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چکیده
بهمنظور غلبه بر کمبود آب ،تأمین افزایش تقاضا در بخش شرب ،صنعت ،کشاورزی ،برقآبی و غیره و تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی یکی از راه
کارهای نهایی و پر چالش برای رسیدن به تعادل منطقهای طرحهای انتقال آب بین حوضهای از طریق مرزهای ب ینالملل ی ،مل ی ،منطق های و محل ی
میباشد که به عنوان یکی از روشهای کاهش بحران در کنار دیگر روشها نیز مطرح است .در این مطالعه ،هش ت س ناریو ب همنظ ور اولوی تبن دی و
ارزیابی سناریوهای انتقال آب بین حوضهای از حوضه ی کارون بزرگ به فالت مرکزی ایران با استفاده از چهار معیار مهم و تأثیرگذار در انتقال آب ب ین
حوضهای با توجه به معیارهای یونسکو برای ارزیابی کمی و کیفی سناریوهای منتخب تعیین ش د .در ادام ه ،وزن معیاره ا از س ه روش تحلی ل سلس له
مراتب ی ) ،(AHPآنتروپ ی ش انون و دیمت ل ) (DEMATELبدس ت آم د .در نهای ت ،ب ا اس تفاده از روش تص میم گی ری چن د معی اره ک وپرا
) (COPRASکه روشی کارآمد برای ارزیابی و رتبهبندی کامل گزینهها براسا درصد با درنظر گرفتن معیارهای مثبت و منفی در تصمیمگی ریه ای
چند معیاره است ،هشت سناریوی منتخب اولویتبندی شد .نتایج نشان داد ،انتقال آب از حوضه بهشتآباد از طری ق پما او و تون ل کوت اه از دب ی پای ه
بهشتآباد برای استان اصفهان و از حوضه خرسان-سد خرسان  3برای استانهای یزد و کرمان به عنوان سناریوی هشتم با توجه به تغییر در روشه ای
وزندهی سناریوی برتر میباشد.
واژههای کلیدی :انتقال آب بین حوضهای ،تصمیمگیری چند معیاره ،حوضهی فالت مرکزی ایران ،روش کوپرا

مقدمه

12

پرووههای انتقال آب ب ین حوض ه ای دارای پارامت رهای چ الش
برانگیز ،گوناگون ،پیﭽیده و غالباً کیفی میباش ند که تصمیمگیری در
مورد آنه ا به علت نقش متفاوت هرکدام از پارامترها بر پرووه مورد
نظر ،مقدار اثر بخشی متفاوت آنه ا ،کیفی بودن برخی معیاره ا و
یکسان نبودن معیار سنﺠش در مورد بقیه عناصر باعﺚ میشود که
عدمقطعیتهایی در تصمیمگیری نهایی وجود داشته باش د و نتوان به
راحتی درباره آنها تصمیمگیری نمود .در مسائل تص میمگی ری چن د
معیاره  ،(MCDM)3گزینههای مورد نظر با توج ه ب ه ش اخ ه ای
مختلف ،که ممکن است در تعارض با یک دیگر باش ند ،اولوی تبن دی
 2 ،1و  -3بهترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع آب و دانشیاران گروه
مهندسی آبیاری ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
)Email: roozbahany@ut.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jsw.v34i2.81708
3- Multi Criteria Decision Making
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میشوند ( .)13مطالعات فراوانی در مورد مس ائل تص میمگی ری چن د
4

شاخصه ) (MADMو انتقال آب بینحوضهای ،بویژه در بحﺚ تأمین
آب شرب در طی سالهای گذشته ت ا ب ه ام روز انﺠ ام ش ده اس ت.
ضرغامی و همکاران ( )2009روشی ب رای تص میمگی ری کارآم د در
انتقال بینحوضهای آب در فالت مرکزی ایران (حوضهی زاین ده رود)
با استفاده از عملگر میانگین وزنی مرتب شده (OWA)5به عنوان یک
روش تصمیمگیری چند معیاره ارائه نمودند .نتایج نشان داد ک ه روش
پیش نهادی بهت ر از س ایر روشه ای ق دیمی  MCDMاس ت و
تصمیمگیریهای با حساسیت باال را بایستی ب ا روشه ای جدی د ب ه
دست آورد ( .)18سالیزایا و همک اران ( )2010پیش نهادات و تﺠزی ه و
تحلیل روش تصمیمگیری چند معیاره را در حوضهی دریاچه پوپو ک ه
با کمبود شدید کمیت و کیفیت آب مواجه است ،بر اس ا معیاره ای
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در یک محیط تصمیمگیری تحت
4- Multiple Attribute Decision Making
5- Ordered Weighted Averaging
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عدم قطعیت برای حمایت از ذینفعان در مدیریت منابع آب ،با اس تفاده
از تئوری تحلیلی سلسله مراتبی (AHP)1ارائه دادند .نت ایج نش ان داد
روش به کار گرفته شده در تحقیق حاض ر ،بهت رین راه ح ل را ب رای
مدیریت منابع آب در حوضهی پوپ و ارائ ه م یده د ( .)8محم دی و
همکاران ( )1391به رتبهبندی  7گزین ه پیش نهادی ط رح انتق ال آب
بهشت آب اد ب ا در نظ ر گ رفتن  6معی ار کم ی و کیف ی (اقتص ادی،
اجتماعی ،زیست محیطی و فنی) با اس تفاده از روش تحلی ل سلس له
مراتبی ) (AHPاق دام نمودن د .نت ایج نش ان داد ک ه معی ار س هولت
بهرهبرداری مهمترین معیار در این تحقیق میباش د .همﭽن ین معی ار
زیستمحیطی به عنوان چهارمین معیار حسا انتخ اب ش د و تغیی ر
وزن معیارهای اجتماعی و زمین شناسی تغییری در رتبه بن دی ایﺠ اد
نکرد ( .)12روزبهانی و همکاران ( )2012یک روش جدید از مﺠموع ه
روشهای تصمیمگیری چن د معی اره ب ا ترکی ب ارزی ابی رتب هبن دی
 )PROMETHEE)2و تصمیمگیری چند معیاره با لحاظ اولوی ت در
معیارها را در قالب مدل جدیدی تح ت عن وان  PPOC3در م دیریت
آبرس انی ش هری ملب ورن معرف ی نمودن د .نت ایج نش ان داد ،روش
پیشنهادی برای حل مسائل مختلف تصمیمگی ری در م دیریت من ابع
آب شهری میتواند مورد استفاده قرار گیرد ( .)14عابد عل م دوس ت و
کراچیان ( )2013مﺠموعهای از معیارهای جامع از جمله ،سود ناخال
منطق های ،به رهوری آب ،وج ود من ابع ج ایگزین آب ،وج ود
زیرساختهای کشاورزی و صنعتی ،حمایت سیاسی از دولت و مﺠلس
و همﭽنین برخی از روشهای تصمیمگیری چند معیاره ) (MCDMاز
جمله فرآیند تحلیل سلسله مراتب ی ) ،(AHPفرآین د ش بکه تحلیل ی
6

 ،)ANP)4روش  ER5و روش تاپس یس  TOPSISرا ب رای تعی ین
قدرت کاربران در سیستمهای تخصی آب بین حوضهای (انتقال آب
بینحوضهای از حوضهی رودخانه کارون به دشت رفسنﺠان در ف الت
مرکزی ایران) به روش کمی ب ه ک ار بردن د ( .)2رئ وفی و همک اران
( ) 1393به ارزی ابی طراح ی مطل وب ابع اد ی ک سیس تم انتق ال آب
بینحوضهای در قالب مطالعه موردی طرح انتق ال آب بهش ت آب اد از
حوضهی باال دست کارون به حوضهی آبریز گ اوخونی ب ا اس تفاده از
مدل برنامهریزی منابع آب  ،MODSIMمدلهای تصمیمگیری چن د
معیاره (برنامهریزی سازش ی)Fuzzy TOPSIS ،SAW7 ،TOPSIS ،
1- Analytic Hierarchy Process
2- Preference Ranking Organization Method for
Enrichment Evaluations
3- PROMETHEE with Precedence Order in the Criteria
4- Analytical Network Process
5- Evidential Reasoning
6- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal
Solution
7- Simple Additive Weighting

در قالب  6سناریو پرداختند .نتایج مدل نشان داد ک ه حﺠ م آب قاب ل
انتقال با لحاظ شرایط دوره هیدرولوویک بلند مدت در حدود  190و در
شرایط دوره هیدرولوویک خشک در حدود  147میلیون متر مکع ب در
سال میباش د ( .)15آذرنیون د و همک اران ( )2015ب ه اولوی تبن دی
گزینههای استراتژیک برای احیای منابع آب دریاچه ارومی ه از طری ق
یک مدل  ،MCDMبراسا تواناییهای راهبرد رضایت از معیارهای
توسعه پایدار با روش ماتریس نقاط قوت ،ضعف ،فرص ت ،تهدی دات
) (SWOT-TOWSو مقایسه دوگانه  FAHPپرداختند .نتایج نش ان
داد مدیریت منابع انسانی و ترویج مشارکت ذینفعان نس بت ب ه س ایر
گزینههای استراتژیک برتر است .همﭽنین تﺠزیه و تحلیل حساس یت
نشان داد که  FAHPیک ابزار قوی برای تص میم گی ری در مس ائل
زیست محیطی جامع است و مشارکت قابل اعتم ادی را در چ ارچوب
مدیریت استراتژیک اعمال میکند ( .)3فضلاللهی و همکاران ()1396
به بررسی تأثیرات انتقال آب بینحوضهای از دیدگاه فن ی ،اقتص ادی،
اجتماعی و زیستمحیطی پرداختند .نتایج نشان داد طرحه ای انتق ال
آب بینحوضهای باعﺚ افزایش ارزش اقتصادی منابع آب میشود امّ ا
میتواند تغییرات چشمگیری در حوضههای مبداء و مقص د بخص و
حوضهی مبدأ به همراه داشته باشد ( .)9وو و همک اران ( )2016ی ک
مدل تامین مالی برای پرووه انحراف آب از  Hanبه رودخان ه  Weiدر
استان  Shaanxiبا روشه ای تحلی ل سلس له مراتب ی  ،AHPروش
دلفی ،مدل وزندهی خاکستری (بازهای) توسعه دادند .نتایج نش ان داد
مدل توسعه یافته با توجه به وضعیت واقعی دیگر پرووههای انتقال آب
منطقی و امکانپذیر است ( .)19کفایتی و همکاران ( )2018به توسعه
شاخ های ارزیابی توسعه پایدار در حوض هه ای آبری زی ک ه دارای
طرحهای انتقال آب بینحوضهای هستند پرداختن د و  15ش اخ در
سه بخش اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی ارایه داده و با اس تفاده
9

از روش های  PCA8و  CISبه ارزیابی و تلفیق این ش اخ ه ا در
طرح انتقال آب از حوضهی کارون (طرح بهش ت آب اد) ب ه حوض هی
گاوخونی پرداختند ( .)10انﺠام مطالعات متنوع تصمیمگی ری در م ورد
انتقال آب در سطح ایران و جهان ،حاکی از اهمیت موضوع انتقال آب
میباشد .امروزه استفاده از روشهای مختلف تصمیمگیری چند معیاره
جهت پیشبینی ،ارزیابی ،رتبهبندی و مقایسه نتایج راهحلهای موجود
وانتخاب صحیح یکی از راه حلها برای رسیدن به هدف مطلوب ،رشد
سریعی داشته است و بدین منظور مدله ای متن وعی در ای ن زمین ه
ارائه و مورد استفاده قرار گرفته است .در این مطالعه ،از روش کوپرا
10

) (COPRASقطع ی ک ه روش نس بتاً جدی دتری در مقایس ه ب ا
8- Principal Component Analysis
9- Composite Indicators of Sustainability
10- Complex Proportional Assessment
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روشهای موجود تصمیمگی ری م یباش د ،بهه وهت گ وری ه ب ا
وزنهای بدست آمده از س ه روش تحلی ل سلس له مراتب ی )،(AHP
دیمتل (DEMATEL)1و آنتروپ ی ش انون )،(Entropy Shannon
بهمنظور تحلیل حساسیت در وزندهی ب رای نخس تین ب ار ب ا ه دف
اولویت بندی و ارزیابی سناریوهای انتقال آب بین حوضهای به ف الت
مرکزی ایران استفاده شده است .همﭽنین الزم به ذکر است ک ه ای ن
روش به طور محدودی تاکنون در حوضه مطالعات منابع آب در سطح
ملی و بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است .ویژگ ی مهم ی ک ه
باعﺚ انتخاب این مدل شد ،توانایی تخمین زدن میزان بهت ر ی ا ب دتر
بودن یک گزینه و درجه اهمیت هر گزینه و نش ان دادن آن براس ا
درصد و مقایسه کامل میان گزینهها است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

حوضهی فالت مرکزی ای ران ب ا مس احتی غال ب ب ر 824/356
کیلومتر مربع بیش از نیم ی از مس احت ای ران را در خ ود ج ای داده
اس ت .ط رح انتق ال آب ب ین حوض های ف الت مرک زی ای ران از
سرشاخههای حوضههای آبریز کارون بزرگ متشکل از رودخانههای دز
و کارون با مساحت  67/257کیلومتر مرب ع ب ه مختص ات جغرافی ایی
' 48°00تا ' 52°30درج ه ط ول ش رقی و' 30°00ت ا ' 34°05درج ه
عرض ش مالی م یباش د ک ه  67درص د آن را من اطق کوهس تانی و
کوهاایه و  33درصد آن را دشتهای مرتفع تشکیل داده است .از ای ن
حوضه ،حوضههای مبدأ شامل ،بهشت آباد ،بازفت ،خرس ان و گوک ان
که بخش عمده آنها واقع در استان چهار محال و بختیاری میباش د
بهمنظور تأمین بخشی از آب مورد نی از س ه اس تان اص فهان ،ی زد و
کرمان در نظر گرفت ه ش دهان د .در ای ن انتق ال آب ب ین حوض های،
حوضههای مقصد شامل استان اصفهان با مساحت  107/045کیل ومتر
مربع (معادل  6/57درصد از مساحت کشور) در بخ ش مرک زی ای ران
واقع است ،استان یزد با مساحت 131/575کیل ومتر مرب ع در قس مت
مرکزی فالت ایران و اس تان کرم ان ب ا مس احت ب یش از 183/285
کیل ومتر مرب ع و ب ا در ب ر گ رفتن ح دود ی ازده درص د ک ل کش ور
پهناورترین استان ایران است که در جنوب خاوری ای ران واق ع ش ده
است .موقعیت کلی منطقه مورد مطالعه در شکل  1ارایه شده است.
معرفی معیارهای تصمیمگیری

پرووههای انتقالآب که یکی از راه حله ای نه ایی جه ت ح ل
1- DEcision-Making Trial and Evaluation Laboratory
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کمب ود من ابع آب ب ه ش مار م ی رود ،بایس تی براسا لحاظ کردن
معیارهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،مسائل سیاسی
و غی ره صورت پذیرد .یونس کو در س ال  1999بمنظور توجیه یا کنار
گذاشتن طرحهای انتقال بینحوضهای آب معیارهایی را تدوین نم وده
است (کاکس .)1999 ،این معیارها عبارتند از -1 :ناحیه مقصد با وجود
استفاده از منابع جایگزین تامین آب و انﺠام تم امی اق دامات منطق ی
برای کاهش تقاضای آن ،باز هم در تامین نیازهای فعلی و پیشبین ی
شده ،کمبود جدی داشته باشد -2 .حوضهی مقصد در حال حاض ر ی ا
آینده نزدیک دچار بحران آبی شده و یا رشد و توسعه منطقه از لح اظ
مسائل مختلف منوط به تأمین آب به روش انتقال باشد و انتقال آب از
حوضهی مبدأ نیز توسعه این منطقه را در حال حاض ر ی ا آین ده دچ ار
بحران و مشکل جدی نکند -3 .طرح نباید ب ر مح یطزیس ت اث رات
تخریبی زیاد و غیرقابل جبران داشته باشد .ارزی ابی ج امع پیام دهای
زیستمحیطی بایستی نشاندهد که سطح معق ولی از قطعی ت وج ود
دارد که طرح انتقال ،به شکل اساس ی ،کیفی ت زیس تمحیط ی را در
حوضهی مب دأ ی ا مقص د تخری ب نم یکن د .ب ا ای ن ح ال چنانﭽ ه
هزینههای جبران خسارت زیستمحیطی ف راهم ش ود ،ط رح انتق ال
ممکن است توجیهپذیر باشد -4 .ارزیابی ج امع پیام دهای اجتم اعی،
فرهنگی باید نشان دهد سطح معقولی از قطعیت وجود دارد ک ه ط رح
انتقال ،سبب بروز اختالل اساس ی اجتم اعی و فرهنگ ی در حوض هی
مبدأ یا مقصد نخواهد شد .اگ ر ط رح در حوض هی مب دا ی ا در ط ول
مسیر ،مسایل اجتماعی فراوان داشته باشد ،نباید اجرا ش ود -5 .من افع
خال ناشی از اجرای طرح بایستی عادالنه میان حوضهه ای مب دأ و
مقصد تقسیم شود .پس نهتنها طرح باید بازده اقتصادی داش ته باش د،
بلکه منافع آن نیز نباید فقط برای مﺠری طرح یا مقصد ص رف ش ود
(.)7
معیارهایی که با در نظر گرفتن معیارهای تدوین شده یونس کو در
سال ( )1999بهمنظور توجیه و یا کنار گذاشتن ط رحه ای انتق الآب
بینحوضهای انتخاب گردیده است؛ عبارتاند از:
 -1ریسکهای فن ی و ص عوبت اج راء )(C1؛ ش امل :مش کالت
زمینشناسی و آببندی مخزن ،مراحل بررسی فنی و مطالع ات اولی ه
برخی سدها و مسائل فن ی آنه ا ،ریس ک درخواس ت تخص ی آب
برخی مناطق از منابع انتقال اجرای طرحها ،شروع نشدن طراحیه ای
آبگیری آب شرب ،مدت زمان اجرای طرح ،مشکالت زم ین شناس ی
سد و سامانه انتقال آب ،انروی مورد نیاز سامانه ،تضمین باالی ت امین
آب شرب ،طول لوله و تونل ها ،عبور از من اطق گس له و کارس تیک،
پمااو بلند با حﺠم زیاد ،سهولت بهرهبرداری.
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شکل  -1منطقه مورد مطالعه
Figure 1- Study area

 -2مشکالت سیاسی و اجتماعی )(C2؛ شامل :مس ائل حق وقی و
قانونی تملک اراضی ،خسارت مخزن ناشی از زیر آب رفتن شهر ک ا
در صورت احداث سد بهشتآباد و برخی روستاها و واحدها ،مه اجرت،
وجود مناطق محافظت شده ،شرایط قومی ،فرهنگی ،بافت عشایری و
ایالتی محدوده مطالعاتی ،تهیه و ارائه نقشه ک اربری اراض ی و نقش ه
کاداستر مسیر سامانه پس از انتخاب سناریو برت ر و بهین ه و ض رورت
مستند سازی میراث فرهنگی و آثار تاریخی محدوده اجرای طرح.
 -3مشکالت زیست محیطی )(C3؛ شامل :تخریب محیط زیست
هنگام ایﺠاد خط لوله و تونل ،کاهش کیفیت آب و آلودگی منابع آب و
خشک شدن چاه و چشمه.
 -4قیم ت تم ام ش ده ه ر مت ر مکع ب آب )(C4؛ ش امل:
سرمایهگذاری اولیه مورد نیاز برای احداث س امانه انتق ال آب ،می زان
تولید انروی برقابی (انروی تولی دی) ،هزین ه و می زان ب ر مص رفی
(انروی مصرفی) ،هزینه جاری ،هزینههای به رهب رداری و نگه داری)
میباشد .الزم به ذکر است که قیمت تمام ش ده ه ر مت ر مکع ب آب
توسط شرکت توسعه منابعآب و نی روی ای ران ب رآورد گردی ده و ب ه
صورت عددی و کمی بر خالف سه معیار دیگر که به ص ورت کیف ی
میباشد ،در نظر گرفته شده است.

معرفی سناریوها

بهمنظور انتقال آب بین حوضهای به فالت مرک زی ای ران ب رای
تأمین کمبود  580میلیون متر مکعب آب شرب س ه اس تان اص فهان،
یزد و کرمان ،هشت سناریوی انتقال آب برای ارزیابی ،اولویتبن دی و
ارائه گزینه برت ر ب ا اعم ال نظ رات متخصص ین آب و ب ا توج ه ب ه
گزارشات شرکت توسعه منابعآب و نیروی ایران ،تعی ین ش د ک ه ه ر
کدام به صورت جداگانه به شرح زیر است .الزم به ذکر است که قطعا
هیچ یک از این سناریوها قادر به تامین کلیه اه داف و اس تانداردهای
انتقال آب بین حوضه ای نیستند لیکن در این تحقیق سعی شده است
تا با به کارگیری ارزیابی چند شاخص ه س ناریویی انتخ اب ش ود ک ه
بیشترین نزدیکی را به این اهداف و معیارها دارا است.
 -1انتقال آب از حوضهی بازفت-سد چمنگل ی (از طری ق تون ل
کوهرنگ )3به استانهای اصفهان ،ی زد و کرم ان )(A1؛ ای ن گزین ه
مبتنی به انتقال آب به دره کوهرنگ و استفاده از س امانه کوهرن گ 3
برای انتقال آب به فالت مرکزی ایران است .اجزاء اصلی طرح انتق ال
شامل یک سد حدود  150مت ری در دره بازف ت ،در ح والی روس تای
چمنگلی با گنﺠایش مخزن حدود  700میلیون متر مکعب اس ت ک ه
وظیفه تنظیم آب را به عهده خواهد داشت .انتق ال آب ب ا حﺠ م 580
میلیون متر مکعب توسط شبکهای تشکیل شده از  13کیلومتر تونل و

ارزیابی سناریوهاي انتقال آب بینحوضهاي به فالت مركزي ایران با روش تصمیمگیري…

 19کیلومتر لوله به همراه  4ایستگاه پمااو ب ه دره کوهرن گ ص ورت
میگی رد ،در ادام ه آب بع د از خ رو از تون ل کوهرن گ  3در بس تر
زایندهرود جریان مییابد و تا باغ بهادران (مح ل فعل ی تص فیه خان ه
اصفهان (بابا شیخ علی) و محل فعلی برداشت آب انتقالی به یزد) ادامه
مییابد ،ساس آب استان اصفهان ( 250میلیون متر مکع ب) از ی زد و
کرمان جدا میشود ،آب ی زد ب ه می زان  150میلی ون مت ر مکع ب از
طریق احداث خط لوله به موازات خط اول به طول  352کیلومتر و آب
کرمان به میزان  180میلیون متر مکعب از طریق احداث خط لوله ب ه
طول  660کیلومتر انتقال مییابد.
 -2انتقال آب از حوضهی بهشتآباد از طریق پمااو مستقل از سد
بهشت آباد با استفاده از خط لوله و تونل کوتاه به استانهای اصفهان،
یزد و کرمان)(A2؛ این سناریو ،شامل احداث ی ک س د بلن د ب یش از
170متری در پاییندست مح ل الح ا رودخان هه ای بهش تآب اد و
کوهرنگ با خسارت مخزن زیاد با توجه به زیر آب رف تن ش هر4000
نفری کا است .بر مبنای این س ناریو ،س د بلن د ح دود  170مت ری
وظیفه ذخیره و تنظیم آب را انﺠام خواهد داد .انتقالآب با حﺠ م 580
میلیون متر مکعب ،توسط شبکهای تشکیل شده از تونل ،خ ط لول ه و
پمااو از مبداء تا مقصد برای اصفهان (تونل  7/8کیل ومتر ،ط ول لول ه
 62.8کیلومتر 4 ،مرحله پمااو) ،یزد (تونل  6/4کیلومتر ،طول لوله 430
کیلومتر 4 ،مرحله پمااو) ،کرمان (تونل 6/4کیل ومتر ،ط ول لول ه 713
کیلومتر 6 ،مرحله پمااو) انﺠام میگیرد.
 -3انتقال آب از حوضهی خرسان-سد خرسان 3و رودخانه م اربر
به سه استان اصفهان ،کرمان و یزد )(A3؛ در این سناریو انتقالآب ب ا
حﺠم  580میلیون متر مکع ب از مب داء ت ا مقص د ب ه ترتی ب ب رای
اصفهان از بند ماندگان واقع بر روی رودخانه ماربر (تونل  2/8کیلومتر،
طول لوله  198/1کیلومتر 4 ،مرحله پمااو) ،یزد از سد خرسان ( 3تونل
 22کیلومتر ،طول لوله  462کیلومتر 6 ،مرحله پمااو) و کرم ان از س د
خرسان ( 3تونل 21/3کیلومتر ،طول لوله  655کیلومتر 6 ،مرحله پمااو)
انﺠام میگیرد.
 -4انتقال آب از حوضهی بازفت-سد شیخعالی به اصفهان و ی زد
و از سد خرسان  3و رودخانه ماربر برای کرم ان )(A4؛ در بخ ش اول
این سناریو ساالنه  400میلیون متر مکعب آب ،از بازفت به استانهای
اصفهان و یزد با احداث یک سد با ارتفاع  106متر و حﺠم کل مخزن
معادل  580میلیون متر مکعب در ساختگاه شیخعالی و ب ا اس تفاده از
یک خط انتقال  11کیلومتری 3 ،مرحله پما او و ب ا مﺠم وع  5قطع ه
تونل به طول کل  25کیلومتر با اضافه شدن آب سرشاخههای نازی و
الگی به دره کوهرنگ منتقل و در ادامه ت ا س د چ م آس مان (مح ل
آبگیری فعلی تصفیه خانه اصفهان و آبگیر طرح در حال به رهب رداری
انتقال آب به یزد) از طریق رودخانه زایندهرود ادامه م ییاب د .در ای ن
نقطه سهمآبه اصفهان به تصفیه خانه منتقل شده و  150میلی ون مت ر
مکعب سهم یزد به موازات خط انتقالی قبلی با احداث خط لوله جدی د
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به طول  365کیلومتر انتقال خواهد یافت .بخش دوم سناریو ،انتقالآب
از سد خرسان  3و رودخانه ماربر به کرمان نیز با حﺠم انتقال آب برابر
با  180میلیون متر مکعب با احداث تونلی ب ه ط ول  21/3کیل ومتر و
خط لولهای به طول  655کیلومتر با  6مرحله پمااو بلند با حﺠ م زی اد
تا ارتفاع حدود  1200متر صورت میگیرد.
 -5انتقال آب از حوضهی بهشتآباد از طریق پمااو و تونل کوت اه
از سد بهشت آباد برای استانهای اصفهان و یزد و از حوضه خرسان-
سد خرسان  3برای کرمان )(A5؛ شرایط و ویژگیهای س د و س امانه
انتقال آب در بخش اول ای ن س ناریو (انتق ال آب ب رای اس تانه ای
اصفهان و یزد از طریق پمااو و تونل کوتاه از سد بهش تآب اد) مش ابه
سناریوی  2میباشد ،انتقالآب در این بخش با حﺠم  400میلیون متر
مکعب توسط شبکهای تشکیل شده از تونل ،خط لوله و پمااو از مبداء
تا مقصد به ترتیب برای اصفهان (تونل  7/8کیلومتر ،طول لول ه 62/8
کیلومتر 4 ،مرحله پمااو) و ی زد (تون ل  6/4کیل ومتر ،ط ول لول ه430
کیلومتر 4 ،مرحله پمااو) صورت میپذیرد .بخش دوم س ناریو ،انتق ال
 180میلیون متر مکعب آب تخصی یافته به اس تان کرم ان از س د
خرسان  3میباشد ،که این بخش از س ناریو ک امالً مش ابه س ناریو 4
است.
 -6انتقالآب از حوضهی بهشتآباد از طریق پمااو و تونل کوت اه
از دبی پایه بهشتآباد برای استانهای اص فهان و ی زد و از حوض هی
خرسان-سد خرسان  3ب رای اس تان کرم ان )(A6؛ بخ ش اول ای ن
سناریو ،تامین  400میلیون متر مکعب آب شرب دو استان اص فهان و
یزد از آب موجود معادل  647میلیون متر مکع ب دب ی پای ه رودخان ه
بهشتآباد پس از تخصی و کسر نی از آب ی ط رحه ای باالدس ت و
رهاسازی نیاز زیستمحیطی طرح بهش تآب اد ،ب رای اه داف ش رب
اصفهان و یزد است .در این سامانه بند و آبگیری با ظرفیت بیشینه 30
متر مکعب بر ثانیه ب ر روی رودخان ه بهش تآب اد اح داث م یگ ردد.
انتقالآب توسط سه مرحله پمااو از تراز  1660با خط لولهای به ط ول
 43کیلومتر و تونلی آب بر به طول  5کیلومتر تا دره منتهی به مخ زن
سد کوهرنگ  3انﺠام میپذیرد .سامانه در ح ال اح داث کوهرن گ 3
شامل سد و تونل ،آب دریافتی را به رودخانه طبیعی باالدست مخ زن
سد زاینده رود هدایت میکند .انتقالآب سهم یزد از آبگیری در مح ل
سد چم آسمان واقع در باغ بهادران توسط خط لولهای به طول ح دود
 335کیلومتر با دو مرحله پمااو در ابتدا و میانه مسیر انﺠام م یگی رد.
بخش دوم سناریو ،انتقال  180میلیون متر مکعب آب تخصی یافت ه
به استان کرمان از سد خرسان  3اس ت ک ه ک امالً مش ابه س ناریو 4
میباشد.
 -7انتقال آب از حوضهی گوکان-سد گوکان به استان اصفهان و
از حوضهی خرسان-سد خرسان  3برای یزد و کرم ان )(A7؛ در ای ن
سناریو خط اول انتقال آب به یزد به می زان  98میلی ون مت ر مکع ب
حذف میگردد ،بنابراین میزان آب مورد نیاز برای استان اص فهان ب ه
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 150میلیون متر مکعب کاهش یافته و  98میلیون متر مکعب ب ه آب
مورد نیاز استان یزد اضافه میگردد .در بخش اول ای ن س ناریو س ازه
اصلی تنظیم کننده آب یک سد مخزنی به ارتفاع  168مت ر ب ا حﺠ م
مخزن  157میلیون مت ر مکع ب اس ت ک ه در دره گوک ان و ح والی
روستای وزوه احداث خواهد گردید .در ای ن ط رح ک ل مس یر انتق ال
شامل :تونلهای فرعی و اصلی ،دو بند انحرافی به ارتفاع حدود  5متر
و  3قطعه تونل با مﺠموع طول  6/97کیلومتر به صورت ثقلی با عبور
از مناطق کارستیک و گسله طراحی شده است .در این س ناریو انتق ال
آب به میزان  150میلیون متر مکعب از خروجی آخرین تونل تا مح ل
مصرف آب (تصفیه خانه باباشیخ علی) بر بستر رودخانه زاین ده رود در
نظر گرفته شده و در صورت نیاز به احداث خط لوله مستقل جهت این
انتقال بایستی هزین ه ه ای آن جداگان ه محاس به گ ردد .بخ ش دوم
سناریو ،انتقالآب از سد خرسان  3به دو استان یزد و کرمان میباش د
که با حﺠم  430میلیون متر مکعب توسط ش بکهای تش کیل ش ده از
تونل ،خط لوله و پمااو از مبداء تا مقصد به ترتیب برای یزد (تونل 22
کیلومتر ،طول لوله  462کیلومتر 6 ،مرحله پمااو) و کرمان (تونل 21/3
کیلومتر ،طول لوله  655کیلومتر 6 ،مرحله پمااو) انﺠام میپذیرد.
 -8انتقال آب از حوضهی بهشتآباد از طریق پمااو و تونل کوت اه
از دبی پایه بهشتآباد برای استان اصفهان و از حوضهی خرسان-س د
خرسان  3برای استانهای یزد و کرمان )(A8؛ در بخش اول س ناریو،
سامانهای برای برداشت و انتقال ساالنه  250میلیون متر مکعب برای
تامین کمبود آب شرب اصفهان دیده شده است .بدین منظور ب ر روی
رودخانه بهشتآباد بند و آبگیری با ظرفیت بیشینه  14متر مکع ب ب ر
ثانیه احداث میگردد که وظیفه برداشت آب از ت راز  1660را برعه ده
دارد ،از این نقطه آب توسط خط لولهای به طول  43کیلومتر و ت ونلی
آب بر با قطر کمتر نسبت به سناریو  6به طول  5کیلومتر بوسیله س ه
مرحله پمااو انتقال مییابد ،هدایت آب تا رودخان ه طبیع ی باالدس ت
مخزن سد زایندهرود بوسیله سامانه سد و تون ل کوهرن گ  3ص ورت
میگیرد .بخش دوم انتقال آب از سد خرسان  3برای دو استان ی زد و
کرمان به میزان 330میلیون متر مکعب توسط شبکهای تشکیل ش ده

از تونل ،خط لوله و پمااو از مبداء تا مقصد به ترتیب برای ی زد (تون ل
 22کیلومتر ،طول لوله  462کیلومتر 6 ،مرحله پمااو) و کرم ان (تون ل
 21/3کیل ومتر ،ط ول لول ه  655کیل ومتر 6 ،مرحل ه پما او) انﺠ ام
میپذیرد.
معرفی روش تصمیمگیری چند معیاره

در این تحقیق ،پس از تعی ین گ روه تص میمگیرن دگان و تعی ین
معیارها و گزینهها ،ماتریس معیارها و ماتریس تصمیمگی ری گروه ی
تشکیل شد .در ادامه ،با استفاده از سه روش تحلی ل سلس له مراتب ی،
روش آنتروپی شانون و روش دیمتل وزن معیارها بدست آمد .س اس،
از روش کوپرا برای ارزیابی و اولویتبندی سناریوها اس تفاده ش د.
شکل  2فلوچارت مراحل مدلسازی تحقیق را نشان میدهد.
روش وزندهی )(AHP

این روش توس ط محقق ی ب ه ن ام توم ا -ال-س اعتی عراق ی
االصل ،در سال  1980میالدی ارائه ش د ( .)16روش تحلی ل سلس له
مراتبی در زمانی که تصمیمگیری با چند گزینه و معیار تص میمگی ری
مواجه اس ت م یتوان د م ورد اس تفاده ق رار بگی رد .ای ن ن وع روش
تصمیمگیری بر پایة مقایسات زوجی با در نظر گرفتن کم ی و کیف ی
بودن معیارهای مورد نظر است .در این تحقیق ،بهمنظور بدست آوردن
وزن معیارها و اولویتبندی آنها بر اسا اهمیّت هر کدام از معیارها
از این روش استفاده شده است .مراحل محاسبات برای بدس ت آوردن
وزن معیارها به شکل زیر است:
مرحله  -1در این مرحله عناصر هر سطح نسبت به س ایر عناص ر
مربوط خود در سطح ب االتر ب ه ص ورت زوج ی مقایس ه م یش ود و
ماتریسهای مقایسه زوجی تشکیل م یگ ردد .تخص ی امتیازه ای
عددی مربوط به مقایسه زوجی اهمیّت دو معیار ،ب ر اس ا ج دول 1
صورت میگیرد.

جدول  -1مقیاس مقایسات زوجی )(Saaty, 1980
)Table 1- Scale for pairwise comparisons (Saaty, 1980

مقادیر بینابین
Intermediate
values
2,4,6,8

مطلقاً با

بسیار با اهمیّتتر

اهمیّتتر
Extreme
importance

Very strong or
demonstrated
Importance

Strong
importance

9

7

5

با اهمیّتتر

نسبتاً با

اهمیّت

اهمیّتتر

مساوی

Moderate
importance

Equal
importance

3

1

معادل لفظی
Verbal
equivalent

درجه
Degree

ارزیابی سناریوهاي انتقال آب بینحوضهاي به فالت مركزي ایران با روش تصمیمگیري…

323

شکل  -2فلوچارت تحقیق
Figure 2- Research Flowchart

مرحله  -2تشکیل ماتریس مقایسه زوجی تﺠمیع ش ده از نظ رات
گروهی خبرگان :هر عنص ر در م اتریس نه ایی از می انگین هندس ی
عناصر ماتریس پاسخ دهندگان طبق رابطه ( )1بهدست میآید.
()1
در این رابطه k ،و  nتعداد معیار aij ،درایهه ای م اتریس مقایس ه
زوجی و  lتعداد تصمیم گیرندگان میباشد.
مرحل ه  -3محاس به وزن نس بی ب ا اس تفاده از روش می انگین
هندس ی :روشه ای مختلف ی ب رای محاس به وزن نس بی براس ا
ماتریس مقایسه زوجی وجود دارد .در این پژوهش ،برای بدست آوردن
وزن معیارها از بین روشهای موجود ،روش میانگین هندسی اس تفاده
شده است .وام ای محاسبه یزن معیا ا به وت گ زیر است:
 میانگین هندسی عناصر هر سطر از رابطه ( )2محاسبه میشود.نرمال شده بردار حاصل ،بردار وزن خواهد بود.
()2
در این رابطه k ،و  nتعداد معیار aij ،درایههای ماتریس مقایسه
زوجی میباشد.
 برای تعیین بردار نرمال شده (بردار وزن) از رابط ه ( )3اس تفادهمیشود :در این رابطه ln ،درایههای ب ردار حاص ل ش ده از رابط ه ()2
میباشد.

()3
مرحله  -4محاسبه نرخ ناسازگاری سلسله مراتبی :یکی از مزایای
فرآیند تحلیل سلسله مراتب ی کنت رل س ازگاری تص میم اس ت ،ن رخ
ناسازگاری سلسله مراتبی با اعمال وزن عناصر سازنده سلسله مراتب ی
محاسبه میشود .به طور خالصه نحوه تعیین نرخ ناسازگاری به ش رح
زیر است:
 -1تشکیل مارتیس مقایسه زوجی )(A
 -2محاسبه بردار وزن )(Wi
 -3ضرب بردار وزن در ماتریس A
 -4طبق رابطه  A×W=λ.Wب رای محاس به مق ادیر وی ژه )،)λ
حاصل ضرب مرحله  3بر بردار وزن ) (Wiتقسیم میشود.
 -5با میانگینگیری از مق ادیر  ،λبزرگت رین مق دار وی ژه ))λmax
تخمین زده میشود.
 -6با استفاده از رابطه ( )4شاخ ناسازگاری محاسبه م یش ود:
در این رابطه  nتعداد معیارها میباشد.
()4
 -7با اس تفاده از رابط ه ( )5و ی ا ج دول  2ش اخ
تصادفی محاسبه میشود:
()5

ناس ازگاری
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جدول  -2شاخص تصادفی ) R.I.Iالونسو و الماتا)2006 ،
15
1.58

14
1.57

13
1.55

)Table 2- Random Index R.I.I (Alonso & Lamata, 2006
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.88 1.10 1.24 1.34 1.4 1.44 1.48 1.51 1.53

 -8با استفاده از رابطه ( )6نرخ ناسازگاری محاسبه میشود :دراین
مرحله ،نتیﺠه نرخ ناساگاری محاسبه شده اگ ر  0/1و ی ا کمت ر از آن
باشد ماتریس تصمیم کامالً سازگار بوده و قضاوت ها منطقی میباشد
در غیر این صورت بایستی به کارشناسان مورد نظر مراجعه و تغیی ری
در نظرات ایﺠاد گردد.
()6
روش دیمتل )(DEMATEL

روش آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیمگیری )،(DEMATEL
برای اولین بار بین سالهای  1972تا  1976توسط ف ونتال و گ ابو

3
0.52

2
0

1
0

N
RI

به کار برده شد ( .)4ب ه ط ور عم ده از ای ن روش ب رای شناس ایی و
بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها ،مشخ کردن روابط علّ ت
و معلولی و اولویتبندی آنها استفاده میش ود .مراح ل محاس بات در
این روش به شرح زیر میباشد:
مرحله  -1محاسبه م اتریس می انگین :در ای ن مرحل ه ،از پاس خ
دهنگان خواسته میشود تا بر طب ق قضاوتش ان ،اث ر مس تقیم می ان
عناصر را مطابق طیف لیکرت (جدول  )3ارزیابی کنند .ه ر عنص ر در
ماتریس نهایی از میانگین حسابی عناصر ماتریسهای مختل ف پاس خ
دهندگان بهدست میآید.

جدول  -3مقیاس زبانی برای اثر معیارها ((Kamalian, 2015
)Table 3- Linguistic scale for influence of criteria (Kamalian, 2015

تأثیر بسیار زیاد

تأثیر زیاد

تأثیر کم

تأثیر بسیار کم

Very high
influence

High
influence

Low
influence

Very Low
influence

No influence

4

3

2

1

0

مرحله  -2محاسبه ماتریس اثر مستقیم اولیه :ماتریس اثر مستقیم
اولیه ) (Zn×nاز تﺠمیع نظرات خبرگان تشکیل میشود:

 Znmدر ماتریس اثر مستقیم اولیه ،درایه ماتریس ارتب اط مس تقیم
برای معیار  nدر معیار  mمیباشد.
مرحله  -3ماتریس بی مقیا شده حاصل از ماتریس ارتباط Z
با  Xنامگذاری شده و از طریق رابطه ( )7محاسبه میگردد.

()7
در این رابطه Zij ،مقادیر درایههای ماتریس اثر مستقیم اولیه
میباشد که  iسطرها و  jستونها را نشان میدهد.
مرحله  -4هنگامی که ماتریس  Xیعنی ماتریس بی مقیا شده
ماتریس ارتباط محاسبه شد ،ماتریس ارتباط کل ب ا اس تفاده از رابط ه
( )8محاسبه میشود که در آن  Iماتریس همانی است.

بدون تأثیر

اصطالح زبانی
Linguistic
term

درجه
Degree

()8
مرحله  -5تحلیل نتایج اثرها و روابط :با توجه به م اتریس رواب ط
کلی ) ،(Tمﺠموع ستونها ) (Cjو مﺠم وع ردی فه ا ) ،(Riمحاس به
میشود .اگر  i=jباشد ،مقدار ) (Ri + Cjمیزان تأثیر و تأثر ش اخ i
میباشد .به عبارت دیگر هر چ ه مق دار ) (Ri + Cjبیش تر باش د ،آن
شاخ تعامل بیشتری با سایر شاخ ه ا دارد و نش اندهن ده درج ه
اهمیّتی است که پارامتر  iدر سیستم دارد .این مقدار را برتری یا ت أثیر
مینامند .بردار عمودی ) (Ri - Cjقدرت تاثیرگذاری شاخ  iو علّت
و معلولی بودن آن را نشان میدهد.
مرحله  -6تعیین مقدار آستانه ) :(aجهت ترس یم نم ودار علّ ت و
معلولی باید مقدار آستانه تعیین گردد .تنها روابطی که مقادیر آنه ا در
ماتریس نفوذ کامل از مقدار آس تانه بزرگت ر باش د در نم ودار علّ ت و
معلولی رسم میگردند .میانگین عناص ر م اتریس نف وذ از رابط ه ()9
محاسبه میشود:
()9
در این رابطه N ،تعداد درایه های ماتریس ارتباط کل و tijمﺠموع
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مقادیر سطر  iو ستون  jماتریس ارتباط کل میباشد.
مرحله  -7تشکیل ماتریس تعیین ارتباط میان معیارها :به منظ ور
ترسیم نمودار علّی و معلولی پس از تعیین مقدار آستانه ،تمامی مق ادیر
ماتریس  Tکه کوچکتر از مقدار آستانه باشد صفر (یعنی آن رابطه علّی
در نظر گرفته نمیشود) و بقیه یک قرار داده میشود.
مرحله  -8تعیین وزن معیارها ) :(Wiپس از تعیین مقادیر ماتریس
 ،Tوزن نرماالیز شده ه ر ک دام از معیاره ا از س تون ) (Ri+Cjو ب ا
استفاده میانگین حسابی محاسبه میشود.
روش آنتروپی شانون )(Entropy Shannon

آنتروپی یک مفهوم عمده در عل وم فیزیک ی ،عل وم اجتم اعی ،و
تئوری اطالعات میباشد به طوری که نشاندهنده مقدار عدم اطمینان
موجود از محتوای مورد انتظار اطالعاتی از یک پی ام اس ت .ب ه لف
دیگر آنتروپی در تئوری اطالع ات معی اری اس ت ب رای مق دار ع دم
اطمینان بیان شده توسط یک توزیع احتمال گسسته ) (Piب ه ط وری
که این عدم اطمینان ،در صورت پخش بودن توزیع ،بیشتر از م وردی
است که توزیع فراوانی تیزتر باشد ( .)6مراحل زیر برای بدست آوردن
وزن معیارها بر اسا مقادیر پراکندگی صورت میگیرد.
مرحله  -1ایﺠاد ماتریس تصمیمگیری که سطرهای آن گزینهه ا
و ستونهای آن معیارها میباشد .در این گام از ماتریس تصمیمگیری
تﺠمیع شده از نظ رات خبرگ ان اس تفاده م یش ود .مق ادیر م اتریس
تصمیمگیری  Rijکه نسبت ارجحیت گزینه  iنسبت به معیار  jرا نشان
میدهد پس از تبدیل مقادیر کیفی به کمّی و محاسبه میانگین حسابی
بدست میآید.
مرحله  -2بیمقیا سازی ماتریس تصمیمگیری :ب ا اس تفاده از
رابطه ( )10ماتریس تصمیمگیری نرماالیز شده و به صورت  Pijبدست
میآید .بیمقیا سازی به این صورت است که درای ه ه ر س تون ب ر
مﺠموع ستون تقسیم میشود.
()10
در این رابطه i ،نشان دهنده سطرها و  jنشاندهنده ستون ماتریس
تصمیمگیری میباشد.
مرحله  -3محاسبه آنتروپی هر شاخ  :آنتروپ ی ) (Ejب ا رابط ه
( )11محاسبه میگردد که در این رابطه  jنشان دهنده ستون ماتریس
تصمیمگیری نرماالیز شده k ،به عنوان مقدار ثابت و  mتعداد گزینهها
است که از رابطه ( )12محاسبه میشود.
()11
()12
مرحله  -4مقدار عدم اطمینان و یا درجه انحراف  djبا استفاده از
رابطه ( )13محاسبه میشود که بیان میکند شاخ مربوطه ) (djچه
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میزان اطالعات مفید برای تصمیمگیری در اختیار تصمیمگیرنده ق رار
میدهد .هر چه مقادیر اندازهگیری شده شاخصی به هم نزدیک باش د،
نشاندهنده آن است که گزینههای رقیب از نظ ر آن ش اخ تف اوت
چندانی با یکدیگر ندارند.
()13
مرحله  -5وزن ( (Wjهر معیار با استفاده از رابطه ( )14محاس به
میشود:
()14
روش تصمیمگیری کوپراس

این روش توسط زاوداسکا و همکاران در س ال  1994معرف ی
شد ( .)17روش  COPRASبهترین گزینه را از بین گزینههای دیگ ر
تعیین میکند .در این روش برای ارزیابی ارزش ،هر دو شاخ کمینه
و بیشینه مورد استفاده قرار میگی رد و ت أثیر ش اخ ه ای کمین ه و
بیشینه روی ارزیابی نتایج به صورت جداگانه در نظر گرفت ه م یش ود
( .)4مراحل روش کوپرا به صورت زیر است:
مرحله  -1تشکیل ماتریس تص میمگی ری تﺠمی ع ش ده نظ رات
خبرگان :در این ماتریس گزینهه ا و ش اخ ه ا بی ان م یش ود ک ه
براسا اطالعات دریافتی از تصمیمگیرندگان و تخصی امتیازه ای
کیفی و تبدیل آنها به مقادیر کمی مربوط به مقایسه گزینهها نس بت
به هر کدام از معیارها ،بر اسا جدول  4صورت میپذیرد .هر عنص ر
در ماتریس نهایی پس از تبدیل اع داد کیف ی ب ه کم ی ،از می انگین
حسابی عناصر ماتریسهای مختلف پاسخ دهندگان بهدست میآید.

در این ماتریس Xij ،درایهی ماتریس تصمیم
میباشد.

برای گزینه  iدر معیار j

جدول  -4امتیاز زبانی برای معیارها
Table 4- Linguistic rating for criteria

خیلیزیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلیکم

Very high
9

High
7

Medium
5

Low
3

Very low
1

مرحله  -2بی مقیا کردن ماتریس تصمیم :جهت ب ی مقی ا
کردن ماتریس تصمیم از رابطه ( )15استفاده میگردد:
()15
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در این رابطه Xij ،مقادیر درایه های ماتریس تصمیمگیری گزین ه
 iدر معیار  jمیباشد.
مرحله  -3تعیین مقادیر ماتریس بی مقیا وزین :ب ا اس تفاده از
رابطه زیر ،ماتریس وزندار بدست میآید:
()16
در این رابطه Wi ،وزن معیارها ] [W1,W2,…,Wnمیباشد.
مرحله  -4تعیین ارزش نهایی شاخ ها :برای تعیین ارزش نهایی
شاخ ها ابتدا باید نوع منفی یا مثبت بودن معیارها مش خ گ ردد.
منظور از معیار مثبت ،معیاری است که افزایش آن باع ﺚ بهت ر ش دن
شرایط میشود و معیار منفی معیاری است که کاهش آن به صرفهتر و
در نتیﺠه باعﺚ بهتر شدن شرایط میشود .ساس ،ب ا در نظ ر گ رفتن
نوع منفی یا مثبت بودن شاخ ها ،ارزش نهایی هر شاخ از روابط
( )17و ( )18بدست میآید:
()17
()18
در این روابط k ،تع داد معیاره ای مثب ت در رابط ه ( )17و m-k
تعداد معیارهای منفی در رابطه ( )18میباشند و  Piو  Riنیز ب ا توج ه
به نوع مثبت و منفی بودن معیار ،ارزش نهایی معیار  iمیباشد.
مرحله  -5تعیین کمترین مقدار بدست آمده از رابطه (:)18
()19
مرحله  -6رتبه بندی نهایی گزینهها :مقدار ارزش نهایی هر ی ک
از گزینهها از طریق یکی از روابط ( )20و ( )21محاسبه میشود:
()20
()21
مرحله  -7تعیین بیشترین مقدار بدست آمده از مرحله (:)6
()22
مرحله  -8محاسبه درصد امتیاز هر گزینه و رتبه بندی آنها با استفاده
از رابطه (:)23
()23
در این رابطه Qi ،و Qmaxبه ترتیب مقدار بدست آمده و بیشیترین
مقدار بدست آمده از مرحله ( )7میباشد.

نتایج و بحث
در این مطالعه ،از روش کوپرا با سه تکنیک متفاوت وزنده ی
برای اولویتبندی س ناریوهای انتق ال آب ب ین حوض های ب ه ف الت
مرکزی ایران اس تفاده ش د .در ای ن روش پ س از تعی ین معیاره ا و
همﭽن ین س ناریوها ،و تعی ین طی فه ای م وردنظر ک ه در بخ ش
روششناسی تحقی ق ب ه آنه ا پرداخت ه ش د ،از  10تص میمگیرن ده
خواس ته ش د ت ا پرسش نامهه ای معیاره ا و همﭽن ین م اتریس
تصمیمگیری نهایی را با توجه به طیفهای مورد نظر پاسخ دهند .این
تصمیم گیرندگان عمدتا از وزارت نی رو ،ش رکت توس عه من ابع آب و
نیروی ایران و شرکت مدیریت منابع آب ایران بودهاند و معیار انتخاب
ایشان بر مبنای سابقه کار ،تسلط و آشنایی با این طرح و ابعاد مختلف
فنی آن بوده است .در ادامه ،پس از تب دیل مق ادیر کیف ی ب ه کم ی،
ماتریس تصمیمگیری نهایی از تﺠمی ع نظ رات تص میمگیرن دگان ب ا
اس تفاده از می انگین حس ابی طب ق ج دول  5تش کیل ش د .س اس،
ماتریسهای معیارها ب ه ص ورت کم ی از تﺠمی ع نظ رات تص میم-
گیرندگان با استفاده از روابط هر یک از روشها بدس ت آم د .در ای ن
مطالعه ،ابتدا از ماتریس تصمیمگیری نه ایی تﺠمی ع ش ده از نظ رات
تصمیمگیرندگان (جدول  )5برای بدست آوردن وزن معیاره ا در روش
آنتروپی شانون استفاده شد و با استفاده روابط ی ک ه در بخ ش روش
شناسی به آن پرداخته شد وزن معیارها محاس به گردی د .در ادام ه ،از
ماتریس مقایس ه زوج ی تش کیل ش ده از نظ رات تص میمگیرن دگان
(جدول )6برای روش تحلیل سلسله مراتبی و محاسبه نرخ ناس ازگاری
استفاده و وزن معیارها تعیین شد .روش تحلیل سلسله مراتب ی نش ان
داد که ماتریس مقایسه زوجی تعی ین ش ده ب رای بدس ت آوردن وزن
معیارها با نرخ ناسازگاری  0/057س ازگار و منطق ی اس ت .در ادام ه،
ب همنظ ور تعی ین وزن معیاره ا ،بدس ت آوردن می زان تأثیرگ ذاری و
تأثیرپذیری و علّت و معلولی بودن معیارها از روش دیمتل استفاده شد.
در این روش ابتدا م اتریس مقایس ه زوج ی تص میمگیرن دگان طب ق
جدول  7تشکیل و در ادامه با استفاده از رواب ط ،وزن معیاره ا بدس ت
آمد.
به طور کلی جدول  9نتایج روشهای وزن دهی را نشان میدهد.
با توجه به این جدول ،نتایج وزندهی از روش تحلیل سلس له مراتب ی
نشان داد که معیار ریسکهای فنی و صعوبت اجراء ب ا بیش ترین وزن
دارای اهمیّ ت بیش تر نس بت ب ه س ایر معیاره ا و معی ار مش کالت
زیستمحیطی با کمترین وزن ،کم اهمیّت ترین معیار است .در ادام ه
وزندهی با روش دیمتل انﺠام ش د و نت ایج اثره ا و رواب ط در قال ب
جدول  8بدست آمد.
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جدول  -5ماتریس تصمیمگیری نهایی
Table 5– Pairwise comparison matrix for AHP Method
)(-

)(-

)(-

)(-

C4
33691
42553
41808
33968
38713
38730
33571
43385

C3
4.7143
7.8571
4.7143
4.4286
5.8571
4.7143
3.5714
3.2857

C2
5.2857
6.4286
4.7143
6.7143
5.5714
3.2857
3.5714
3.2857

C1
6.1429
8.4286
4.4286
5.5714
7.8571
3.2857
3.5714
2.4286

نوع معیار
Criteria
type
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

جدول  -6ماتریس مقایسه زوجی برای روشAHP
Table 6- Pairwise comparison matrix for DEMATEL Method

معیار

C4

C3

C2

C1

2.904
0.530
0.370
1

5.924
4.272
1
2.704

3.620
1
0.234
1.886

1
0.276
0.169
0.344

Criterion
C1
C2
C3
C4

جدول  -7ماتریس مقایسه زوجی برای روش DEMATEL
Table 7- The Final decision making matrix
C4

C3

C2

C1

3.143
1.714
1.429
0

1.143
1.429
0
1.000

0.286
0
1.286
0.714

0
1.857
1.571
0.714

معیار
Criterion
C1
C2
C3
C4

جدول  -8ماتریس اثرها و روابط
Table 8- Matrix of Influences and Relationships

رتبه

رتبه

RAN
K
2
4
3
1

RAN
K
3
1
2
4

Wi
0.250
0.232
0.249
0.269

رتبه
(Ri)Cj
0.125
1.953
0.571
-2.649

RAN
K
2
4
3
1

نتایج در این روش با در نظر گرفتن نمودار علّت و معل ولی و نی ز
مقادیر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها ،نشان داد که معیار ریس ک-
های فنی و صعوبت اجراء ( ،)C1با توجه به تعامل متوسط ب ه ب اال ب ا
سایر معیارها و همﭽنین اثرگذاری و اثرپذیری متوسط رتبه دوم را دارد
و یک معیار علّت است ،معیار مشکالت سیاسی و اجتم اعی ( ،)C2ب ه
دلیل تعامل حداقل با سایر عوامل در رتبه چهارم قرار دارد و ب ه دلی ل
اثرگذاری بیشتر ب ر روی عوام ل دیگ ر ی ک معی ار ع ّل ت محس وب
میشود ،همﭽنین معیار مش کالت زیس ت محیط ی ( ،)C3ب ه دلی ل

(Ri+Cj
)
6.706
6.228
6.699
7.219

معیار
Ri

Cj

Criterion

3.290
2.138
3.064
4.934

3.415
4.091
3.635
2.285

C1
C2
C3
C4

تعامل متوس ط ،در رتب ه س وم ق رار م یگی رد و ب دلیل اثرگ ذاری و
اثرپذیری بیشتر یک معیار علّت میباشد و درآخر نیز معیار قیمت تمام
شده هر مت ر مکع ب آب ( ،)C4ب ا در نظ ر گ رفتن تعام ل بیش تر و
اثرپذیری بیشتر از سایر عوامل ،در رتبه نخس ت اس ت و ی ک معی ار
معلول محس وب م یگ ردد .در ادام ه وزن معیاره ا از روش آنتروپ ی
شانون نیز محاسبه شد .نتایج این روش نشان داد که معیار قیمت تمام
شده هر متر مکعب آب ) (C4با داش تن کمت رین مق دار وزن ) (Wjو
بیشترین مقدار  Ejدارای اثرگذاری یکسان برای کلیه گزینهه ا و ک م
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اهمیّت ترین معیار برای تعیین سناریوها میباشد و معیار ریس که ای
فنی و صعوبت اجراء ) ،(C1با داشتن بیش ترین مق دار وزن و کمت رین
مقدار  Ejاثرگذارترین و با اهمیّتترین معیار میباش د .ب ه ط ور کل ی
نتایج بدست آمده از روشهای وزندهی نشان میدهد که رتب هبن دی
معیارها با تغییر در روش وزندهی تغییر پیدا میکند که این نتیﺠه ب ه
ساختار و اصول روشها برم یگ ردد ک ه هرک دام براس ا اهمیّ ت،
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و همﭽن ین براس ا وض عیت س ناریوها از

لحاظ هر کدام از معیارها تعیین میشوند.
در ادامه ای ن تحقی ق ،ب ه منظ ور انتخ اب گزین ه برت ر از ب ین
سناریوهای مورد نظر از روش کوپرا استفاده شد .در ای ن روش بن ا
بهدلیل وجود  3روش برای وزندهی 3 ،نوع م اتریس تص میمگی ری
برای رتبهبندی نهایی ایﺠاد گردید .جدول  10نتایج نهایی رتب هبن دی
گزینهها را به تفکیک با هر یک از روشهای وزندهی نشان میدهد.

جدول  -9رتبهبندی نهایی معیارها
Table 9- Final ranking of criteria

وزن آنتروپی شانون

رتبه
Rank
1
2
3
4

Entropy Shannon
weights
0.5030
0.2330
0.2305
0.0334

رتبه

وزن دیمتل

رتبه

Rank

Dematel weights

Rank

2
4
3
1

0.250
0.232
0.249
0.269

1
3
4
2

وزن تحلیل سلسله
مراتبی
AHP weight
0.541
0.171
0.067
0.221

معیار
Criteria
C1
C2
C3
C4

جدول  -10رتبهبندی نهایی گزینهها
Table 10- Final Ranking of alternatives

رتبه
Rank
5
8
4
6
7
3
2
1

Dematel-COPRAS
)(Ni%
72.8180
52.8571
76.7488
70.8633
61.4535
90.1728
98.1477
100.0000

رتبه
Rank
6
8
4
5
7
3
2
1

AHP-COPRAS
)(Ni%
61.2884
45.6292
71.2182
61.9298
50.4528
89.0615
89.7575
100.0000

با توجه به نتایج روش کوپرا با وزنه ای بدس ت آم ده از س ه
روش متف اوت ،س ناریوی شش م ب ا عن وان انتق الآب از حوض هی
بهشتآباد از طریق پمااو و تونل کوتاه از دبی پایه بهش تآب اد ب رای
استانهای اصفهان و یزد و از حوضهی خرسان-سد خرس ان  3ب رای
استان کرمان ،رتبه سوم را با هر سه روش وزندهی آنتروپی ،تحلی ل
سلسله مراتب ی و دیمت ل ب ا درص دهای ب ه ترتی ب ،89/06 ،80/02
 90/17کسب کرد و سناریوی هفتم با عنوان انتق ال آب از حوض هی
گوکان-سد گوکان ب ه اس تان اص فهان و از حوض هی خرس ان-س د
خرسان  3برای یزد و کرمان ،رتبه دوم را با هر سه روش وزندهی ب ا
درص ده ای ب هترتی ب  98/147 ،89/757 ،81/939بدس ت آورد و
سناریوی هشتم با عنوان سناریوی انتقال آب از حوضهی بهشتآباد از
طریق پمااو و تونل کوتاه از دبی پایه بهشتآباد برای استان اص فهان
و از حوضهی خرسان-سد خرسان  3برای استانهای ی زد و کرم ان،
سناریوی برتر و مناسبترین گزینه برای انتقال آب به فالت مرک زی
ایران شناخته شد .اما همان ط ور ک ه در نت ایج رتب هبن دی مش اهده

رتبه
Rank
5
8
4
6
7
3
2
1

Entropy-COPRAS
)(Ni%
53.2565
38.2379
64.1004
53.2468
43.7898
80.0236
81.9398
100.0000

سناریو
Scenario
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

میشود به جز سناریوهای پنج تا هشتم و سناریوی دوم باقی رتبههای
سناریوها با توجه به وزنهای متفاوت از روش های مختلف تغییر پیدا
میکنند که این نیز به دلیل تغییر در مقادیر وزنی بدست آم ده از س ه
روش متفاوت و همﭽنین ساختار هر کدام از روشها میباش د ک ه در
تحلیل نتایج معیارها به آن پرداخته شد.

نتیجهگیری
حوضهی فالت مرکزی ای ران ک ه از لح اظ مس احت بزرگت رین
حوضهی آبریز کشور محسوب میشود ،در طی چند دهه اخیر با توجه
به افزایش و پراکندگی جمعی ت و توس عه فعالی ته ای کش اورزی و
صنعتی با مشکل جدی کمبود آب شرب مواجه شده است .در ص ورتی
که روش های مؤثرتر بویژه م دیریت تقاض ا و بارچرخ انی پس اب در
حوضههای مقصد امک ان ت أمین کمبوده ا را میس ر نس ازد ،یک ی از
راهکارهای نهایی برای مقابله با این کمبود انتق ال آب ب ینحوض های
میباشد .با توجه به پیﭽیده بودن این طرحها از نظر مسائل اقتصادی،
فنی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و قانونی اجرای این طرحها با مشکالت
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 م یت وان از ای ن روش در،گزینهها و نشان دادن آن بر اسا درصد
تصمیمگیریهای پیﭽیده منابعآب که اغلب با تضاد معیارها و کم ی و
،کیفی بودن آنها مواجه است و حل کردن آنها را مشکل م یس ازد
 قطعا انتقال آب بین حوض ه ای پیش نهاد محقق ین ای ن.استفاده کرد
تحقیق نیست لیکن نشان داده شد که در صورت نیاز به ای ن راهک ار
استفاده از رویکردهای تصمیمگیری چند شاخصه جدید م یتوان د ب ه
انتخاب مؤثرتر طرح با لحاظ معیارهای مختلف توس عه پای دار کم ک
 نتایج حاصله از این تحقیق با، پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی.نماید
دیگر روشهای مرسوم و جدید تصمیمگیری چند معیاره مقایسه ش ود
و همﭽنین جهت تعیین معیارها و استراتژیه ای م ؤثر انتق ال آب از
 الزم ب ه. استفاده ش ودSWOT1 روشهای معتبری مانند روش آنالیز
ذکر است که با هدف تحلی ل ع دم قطعی ت در ارزی ابیه ای کیف ی
 محقق ین پ ژوهش حاض ر در،صورت گرفته توسط تصمیمگیرن دگان
حال توسعه مدل با قابلیت در نظر گرفتن مقادیر معیاره ا ب ه ص ورت
.فازی و بازهای نیز میباشند

بیشتری مواجه بوده و تصمیمگیری در مورد آنها به مراتب سختت ر
 برای انتقال آب بینحوضهای به ف الت مرک زی، در این مطالعه.است
 میلیون متر مکع ب آب ش رب اس تانه ای580 ایران و تامین کمبود
 هشت سناریو ب ا در نظ ر گ رفتن چه ار معی ار، یزد و کرمان،اصفهان
، مش کالت سیاس ی و اجتم اعی،ریسکهای فن ی و ص عوبت اج راء
مشکالت زیست محیط ی و قیم ت تم ام ش ده ه ر مت ر مکع ب آب
 تحلی ل سلس له، از س ه روش آنتروپ ی ش انون، در ادامه.انتخاب شد
مراتبی و دیمتل برای وزندهی و از روش کوپرا برای اولویتبندی
 نتایج کلی به دست آمده از مدل کوپرا با سه.سناریوها استفاده شد
روش متفاوت وزنده ی نش ان داد ک ه س ناریوی هش تم ب ا عن وان
سناریوی انتقال آب از حوضهی بهشتآباد از طریق پمااو و تونل کوتاه
س د-از دبی پایه بهشتآباد برای استان اصفهان و از حوضهی خرسان
 رتب ه نخس ت و ب ه عن وان، برای استانهای یزد و کرمان3 خرسان
سناریوی برتر و مناسبترین گزینه برای انتقال آب به فالت مرک زی
 با توجه به کارایی این روش در رتبهبندی و ارزیابی کام ل.ایران است
1
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Introduction: Inter-basin water transfer projects include essential, various, complex parameters where
mostly have a qualitative inherent. Making an appropriate decision on these projects have not been convenient
due to diverse impacts and effectiveness of the parameters as well as irregular and qualitative intrinsic of the
criteria. The main objective of this study is the evaluating and prioritizing of the practical inter-basin water
transfer scenarios to Central Plateau of Iran employing three approaches of the analytic hierarchy process (AHP),
DEMATEL and Shannon Entropy, and proposing this approach for decision making in water resources.
Materials and Methods: In this study to supply municipal water consumption deficit of 580 Million cubic
meters for three provinces of Esfahan, Yazd, and Kerman, eight practical inter-basin water transfer scenarios
were selected. The scenarios transfer water from the great Karun watersheds, including Behesht-Abad, Bazoft,
Khersan, and Gukan basins, to the mentioned provinces located in the Central Plateau of Iran. Four criteria,
considering the proposed UNESCO criteria for the qualitative and quantitative evaluation of these projects, were
assigned including technical risks and performance difficulty (C1); political and social obstacles (C2);
environmental difficulties (C3); and prime cost of a cubic meter of water (C4). Upon employing three
approaches of the AHP, Shannon Entropy, and DEMATEL, the criteria weights for decision making were
determined. Finally, the selected eight scenarios of the study were prioritized, considering the positive and
negative measures within the multi-criteria decision making, by using the COPRAS technique.
Results and Discussion: Regarding the results of the AHP method, criteria with the highest and the lowest
importance were obtained as the technical risks and performance difficulty and the environmental challenges
respectively. In the following, results of the DEMATEL method, considering cause and effect graphs, as well as
the impact and influence of the criteria, revealed that criteria of C1, C2, and C3, got the second, fourth, and the
third ranks respectively, while the C4 criterion was placed in the first rank. Also, the results showed that the
former criteria, C1 to C3, were considered as cause criteria, and the latter one, C4, was an effect criterion. In the
following, the weight of the criteria was computed using the Shannon Entropy method. Accordingly, the C4
criterion, including the lowest weight (Wj ) and the highest Ej value, had a common impact on the scenarios.
While, the C1, with the highest weight and the lowest Ej value, was selected as the most influential and essential
criterion. Then, the COPRAS technique was employed to find out the best scenario. The obtained results
revealed that the 8th scenario was selected as the best scenario and the most suitable one was based on the
assigned criteria. Moreover, the results showed that, except the scenarios 5 to 8 and the second one, other
scenarios had various weights by using the different weighting method.
Conclusion: In this study, eight inter-basin water transfer scenarios were evaluated upon four criteria,
including technical risks and performance difficulty; political and social obstacles; environmental challenges;
and prime cost of a cubic meter of water. In the following, weights of the mentioned criteria were determined to
employ three approaches of the AHP, Shannon Entropy, and DEMATEL, and COPRAS technique was used to
prioritizing of the criteria. The obtained results revealed that 8th scenario, including water transfer from the base
flow of the Behesht-Abad basin to Esfahan province, through the pumping and short water conveyance tunnel,
and from the Kheran-Kersan Dam 3 to Yazd and Kerman provinces was selected as the best scenario for water
transfer to central plateau of Iran. Application of the approach is recommended in complex decision making in
water resources management, mostly incorporated with conflicts and inhomogeneous qualitative and quantitative
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criteria, due to practical utilization of this method in the evaluation and prioritizing of scenarios. It is worth
noting that the proposed method was conducted in forms of fuzzy and crisp configurations.
Keywords: Inter-basin water transfer, Multi criteria decision making, COPRAS technique, Central plateau of
Iran

