 34.2 

11 1 2 2 1 43.1 

12 1 3 1 1 36.9 

13 1 1 2 2 48.3 

14 2 2 3 2 65.2 

15 1 3 1 2 38.4 

16 1 1 2 3 74.6 

17 1 2 3 3 348 

18 2 3 2 3 28.3 

 

 



 نتیجه گیری -8

  ،بر اساس نتایج مدلسازی و یرادی آزمایش ها، پارامترهای تمایل مشترکین جهدت مصدر  صدحیح

به کل ه ینه هدای خدانوار، بده   مصرفی آبتکنولوژی تجهی ات خانگی، درآمد خانوار و نسبت ه ینه 

 .در دوره مورد مطالعه بوده اندآب ترتیی دارای بیشترین تاثیر در مصار  

  در خصوص پارامتر تمایل مشترکین جهت کاهش مصر ، از آنجا که اختال  قابل توجهی بین مقدادیر

( در پائین ترین سطح و سطوح دیگر این پارامتر وجود دارد،  آبپارامتر خروجی مدل )متوسط مصر  

پارامتر فوق موثر ترین پارامتر برآورد شده است. محدوده بهینه این پدارامتر در بداالترین سدطح آن، 

 .یعنی زمانی که مشترکین بیشترین تمایل را جهت مصر  صحیح دارند، واق  شده است

 ارامتر فناوری تجهی ات خانگی بوده است. بدر خدال  انت دار، در دومین پارامتر از لحاظ تاثیریذاری، پ

باالترین سطح این پارامتر، شاهد باالترین سطح مصر  هستیم و اف ایش سطح فناوری تجهید ات، 

موجی کاهش مصر  مشترکین نگردیده و محدوده بهینه مصر  در سطح متوسط ایدن پدارامتر  ل وماً

 .رخ داده است

 اظ تاثیر یذاری، پارامتر متوسط درآمد خانوارها برآورد شده است. مطدابق نتدایج، سومین پارامتر از لح

دداکثر مصر  مشترکین در سطح درآمدی متوسط خانوارها قرار داشته و محدوده بهینه این پارامتر در 

 .پائین ترین سطح این پارامتر رخ داده است

  به کل ه ینه خانوار،  مصرفیآب نسبت ه ینه  در دوره مورد مطالعه، پارامتر مصرفیآب با توجه به نرخ

و با تاثیر معکوس بوده است. به یدوری کده بدا افد ایش قیمدت، آب دارای کمترین تاثیر در مصار  

 .نی  اف ایش یافته استآب مصار  
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ییرنددیان و سدایر عوامدل دخیدل در  به مسائل مناب  آب داصل شود. درنتیجه کارشناسان، مدیران، تصدمیم
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 .اتخاذ کنند از این مسائل یشتریبهای  جنبهتن با در ن ر یرف اهدا  خود 
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