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 مقدمه

و  ياريآب يها شبکه ي ساخت و اجرا ،يمطالعه، طراح
ها  احداث شبکه از هدف يوچکتنها بخش ک ،يزهکش
به  يابي دست ،يو نگهدار يبردار بهره يهدف اصل است.

که تنها  استو عملکرد  يستميطلوب به لحاظ سراندمان م
 ياحداث شده قابل دسترس يها شبکه شيو پا يابيبا ارز
، يو زهکش ياريآب يها د شبکهعملکر يابيارز است.
ساده مانند  يها ، از شاخصسه فرديبر مقا يچه مبتن چنان

 ؛بوده يا ه سادهيواحد سطح فراتر نرود، نظرعملکرد در 
 يمتعدد يها گروه يو زهکش ياريآب يها را در شبکهيز

  ند. هستر يدرگ
مربع يلومترک ۶۴۰۵۷معادل  يبا مساحتاستان خوزستان 

كارون، دز،  يها رودخانه ران گذرگاهيا يغرب در جنوب
ك سوم از كل منابع يحدود  باو زهره  يكرخه، جراح

ان پنج رودخانه كارون، ياست. جركشور  يسطح يها آب
 ي هيز درناحيخ حاصل يزهره و اراض مارون و كرخه، دز،

 يها تيفعال يبرا يعيطب يها تين قابليمهمتر  ،يا جلگه
و باال  ياراض يدر مقابل، شور .هستند يو باغدار يزراعت

كننده  عوامل محدوداز  ياالرض تحت يها بودن سطح آب
هموار  يها نيوجود زم يطور کل  . بههستندها  تين فعاليا

 يوجود اراض، روستاها يكيزيگسترش بافت ف يبراكه 
وجود و بزرگ  يها ان رودخانهيجر، يمستعد كشاورز

از جمله عوامل  استان يها و عمده راه ياصل يها شبكه
 در سطح جلگه يستيز يها گذار بر استقرار کانونتأثير

به  است؛ يکشاورز يا به منطقه آنل يخوزستان و تبد
توان در چهار فصل سال  ين استان ميکه در ا يا گونه

ن منطقه يدر ا يداشت. توسعه کشاورز يمحصول کشاورز
ط آب و يباال و شرا ينيرزميشور، آب ز يوجود اراضبا 
از  يو نگهدار ياربرد ، اجرا و بهرهيمستلزم طراح ييهوا

ر ياخ يها است. در سال يو زهکش ياريآب يها شبکه
نه انجام شده است. ين زميدر ا يريچشمگ يها اقدام

ش يمناسب و پانا يابيارزل ينه بعد از اجرا به دلأمتاسف
جه يبه نت ،ها شبکهن ياهنگفت  يها نهيهزرغم يعل ها شبکه

 يابيارز يبرا يمختلف يها روشاند.  افتهيمورد نظر دست ن
ل يروش تحل ،ن ابزارهاياز ا يکيستم وجود دارد. يس

 . است ١يمراتب سلسله

 ربسيا اربزا يك ،(AHP) تبيامر سلسله تحليلروش 
 يندافر  در دهسترـگ رتوـص هـب هـك ستا يدبرركا

                                                             
1- Analytical Hierarchy Process 

، ي(ساعت دشو مي دهستفاا رهچندمعيا يها يتصميمگير
 جامعترين  از ،يـتبامر سلهـسل لـتحلي دـينآفر ).۱۹۹۴
 يهارمعيا با يتصميمگير يابر هشد حياطر يها روش

 ياـهرمعيا گرفتن نظردر  نمكاا كه ستا چندگانه
 نمكاا يندآفر ين. اکندمي همافررا  كيفيو  يمك  فـمختل
 وهعالرا دارد،  هارمعيا يرو ز هارمعيا يرو حساسيت تحليل

 كه است هشد دهنها بنا جيزو مقايسه يمبنا  رـب نـيا رـب
 انزـمين يچنهم. کنديـم تسهيلرا  تمحاسباو  وتقضا
از  كه هددمي ننشارا  تصميم  يرگازاـناسو  يرگازاـس
 است رهچندمعيا يتصميمگيردر  روش ينا زممتا يياامز

 يك تبيامر سلسله تحليل  روش). ۱۳۸۹پور،  ي(قدس
 ،آن به توجه با كه هددمي ئهارا ياضير يمبناو  رساختا
اين  سساا  .وندـيشـم يزاـسلدـم يلمسااز  يربسيا

 ،ها مقايسه اين .ستا جیزو يسهمقا برگيري  تصميم ،روش
 رقيب  يها ينهگز يستارا در را هارفاکتواز  يك هروزن 
 نهايتدر  .هدد يم ننشا گيري تصميمدر  ارزيابي ردمو

 ياگونه به تبیامر سلسله ليلتحآيند فر منطق
يكديگر  بارا  جیزو هاي يسهمقااز  حاصل هاي ماتريس

 له أمس . آيد حاصل بهينه و حاالت تصميم کهد کن يم تلفيق
 ،يـسياس ،جتماعيا ملاعو شامل نداميتو يتصميمگير

در  ).۲۰۰۴(رانداال و همکاران،  دـباش يدصاـقتو ا يـفن
 كلي هقاعد سه يمبنا بر تبيامر سلسله تحليل  روش عـقوا

 هشد دهنها بنا هايبرتر تركيبو  جيزو يمقايسه ،تجزيه
در   AHP روش  ).۲۰۰۸(کومار و رامچارانب،  تـسا

 يرـگي صميمـتو  يابيارز نمواپير مختلفي تمطالعا
 يراـبيآ ياـامانههـسو  آب ست،يز طيت محوعاـموض
 از يادتعد به يردر ز كه ستا گرفته ارقر دهستفاا   ردوـم

                        .دشو مي رهشااها  آن
 سيستم بنتخاا يبرا مدلي )٢٠٠٧( بهبهانيو  منتظر
 - يـسياس ،يـفيزيك ملاعو به توجه با يربياآ بهينه

 ئهارا يربياآ نندمارا بر ثرؤم محيطي يستز  و يدصاـقتا
 لدـماز  همدآ ستده ب نتايج كهداد  ننشا مقايسهها. ندداد
 هاي پژوهش ايجـنت اـب وبيـخ قـفاتودر  يدشنهاـپي
  . هستند  ياهـعرمز

 يابيدر ارز يمراتب سلسلهل ي) از تحل۱۳۸۹توانا و هوشمند (
اناب يشبکه م يو نگهدار يبردار مسائل و مشکالت بهره

در ج نشان دادند که يدند. نتاکرفاده شوشتر است
ل مساي يبران و در نگهدار آب يها ، تشکليبردار بهره

مورد  در شبکه تأثيرن يشتريب يدارا ياجتماع -يفرهنگ
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 ساخت يا) بر۱۳۸۴( رانهمكاو  يحمدا د.هستنمطالعه 
 طبيعي ييژگيهااز و ،يا دهتو حركت خطر يامنطقه لمد
 دـس زـبخيآ هضحودر  تبيامر سلسله تحليلروش  و

از  دهستفادر ا حاصل نتايج كه دند،کراستفاده  ناـطالق
      .ستا هشد يابيارز لقبو قابلروش 

و  مديريت دبهبو راثآ )۲۰۰۸( رانهمكاو  داكااو 
 دهتفاـسا اـب ،يراـبيآ يهاوژهپر ياجررا در ا هاارفزا سخت

در  يمك رتصو به تبيامر سلسه تحليل  دـينافراز 
 تدماـخ تـكيفي كه شد ممعلو ،پژوهشن يدر ا. ندا هآورد
 كرمي      .شتدا لمحصو  دـتولي يرو يـمهم رـثآب ا لـتحوي

 Expert ارفزا منرو  تبيامر سلسله تحليل يندافراز  )۲۰۰۶(

Choice از او  .دکر  دهستفاا مناسب يربياروش آ بنتخادر ا
روش  سه يبرتر تعيين يابر تبيامر سلسله تحليلروش 

از  هيوگر ردمو  در ني)راباو  كرتي ،يار(نو يربياآ
 اردمو% ۷۴در  آمده دست به ج ينتا. کرداستفاده  ورزانكشا

 تأييد   يربياآ يهاروش بنتخارا در ا ورزانكشا تصميم
 يددتر ورزانكشا% از ۲۶ تصميم تناسبدر  ليو ؛ميكنند

                        .نددار
 تحليل يندافراز  دهستفاا چگونگي )۲۰۰۸( تهرو  اناندآ 

 تعييندر  لويتهااو تركيب يبرارا  تبيامر سلسله
 حشر ليااسترا جنگلي ضيارا بهينه يبرركا  يگزينهها

 تبيامر سلسله تحليلروش  كه ندداد  نشاـن جينتا. ندداد
 ،يرـصميمگيـتدر  عمومي يكتهارمشا به نداميتو

 يشافزرا ا يندافر رعتباا   و فافيتـشداده و  ميـسر كليـش
         .هدد
ستم يک سيق و پژوهش فقط محدود به قبل از اجرا يتحق 
که  يا دهيبه مشکالت عد جهبا تو ي، از طرفستينا شبکه ي

 يرويتوسط ن يرغم طراحياحداث شده عل يها شبکه
باشند، الزم است  يدارا م يبردار متخصص در دوران بهره

 يابي رند تا دستيش قرار گيو پا يابيپس از اجرا مورد ارز
ن مقاله يدر اابد. ين شده تحقق ييش تعيبه اهداف از پ

تحت پوشش دو شرکت  يو زهکش ياريآب يها شبکه
ش با استفاده از رو و گتوند يجراح -زهره يبردار بهره
ند تا نقاط قوت و ضعف شو يم يابيارز يمراتب سلسلهل يتحل
نقاط قوت و  نييتعد. شو يها از ابعاد مختلف بررس آن

کند تا  يران کمک ميگ ميران و تصميضعف به مد
صورت  هاي پژوهشبر  يرا مبتن يآت يها يزير برنامه

       گرفته، انجام دهند.
  

  ها مواد و روش
  )AHP( يمراتب سلسلهل يروش تحل يمعرف

دهه  ليوا(ا ١٩٧٠ اواخر در يمراتب سلسله ليتحل نديفرآ
 يبرا .دشمطرح  )۱۹۹۴( يساعت توسط )يالديم ١٩٨٠

، يار اصليمع ديابتدا با يمراتب ل سلسلهياز تحل استفاده
د. سپس با استفاده از کرها را مشخص  نهيارها و گزيرمعيز

 يده ت وزنياساس اهم ارها بريجدول موجود به مع
ن است يدر ا ،ن روشيبرجسته ا يها يژگياز وداد.  يمناسب

به  پردازد. يار ميسه دو معيزمان تنها به مقاک يکه در 
ن يتر از جامع ،يمراتب ل سلسلهيند تحليآفرگر يان ديب

 يارهايبا مع يريگ ميتصم يشده برا يطراح يها سامانه
له أک امکان فرموله کردن مسين تکنيرا ايز ؛چندگانه است

امکان  همچنين .کند يفراهم م يمراتب سلسلهصورت ه را ب
له أرا در مس يفيو ک يمختلف کم يارهايدر نظر گرفتن مع

 يريگ ميمختلف را در تصم يها نهيند گزيآفرن يدارد. ا
ارها و يمع يت رويل حساسيدخالت داده و امکان تحل

 يو ناسازگار يزان سازگاريم همچنين ،ارها را دارديرمعيز
ک در ينن تکيممتاز ا يايدهد که از مزا يم را نشان ميتصم
ل يند تحليآفر ياي. از مزااستاره يچند مع يريگ ميتصم

شده که  يطراح يند طوريآکه فر استن يا يمراتب سلسله
شود و با آن  يمطابق و همراه م يعت بشريبا ذهن و طب

ک ياز  شيوهتوان گفت  يکه م يا گونهبه  ؛رود يش ميپ
شکل دادن  يبراو تجربه  يطرف وابسته به تصورات شخص

له بوده و از أک مسياز  يمراتب سلسله ليتحل يزير و طرح
و  يريگ ميتصم يبراگر به منطق، درک و تجربه يطرف د

زکار و ي؛ پره١٣٨٩ ،مؤمني( شود يمربوط م ييقضاوت نها
  .)١٣٨٩پور،  يقدس و ١٣٨٥، يغفار

ابتدا الزم است ساختار  ،ن روشيه منظور استفاده از اب
ن هدف، ييتعن ساختار شامل يد. اشوم يترس يمراتب سلسله

ند، سپس با استفاده از هستها  نهيارها و گزيرمعيارها، زيمع
د و يآ يم دست  بهنه يوزن هر گز يسه زوجيروش مقا

ک ي يمراتب سلسلهل يشود. تحل ينه برتر انتخاب ميگز
که در رأس  است يده واقعيچياز مسأله پ يکيش گرافينما

ها  نهيارها و گزيمع يمسأله و در سطوح بعد يآن هدف کل
رسم  يبرا يقطعک قاعده ثابت و يهر چند  ؛قرار دارند

ن ساختار ممکن است يوجود ندارد. ا يمراتب ساختار سلسله
  ر باشد:يز يها از صورت يکيبه 

 ؛ها نهيگز ها وزيرمعيارارها، ي، معهدف 
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 ها  نهيگزر عوامل و يارها، عوامل، زيهدف، مع
 ).۱۳۸۹پور،  يقدس(

 
  يزوج هاي هسيق مقاياز طر ها حيترج يربرقرا

سه يمقا يس مربعيابتدا ماتر ،ارهاين وزن معييتع يبرا
ارها يب که معين ترتيبد د،شو يمارها انتخاب يمع يزوج

س نوشته شدند، يک بار در ستون ماتريک بار در سطر و ي
فاکتورها نسبت به  يت دو به دوين اولوييتع يسپس برا

 يس با استفاده از نظر کارشناسيگر، فرم ماتريکدي
توجه به متقارن . با شود يمل ي) تکمي(متخصصان محل

 يير کردن مثلث باالفقط پ يسه زوجيس مقايبودن ماتر
ل يتحل در روش). ١٣٨٩، مؤمني( است يآن کاف
به  يده وزن يبرا يا نه نقطهاس يمق معموالً ،يمراتب سلسله

به  يده وزن ١رد. جدول يگ يارها مورد استفاده قرار ميمع
  دهد. يت را نشان ميارها براساس اهميمع
  

  )١٩٩٤وزن دهي به معيارها براساس اهميت (ساعتي،  -١جدول 
  شدت اهميت  سطح اهميت

  ١  برابر
  ٢  رابر تا متوسطب

  ٣  متوسط
  ٤  متوسط تا قوي

  ٥  قوي
  ٦  قوي تا اهميت خيلي قوي

  ٧  خيلي قوي
  ٨  العاده قوي خيلي قوي تا اهميت فوق

  ٩  العاده قوي فوق
  

در  يمراتب سلسلهل يند تحلين محاسبه وزن در فرآيچنهم
  د:شو يم يبررسر يز يدو بخش مجزا

 يوزن نسب  
 ييوزن نها  

در  ؛ديآ يبه دست م يسه زوجيس مقاياز ماتر يوزن نسب
، که از استنه يهر گز ييکه وزن مطلق، رتبه نهايحال
  د.شو يمحاسبه م ينسب يها ق وزنيتلف

 يطراح يصورته ) بCR( ١نسبت توافقن روش يدر ا
باشد، سطح قابل قبول توافق را  CR ≤  0.1شود که اگر  يم

 CR > 0.1اما اگر  ؛دهد ينشان م ييدوتا يها سهيدر مقا
 ين مواردي. در چناستناسازگار  يها باشد، نشانگر قضاوت

در  .اصالح شود ييسه دوتايس مقايماتر ير اصلاد مقديبا
                                                             
1- Consistency Ratio 

که  Expert Choice ارفزا منراز  يمراتب سلسلهل يروش تحل
، استفاده است هـهدف دـچن يريگ تصميم يبرا اربزا يك

 يتصميمگير يلمسا تحليل جهت افزار نرمن ياد. شو يم
 سلسله شيوه يندافر تكنيكاز  دهستفاا با  رهاـمعي چند
 وهعالو  است يدياز يهاينمنداتو يداراو  حياطر تبيامر
و  يتصميمگير، تبيامر سلسله دارنمو حياطر نمكاا بر
 محاسبهو  لويتهاو او ها جيحتر  ينـتعي ت،الاؤـس يـحاطر

 نسبت يتصميمگير حساسيت تحليل قابليت ،نهاييوزن 
پور،  ي(قدس ددار نيز را  سألهـم يمترهاراپادر  اتتغيير به

  ).۱۳۸۹، يمنؤو م ۱۳۸۹
  

  منطقه مورد مطالعه يمعرف
استان خوزستان  يو زهکش ياريآب يها شبکه يابيارز يبرا

تحت پوشش  يها شبکه يمراتب سلسلهل يبا استفاده از تحل
گتوند انتخاب  و يجراح -زهره يبردار دو شرکت بهره

 ٢ يها هر دو شرکت در جدول يها شدند. مشخصات شبکه
  ارائه شده است. ٣و 

کيلومتري  ۱۶۰شبکه آبياري و زهکشي شهيد رجايي در 
هاي  جنوب شرقي اهواز در اراضي مستعد زراعي دشت

آب شبکه آبياري و  تأميناميديه واقع شده است. منبع 
زهکشي شهيد رجايي رودخانه زهره است که به واسطه 
بند انحرافي و به طريق ثقلي آبگيري از اين شبکه صورت 

 ۷۸هاي ذکر شده براي اين شبکه  گيرد. تعداد دريچه مي
هاي اصلي  دستگاه است؛ به طوري که ظرفيت انتقال کانال

در ثانيه شبکه آبياري شهيد رجايي هفت و سه مترمکعب 
هکتار است. در  ۸۸۰۰است. سطح زير پوشش اين شبکه 

گيرند،  اين بين تعداد بهره برداراني که از اين شبکه آب مي
). شبکه آبياري و ۱۳۸۸نام،  نفر ذکر شده است (بي ۵۲۲

دست سد  زهکشي هنديجان در جنوب شرقي اهواز و پايين
هکتار احداث شده  ۵۰۰۰انحرافي آسک با وسعتي حدود 

شود.  هاي حوضه آبريز زهره محسوب مي است و جزء پروژه
شبکه آبياري رامشير در حوالي شهرستان رامشير و در 

کيلومتري جنوب شرق اهواز واقع شده است. منبع  ۱۰۰
آب شبکه رودخانه جراحي و نحوه آبگيري از اين  تأمين

 -شبکه، از طريق انحراف آب به کمک سد تنظيمي
هاي اصلي نه مترمکعب  نتقال کانالانحرافي است. ظرفيت ا

هکتار است.  ۲۲۰۰۰ر ثانيه و سطح تحت پوشش شبکه ب
 ۸۵کنند  برداري مي تعداد کشاورزاني که از اين شبکه بهره

نفر هستند. در پانزده کيلومتري شهرستان شادگان و صد 
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کيلومتري جنوب شرقي اهواز شبکه آبياري شهيد همت 
آب شبکه رودخانه جراحي  تأمينشادگان قرار دارد. منبع 

گيري اين شبکه بند انحرافي و ايستگاه پمپاژ  و نحوه آب
کانال و زهکشي با  ۲۶۸است. اين شبکه در مجموع داراي 

هکتار است. سد  ۹۰۱۵سطح تحت پوششي معادل 
انحرافي گتوند در چهار کيلومتري بخش گتوند در شمال 

و خوزستان واقع شده است. در سد انحرافي گتوند د
هاي عقيلي،  گير گتوند و عقيلي، آب مورد نياز شبکه آب

کند.  گتوند و ديمچه را از رودخانه کارون برداشت مي
هکتار  ۳۷۰۰۰مساحت خالص تحت پوشش اين شبکه 

هاي ويس، مالثاني و  است. عالوه بر سه شبکه مذکور شبکه
هکتار و شبکه مياناب  ۱۲۷۸۵سالمات با مساحت ناخالص 

هکتار تحت پوشش  ۳۶۰۰۰حت ناخالص شوشتر با مسا
، ۱برداري گتوند قرار دارند. همچنين شکل  شرکت بهره

هاي مورد مطالعه را در سطح استان  موقعيت مکاني شبکه
  دهد. خوزستان را نشان مي

  
  يجراح - زهره يبردار تحت پوشش شرکت بهره يو زهکش ياريآب يها شبکه -٢جدول 

  پوشش (هکتار)تحت  يسطح اراض  آب تأمينمنبع   ياريشبکه آب  زيحوضه آبر

  جانيهند -زهره
  ٨٨٠٠  يبند انحراف  ييد رجايشه

  ٩٠١٥  يبند انحراف  جانيهند

  يجراح -مارون
  ٢٢٠٠٠  يانحراف -يميتنظ له سديانحراف آب به وس  ريرامش

  ٩٠١٥  ستگاه پمپاژيو ا يبند انحراف  د همت شادگانيشه
  

  گتوند يبردار تحت پوشش شرکت بهره يو زهکش ياريآب يها شبکه - ٣جدول 
  ر پوشش (هکتار)يز يسطح اراض  آب تأمينمنبع   ياريشبکه آب  محدوده
  ٧٢٢٥  رودخانه کارون  يليعق  گتوند

  ٧٢١٥  رودخانه کارون  گتوند
  ٣٣٢٧٠  رودخانه کارون  مچهيد

  سيو  شمال شرق اهواز
  يمالثان

  سالمات

  
  کارونرودخانه 

٥٢٠٠  
٢٥٦٠  
٥٠٢٥  

  ٣٦٠٠٠  رودخانه کارون  اناب شوشتريم  اناب شوشتريم
        

  
  نقشه) يرو يتو خال يها رهيمورد مطالعه (دا يها شبکه يت مکانيموقع - ۱شکل 
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ل يمذکور با استفاده از روش تحل يها شبکه يابيارز يبرا
 يها نهيار و گزيرمعيار، زيدا هدف، معابت يمراتب سلسله

موارد  يمراتب سلسله ينمودار درخت ۲ شکلف شدند. يتعر
و  ياريآب ياه شبکه يابيارز يبرادهد.  يمذکور را نشان م

، يمي، اقلي، زهکشياري، آبيا هفت عامل سازه يزهکش

ار و يبه عنوان مع ياجتماع -يو فرهنگ ي، اراضياقتصاد
نه در يده گز يابيارز يبرا زيرمعيارفاکتور به عنوان  ۲۹

از از ياطالعات مورد ن يدآورگراز نظر گرفته شدند. پس 
ها به  ، دادهها به آن يده شده و وزن يمعرف يها شبکه

  ج استخراج شدند. يافزار وارد و نتا نرم
  

  
  يو زهکش ياريآب يها شبکه يبايارز يمراتب سلسله يدرخت يالگو - ۲شکل 

  

  ج و بحثينتا
ن ييتع از پس يو زهکش ياريآب يها شبکه يابيارز يبرا

گتوند و  يبردار بهره يها تحت پوشش شرکت يها شبکه
ق ياز پژوهش حاضر از طري، اطالعات مورد نيجراح -زهره
برداران  در سطح کارشناسان و بهرهکه  ييها نامه شپرس
 ١٠٠د. در مجموع تعداد يگرد يع شد، گردآوريتوز

 يها نهيارها و گزيرمعيارها، زينامه که براساس مع پرسش
ج يسپس براساس نتال شد. يم شده بود، تکميتنظ ٢شکل 

 يارهايمربوط به مع يهندس يها سينامه ماتر پرسش
جهت انتخاب ل شد. يها تشک نهيها و گززيرمعيار، ياصل
موجود  ها از تجارب و منابع نهيارها و گزيرمعيارها، زيمع

ها زيرمعيار، ياصل يارهايمع يس هندسيماترد. شاستفاده 
 Expert Choiceافزار  ج به نرميل و نتايها تشک نهيو گز

 ياصل يارهايمع ييافزار وزن نها با استفاده از نرم ومنتقل 
د. ين گردييتع يو زهکش ياريآب يها شبکه يابيارز يبرا

  ارائه شده است. ٤ج در جدول يتان
اي و عوامل آبياري  نتايج نشان دادند که عوامل سازه

اي که  گونه اند؛ به بيشترين وزن را به خود اختصاص داده
درصد  ٢/٦٨توان مجموع وزن اين دو معيار اصلي را  مي

اعالم کرد. از بين معيارهاي اصلي در نظر گرفته شده، 
گذاري را نشان داده است. نتايج  عوامل ارضي کمترين تأثير

دست آمده در اين قسمت مطابق نتايج حاصل از  به 
) در ايالت کاليفرنيا است. ٢٠٠٨اوکادا و همکاران ( پژوهش

ها در ارزيابي چندين پروژه آبياري به روش تحليل  آن
نامه، دريافتند  مراتبي با استفاده از تکميل پرسش هسلسل

هاي آبياري بيشترين وزن  که عوامل آبياري و زيرساخت
نهايي را دارند. پس از بررسي معيارهاي اصلي زيرمعيارها 

درصد وزن نهايي به  ٣مورد بررسي قرار گرفتند. شکل 
  دهد. دست آمده را نشان مي

  
  وزن نهايي معيارهاي اصلي - ٤جدول 

  دست آمده  وزن نهايي به  معيارهاي اصلي
  ٣٧٥/٠  اي عوامل سازه

  ٣٠٧/٠  عوامل آبياري
  ٠٣٢/٠  عوامل زهکشي
  ١٩٦/٠  عوامل اقليمي

  ٠٣٥/٠  عوامل اقتصادي
  ٠٢٥/٠  عوامل ارضي

  ٠٣٠/٠  اجتماعي -عوامل فرهنگي
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  Expert Choiceافزار  نرمله يارها به وسيرمعيز يبه دست آمده برا ييوزن نها - ۳شکل 

  
 يگذار ت رسوبيوضع يهازيرمعيارج نشان دادند که ينتا

ر و ي، تبخيت زهکشيمحصول، وضع ياز آبيها، ن کانال
 يز و نوسازيت تجهيمت واحد محصول، وضعيتعرق، ق

 يارهايبه مع ب وابستهيترت بران به آب يها و تشکل ياراض
و  ي، ارضي، اقتصاديمي، اقلي، زهکشياري، آبيا سازه
از  ي. به طور کلدنن وزن را داريشتريب يو اجتماع يگفرهن

 ،ها ار آنينظر از مع شده صرف يبررس يارهايرمعين زيب
ج ي. نتااست يين وزن نهايشتريب يدارا يت زهکشيوضع

ش يافزا يبرااد شده ي يارهايرمعيانگر لزوم توجه به زيب
طور که  ند. همانهست يو زهکش ياريآب يها شبکه ييکارا
ها، نوع و  کانال يگذار ت رسوبيعنوان شد وضع قبالً
ها، نوع و  ، نوع و درجه کاناليريگ آب يها چهيت دريوضع
ها به  ت پوشش کاناليم آب و وضعيتنظ يها ت سازهيوضع

شد.  در نظر گرفته يا سازه يار اصليمع يارهايرمعيعنوان ز
ن يدر ا يگذار ت رسوبيدست آمده وضع ج بهيمطابق نتا
و  ياريآب يها رد شبکهرا بر عملک تأثيرن يشتريقسمت ب

ک برنامه يها طبق  کانال يروبيسفانه الأ. متدارند يزهکش
ص ياست از تخص يتابع يروبيشود و ال يمدون انجام نم

ها بر  ن که رسوبات کانالينظر از ا ، صرفيمنابع مال
ها  م آب موجود در کاناليتنظ يها ها، سازه چهيعملکرد در

آب  تأمين ياريآب يار اصليمع يارهايرمعيگذارند. ز تأثير
ص يت تخصي، وضعينسب ياريآب آب تأميناه، يگ ينسب

ت و يفيکشت، ک يت از الگويمحصول، تبع ياز آبيآب، ن

ع آب در شبکه لحاظ شدند. يتوز وهيشت آب و يکم
ت آب جز يت و کميفيمحصول، ک ياز آبين يهازيرمعيار

ج ي. نتااستن گروه ين وزن در ايشتريب يار دارايرمعيسه ز
 تأثيرت آب در شبکه و يفيزان و کيبالمنازع م تأثيرانگر يب

کنندگان  دگاه مصرفيز دا ويژهها به  آن بر عملکرد شبکه
، يمياقل ياصل يارهايآمده از مع دست به ج ينتااست. 
نشان دادند که  ياجتماع - يو فرهنگ ي، ارضياقتصاد

مت واحد محصول، سطح ير و تعرق، قيتبخ يارهايرمعيز
را بر  يگذارتأثيرن يشتريبران ب آب يها رکشت و تشکليز

در منطقه مورد  يو زهکش ياريآب يها عملکرد شبکه
  مطالعه داشتند. 

شدند تا  يده وزن يها نهيارها گزيرمعين وزن زييپس از تع
 ٤د. شکل کر يبند تيشده را اولو يابيارز يها بتوان شبکه

  دهد. يج حاصل را نشان مينتا
نتايج نشان دادند که شبکه آبياري و زهکشي عقيلي 
براساس معيارها و زيرمعيارهاي در نظر گرفته شده، شرايط 

هاي تحت پوشش  طور کلي شبکه  بهتري را دارد. به
برداري گتوند به لحاظ عملکرد در وضعيت  شرکت بهره

هاي تحت پوشش شرکت  بهتري نسبت به شبکه
پس از انجام عمليات دارند.  جراحي قرار - برداري زهره بهره

AHPدست آمده و نسبت توافق  هاي به  ، وزن)CR( 
شوند. شرط پذيرش نتيجه کار، اين است که  ارزيابي مي

باشد. در صورتي که  ١/٠کمتر از  )(CRنسبت توافق 

 ۳۲/۳نوع و وضعيت دريچه هاي آبگيري  ۱۰/۵نوع و وضعيت سازه هاي تنظيم آب 

۱۶نوع و درجه كانال ها   

 ۲وضعيت پوشش كانال ها 

 ۴۰/۱وضعيت رسوب گذاري كانال ها 

 ۱۲/۸تأمين آب نسبي گياه 
 ۹/۸تأمين آب آبياري نسبي 

 ۳/۱وضعيت تخصيص آب 

 ۳۰/۵نياز آبي محصول 

 ۲/۴تبعيت از الگوي كشت 

 ۲۱/۳كيفيت آب 

۱۸كميت آب   

 ۲/۱نحوه توزيع آب در شبكه 
 ۲۶/۸استفاده از زه آب  ۷۳/۲وضعيت زهكشي 

 ۷۰/۶تبخير و تعرق 
 ۲۱/۹بارش 

 ۷/۵وضعيت سال آبي 

 ۲۸/۹هزينه كاشت، داشت و برداشت 

 ۳۵/۷قيمت واحد محصول 

 ۲۶/۳قيمت آب 

 ۴/۵ارزش محصول در واحد آب تحويلي 

 ۴/۵ارزش محصول در واحد آب مصرفي 

 ۳۱/۱وضعيت تجهيز و نوسازي اراضي 

 ۲۸/۶وضعيت يكپارچه سازي اراضي 

 ۴۰/۳سطح زيركشت 

 ۳۰/۲درجه مسئوليت پذيري كشاورزان 
 ۶۹/۸تشكل هاي آب بران 
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گاه با اعمال تغييراتي  بيشتر باشد، آن ١/٠نسبت توافق از 
در ماتريس مقايسه زوجي، براي حد قابل قبول تنظيم 

در اين تحقيق  (CR)شود. گفتني است نسبت توافق  مي
دست آمده که نشان دهنده قابل قبول بودن  به  ٠٧/٠عدد 

  نتيجه کار است.
تبي براي مرا حاضر بيانگر توانايي تحليل سلسله پژوهش
هاي مورد مطالعه است که در اين  بندي شبکه اولويت

انجام شده توسط توانا و  پژوهشتوان به  خصوص مي

ها به ارزيابي مسايل و  ) نيز اشاره کرد. آن۱۳۸۹هوشمند (
برداري و نگهداري شبکه آبياري مياناب  مشکالت بهره

مراتبي پرداختند.  شوشتر با استفاده از روش تحليل سلسله
نتايج نشان دادند که در منطقه مورد مطالعه واحدهاي 

نسبت به ساير واحدها وضعيت بهتري را  D4و  D2عمراني 
دارند، همچنين با توجه به معيارهاي مورد بررسي 

اجتماعي بيشترين  -بران و مسايل فرهنگي هاي آب تشکل
  وزن را به خود اختصاص دادند.

  

  
  Expert Choiceافزار  نرمله يها به وس نهيگز يآمده برا دست به  ييوزن نها - ۴ل شک

  
  يريگ جهينت

 افزار و نرم يمراتب سلسلهل يدر مقاله حاضر از روش تحل
Expert Choice و  ياريآب يها شبکه يابيمنظور ارز  به

 - زهره يبردار بهره يها تحت پوشش شرکت يزهکش
صورت خالصه  ر بهيج زيو گتوند استفاده شد و نتا يجراح

  :به دست آمد
  ياريو آب يا عوامل سازه ياصل يارهاين معيبدر 

. توجه ها دارند شبکه يابيدر ارزرا  تأثيرن يشتريب
 .خواهد شد يور ش بهرهين عوامل باعث افزايبه ا

 ها از  کانال يگذار ت رسوبيها وضعزيرمعيارن ياز ب
 .دارد ييت باالياهم يا عوامل سازه يارهايرمعيز

 از عوامل  يت زهکشيمحصول و وضع ياز آبين
را به خود اختصاص  ييوزن باال يو زهکش ياريآب

 .اند داده

 ت يمت واحد محصول، وضعير و تعرق، قيتبخ
بران  آب يها و تشکل ياراض يز و نوسازيتجه

، ي، اقتصاديمياقل يارهايب وابسته به معيترت به
 .ن وزن را دارنديشتريب يو اجتماع يگفرهن ،يارض

 در نظر گرفته شده به جز  يارهايرمعياغلب ز
ت يريقابل کنترل و مد يميعوامل اقل يارهايرمعيز

توان اظهار داشت که  يم نيبنابرا ،ندهست
 ياريآب يها به عملکرد مناسب در شبکه يابي دست

 . استت عوامل يريتابع مد يو زهکش
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