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هاي آبياري و زهکشي استان خوزستان: ارزيابي طرح

 يسکاربرد تحليل سلسله مراتبي فازي و  روش تاپس
  1 سیامک نیک مهر و منصور زیبایی

 71/30/7031 تاریخ پذیرش:                                                                               71/30/7031 تاریخ دریافت:
 

 چكیده
سلسله  یلتحلتلفیقی  روشدر استان خوزستان،  یو زهکش یاریعملکرد هشت طرح آب یابیارز یبرا پژوهش یندر ا

و  یفن ی،اجتماع محیطی،یستز ی،اقتصاد یاصل یارهایمع منظوربرای این  .استفاده شد یستاپس و یفاز یمراتب
از سازمان آب و برق استان  یازاطالعات موردن ند ودر نظر گرفته شد یابیارز برای یارمع یرو هجده ز یریتیمد

 یابیزار یندرا در فرا یرتأث یشترینب 292/0 یبا وزن نسب یاقتصاد یارنشان داد که مع یج. نتاشد یآورگردخوزستان 
 310/0و  352/0، 321/0، 272/0 یبا وزن ها یببه ترت یو اجتماع محیطییستز ی،فن یریتی،مد یهایاردارد و مع

 190/0شهید رجایی با امتیاز  کارآمدترین و شبکه 913/0محیطی، شبکه گتوند با امتیاز نظر زیستازنقطه
 020/0و  999/0آبیاری گتوند و دیمچه به ترتیب با امتیاز های باشد. از بعد اقتصادی شبکهناکارآمدترین شبکه می

بر  یاریآب یهاهشبک  یبندنشان داد که رتبه ینهمچن یجنتا ها شناخته شدند.عنوان کاراترین و ناکاراترین شبکهبه
ایج پیشنهاد نته با توجه ب .اییو رج یرشاوور، کرخه، رامش یمچه،است: گتوند، دز، مارون، د یربه شرح ز یکل یازامت پایه

در   یلبه دل ار گتوند یاریشبکه آب دارند، یینیپا به نسبت عملکردکه  ییرجا یدو شه یررامش طرح های می شود که
  خود قرار دهند. الگوی به عنوان عملکرد ینداشتن  باال تر یاراخت

   

  JEL :Q25, Q15, D81بندی طبقه

،  یاریآب یعملکرد، پروژه ها یابیارز ی،فاز یسلسله مراتب یلتحل یاری،چند مع یریگ یمتصمهای کلیدی: واژه

 استان خوزستان
 

 

 

                                           
 به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد و استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز - 1

Email:S_nikmehr@yahoo.com 
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 مقدمه

 تشدو  سو يكاز  اغذ تأمین ونفزروز ا یتقاضاو  شیرينآب  منابع يتودمحد به توجه با امروزه

بخش  اـبآب  فمصردر  (تمکوسیسا) بوم نظام و يستز محیط ،صنايع بخش بین قابتر يافتن

 تا شوند داریبر هبهرو  ديريتـم روشی به بايستی شبکه های آبیاری ،يگرد سویاز  ورزیکشا

در  كخاآب و  منابع حفظو  پذيرفته رتصو يیاغذ ادمو تولید بیشترينآب،  حجم حدواهراز

اما عملکرد بسیاری از شبکه های  (.0931)زحمتکش و منتظر، شود نیز تامین ارپايد توسعه جهت

نبود مديريت مناسب، کمتر از حد مورد  و اجرا وموجود بنا به داليلی مانند نقص در طراحی 

های آبیاری به چالشی جدی عملکرد ضعیف پروژهبنابراين (. 0914)منعم و همکاران،انتظار است

 ورط به بزرگ مقیاس در آبیاری هایاين که طرح بر افزوناست.  برای متخصصان  تبديل شده

نامناسب نیز به همراه  اجتماعی و محیطی زيست هایپايین هستند، پیامد معمول دارای بازده

 يك یربیاآ شبکه از یداربرهبهره اين موضوع که با عنايت ب (.3109داشته اند)منتظر و همکاران، 

های آبیاری در ايران عملکرد و اين که شبکه دارد نیاز مستمر قبتامر به که ستا اوممد فعالیت

ری مطرح های آبیااز شبکهبرداری ها به منظور بهبود بهرهشبکه بهینهضعیفی دارند، لزوم مديريت 

ارزيابی عملکرد، از جمله ابزار مناسب به منظور شناخت وضعیت موجود و انجام  می شود.

 به هکشیز و ریبیاآ یهاشبکه يابیارزباشد. ی میهای آبیارريزی و بهبود مديريت سامانهبرنامه

دست ه ب کیفی و کمی مقاار و ادعدا آن در که گفته می شود نیامید و یفترد تعملیا مجموعه

(. از اين رو به منظور ارزيابی شبکه های آبیاری، شاخص هايی که قابلیت 0933. )شبه، می آيد

د. مختلف تعريف ش  بررسی هایکمك با ، کنداندازه گیری داشته و ابعاد عملکرد را منعکس می 

( اشاره کرد. در سال 0331از جمله می توان به شاخص های ارائه شده توسط مولدن و گیتس )

0331 ،0ICID  3، 0331و در سالIWMI  شاخص هايی را برای ارزيابی عملکرد شبکه های

شاخص را معرفی کرده است. بوس و  011نیز بیش از  9IPTRIDدند. موسسه کرآبیاری ارايه 

های آب، بهره  (راندمانبازده )شاخص در زمینه های مختلف توزيع و  41( نیز 0331ولترز)

. با اين وجود هنوز است دهکرو زيست محیطی معرفی  اجتماعی-برداری و نگهداری، اقتصادی

زمینه بسیاری برای تعريف شاخص های ارزيابی عملکرد شبکه های آبیاری فراهم 

 ریبیاآ یشبکهها دموثر بر عملکر عامل های عتنوو  پرشماری به توجه با (.0913است)حیدريان،

                                           
Irrigation and DrainageInternational Commission on   0 

3 International Water Management Institute  
9 International Programme for Technology and Research in Irrigation and Drainage 
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 دعملکر يابیدر ارز مناسبی قابلیت رهچندمعیاتصمیم گیری  یهااز روش  دهستفاا ،هکشیو ز

 ریبیاآ یها سامانه يابیارز نمواپیر مختلفیزمینه های در  ها روش ينا رد.دا اه سامانه ينا

 فرايند ترکیب از استفاده با خود پژوهش در( 0913) همکاران و قیداری ست.ا شده دهستفاا

 هایبکهش عملکرد بر موثر معیارهای اهمیت بررسی به تاپسیس، تحلیل و مراتبی سلسله تحلیل

ه آبیاری بیانگر آن است ناحی نتايج اين بررسینتايج  .پرداختند سفیدرود گانهسه نواحی در آبیاری

 440/1کارآمدترين و ناحیه آبیاری مرکزی با ارزش وزنی  111/1فومنات با ارزش وزن نهايی 

 ختصاص دادند. منتظر وهای آبیاری سفیدرود به خود اترين عملکرد را بین نواحی شبکهناموفق

ا در وری کلی آب ر( نیز با استفاده از فرآيند تحلیل سلسله مراتبی، وضعیت بهره3101زادباقر )

وری آب در نظر معیار موثر بر بهره 04. به اين منظور ارزيابی کردندشبکه آبیاری بزرگ ايران  04

سدهای سفیدرود و دز کارا های آبیاری گرفته شد. نتايج نشان داد که مديريت آب در شبکه

 اشند.بها ناکارا میشبکه ديگرکارا و های مغان، قزوين و ورامین نیمهباشد. در حالی که شبکهمی
 هایطرح ارزيابی منظور به فازی مراتبی سلسله تحلیل روش از( 3111)  مديروس و سردويچ

 (وسناري) پیش فرض بهترين انتخاب پژوهش اين هدف. دندکر استفاده برزيل در آب مديريت

یش پ سه منظور اين به. باشدمی برزيل در ژاکوپه رود جلگه برای آب منابع مديريت بلندمدت

وس و آناگنوستوپول. است شده گرفته نظر در گیریتصمیم هایگزينه عنوان به مديريتی فرض

سه پروژه آبیاری فايده چندمعیاره فازی به منظور ارزيابی  -( از تحلیل هزينه3100پتاالس )

( 3109جايگزين در منطقه تراکیه يونان و در شرق مقدونیه استفاده کردند. منتظر و همکاران)

ارزيابی شبکه های آبیاری قزوين، فومنات، شرق و ش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای نیز  از رو

الب پنج گروه شاخص ارزيابی عملکرد در ق 30دند. به اين منظور کرمرکزی سفید رود استفاده 

. نتايج نشان داد که شبکه های شدفنی مديريتی زيست محیطی اقتصادی و اجتماعی بررسی 

به ترتیب باال ترين و پايین ترين عملکرد را دارا  3/01و 0/14آبیاری قزوين و شرق سفید رود با 

شبکه های آبیاری خوزستان با استفاده از تلفیق روش های تحلیل سلسله  بررسیدر اين  .ند

 . شدندمراتبی فازی و تاپسیس ارزيابی 

 روش تحقیق

، استفاده از روش دارنداهمیت  ها که در ارزيابی پرشماریه دلیل وجود معیار ها و شاخص های  ب

گیری چند های تصمیمروش، زمینهارزيابی ضروری است. در اين  برایهايی با ساختار قوی 

ها ؛ زيرا اين روشکنندتوانند به انجام بهتر فرايند ارزيابی کمك ( میMCDMمعیاری )
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ن يکی از کارآمدتريگیرند. های آبیاری را در نظر میسامانه مؤثر بر عملکرد  (پارامترهایمشخصه)

ار توسط ب خستیننگیری چندمعیاری، فرايند تحلیل سلسله مراتبی است که های تصمیمروش

 گیریتصمیم امکان که است مراتبی، روشی سلسله تحلیل .مطرح شد (0311توماس ال ساعتی )

 آسانیبا وجود سادگی و . کندمی فراهم را ترکیبی و وکمی کیفی معیارهای حضور با درست

 ايهپهای کمی و کیفی در مسائلی که برفرايند تحلیل سلسله مراتبی برای در نظر گرفتن معیار

تواند باعث گیری میابهام موجود در بسیاری از مسائل تصمیم باشد،گیرنده میافراد تصمیم داوری

گیرندگان در روش تحلیل سلسله مراتبی رايج شود. به اين دلیل مدل تحلیل نادقیق تصمیم داوری

زی های فامجموعه (تئوریفرضیه )ها با ادغام اين روش. سلسله مراتبی فازی پیشنهاد شده است

مراتبی  روی تحلیل سلسله نخستین بررسی اند.مند درآمدهصورت نظامو تحلیل سلسله مراتبی به

توابع  باهای فازی ( صورت گرفته است،که در آن نسبت0319کز )يفازی توسط الرهوون و پدر

عضويت  توابع باهای فازی را ( اولويت0311عضويت مثلثی توضیح داده شده است. باکلی )

های هوش مصنوعی که تازه توسعه يافته روش( از 0330ای تعیین کرد. استام وهمکاران )ذوزنقه

( 0330ها در تحلیل سلسله مراتبی استفاده کردند. چانگ )بودند برای تعیین و تقريب اولويت

 برایاز اعداد مثلثی فازی که در آن  کردروش جديد برای تحلیل سلسله مراتبی فازی ارائه 

ه زوجی استفاد ل مقداری برای ترکیب کردن مقايسه هایتجزيه و تحلیاز   زوجی و  مقايسه های

 .  ه استکرد

 فرایندتحلیل سلسله مراتبی فازی 

شبکه های آبیاری از روش به منظور وزن دهی به معیار ها و زير معیاری ارزيابی  بررسیدر اين 

 ايند کلی تحلیل سلسله مراتبی فازی به صورت زيرتحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. فر

 می باشد:

ر تصمیم گیری، تعیین ساختانخستین مرحله در يك مسئله ايجاد ساختار سلسله مراتبی: -0

سلسله مراتبی می باشد. در اين روش هدف، معیارها، زير معیار ها و گزينه ها در يك ساختار 

 يك درخت تنظیم می شوند. همانندسلسله مراتبی 

مقايسه زوجی: در اين مرحله مقايسه زوجی معیارها و زير معیار ها با استفاده از اعداد مثلثی -3

 فازی  صورت می پذيرد.

 محاسبه وزن معیار ها و زير معیار ها-9
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لف مخت پژوهش هایبه منظورمحاسبه وزن در  تحلیل سلسله مراتبی فازی در  بسیاریهای روش

( برای ارزيابی تحلیل 0330ه شده است. در اين تحقیق از روش تجزيه و تحلیل مقداری چانگ)ارائ

 شامل مراحل زير می باشد:  سلسله مراتبی فازی استفاده شد. تجزيه و تحلیل مقداری

( تعريف 0صورت رابطه )امین عنصر به iمرحله اول: محاسبه ارزش مقدار ترکیبی فازی برای 
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به منظور محاسبه درجه  می باشد. 2M و 1Mنشان دهنده نقطه اشتراك  dکه در آن 

 ( استفاده می شود:9عدد فازی محدب  از رابطه ) 𝑘احتمال برای 
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 مرحله سوم: محاسبه بردار وزن ها

  اگر فرض شود 
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W  (.0330فازی است)چانگ، غیريك عدد 

 0گاگوس و بوچر. شودبررسی از محاسبه وزن ها، بايد سازگاری ماتريس های مقايسه زوجی  پس

يس ، هر ماتردر روش تحلیل سلسله مراتبی فازی ( پیشنهاد دادند برای بررسی سازگاری0331)

سازگاری هر ماتريس  آن گاهو  به دو ماتريس )عدد میانی و حدود عدد فازی( تقسیم شده فازی

 مقايسه های های فازی روش ساعتی محاسبه شود. مراحل محاسبه نرخ سازگاری ماتريس پايهبر 

 زوجی به قرار زير است:

ريس مثلثی فازی را به دو ماتريس تقسیم کنید. ماتريس اول از اعداد : در مرحله اول مات0مرحله 

][شودهای مثلثی تشکیل میداوری میانی  ijm

m aA   و ماتريس دوم شامل میانگین هندسی

ijlijuشودحدود باال و پايین اعداد مثلثی می

g aaA .. 

محاسبه  (1( و )0)و رابطه های: بردار وزن هر ماتريس را با استفاده از روش ساعتی 3مرحله 
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( محاسبه 3( و )1) ا استفاده از رابطه های: بزرگترين مقدار ويژه برای هر ماتريس ب9مرحله 
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 شود:( محاسبه می00( و)01) ده از رابطه های: شاخص سازگاری با استفا4مرحله 

                                           
1 - Gogus & Boucher. 
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 (RI)را بر مقدار شاخص تصادفی  CI، شاخص (CR): برای محاسبه نرخ ناسازگاری 1مرحله 

 شود:تقسیم می 0موجود در جدول 
 های تصادفی: شاخص0جدول

 01 3 1 1 0 1 4 9 3 0 اندازه ماتريس

mRI 1 1 413/1 139/1 113/0  033/0  311/0  940/0  913/0  413/0  
gRI 1 1 013/1 303/1 913/1 910/1 413/1 400/1 494/1 441/1 

 (0331: گاگوس و بوچر)نبعم

مقادير نرخ ( 09( و )03) ابطه هایر با استفاده ازپس از محاسبه نرخ ناسازگاری برای دو ماتريس 

 شود: مقايسه می 0/1با آستانه  سازگاری
g

g

g

CI
CR

RI
                                                                                                )03( 

m
m

m

CI
CR

RI
                                                                                           )09( 

بودند، ماتريس فازی سازگار است. در صورتی که هر  0/1در صورتی که هر دو شاخص کمتر از 

 کندر نظهای ارائه شده تجديدشود تا در اولويتگیرنده تقاضا میبودند، از تصمیم 0/1دو بیشتر از 

)(شاخص و در صورتی که تنها gm CRCR  ادير میانی گیرنده در مقبود، تصمیم 0/1بیشتر از

 .نظر می کندتجديدهای فازی داوری)حدود( 

( 0310به وسیله هوانگ و يون) که  از وزن دهی به معیار ها و زير معیار ها از روش تاپسیس پس 

 .شداستفاده  یو زهکش یاریآب یشبکه ها یبه منظور رتبه بند رائه شده است، ا

 مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس

از تلفیق دو روش چند معیاری تحلیل سلسله د موجوی هارمعیاع تنوه ـر بـنظ با پژوهشدر اين 

مدل استفاده شد. هکشی ری و زبیای آشبکه هاد يابی عملکرمراتبی فازی و تاپسیس در ارز

 بود:  دو مرحله زيرشامل  یسو تاپس یسلسله مراتب یلتحل یبیترک

وزنی معیار ها و زير معیار ها با استفاده از  طراحی ساختار سلسله مراتبی و تعیین ارزش -0

 FAHPروش
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تعیین مقادير کمی زير معیار ها و استفاده از روش تاپسیس به منظور رتبه بندی شبکه های  -3

 آبیاری

 پژوهش های های آبیاری، در مرحله اول، به منظور تعیین معیارها و زير معیار های ارزيابی شبکه

های موثر بر عملکرد، ساختار فیزيکی و  مشخصهمختلفی مورد بررسی قرار گرفت وبا توجه به 

معیار اقتصادی، فنی، زيست محیطی، اجتماعی و  1زيرمعیار در قالب  01مديريت شبکه ها، 

تبی اتحلیل سلسله مرر ساختاهای آبیاری انتخاب شد. ( به منظور ارزيابی شبکه3مديريتی)جدول

سبی ـيابی نارزکلی ف هدر، باالترين سطح ساختادر آن که  ؛ر گرفته شدـنظدر  0مودارهمانند ن

ی باشند، ری مبیای آاـشبکههکه همان گزينهها ، پايینترين سطحری و بیای آشبکه هاد عملکر

های )زيرمعیارهای ارزيابی عملکرد( در گروها ـهرمعیا، انیـمیح طوسو در  شده اندی ـسربر

اند. هشت شبکه دز، گتوند، ديمچه، شاوور، رامشیر، کرخه، شهید رجايی و رفتهگانه قرار گپنج

مارون نیز برای ارزيابی انتخاب شدند. به منظور تعیین وزن معیار ها و زير معیار ها در ارزيابی 

 (3103سوکلی و همکاران) پژوهشموجود  فازی ای بر پايه اعدادهای آبیاری، پرسشنامهشبکه

 نجا که  بهآاز  بررسیدر اين  و متخصص قرار داده شد. کارآزمودهطراحی شد و در اختیار گروه 

از  علمی و اجرايی پیشینه پايه بر بخشی نیاز است، کارشناسان چند گسترده انداز چشم يك

 در بخش کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان بنا بر اينشدند.  انتخاب مختلف های بخش

معاونت طرح و  ، معاونت مطالعات پايه منابع آب،منابع آبهای معاونت حفاظت و بهره برداری 

به منظور ارزيابی شبکه های  دانشگاه استادان همچنین  و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی

 ديدگاه های جمع بندیاز تکمیل و پس  انتخاب شدند. آبیاری و زهکشی استان خوزستان

  سان وزن نهايی معیار ها و زير معیار ها  تعیین شد.کارشنا
 یابیارز یرمعیارهایها و ز یارمع (2جدول )

 تعريف زيرمعیار گروه
 میزان محصول واقعی/ میزان محصول در طراحی نسبت محصول 

  اقتصادی
 

و   بردارینسبت هزينه بهره

 نگهداری

 هزينه های بهره برداری و نگهداری/ هزينه کل

شبکهفعال بودن   اراضی کشت شده تحت پوشش شبکه/کل اراضی تحت پوشش  

 )هزينه آب آبیاری/هزينه محصول اصلی( -0 هزينه نسبی آب  شبکه

ه تخصصی پیش بینی شد شمار کارکنانتخصصی رسمی/ شمار کارکنان نسبت کارکنان متخصص 

 شده/موافقتنامه های مورد نیازموافقتنامه های مبادله  نسبت موافقتنامه مديريتی رسمی

 شدت جريان واقعی/ شدت جريان طراحی شده نسبت شدت جريان 

های فعالنسبت سازه   سازه های فعال/کل سازه های موجود 
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 یابیارز یرمعیارهایها و ز یارمع (2جدول )ادامه  

  تعريف زيرمعیار گروه
 بینی شدهکل حجم آب قابل تحويل/ حجم آب پیش  امکان تحويل آب 

برداریبهره فنی حجم آب خروجی از کانال درجه يك/حجم آب ورودی به کانال درجه  

 شبکه/حجم کل آب وارد شده به شبکهحجم آب زهکشی شده از  نسبت زهکشی  يك

 حجم آب تحويل شده به مزرعه/آب مورد نیاز برای آبیاری مزارع نسبت تقاضا مزرعه 

شبکهنسبت رضايتمندی   کل آب  شمارآب برانی به صورت گروهی آب دريافت می کنند/  شمار 

کشاورزان با  شمارکشاورزان با سواد تحت پوشش شبکه آبیاری/ شمار شاخص اجتماعی اجتماعی بران

 درآمد کارگر کشاورزی در سال/ درآمد کارگر عادی در سال عملکرد ايجاد دستمزد  سواد در منطقه

 دوره آغازافزايش شوری آب در طول دوره/ شوری آب در  میزان تغییر شوری آب 

 افزايش شوری خاك در طول دوره/ شوری مناسب خاك شوری خاك زيست محیطی

میزان تغییر عمق آب  

 زيرزمینی

 دوره/عمق بحرانی آب زير زمینی پايانعمق آب زيرزمینی در 

 : يافته های تحقیقمنبع

معیار های  پايههای آبیاری استان خوزستان برشبکهبه منظور بررسی عملکرد در مرحله دوم 

 3اقتصادی، مديريتی، فنی، اجتماعی و زيست محیطی، زيرمعیارهای معرفی شده درجدول 

از   0933-0911. اطالعات مورد نیاز محاسبه زيرمعیارهای مختلف برای سال هایشدندمحاسبه 

عیت موجود در زير معیار های ارزيابی قط نبوددست آمد. به دلیل  به سازمان آب و برق خوزستان

شبکه های آبیاری مقادير کمی اين زير معیار ها نیز به صورت فازی در نظر گرفته شد. بدين 

( تعیین u( و حد باالی آن)l( ونیز حد پايین )mمقدار میانگین هر زير معیار ) در آغازمنظور 

( استفاده شد. 0333ش لیو و وانگ)شد. برای ديفازی کردن مقدارفازی زير معیارها نیز از رو

سپس وزن محاسباتی معیار ها و زير معیار ها و همچنین مقادير غیرفازی شده عملکرد شبکه ها 

برای زير معیار های مختلف وارد برنامه تاپسیس شد. در نهايت نیز عملکرد کلی شبکه های 

 آبیاری محاسبه شد.
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 استان خوزستان یاریآب یشبکه ها یابیارز  یساختار سلسله مراتب(1)نمودار
 

 نتایج و بحث

 بیياارز يرمعیارهایو ز یارهاکارشناسان مختلف ، وزن مع ديدگاه های جمع بندیقسمت با  يندر ا

 یزوج يسهمقا يسمنظور از ماتر يناستان خوزستان محاسبه شد. به ا یو زهکش یاریآب یهاشبکه

. ه استآورده شد 9عمل در جدول  ينا يجگرفته شد. نتا یهندس یانگینکارشناسان مختلف م

آن است   یانگرب يج. نتادهدیرا نشان م يابیارز یارهایاز مع يكهر  هاینوز 9ستون دوم جدول 

 333/1 یببا وزن نس یاقتصاد یارمع یاری،آب یهاعملکرد شبکه يابیدر ارز یارمع گذارترينیرکه تأث

 یم 040/1یاقتصاد یارمع  یوزن برا ينمختلف کمتر های پژوهشنتايج  یان. در مباشدیم

و  يچسردوپژوهش در  سويی. از ( اتخاذ شده است3109) نباشدکه توسط منتظر و همکارا

 یمشاهده م  يجبا توجه به نتا ينباشد.  بنابرا یم 913/1برابر  یارمع ين( وزن ا3111) يروسمد

زن و ينا ين. بنا برایردگ یبازه قرار م يندرون ا یاقتصاد یارمع یدست آمده براه شود که وزن ب

 است. یهقابل توج

مختلف  هایپژوهش قرار دارد. در یت، در رتبه دوم  اهم310/1با وزن  يريتیمد یارمع ینهمچن 

 یلیجل و( 0913) یداری. منتظر و قیردگ یقرار م 413/1تا  911/1در بازه  يريتیمد یاروزن مع
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. به دست آوردند 413/1و  911/1برابر با  به ترتیب  را يريتیمد یاروزن مع ( 0911وهمکاران )

 ينرون اد  يريتیمد یارمع یدست آمده براه توان گفت که وزن ب یم يجبا توجه به نتا بنا براين

    .یردگ یبازه قرار نم

در  یببه ترت 001/1با وزن  یو اجتماع 013/1با وزن یطیمح يست، ز009/1با  یفن  یها معیار

 را  یاریآب یکه شبکه ها یمختلف هایپژوهش نتايج . گیرندیقرار م یاثرگذار یبعد یهارتبه

 دارد.  قرار 393/1تا  011/1در بازه  یزن یفن یاروزن مع نشان می دهند که، کرده اند يابیارز

منتظر و  پژوهشو در  به دست آوردند 01/1 را برابر با یفن یار( وزن مع0911وهمکاران ) یلیجل

 ریامع یدست آمده برابه وزن  يجنتا بنا براينباشد.  یم 393/1 یارمع ين( وزن ا3109همکاران )

 يروسچ و مديسردو پژوهشدر  یاجتماع یار. وزن معیردگ یبازه قرار م ين( درون ا009/1) یفن

 310/1برابر را   یارمع ين( وزن ا0913و همکاران ) یداریق باشد و یم 110/1( برابر 3111)

 ين( درون ا001/1) یاجتماع یارمع یدست آمده برابه وزن  يجنتا پايهبر ين؛ بنابرابدست آوردند

 ینهصورت گرفته در زم یدر پژوهش ها یطیمح يستز یاروزن مع يت.  درنهایردگ یبازه قرار م

پژوهش در  یطیمح يستز یار. وزن معیردگ یقرار م 010/1تا  104/1در بازه  یاریآب یشبکه ها

به  یطیمح يستز یار( وزن مع0911وهمکاران ) یلیجلو  (3111) يروسو مد يچسردو های 

 يستز یارمع یدست آمده برا به وزن يجنتا پايهبر ينباشد؛  بنابرا یم 104/1 و 010/1ترتیب برابر 

 . یردگ یبازه قرار م ين( درون ا013/1) یطیمح

( 0331گوگوس بوچر) یشنهادیروش پ برپايه ینسبت سازگار 9ستون سوم و چهارم جدول  در

 یهانسبت همهکه  شودیمختلف محاسبه شد.  با توجه به جدول مشاهده م یارهایمع یبرا

مختلف  يرمعیارهایز یزوج هایيسهمقا ينبنابرا باشند؛یم 0/1محاسبه شده کمتر از  یسازگار

 یارمع يرشود که ز یمشخص م 9ستون پنجم جدول  ی. با بررسباشندیم ازگارس یارهامع همه

 یارمع يرز یاندارد. در م یاقتصاد یها یارمع يرز یانوزن را درم ينباالتر 310/1نسبت محصول با 

 يگرد یباشد. از سو یوزن را دارا م ينباالتر 903/1فعال با  ینسبت سازه ها یزن يريتیمد یها

 دارد.  یفن یها یارمع يرز یانوزن را در م ينباال تر 901/1زن آب با و يلامکان تحو
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 ( ارزش وزنی معیار ها و زیرمعیارها3جدول)

وزن زير  زيرمعیار mCR gCR وزن معیار

 معیارها

 وزن کلی

 111/1 310/1 نسبت محصول    

113/1 333/1 اقتصادی  199/1 برداری و نسبت هزينه بهره 

 نگهداری

390/1 103/1 

شبکهفعال بودن       310/1 119/1 

 103/1 391/1 هزينه نسبی آب    

 111/1 313/1 نسبت کارکنان متخصص    

11/1 310/1 مديريتی  10/1  109/1 331/1 نسبت موافقتنامه 

 101/1 344/1 نسبت شدت جريان    

های فعالنسبت سازه      903/1 111/1 

 113/1 901/1 امکان تحويل آب    

14/1 10/1 009/1 فنی برداریبهره   309/1 149/1 

 139/1 041/1 نسبت زهکشی    

 193/1 391/1 نسبت تقاضا مزرعه    

شبکهنسبت رضايتمندی       319/1 199/1 

14/1 14/1 001/1 اجتماعی  140/1 911/1 شاخص اجتماعی 

 149/1 901/1 عملکرد ايجاد دستمزد    

 113/1 911/1 میزان تغییر شوری آب    

11/1 14/1 013/1 زيست محیطی  191/1 399/1 شوری خاك 

973/0 میزان تغییر عمق آب زيرزمینی      050/0  

 : يافته های تحقیقنبعم

 یزانم يرمعیارو ز یاجتماع یارمع يرز ينتر مهم 901/1دستمزد با وزن  يجادعملکرد ا یارمع يرز

ستون  به توجه باباشد.  یم یطیمح يستز یارمع يرز ينتر مهم 911/1آب با وزن  یشور ییرتغ

 يرمعیارهایز وهرـگ وجز کهفعال   ینسبت سازه ها يرمعیارز که ردتوان اشاره ک یم 9ششم جدول 

 يابیدر ارز  یتاهم انمیز بیشترين هايرمعیارز ديگر بیندر  111/1 یوزن کل با ستا مديريتی

 .ددار را یاریآب یها شبکه دعملکر

به  یمقدار یلکه با کمك روش تحل هايرمعیارو ز هایارمع یهااز وزندر مرحله بعد با استفاده 

 یهاشبکهمختلف،  هایيرمعیارز یبرا یاریآب یهاعملکرد شبکه یندست آمده است و همچ
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 ها واردو عملکرد یمحاسبات یهامنظور وزن ين. به اشدند یرتبه بنداستان خوزستان  یاریآب

 یيها و محاسبات مربوط به وزن نهااز وزن دست آمده ازه ب يینها يجشدند. نتا یسبرنامه تاپس

 یاریکه شبکه آب شودیمشاهده م4ارائه شده است. با توجه به جدول  4در جدول یاریهر شبکه آب

 یازبا امت يیرجا یدشه یاریآب  یعملکرد و شبکه ها ينترمطلوب iC=110/1 یازگتوند با امت

433/1= iC دارد.  یمورد بررس یاریآب یهاهشت شبکه ینب درعملکرد را  ترينیفضع 

 
 های آبیاری خوزستان با استفاده از روش ترکیبیبندی عملکرد شبکهرتبه (4)جدول 

 رتبه امتیاز نهايی شبکه آبیاری

 شبکه گتوند
110/1  0 

101/1 شبکه دز  3 

100/1 شبکه مارون  9 

110/1 شبکه ديمچه  4 

144/1 شبکه شاوور  1 

 شبکه کرخه
131/1  0 

 شبکه رامشیر
101/1  1 

 شبکه شهید رجايی
433/1  1 

 : يافته های تحقیقنبعم
 

شبکه ها متفاوت  یمختلف رتبه بند یارهایشود با توجه به  مع یمشاهده م 1جدول  با توجه به 

 یدو شبکه شه ينکارآمدتر 390/1 یازشبکه گتوند با امت محیطی،يستنظر زباشد. ازنقطه یم

وند و گت یاریآب یهاشبکه ی. از بعد اقتصادباشدیشبکه م ينناکارآمدتر 931/1 یازبا امت يیرجا

ها شناخته شدند شبکه ينو ناکاراتر ينعنوان کاراتربه 104/1و  133/1 یازبا امت یبترت به يمچهد

 ينباال تر یشبکه گتوند دارا یطیمح يستو ز يريتیمد ی،اقتصاد ریابر اساس مع یزن یبه طور کل

 نيشبکه شاوور باال تر  یاجتماع یارشبکه مارون و مع یفن یارباشد. اما با توجه به مع یازمیامت

 را دارند. یازامت
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 معیار های مختلف پایهرتبه بندی شبکه ها آبیاری بر  (5)جدول

 معیار زيست محیطی معیار اجتماعی معیارفنی مديريتیمعیار  معیار اقتصادی شبکه ها

 390/1 109/1 911/1 111/1 133/1 گتوند

 414/1 311/1 119/1 031/1 111/1 کرخه

 111/1 303/1 101/1 111/1 104/1 مارون

 931/1 311/1 140/1 103/1 109/1 شهید رجايی

 401/1 143/1 911/1 111/1 191/1 رامشیر

 101/1 310/1 190/1 103/1 110/1 شاوور

 114/1 111/1 103/1 041/1 193/1 دز

 030/1 014/1 109/1 190/1 104/1 ديمچه

 : يافته های تحقیقنبعم

 

به منظور بررسی تغییرات عملکرد شبکه آبیاری نسبت به روند تغییرات ارزش وزنی هر يك از 

 (0)جدول برابرها انجام شد. برای  اين کار معیارهای ارزيابی، تحلیل حساسیت عملکرد شبکه

گتوند در  شبکه آبیاری دهدنشان میاين جدول در نظر گرفته شد. نتايج  پیش فرض)سناريو(00

 iCاين شبکه آبیاری باالترين باشد. برای بهترين عملکرد را دارا می پیش فرض ها درصد 01

پنج به وقوع پیوسته و اين مربوط به حالتی است که وزن معیار اقتصادی  پیش فرض( در 130/1)

( برای 031/1) iCکاهش و وزن معیار زيست محیطی افزايش يافته است. از سوی ديگر کمترين 

اقتصادی کاهش و وزن است. در اين حالت وزن معیار  رخ دادهچهار  پیش فرضشبکه گتوند در 

توان دريافت که شبکه دز ( می0معیار اجتماعی افزايش يافته است. همچنین با توجه به نمودار )

 پیش فرضشبکه آبیاری شهید رجايی به جز در رتبه اول قرار دارد.  پیش فرض هادرصد 41در 

 های آبیاری دارد.ترين عملکرد را در میان شبکهموارد پايین یهمههای سه وشش، در 
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

زی فا تبیاتحلیل سلسله مراز تلفیقی  ده ستفاامبتنی بر د رـيابی عملکه ارزشیو، تحقیقن در اي

ری دز، گتوند، کرخه، شاوور، ديمچه، بیاآشبکه د هشت يابی عملکرر ارزبه منظوتاپسیس  روشو 

های يسهمقارداری از برخو. تحلیل سلسله مراتبی با ه شددستفامارون، رامشیر و شهید رجايی ا

ر ه منظومناسبی بروش تا شود  سبب میلف، ی مختهازير معیار نظر گرفتن ن در مکاو اجی زو

د. به شکل گیرری بیای آهاشبکهد يابی عملکری و ارزبندتبهمعیارها و زيرمعیارها و رهی دوزن

قطعیت موجود در زير معیار های ارزيابی شبکه های آبیاری مقادير کمی اين زير معیار  نبوددلیل 

دی و ی اقتصامعیارها کهبیانگر آن است پژوهشيج ها نیز به صورت فازی در نظر گرفته شد. نتا



 011ارزیابی طرح های آبیاری و زهکشی...

های آبیاری گذارترين و کم تاثیرترين  معیار در ارزيابی عملکرد شبکهاجتماعی به ترتیب تأثیر

 های چالشهای آبیاری و زهکشی استان خوزستان با شبکه بیشتراستان خوزستان می باشند. 

های روزافزون اقتصادی روبرو هستند، به طوری که درآمد کسب شده پاسخگوی هزينه

های خود را بهبران حقاسوی ديگر کشاورزان و آب باشد. ازبرداری، نگهداری و تعمیرات نمیهبهر

 های را برای وضعیت درآمدی شبکه بکه اين امر مشکالت عديده کنندپرداخت نمی هنگامبه 

های مالی از طرف سازمان آب و برق ها نیازمند کمكرو مديريت شبکهوجود می آورد. از اين

کارشناسان اين موضوع مشخص  ديدگاه هایبندی باشند. به همین دلیل با جمعن میخوزستا

 باشد و معیار اقتصادی مهمهای آبیاری میترين معضل شبکه شود که مسائل اقتصادی مهممی

اد ، معیار مديريتی بعد از اقتصاز نظرکارشناسان باشد.های آبیاری میترين معیار ارزيابی شبکه

باشد. دلیل رتبه بندی صورت گرفته اين است که های آبیاری میمعیار ارزيابی شبکهترين  مهم

در  بخش تعمیر و نگهداری نها بايد با پیگیری منظم و ارتباط مستمر با مسئوالمديريت شبکه

های جديد، امکان استفاده و تخصیص های فعال، تهیه و نصب سازهاستفاده بهینه از سازه زمینه

 زيرمعیار نسبت سازه های .کنداز تأسیسات شبکه را فراهم سرويس و نگهداری  برای بودجه الزم

ها بیشترين زيرمعیاربین ساير در  111/1ست باامديريتی وه زيرمعیارهای رـگو که جزفعال  

شبکه آبیاری گتوند و درنهايت  دهای آبیاری دارشبکه د عملکران اهمیت  را در ارزيابی میز

ین ترين عملکرد را در بد و شبکه های  آبیاری شهید رجايی با امتیاز  ضعیفترين عملکرمطلوب

 رضپیش ف، با اعمال حساسیتتحلیل  نتايجبا توجه  های آبیاری مورد بررسی دارد.هشت شبکه

که  می توان نتیجه گرفتچار تغییرات زيادی نشد. بنابراين د های مختلف رتبه بندی شبکه ها 

  است. داشتهاعتبار بااليی زير معیار ها و معیار ها  زن و دست آمده برای ه نتايج ب

هد دهای آبیاری استان خوزستان را از ابعاد مختلف نشان میوضعیت طرح پژوهش های اينيافته

 :دادها ارائه هايی را جهت بهبود شرايط بعضی از طرحتوان راهکاربنابراين می

تواند  یم باال ترين رتبه در اختیار داشتن  یلگتوند به دل آبیاری شبکه از  شرکت بهره برداری -0

 از جمله شبکه های آبیاری رامشیر و شهید رجايی  شبکه ها ديگر مديريت یبرا يیبه عنوان الگو

 باشد.   ،دارند  يینیپا به نسبتعملکرد  در مجموع که

ن ترين معیار( پايی اقتصادی)مهم نتايج نشان می دهد که شبکه آبیاری ديمچه از نظر معیار-3

 زم استال بنابراينترين امتیاز را دارد و اختالف امتیاز آن با شبکه گتوند بسیار باال می باشد. 

آمدها و در ینتوازن ب و ضمن ايجاد کرده مديريت اين شبکه به مسائل اقتصادی توجه بیشتری
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 و باشد، با بهبود اقدام های تعمیریم یاریآب یهاشبکه يريتمسائل مد ينتر از مهمکه  ها،ينههز

 نگهداری شبکه، سطح بیشتری از اراضی را به زير کشت ببرد.

شبکه آبیاری دز از نظر معیار مديريتی)دومین معیار مهم( پايین ترين امتیاز را دارد نتايج بنابر-9

ی بايست م بنابراينبسیار باال می باشد.  ترين( امتیاز)باالو اختالف امتیاز آن با شبکه گتوند

 ،شبکههادر  دموجو یهازهساو  ریبیاآ تتاسیسا همه از ده مناسبستفاابا  مديريت شبکه دز

بادله م یهاموافقتنامه و افزايش کارکنان ه منظور ارتقا سطح دانشب مناسب یآموزش يزیربرنامه

اين شبکه   موجبات ارتقا يرانمنابع آب ا يريتسازمان آب و برق خوزستان و شرکت مدبا شده 

 را فراهم آورد.

های محقق: يافتهمنبع

وزن    

 معیارها

 مقدار       

iC 

   

پیش 

 فرض

زيست  اجتماعی فنی مديريتی اقتصادی

 محیطی

شهید  رامشیر کرخه شاوور ديمچه مارون دز گتوند 

 رجايی

0 333/1 310/1 009/1 001/1 013/1  110/1 101/1 100/1 110/1 144/1 131/1 101/1 433/1 

3 310/1 333/1 009/1 001/1 013/1  111/1 101/1 111/1 101/1 149/1 134/1 103/1 413/1 

9 009/1 310/1 333/1 001/1 013/1  011/1 193/1 111/1 010/1 134/ 113/1 411/1 110/1 

4 001/1 310/1 009/1 333/1 013/1  031/1 141/1 441/1 100/1 491/1 401/1 101/1 910/1 

1 013/1 310/1 009/1 001/1 333/1  130/1 130/1 100/1 009/1 101/1 411/1 440/1 404/1 

0 333/1 009/1 310/1 001/1 013/1  014/1 111/1 130/1 110/1 190/1 130/1 419/1 100/1 

1 333/1 001/1 009/1 310/1 013/1  041/1 104/1 411/1 101/1 401/1 443/1 114/1 430/1 

1 333/1 013/1 009/1 001/1 310/1  130/1 191/1 130/1 034/1 134/1 433/1 411/1 490/1 

3 333/1 310/1 001/1 009/1 013/1  140/1 130/1 194/1 140/1 131/1 111/1 141/1 403/1 

01 333/1 310/1 013/1 001/1 009/1  104/1 131/1 111/1 104/1 143/1 139/1 101/1 419/1 

00 333/1 310/1 009/1 013/1 001/1  030/1 034/1 103/1 100/1 199/1 133/1 113/1 113/1 
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