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ارزیابی پتانسیل توسعه آبیاری تحتفشار در دشت قزوین با روش تحلیل سلسله
مراتبی و الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان
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چکیده
با توجه به مشکل کمآبی ،ا فزایش جمعیت و نیاز به تولید بیشتر ،ارزیابی پتانسیل توسعه سیستم آبیاری تحتفشار باهدف صررفهجرویی
آب و افزایش بهرهوری در دشت حاصلخیز قزوین میتواند بهعنوان یک ابزار مدیریتی و تصمیمگیرری در دسرتور کرار قررار گیررد در ایرن
تحقیق به ارزیابی پتانسیل توسعه سیستم آبیاری تحتفشار در شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین برا اسرتداده از فرآینرد تحلیرل سلسرله
مراتبی ( )AHPپرداخته شد ساختار سلسله مراتبی با توجه به هردف موردمطالعره ،شرامل پرنب بعرد فنری ،اقتصرادی ،اجتمراعی-سیاسری،
زیستمحیطی و مدیریتی بود که هرکدام از بعدها دارای چند زیر معیار هستند تعدادی پرسشنامه توسط کارشناسان خبره تکمیل شد و بعرد
از تکمیل پرسشنامهها ،با استداده از نرمافزار  Expert Choiceوزن معیارها و زیرمعیارها تعیین شد در ادامه نرخ ناسازگاری برابر  0/084به
دست آمد که از مقدار ( )0/1کمتر بود بررسی وزن دهی نهایی هرکدام از زیرمعیارها نشان داد که اوالً بعد فنی مهمترین عامل تأثیرگذار در
توسعه سامانههای آبیاری تحتفشار بوده و ثانیاً زیر معیار تأمین نیاز آبی گیاه با وزن  ،0/129امکران تحویرل آب برا وزن  0/099و الگروی
کشت با وزن  0/088همگی از بعد فنی از مهمترین عواملی هستند که موردتوجه ویژه کارشناسان و متخصصان بوده اسرت بره عبرارتی از
شش زیر معیار برتر ،پنب مورد از بعد فنی و تنها یک مورد از بعد اقتصادی بود نتایب آنالیز حساسیت نیز وزن کلی معیارهای فنی ،اقتصادی،
اجتماعی-سیاسی ،مدیریتی و زیستمحیطی را به ترتیب برابر با  0/11 ،0/18 ،0/2 ،0/43و  0/08نشان داد که حاکی از تأثیرگذاری بیشرتر
معیار فنی و اتداقنظر پژوهشگران مختلف است همچنین تأثیر سناریوهای مختلف تأمین آب شبکه بر الگوی کشت توسط الگروریتمهرای
بهینهسازی کلونی مورچهها ( ،)ACOنتایب  AHPرا تأیید کرد

واژههای کلیدی:

آنالیز حساسیت ،توسعه ،سیستم آبیاری ،نیاز آبی گیاهExpert Choice ،

مقدمه
1کمبود آب یک مشکل جدی برای تولیردات کشراورزی در

در این مناطق بسیار هزینهبر است ( )Donoso, 2021اسرتداده

مناطق خشک و نیمهخشک جهان بوده و تأمین منابع آب جدید

بهینه از آب موجود یک راهبرد مهم برای استداده مدید از آب در
بخش کشاورزی است (عباسری و همکراران1397 ،؛ مررادزاده و

 4 ،3 ،1و  -6دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 -2دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران (* نویسنده مسئول:
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 -5دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
تاریخ دریافت1399/07/27 :
تاریخ پذیرش1399/10/19 :
DOR: 20.1001.1.24764531.1399.7.2.2.1

همکراران1398 ،؛  )Neissi et al., 2020برا اعمرال مردیریت
صحیح در سیستم آب ،خرا و گیراه میتروان ضرمن افرزایش
محصول ،یک کشاورزی پایدار ایجاد کرد (مولروی و همکراران،
1395؛ دهقررانی و همکرراران )1398 ،توسررعه سیسررتم آبیرراری
تحتفشار با حدظ وضرع موجرود و باهردف صررفهجرویی آب و
افزایش بهرهوری با توجه به مشکل کرمآبری و همچنرین عردم
مدیریت و پایین بودن راندمان کراربرد آب ،تلدرات آب و ضرعف
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زیرساختها بهعنوان یک ابزار مدیریتی در دهههای اخیر در

 )2020بنابراین از این روش برای بررسی پذیرش کشاورزان در

دستور کار مدیران و سیاستگذاران بوده است (حسنی

مورد انواع روشهای آبیراری و عوامرل مررثر در انتخراب روش

وهمکاران1399 ،؛ عباسی و همکاران)1397 ،

مناسب سیستم آبیاری استداده گستردهای شده است

در خصوص هرگونه توسعه در هر منطقه عوامل متعددی از

مطالعررات مختلدرری در خصرروص اسررتداده از ایررن روشهررا

قبیل فنی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،زیستمحیطی ،مدیریتی

بهعنوان یک ابزار تصمیمگیری انجامشرده اسرت نیرک مهرر و

و غیره دخیل است (عابدزاده و همکاران )1399 ،در این راستا

زیبایی ( )1395در پژوهشی برای ارزیابی عملکرد هشرت طررح

ارزیابی تأثیرگذاری هرکدام از این عوامل در اجرای طرح یا

آبیاری و زهکشی در استان خوزسرتان از روش تلدیقری تحلیرل

توسعه بهعنوان یک ابزار تصمیمگیری و شناخت موانع و

سلسله مراتبی فازی و تاپسیس 4استداده کردند برای این منظور

محدودیتها حائز اهمیت است ابزارها و مدلهای مختلدی از

معیارهای اصلی اقتصرادی ،زیسرتمحیطری ،اجتمراعی ،فنری و

قبیل فرآیند تحلیل شبکهای ( ،)ANP1فرآیند تحلیل سلسله

مدیریتی و  18زیر معیار برای ارزیابی در نظر گرفتهشرده اسرت

مراتبی ( )AHP2و تحلیل سلسله مراتبی فازی ( )FAHP3در

نتایب آنها نشان داده است که معیار اقتصرادی برا وزن نسربی

خصوص تصمیمگیری با در نظر گرفتن همه معیارها و عوامل

 0/292بیشترین تأثیر را در فرآیند ارزیرابی داشرته و معیارهرای

تأثیرگذار طراحی و توسعهیافتهاند

مدیریتی ،فنی ،زیستمحیطی و اجتماعی به ترتیب با وزنهرای

فرآیند تحلیل سلسرله مراتبری ( )AHPیکری از جرامعترین

 0/152 ،0/163 ،0/276و  0/130در ردههای بعدی قرار گرفتند

سامانههای طراحیشده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه

از منظر زیستمحیطی ،شبکه گتوند با امتیاز  0/931برهعنروان

است زیرا امکان فرموله کردن مسئله را بهصورت سلسله مراتبی

کارآمدترین و شبکه شهید رجایی با امتیاز  0/390ناکارآمردترین

فراهم میکنرد و همچنرین امکران در نظرر گررفتن معیارهرای

شبکه شناخته شدند در مطالعه دیگر قدوسی و ملکشی ()1393

مختلف کمی و کیدی را در مسئله دارد ایرن فرآینرد گزینرههای

اولویتبندی راهکارهای افرزایش بهررهوری آب در شربکههرای

مختلررف را در تصررمیمگیری دخالررت داده و امکرران تحلیررل

آبیاری و زهکشی قزوین را بر اسرا

نظرهرای کارشناسران برا

حساسیت روی معیارها و زیرمعیارها را دارد؛ عرووه برر ایرن برر

اسررتداده از فرآینررد تحلیررل سلسررله مراتبرری ( )AHPو نرمافررزار

مبنای مقایسه زوجی بنانهاده شده کره قاراوت و محاسربات را

 Expert Choiceموردبررسی قراردادند آنها مروارد مردیریتی،

تسهیل مینماید قادر به تعیرین میرزان سرازگاری و ناسرازگاری

فنی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی را برای ارزیرابی خرود

تصمیم بوده که از مزایای ممتاز ایرن تکنیرک در تصرمیمگیری

مورداستداده قراردادند نتایب نشران داد کره دیردگاه مردیریتی-

چندمعیاره است روش  AHPکه بر پایه تحلیل مغز انسان برای

بهرهبرررداری بررا وزن  0/509در برراالترین اولویررت قرررار دارد

مسائل پیچیده و فازی قرار دارد ،توسط وینرد و سراتی در سرال

همچنین پس از رتبهبندی معیارها در هر دیدگاه مشرخ

شرد

 1980پیشنهاد شد در اغلب مطالعات نیز نتایب حاصل از فرآیند

که از دیدگاه مدیریتی-بهرهبرداری استداده از سامانههای آبیاری

تحلیل سلسله مراتبی را در مقایسه با دیگر روشهرای موجرود،

تحتفشار در سطح شبکه ،از دیدگاه فنری-سرازهای اسرتداده از

بهعنوان ابزاری مدید و کارآمد در انتخاب بهترین سیستم آبیاری

سازههای آبگیر نیرپیک در تمرام کانالهرا ،از دیردگاه اقتصرادی

معرفیشرده اسرت (قدوسری شرهر رضرایی1380 ،؛ مررادزاده و

دریافت هزینه واقعی آببها ،از دیدگاه اجتماعی توسعه و تررویب

Montazar and

سرررامانههای مررردرن آبیررراری بررره کشررراورزان و از دیررردگاه

Behbahani, 2007; Karami, 2006; Neissi et al.,

زیستمحیطی جلوگیری از تخلیه فاضوبهای شهری ،صرنعتی

همکاران1398 ،؛ نائینی و همکراران1398 ،؛
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و کشاورزی به داخل کانالها دارای بیشترین اهمیرت بودنرد در

2

Topsis
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همین راستا در مطالعه دیگر نیز زادباقر و همکاران ( )1387بره-

آبیاری در کشور با استداده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی حاکی

منظور ارزیابی بهرهوری آب در  14شبکه مدرن کشور از فرآینرد

از کارآمدی روش تحلیل سلسله مراتبری بروده و در مقایسره برا

تحلیل سلسله مراتبرری و نررمافرزار  Expert Choiceاسرتداده

مطالعات میدانی این شبکههرا ،محردودیت بسریار کمری داشرته

نمودند و به حساسیتسنجی مقدار بهرهوری آب پرداختند نتایب

است

تحقیق ایشان نشران داد شربکه سدیدرود و برخوار با وزن نهایی

اوکادا و همکاران اثررات بهبرود مردیریت و سختافزارها را

 0/136و  0/320به ترتیب بیشترین و کمترین بهررهوری آب را

در اجرای پروژههای آبیاری با استداده از فرآینرد تحلیرل سلسرله

در بین شبکههای مطالعه شرده ،دارا بودنرد همچنرین وضرعیت

مراتبی بهصورت کمی در آوردند بررسریها ،توانمنردی و ترأثیر

ساختار فیزیکی (نوع دریچهها و سازهها) و چگرونگی توزیرع آب

کاربرد روش تحلیل سلسرله مراتبری را در ارزیرابی پرروژههرای

در شبکه از درجه تأثیر متوسرط و مسائل فرهنگری اجتمراعی و

آبیاری نشان میدهنرد همچنین ،مشخ

شررد کرره کیدیررت

تشکلهای آببران از درجه اهمیرت کمترری برخروردار بروده و

خردمات تحویل آب اثر مهمی بر روی تولید محصوالت داشرت

معیارهای سطح زیر کشت و نیاز آبری محصوالت الگوی کشرت

( )Okada et al., 2008پرامانررا و پراجررانتی اسررتراتژیهررای

بیشترین تأثیر و کیدیت و قیمت آب کمترین تأثیر را بررر بهررره

حداظت از مزارع تحت آبیراری را برا اسرتداده از فرآینرد سلسرله

وری آب دارنررد خیرخرواه زرکرش و همکراران ( )1387نیررز در

مراتبی تحلیلی در اندونزی مورد بررسی قراردادند هدف از انجام

مطالعهای به بررسی استداده از روش تحلیل سلسرله مراتبری در

ایرن پرژوهش ،بررسری کراهش اراضری تحرت آبیراری در دوره

اولویتبندی مکانهای مناسرب احردا سردهای زیرزمینری در

 2010-2014بوده اسرت اسرتراتژی حداظرت از اراضری تحرت

دامنه شمالی کوههای کررکس-نطنرز پرداختنرد و برر قابلیرت و

آبیاری در منطقه مذکور ،شامل چندین معیار با اولویرتبنردی از

توانایی باالی روش  AHPتأکید کردند

اراضی پایدار و بهرهبررداری از آب (برا وزن  )0/322برود نترایب

نائینی و همکاران ( )1398سامانههای آبیاری نخلستانهای

نشان داد که ترتیب اهمیرت ایرن معیارهرا شرامل بهینرهسرازی

بوشهر و تعیین مناسبترین سیستم با استداده از روش  AHPرا

عملکرد شربکه آبیراری ( ،)0/241موحظرات قرانونی (،)0/186

مورد بررسی قراردادند نتایب مدل تصمیمگیری نشان داد که در

اقتصادی ( )0/160و اجتمراعی ( )0/091برود (

استان بوشهر سیسرتم آبیراری قطررهای برابلر و در منراطقی از

)Prajanti, 2019

Pramana and

استان که امکان اجرای آبیاری قطرهای بابلر وجود ندارد ،اصوح

آریا آذر و مجنونی هریس ( )1398در مطالعهای سامانههای

سیستم آبیاری سنتی غرقابی به سیستم آبیاری جوی و پشتهای

آبیاری برا روش فرآینرد تحلیرل شربکهای ( )ANPدر حوضره

یکدرمیان ،بهعنوان سیستم برتر انتخاب شدند در همین راسرتا

رودخانه آجی چای را اولویتبندی کردند بر اسا

نتایب در بین

در مطالعه دیگر منتظر و بهبهانی مدلی بررای انتخراب سیسرتم

معیارهای انتخابی معیار کمری و کیدری آب ،رانردمان آبیراری و

بهینره آبیرراری بررا توجررره برره عوامررل فیزیکری ،سیاسررری-

خا

به ترتیب با وزن نسبی  0/221 ،0/222و  0/153بیشترین

اقتصرادی و زیستمحیطی مرثر بر راندمان آبیاری ارائه نمودنرد

تأثیر را برای انتخراب بهتررین سیسرتم آبیراری داشرتند نترایب

در این مدل ،فرآیند بهینرهسرازی برا اسرتداده از روش تحلیررل

امتیازهررای زیرمعیارهررا هررم نشرران داد کرره مجمرروع امتیرراز

سلسرله مراتبری انجام شد نتایب نشان داد که استداده از مرردل

زیرمعیارهای آب با امتیاز نهایی  ،0/268در بین مجموع امتیازات

پیشرنهادی در تطابق خروبی برا نتررایب تحقیقررات مزرعررهای

سایر زیرمعیارها باالترین بود در مطالعه دیگر اروجلو و همکاران

است ( )Montazar and Behbahani, 2007همچنین مطالعه

( ،)1396تحلیررل مخرراطرات سیسررتم اصررلی انتقررال آب در

قدوسرری شررهر رضررایی ( )1380در ارزیررابی عملکرررد و تعیررین

شبکههای آبیاری را با رویکرد سلسله مراتبی فازی انجام دادنرد

اهمیرت شراخ هرا و دیدگاههای مدیریتی و فنی هشت شبکه

کردن وزن اجزای شبکه ،از اثرات

در این مطالعه برای مشخ
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تهدیدکننده سیستم و معیارهای ارزیابی شدت اثر و آسیبپذیری

آبیاری تحتفشار در شبکه آبیراری و زهکشری دشرت قرزوین"

از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی ( )FAHPبهره گرفت

بهعنوان یک معیار تصرمیمگیرری برا اسرتداده از روش تحلیرل

خطرات نشان داد که بخش عمده آنها در دسرته خطررات

سلسله مراتبری ( )AHPو نرمافرزار  Expert Choiceبرا لحرا

ناشرری از بهرهبرررداری قرررار میگیرررد کرره در صررورت بهبررود

عوامل متعرددی از قبیرل فنری ،اقتصرادی ،اجتمراعی-سیاسری،

بهرهبرداری و کاهش خطرات تهدیدکننده ،این بخرش میتوانرد

سیاسی زیستمحیطی و مدیریتی اسرت برا توجره بره ایرنکره

اطمینان از عملکرد مناسب سیستم را تا حد قابلتوجهی افزایش

عوامل زیادی در توسعه سیستم تحتفشرار در شربکه آبیراری و

دهد حسنوی آتشگاه و همکاران ( )1398معیارها و شاخصههای

زهکشی دشت قزوین نقش دارند ،لرذا پرنب مرورد از مهمتررین

اثرگررذار زیسررتمحیطی ،اقتصررادی ،اجتمرراعی و فنرری را در

آنها برهعنروان معیارهرای مرورد بررسری انتخابشرده و بررای

طرحهای انتقال آب بین حوضهای را با روش دلدری بره هشرت

هرکدام از آنها ،یک مجموعه زیرمعیار در نظر گرفتره شرد برا

معیار اصلی طبقهبندی کرده و سپس با روش تحلیرل شربکهای

بررسی تأثیرگذاری هرکردام از ایرن عوامرل برر اسرا

نظررات

( )ANPو سلسله مراتبی ( )AHPاولویتبنردی نمودنرد نترایب

کارشناسان خبره میتوان نسربت بره موانرع و محردودیتهرای

بررسی آنها نشان داد که در هرر دو روش ،اولویرت معیارهرای

موجود در توسعه این سیستم شناخت پیدا کرد

اصلی یکسان بوده و معیار سیاسی و امنیتی ،بهداشتی و درمرانی
و زیستمحیطی به ترتیب با وزن نرمال  0/16 ،0/36و  0/15در

مواد و روشها

رتبررههای اول تررا سرروم قرررار دارنررد در روش  ،AHPارجحیررت

منطقه موردمطالعه

گزینههای انتقال با هدف تأمین آب شرب ،کشاورزی ،صنعتی و

استان قزوین با مسراحتی معرادل  15623کیلومترمربرع در

محیط زیستی به ترتیب  16 ،17 ،56و  11درصرد اسرت امرا در

حوضه مرکزی ایران بین  48درجه و  44دقیقره ترا  50درجره و

روش  ANPگزینه آب شرب با  56درصد در رتبه نخست بوده و

 51دقیقه طول شرقی و  35درجه و  24-36دقیقه تا  36درجه و

آب صنعتی با  18درصد ،آب کشاورزی با  14درصد و آب محیط

 48دقیقه عرض شمالی قرار دارد تنوع اقلیمی ،زمینه مسراعدی

زیستی با  12درصد به ترتیب در رتبههای دوم ترا چهرارم قررار

را برای کشت انواع محصوالت گرمسیری و سردسیری در نقاط

گرفتند

مختلف استان فراهم کرده است دشت قزوین با مساحتی بالغ بر

به دلیل عدم مدیریت و برنامهریزی آبیاری دقیق با توجه به

 4000کیلومترمربع ،از مستعدترین و حاصلخیزترین زمرینهرای

میزان نیاز آبی گیاهان در طول دوره کشت ،ضعف زیرسراختها

کشرراورزی در بخررش مرکررزی اسررتان قررزوین اسررت انررواع

و پایین بودن راندمان کاربرد آب ،تلدات آب در شبکه آبیراری و

محصوالت گندم ،جو ،یونجه ،زعدران ،چغندرقند ،عرد  ،لوبیرا،

زهکشی دشت قزوین زیاد است آب مرازاد توزیعشرده در ایرن

سیبزمینی ،ترهبار ،هندوانه ،زیتون ،ذرت ،پسته ،زیتون ،گیو ،

شبکه در سال  ،1392حدود  56میلیون مترمکعب بوده است که

سیب ،هلو ،زردآلو ،گردو ،انگور ،فندق ،زالزالک در سطح وسیعی

25درصد از آب موردنیاز محصوالت کشتشده در سال است

از مزارع کشاورزی اسرتان قرزوین کشرت مریشروند (آمارنامره

Montazar and

کشاورزی )1398 ،نمایی از محدوده تحت پوشش شبکه آبیاری

 .)Behbahani, 2007این امر لرزوم توسرعه ارزیرابی پتانسریل

و زهکشی دشت قزوین در شکل ( )1ارائه شده است با توجه به

توسعه سیسرتم آبیراری تحتفشرار باهردف صررفهجرویی آب و

گذشت بیش از  30سرال از عمرر بهررهبررداری شربکه آبیراری

افزایش بهرهوری یرا حدرظ وضرع موجرود در دشرت حاصرلخیز

قزوین ،این شبکه یکی از شبکههای قدیمی ایران به شمار می-

قزوین بهعنوان یک ابزار مدیریتی و تصمیمگیری نشان میدهد

آید این شبکه با هدف توزیع و انتقال آب از سد انحرافی زیاران

هدف از انجام این مطالعره "ارزیرابی پتانسریل توسرعه سیسرتم

به قطب کشاورزی قرزوین احردا شرد و  800کیلومترمربرع از

(حبیبررری کنررردبن و همکررراران1396 ،؛
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اراضی شربکه آبیراری و زهکشری دشرت قرزوین را تحرت

تکمیرل پرسشرنامههرا برا دقرت زیرادی حاصلشرده اسررت 18

پوشش قرار میدهد منابع تأمینکننده آب شبکه قرزوین و سرد

پرسشنامه توسط کارشناسان خبره و باتجربه معاونت آبوخرا

انحرافی زیاران ،سد مخزنی طالقان و منابع آب زیرزمینی اسرت

وزارت جهاد کشاورزی ،کارشناسان و مردیران شربکه آبیراری و

شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین برا  1050کیلرومتر کانرال

زهکشی قزوین ،اساتید دانشرگاه تهرران و قرزوین و تعردادی از

اصلی و فرعی ،از مهمترین و مجهزترین شبکههرای آبیراری در

دانشجویان تحصیوت تکمیلی مشررف برر منطقره موردمطالعره

کشور است این کانالها ساالنه  210میلیرون مترمکعرب آب از

تکمیل شد در خصوص تعداد پرسشنامهها باید گدت؛ با توجه به

سد طالقان به شبکه آبیراری و زهکشری دشرت قرزوین انتقرال

اینکه تصمیمگیری در خصوص کارهای مردیریتی و توسرعهای

میدهند

معموالً توسط مدیران صورت میگیرد لذا انتخاب و بررسی تعداد
زیاد پرسشنامه مبنی بر دقت باالی کرار نیسرت بلکره انتخراب
افراد متخص

درجره اهمیرت براالیی دارد حتری در مطالعرات

مشابه صورت گرفته نیز تعداد مشابهی در نظرر گرفتهشرده کره
میتوان به مطالعات حسرنوی آتشرگاه و همکراران ( )1398بره
تعداد  20پرسشنامه و نائینی و همکراران ( )1398بره تعرداد 25
پرسشنامه اشاره کرد ساختار سلسله مراتبی با توجره بره هردف
موردمطالعه ،شامل پنب بعد فنی ،1اقتصادی ،2اجتماعی-سیاسی،3
شکل  -1شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین

روش ساختن یك سلسله مراتبی
روش ساختن سلسله مراتبی به نوع تصمیمی که باید اتخراذ

زیستمحیطی 4و مدیریتی 5تعریف گردید که هرکردام از بعردها
دارای چند زیرمعیار هسرتند کره در شرکل ( )2نشران دادهشرده
است

شود بستگی دارد؛ بهطور مثال اگر تصمیم موردنظر انتخاب یک
گزینه باشد میتروان از گزینرهها شرروع کررده و در پرایینترین
سطح هدف سلسله مراتبی که یک عنصر است قرار گیرد گاهی
اوقررات خررود معیارهررا نیررز بایررد بررهصررورت جزئیتررر مررورد
تجزیهوتحلیل واقع شوند که در اینگونه موارد یک سطح دیگرر
(که شامل زیرمعیارها میشود) به سلسله مراتبی اضافه میشرود،
البته لزومی ندارد که تمامی معیارها دارای زیرمعیار باشند
پرسشنامهای برای بررسی "ارزیابی پتانسیل توسعه سیسرتم
آبیاری تحتفشار در اراضری شربکه آبیراری و زهکشری دشرت
قزوین" طراحی شد تهیه پرسشنامه و تبیین مسرئله و طراحری
ساختار اولیه معیارها متناسب با اهداف مطالعه عووه بر بررسری

شکل  -2معرفی زیرمعیارهای مربوط به هر بعد

مطالعرات میرردانی و کتابخانرهای ،از نظرررات اسراتید دانشررگاه و
صرراحبنظران ،کارشناسرران شرررکتهای مشرراور و مرردیران
دستگاههای اجرایی استدادهشرده اسرت اطوعرات موردنیراز برا

1

Technical
Economic
3 Social-Political
4 Environmental
5 Management
2
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چگونگی انتخاب زیرمعیارها ،بر اسا

نظر کارشناسان و مدیران

محاسبه وزن در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

خبره شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین ،مطالعات انجامشده

محاسبه وزن در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،در دو قسمت

قبلی در سطح کشور (مرید نژاد و همکاران1394 ،؛ اروجلو و

جداگانه موردبحث قرار میگیرد :وزن نسبی و وزن نهایی وزن

همکاران1396 ،؛ قدوسی شهر رضایی )1380 ،و برخی

نسبی از ماتریس مقایسه زوجی به دست میآید درحالیکه وزن

معیارهایی که در نقاط مختلف جهان از آن استداده کردند،

مطلق رتبه نهایی هر گزینه میباشد که از تلدیق وزنهای نسبی

کمک گرفته شد؛ بنابراین تلدیق عوامل گدتهشده بدون

محاسبه میگردد بهطورکلی ،یک ماتریس مقایسه زوجی به-

همپوشانی زیرمعیارها بسیار حائز اهمیت بوده که در این مطالعه

صورت زیر نشان داده میشود که در آن  aijترجیح عنصر  iام

سعی شده از تکرار و همپوشانی زیرمعیارها جلوگیری به عمل

به عنصر  jام است که با توجه به مقدار  aijها وزن عناصر یعنی

آید ابتدا زیرمعیارهای هر بعد با یکدیگر مقایسه شده و درنهایت

 wiها به دست میآید

هر بعد بهطور مجزا موردبررسی قرار گرفت هرکدام از گزینهها
که مهمتر از گزینه روبرویی آن است در قسمت مرتبط به همان
سرال ،امتیاز  2تا  9داده میشود هرچه عدد به  9نزدیکتر
باشد ،بیانگر ارجحیت بیشتر گزینه در مقایسه با گزینه مقابل

()1

خواهد بود چنانچه گزینهها به یک اندازه مهم است ،گزینه برابر
(امتیاز یک) انتخاب میشود ()Wind and Saaty, 1980
تداوت در نظر کارشناسان و امتیازدهی آنها به زیرمعیارها امری
طبیعی و بدیهی بوده که این تداوت ،تأثیر خود را در نتایب
خروجی مدل نشان خواهد داد جمعبندی نتایب و خروجی نرم
افزار ،این تداوت یا تشابه نظر کارشناسان را نشان داده و گزینه
برتر بر اسا

نظرات غالب کارشناسان استخراج میشود

جدول ( ،)1نحوه امتیازدهی در الگوی سلسله مراتبی را نشان
میدهد امتیاز  ،1میزان برابری آیتمها و امتیازهای  2تا  9میزان
ارجحیت هر پارامتر را نشان میدهد امتیازهای زوج نیز
حدفاصل بین امتیازهای فرد میباشد
جدول  -1جدول وزن دهی به معیارها و زیرمعیارهای تصمیمگیری

در حالتی که ماتریس زوجی سازگار باشد ،محاسبه وزن
( )wiساده بوده و از نرمالیزه کردن عناصر هر ستون به دست
میآید؛ اما در حالتی که ماتریس ناسازگار باشد محاسبه وزن
ساده نبوده و برای به دست آوردن آن چهار روش عمده
مطرحشده که عبارتاند از روش حداقل مربعات ،1روش حداقل
مربعات لگاریتمی ،2روش بردار ویژه 3و روشهای تقریبی 4که
در این پژوهش از روش بردار ویژه در قالب نرمافزار

Expert

 Choiceاستدادهشده است
روش بردار ویژه
روش بردار ویژه دارای روابط حجیم و کمی پیچیده بوده که

ترجیحات (قضاوت شفاهی)

مقدار عددی

کاموً مرجح یا کاموً مهمتر یا کاموً مطلوبتر

9

دستگاه معادالت خوصهشده را میتروان برهصرورت رابطره ()2

ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

7

ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت قوی

5

نوشت

کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر

3

()2

ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

1

ترجیحات بین فواصل قوی

2،4،6،8

A.w = λ.w

1

Least Squares Method
2 Logarithmic Least Squares Method
3 Eigenvector Method
4 Approximation Methods
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که  Aهمان ماتریس مقایسه زوجی {یعنی ] }A = [aijو

که در این رابطه  nتعداد معیرار و  λmaxبزرگتررین مقردار

 wبردار وزن و  λیک کمیت اسکالر (عدد) است طبرق تعریرف

ویژه ماتریس مریباشرند نررخ ناسرازگاری ( )I.R.از رابطره ()4

چنانچه این رابطه بین یک ماتریس ( )Aو بردار ( )wو عدد ()λ

محاسبه میشود:

برقرار باشد؛ گدته میشود که  wبردار ویژه و  λمقدار ویژه برای
ماتریس  Aمیباشند در نهایت وزن نهایی هرر گزینره در یرک
فرآیند سلسله مراتبی از مجموع حاصلضرب اهمیت معیارهرا در

()4

حاصل تقسیم  ،I.I / I.I.Rنرخ ناسازگاری سلسله مراتبی را

وزن گزینهها به دست میآید

نشان میدهد

محاسبه نرخ ناسازگاری

ورود دادهها به نرمافزار

یک ماتریس ممکن است سرازگار و یرا ناسرازگار باشرد در

نرمافزار  Expert Choiceکه یک ابزار حمایرت از تصرمیم

حالت کلی میتوان گدت که میزان قابرلقبول ناسرازگاری یرک

چندهدفه بر مبنای فرآیند تحلیل سلسرله مراتبری مریباشرد ،در

ماتریس یا سیستم بستگی به تصمیمگیرنده دارد اما

Wind and

سال  1980توسرط موسسره انتخراب

برترر4

در دانشرگاه جررج

ساتی عدد  0/1را بهعنوان حد قابلقبول ارائه مینماینرد و

واشینگتن ،ایالت ویرجینیا آمریکا توسعه یافت از این نرمافزار در

معتقد هستند چنانچه میزان ناسازگاری بیشتر از  0/1باشد ،بایرد

بیشتر دشتهای آمریکا ،مخصوصاً دشت سراحلی آتونتیرک 5و

در نحرروه امتیررازدهی برره زیرمعیارهررا تجدیرردنظر صررورت گیرررد

دشتهای برزرگ 6استدادهشرده اسرت ایرن نرمافرزار در مروارد

ناسررازگاری

منابع ،انتخاب گزینهها ،برنامرهریرزی

( )Saaty., 1980در جرردول ( ،)2اعررداد شرراخ

مختلف از جمله تخصی

تحلیلی ،آنالیز سود و هزینه ،مدیریت عملکررد و غیرره اسرتداده

ماتریس تصادفی نشان دادهشده است

میشرود کره توانمنردیهرای زیرادی داشرته و قابلیرت تحلیرل

0

0

0/58

0/9

1/12

I.I.R

1/32

1/41

1/45

n

7

8

9

10

1/45

1

2

3

4

5

6

1/24

جدول  -2اعداد شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی

حساسیت تصمیمگیری نسبت به تغییرات در پارامترهای مسرئله
را نیز دارا است (قدسی پور)1395 ،
بعد از تعریف پروژه و تعیرین هردف در نررمافرزار

Expert

 ،Choiceمعیارهای اصلی یا همران بعردها بره مردل وارد شرد
ناسرازگاری ()I.I1.

سپس برای هرکدام از بعردها ،زیرشراخهها تشرکیل و دادههرای

ناسازگاری ماتریس تصرادفی ( )I.I.R2.هرم بعردش،

مربوط بره پرسشرنامههرا وارد آن شرد سرپس وزن مربروط بره

معیار مناسبی برای قااوت در مورد ناسازگاری میباشد کره آن

هرکدام از زیرشاخه و بعدهای اصلی برآورد شد بعد از واردکردن

را نرخ ناسازگاری ( )I.R3.مینامند چنانچه این عردد کوچرکتر

دادهها ،نرمافزار نرخ ناسازگاری را محاسبه کررد و درصرورتیکه

یا مساوی  0/1باشد ،سازگاری سیستم قابرلقبول اسرت وگرنره

بیشتر از  0/1باشد ،خطا وجود داشته و لرذا از روش برردار ویرژه

ناسرازگاری

برای سازگار کردن ماتریس استداده میشود تا وزنها بهدرسرتی

برای هر ماتریس حاصل تقسیم شاخ
بر شاخ

باید در قااوتها تجدیدنظر نمرود مقردار شراخ

محاسبه شوند

( )I.I.از رابطه ( )3محاسبه میشود
()3
1

4

2

5

Inconsistency Index
Inconsistency Index of Random Matrix
3 Inconsistency Ratio

Top Choice Institute
Atlantic coastal plain
6 Great Plains
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منبع غذاهایی که دیگران کشف کردهاند ،پیردا کننرد (

نتایج نرخ ناسازگاری
الگوریتم محاسربه نررخ ناسرازگاری یرک مراتریس در پرنب

Dorigo

)and Blum, 2005

مرحله انجامشده و نتایب این بخش در جدول ( )3نشان دادهشده

مسائل بهینهسازی در الگوریتم  ACOدر قالب یرک گرراف

اسررت؛ بنررابراین نرررخ ناسررازگاری برررای معیارهررای اصررلی و

متشکل از رئو

و یالها سازماندهی میشوند وضرعیتهرای

زیرمعیارها محاسبه شد چنانچه موحظه میشود ،در این مطالعه

مسئله ،مجموعهای از تمرامی تورهرای ممکرن بررای پیمرایش

نرخ ناسازگاری  0/084به دست آمد و چون کمترر از  0/1مری-

مورچهها در این گراف اسرت هرر راهحرل ممکرن در الگروریتم

باشد ،بنرابراین سرازگاری مراتریس مقایسره زوجری موردقبرول

 ،ACOبهصورت یک گراف متشکل از مجموعهای از یالهرا و

میباشد به عبارتی مقدار ناسازگاری در حد معقول خرود بروده و

گرهها نمایش داده میشود انتخاب یک گره توسط مورچهها برر
اسا

ماهیت دادهها و پرسشنامهها ،دچار مشکل نیست

میزان فرومون منتسب به آن گره انجام میشود و میرزان

فرومون موجود بر روی هر گره متناسب با میزان شایسرتگی آن
جدول  -3محاسبه نرخ ناسازگاری
I.R.

I.I.

I.I.R

n

λmax

0/084

0/095

1/12

5

5/38168

گره و درنتیجه تعداد دفعات انتخاب آن توسط مورچههرا تعیرین
میگردد همچنین تبخیر فرومون نیز متناسب با فرومون موجود
بر روی هر گره ،از کلیه گرهها صرورت مریپرذیرد (مرراد زاده و
همکاران )1398 ،مطابق رابطره ( ،)5در الگروریتم  ACOهرر

الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان ()ACO1
الگروریتمهرای فرا ابتکاری ،اگرچره هرگرز تارمینی بررای
بهینگی جواب خود ارائه نمیدهند اما همرواره بهصرورت راهری
برای بره دسرت آوردن جوابهای نسربتاً خروب در مردتزمانی
معقول مطررح هسرتند ( )Babazadeh et al., 2011ترراکنون
الگروریتمهررای فررا ابتکراری زیرادی در مسرائل بهینرهسرازی
مورداستداده قررار گرفتره اسرت

الگروریتم فررا ابتکراری ACO

بهطور موفقیتآمیرزی در مسرئلههرای بهینرهسرازی از جملره
تخصی  ،الگروی کشرت ،مسریریابی وسرایل نقلیره و مسرئله
کولهپشتی اعمالشده است (کاکویی و عمادی1392 ،؛ دهقانی و
همکاران )1398 ،الگروریتم کلرونی مورچگران و اجتمراع ذرات
( )ACOالهام از اثری است که مورچره هنگرام حرکرت برجرای
میگذارند بسیاری از گونههای مورچه در مسریر حرکرت خرود،
مادهای به نام فرومون 2روی زمین برهجای مریگذارنرد و بردین

مورچه برای عبور از یک مسیر تصادفی در هر تکررار ،از ترابع
احتمالی استداده میکند که احتمال آنکه مورچه 𝑛 اُم در
،مقصد (𝑗 )𝑖,را انتخاب کند را مشخ

لحظه 𝑡

میکنرد ایرن احتمرال

تابعی از فرومون ریخته شده در مسیر بهوسیله مورچهی منتخب
(𝑗𝑖𝜏) و اطوعات اکتشافی یا بیرونی (𝑗𝑖𝜂) که توسط کاربر تعیین
میشود ،است ( N)Sمجموعرهای اسرت کره تابرهحال توسرط
مورچهها انتخابنشدهاند و (𝑙 )𝑖,مسیرهایی هسرتند کره هنروز
بازدید نشدهانرد ( 𝛼 )Dorigo and Blum, 2005و 𝛽 دو فررا
سنجهای (پارامتری) هستند که اهمیت نسبی عامل فرومرون و
عامل اکتشافی یا بیرونی را تعیین مریکننرد عامرل اکتشرافی،
اطوعات بیرونی مسئله است که در واقع میدان دید مورچه در
فاای مسئله میباشد و توسط کاربر تعیین میشود (کاکویی و
عمادی1392 ،؛ شکیبا و همکاران)1394 ،

طریق یک اثر ایجاد میکنند که از آن برای عومتگذاری مسیر
طی شده استداده میشود این اثر ،ابزار ارتباطی آنها بهحسراب

()5

ها میآید و در حقیقت با حس کردن اثرات فرومون ،مورچههای
دیگر که در جستجوی غذا هستند میتوانند مسریر را بره سرمت
اطوعات اکتشافی یا بیرونری توسرط رابطره ( )6محاسربه
Ant Colony Optimization Algorithm
Pheromone

1
2

میشود که نسبت عکس فاصله هر مسریر را بررای هرر مقردار

ارزیابی پتانسیل توسعه آبیاری تحتفشار در دشت قزوین 23 ...

ثابت فرومون محاسبه میکند هر چه طول مسریر کوتراهترر
باشد ،تأثیر این رابطه بیشتر خواهد بود

با توجه به اینکه نوسانات تحویرل آب در شربکه آبیراری و
زهکشی دشت قزوین تقریباً باال میباشد ،لذا متخصصرینی کره
پرسشنامهها را تحلیل کردند ،این زیرمعیار را بسیار مهم دانسرته

()6

و نمره قابلتوجهی را برای آن لحا کردند گزینه " T4الگروی
بهروزرسانی فرومونها توسط تابعهایی انجام میشود که به

کشت" منطقه بوده و اینکه سیستم آبیاری تحتفشار بتواند آب

تبخیر فرومون در مسیر نادرست و افزایش مقردار فرومرون در

مصرفی گیاهان و الگوی کشت مختلف در دشت و اراضی تحت

مسیر مناسب ،میپردازد؛ بنابراین ردپای فرومون مطرابق رابطره

پوشش را تأمین کند ،ارزش باالیی داشرته اسرت ( T1انررژی)،

(( )7مرحلره تبخیرر فرومرون) و رابطره (( )8مرحلره افرزایش

( T2عمر مدید سیستم) و ( T5نوع خا و توپوگرافی) نیز دیگر

فرومون) ،بهروزرسانی میشود

زیرمعیارهای بعد فنی بودند
مطالعات نائینی و همکاران ( )1398و مراد زاده و همکراران

()7

)𝑡(𝑖𝜏 ← 𝜏𝑖𝑗(𝑡) (1−𝜌).

()8

)𝜏𝑖𝑗(𝑡)+Δ𝜏𝑖𝑗(𝑡) ← 𝜏𝑖𝑗(𝑡+1

در رابطه ( 𝜌 ،)7عامل تبخیرر اسرت و

( )1398نیز تأکید بر لزوم در نظر گرفتن مسائل فنی در انتخراب
نوع سیستم آبیاری تحتفشار داشتهاند

برهصرورت0<𝜌<1

تعریف میشود همچنرین )𝑡(𝑗𝑖𝜏 Δدر رابطره ( ،)8یرک مقردار
بهروزرسانی شده است؛ این مقدار درصرورتیکه مسریر مربوطره
توسط مورچه طی نشده باشد ،برابر صدر خواهرد برود؛ بنرابراین
تبخیر فرومون و یا تقویت آن در یک مسیر ،در این مرحله رخ
میدهد ()Dorigo et al., 1996

نتایج و بحث
خروجیهای نرمافزار Expert Choice

بعد از اجرای نرمافزار ،نتایب معیارهای اصلی و زیرمعیارهای
آن به دست آمد که خروجیهرای آن در شرکلهای ( )3ترا ()8
ارائهشده است نتایب رتبهبندی زیرمعیارهای بعد فنی ( )Tنشران
میدهد که برترین زیرمعیار در این معیار بره ترتیرب  T6 ،T3و
 T4میباشند (شکل )3
زیرمعیار  T3بیانگر "تأمین نیاز آبی گیاه" بوده و ازآنجرایی
که دغدغه و ابهام اصلی کشاورزان در اجرای سامانههای آبیاری
تحتفشار تأمین نیاز آبی گیاه میباشد ،لذا این عامل موردتوجره

شکل  -3رتبهبندی زیرمعیارهای بعد فنی

شکل ( )4رتبهبندی زیرمعیارهای بعد اقتصادی ( )Eرا نشان
میدهد که به ترتیرب  E1 ،E4 ،E3و  E2بودنرد از برین چهرار
زیرمعیار موردبررسی" E3 ،نسربت درآمرد بره هزینره" برتررین
گزینه ازنظر کارشناسان بوده است میزان دریافتی و سود حاصل
از فروش محصول بعد از اجرای سیستم و اطوع از نسبت میزان
درآمد به هزینههای آن ،برای زارع بسیار مهم است " E4تروان
مالی کشاورز برای ایجاد سیستم" بوده و این گزینه در تأکیرد و
تأیید گزینه برتر است اینکه کارشناسان و افرراد تکمیرلکننرده
پرسشنامه بحث تروان مرالی کشراورز را در همره مروارد ارجرح
دانستهاند ،بسیار قابلتأمل بروده و اهمیرت براالیی در تصرمیم-

کارشناسان قرارگرفته و وزن قابلتوجهی را بره خرود اختصراص

گیریها داشت " E1هزینره بهررهبررداری و نگهرداری" یکری

داده است گزینره دوم  T6یرا "امکران تحویرل آب" بروده کره

دیگر از گزینههای مهم ازنظر کارشناسان بروده اسرت ایرنکره

بهنوعی از جنس گزینه اول میباشد

کشاورز بعد از اجرای سیسرتم بتوانرد هزینرههای بهرهبررداری و
نگهداری را تأمین کند ،مهم بوده و لرذا در هرر شررایطی تروان
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مالی کشاورز و بهرهبردار؛ دارای اهمیت بود گزینه چهارم یعنری

انتخاب سیستم آبیاری بارانی میداننرد ،نیرز در تکمیرل مطالرب

( E2هزینه نسبی آب) نیز ،امتیازی برابر برا گزینره سروم امتیراز

فوق است

داشت قدوسی و ملکشی ( )1393نیز به لزوم و اهمیت در نظرر
گرفتن مسائل اقتصادی در انتخاب نوع سیستم اذعان داشتهاند

شکل  -5رتبهبندی زیرمعیارهای بعد اجتماعی -سیاسی
شکل  -4رتبهبندی زیرمعیارهای بعد اقتصادی

شکل ( )5رتبهبندی زیرمعیارهای بعد اجتماعی-سیاسی ()S
اسرررت کررره برتررررین گزینرررهها بررره ترتیرررب  S4 ،S5و S1

میباشررد "تسررهیوت دولترری یررا  "S5مهمترررین گزینرره ازنظررر
کارشناسان بوده و بحرث تخصری

اعتبرارات بررای راهانردازی

سامانههای آبیاری تحتفشار از جمله براارزشترین گزینرهها در
بحررث بعررد اجتمرراعی-سیاسرری اسررت و " S4سیاسررتگررذاری
تخصی

آب به کشاورزی" گزینه دوم بود با توجه به ایرنکره

میزان آب موردنیاز کشاورزی به ذخیره آب پشرت سرد بسرتگی
دارد؛ در شرایط کمآبی حاضر که اهمیت بخش شرب و صرنعت
بسیار حیاتی است ،چالش بسیار بزرگی در تأمین آب کشاورزی و
تخصی

آن به شبکههای آبیاری وجود دارد اجرای سامانههای

تحتفشار در گررو اولویرتدهری مردیران و تصرمیم گیرران در

گزینههای برتر آن به ترتیب  Z3 ،Z2و  Z1است (شکل  )6برا
توجه به اینکه در سامانههای آبیاری تحتفشرار میرزان تلدرات
آب نسبت به روش آبیاری سطحی کاهش مییابد و به عبرارتی
به پایداری آب زیرزمینی کمک شایانی میکند؛ ازایرنرو گزینره
 " Z2تعادل بخشی سطح آب زیرزمینی" موردتوجه ویرژه قررار
گرفته است درست است که کشاورزان و بهرهبرداران در صورت
ایجاد سیستم تحتفشار ،اراضی تحت کشت خود را توسعه می-
دهنررد ،امررا نبایررد از ماهیررت سیسررتم آبیرراری تحتفشررار در
صرفهجویی مصرف آب و تعرادل بخشری سرطح آب زیرزمینری
غافل شد " Z3کیدیت آب آبیاری" امتیاز برابر برا گزینره برترر
داشررته و اهمیررت کیدیررت منبررع تررأمین آب در بررهکارگیری
سامانههای آبیاری تحتفشار را نشان میدهد

با دیگرر بخرشهرا (شررب و

Z4

صنعت) میباشد " S1پرذیرش سیسرتم توسرط کشراورزان" از

Z1

دیگر گزینههای مهم بوده و انتظار میرفت کره برتررین گزینره

Z3

باشد تا وقتیکه سیستم موردپذیرش واقع نشود ،نمیتوان درباره

Z2

باقی بخشها صرحبت کررد گزینره چهرارم یعنری ( S3امنیرت
منطقه) و پنجم یعنی ( S2سطح سواد کشاورزان) به یک انردازه
اهمیت داشته است نتایب قدوسی و ملکشی ( )1393که عوامرل

0.35

0.3

0.25

0.15

0.2

0.1

0.05

زیرمعیار زیست محیطی

تخصی

آب کشاورزی در قیا

رتبهبندی زیرمعیارهای بعد زیستمحیطی ( )Zنشان داد که

0

وزن

شکل  -6رتبهبندی زیرمعیارهای بعد زیستمحیطی

اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادی ،اقلیمی،خصوصیات کمی و کیدی

گزینه  Z1که بیانگر مورد "شوری خا " میباشد که خرود

خا  ،خصوصیات کیدی آب و توپوگرافی را عوامل تأثیرگرذار در

از کیدیت آب آبیاری تأثیر میپذیرد زیررا مسرتقیماً برر عملکررد
محصوالت اثرگذار است "ترأثیر کرود و سرموم برر محصرول و
خا یعنی  "Z4امتیاز برابری با شوری خا داشته است

ارزیابی پتانسیل توسعه آبیاری تحتفشار در دشت قزوین 25 ...

آریا آذر و مجنونی هریس ( )1398نیز در مطالعهای به تأثیر
معیارهررای کم ری و کید ری آب ،رانرردمان آبی راری و خررا را در
انتخاب کاربرد بهترین سیستم آبیراری برا روش فرآینرد تحلیرل
شبکهای ( )ANPدر حوضه رودخانه آجی چای تأکید داشتند

تحویررل آب و الگرروی کشررت برره سیسررتم موردتوجرره ویررژه
کارشناسان و متخصصان بوده است
بهغیراز گزینه نسبت درآمد به هزینه (گزینه چهارم) از معیار
اقتصادی ،گزینه پنجم (نوع خا و توپروگرافی) و ششرم (عمرر

شکل ( )7رتبهبندی زیرمعیارهای بعد مدیریتی ( )Mرا نشان

مدیررد سیسررتم) هررم از معیررار فنرری مرریباشررد تعررداد کارکنرران

میدهد " M3کاهش تلدات نسبت به روش سرطحی" برتررین

متخص

(بعد مدیریتی) ،شوری خا و تأثیر کود و سرموم برر

گزینه این بعد بوده و کاموً قابلانتظار است زیرا که اگرر تلدرات

محصول و خا (بعد زیستمحیطی) جزء گزینههای کماهمیرت

سیستم آبیاری تحتفشار نسبت به روشهرای مرسروم کراهش

بودند که تأملبرانگیز است زیرا به بحث زیستمحیطی ،آنطرور

قابلتوجهی نداشرته باشرد بههیچوجره توسرعه آن قابرل توجیره

که بایدوشاید ،توجه نشده است

نیست
گزینه " M4تشکل آب بران" از دیگر گزینههای مهم بوده
و بحث مدیریت و توزیرع آب توسرط خرود کشراورزان ،اهمیرت
باالیی ازنظر کارشناسان و متخصصان داشته است
" M2میزان سازههای انتقال آب" گزینه سوم ازنظر اهمیت
در بخررش مرردیریتی مطرحشررده اسررت " M1تعررداد کارکنرران
متخص " موجود در شبکه و بحث کنترل و بهکارگیری بهینره
از سامانهها ،برخوف انتظار آخرین زیرمعیارها در بعرد مردیریتی

شکل  -8رتبهبندی کلی زیرمعیارها

بیانشده است نتایب نیک مهر و زیبایی ( )1395نیز با نتایب این
مطالعه مطابقت دارد

آنالیز حساسیت
آنالیز حساسیت ،بر اسا

کارایی ،1پویا ،2شیب ،3دوبعدی 4و

اختوف 5به پنب گروه تقسیم میشوند که در این تحقیق از آنالیز
حساسیت بر اسا
شده بر اسا

کارایی استداده شد آنالیز حساسریت انجرام-

رتبهبندی زیرمعیارها در شکل ( )9ارائهشده است

در این شکل ،محور عمودی سمت چپ ،وزن معیارهرا و محرور
شکل  -7رتبهبندی زیرمعیارهای بعد مدیریتی

عمودی سمت راست ،وزن زیرمعیارها و در محرور افقری عنروان

شکل ( )8رتبهبنردی کلری زیرمعیارهرا را نشران مریدهرد

معیارها میباشد ترتیب زیرمعیارهرای برترر و کرم اثرترر دقیقراً

گزینهای که با اختوف نسبت به دیگر عوامل بهعنروان برتررین

متناظر با رتبهبندی کلی زیرمعیارها (شرکل  )8میباشرد ترأمین

گزینه انتخاب شد ،زیرمعیار تأمین نیاز آبی گیاه از معیار فنی بود

نیاز آبی گیاه ،امکان تحویل آب و الگوی کشت هر سه از معیرار

این گزینه در معیار فنی هم برترین گزینه شده برود برهطورکلی

فنی ،جز سه گزینر برا حساسریت براال بروده و تعرداد کارکنران

سه گزینه برتر در بعد فنی ،پارامترهایی هسرتند کره در بررسری

از بعد مدیریتی ،شوری خا و تأثیر کود و سموم برر

نهایی بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و این امرر نشران
میدهد که اوالً ،بعد فنی مهمترین عامرل تأثیرگرذار در توسرعه
سامانههای آبیاری بوده و ثانیاً ،بحث تأمین نیاز آبی گیاه ،امکان

متخص

1

Performance
2 Dynamic
3 Gradient
4 Two-Dimensional
5 Difference
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از بعد زیستمحیطی سه گزینه برا حساسریت

که مسرائل زیسرتمحیطی در درازمردت در خصروص هرگونره

محصول و خا

کمتر شناخته شدند این بدان معنی است که برای مثرال گزینره

توسعه باید موردتوجره قررار گیررد برهطورکلی در کنرار دیردگاه

" T3تأمین نیراز آبری گیراه" بیشرترین تغییررات در امتیرازدهی

کارشناسان و مدیران در خصوص توسعه سیسرتم تحتفشرار در

توسط افراد تکمیلکننده پرسشنامه را داشته است بررای دیگرر

دشت بایستی بهصورت یکپارچه همه مسرائل فنری ،اقتصرادی،

گزینههای برتر نیز همرین توضریحات صرادق اسرت امرا بررای

اجتماعی-سیاسی ،زیستمحیطی و مدیریتی در نظر گرفته شود

گزینههایی که اهمیت کمترری داشرتهانرد ،تغییررات امتیرازدهی
تکمیلکنندگان پرسشنامه کمترر بروده و تقریبراً همگری آنهرا

نتایج الگوریتم بهینهسازی مورچگان ( )ACOو

اتدرراقنظر داشررتهانررد وزن کلرری معیارهررای فنرری ،اقتصررادی،

مقایسه با روش AHP

اجتماعی-سیاسی ،مدیریتی و زیستمحیطی به ترتیب برابرر برا

مجموع حجم آب تحویلی کانالهای شبکه آبیراری دشرت

 0/11 ،0/18 ،0/2 ،0/43و  0/08است ممکن اسرت از دیردگاه

قزوین  255754/4هزار مترمکعب است که برا در نظرر گررفتن

کشاورز چنین اعدادی حاصل نشود امرا هردف اسرتداده از نظرر

راندمان آبیاری  50درصد ،حجرم آب خرال

 127877/2هرزار

کارشناسان اجرایی و دانشگاهی میباشد

مترمکعب مساحت تحت کشت آبی شبکه  41000هکتار اسرت
در این مطالعه حجم آب در دسرتر

را برا حالتهرای مختلرف

تأمین آب  75 ،80 ،100و  70درصد نظر گرفته شد و مساحتها
و حجم آب بهینه با هدف ماکزیمم سازی سرود خرال

بررآورد

شد الگوی کشت بهینره توسرط  ACOو الگروی کشرت وضرع
موجود و الگوی پیشنهادی جهاد کشاورزی در جردول ( )4آورده
شده است مقایسه الگوی بهینه کشت هر سه حالرت حجرم آب
در دستر
شکل  -9آنالیز حساسیت تمامی معیارها و زیرمعیارها

نشان میدهد که در صورت حجم آب  100درصرد،

مساحت  41000هکتار زیر کشت میرود و با تأمین آب 75 ،80
و  70درصد مساحت کشت به ترتیرب بره  31 ،32و  26هکترار

بررسیها نشان میدهد مسائل فنی و اقتصرادی از دیردگاه

کاهش مییابد؛ بهطوریکه از نتایب روش ارزیابی فرآیند تحلیرل

کارشناسان بیش از سایر عوامل موردتوجه قرارگرفته است ایرن

سلسله مراتبی ( )AHPشبکه آبیاری قرزوین و برا بررسری وزن

رویکرد کارشناسان در راستای دغدغههای اصلی کشاورز از قبیل

هرکدام از زیرمعیارها نیرز مشرخ

شرد کره اوالً ،بحرث فنری

تأمین نیاز آبی بهموقع گیاه و درآمد کشاورز نیرز اسرت امرا بایرد

مهمترین عامل تأثیرگذار در توسعه سرامانههای آبیراری بروده و

توجه داشت مسائل اجتماعی از جمله پذیرش ایرن سیسرتم نرزد

ثانیاً ،بحث تأمین نیاز آبی گیاه با وزن  ،0/129امکان تحویل آب

کشاورزان ،سطح سرواد کشراورزان در مردیریت ایرن سیسرتم و

بررا وزن  0/099و الگرروی کشررت بررا وزن  0/088از مهمترررین

وجررود تسررهیوت الزم در درازمرردت در خصرروص اجرررای آن

عواملی هستند که موردتوجره ویرژه کارشناسران و متخصصران

میتواند از محدودیتهای اصلی در توسعه این سیستم باشد بره

قرارگرفتهاند تأمین آب شامل همین زیرمعیارهای تأثیرگرذار برا

دلیل حاصلخیزی دشت ،وجود آب با کمیت و کیدیت مناسب در

وزنی قابلتوجه در توسعه شبکه آبیاری تحتفشار (حدظ سرطح

آن در خصوص اجررای سیسرتم تحتفشرار شراید سربب شرده

کشت فعلی) است بهطوریکه مشخ

است ،حردود  0/316از

مسائل زیستمحیطی در نظر گرفتهشده در ایرن مطالعره ازنظرر

وزن معیارهرررررا مربررررروط بررررره ترررررأمین آب اسرررررت

کارشناسان از جایگاه خاصی برخوردار نباشد اما باید توجه داشت

( )0/088+0/099+0/129و در صررورت کمبررود آب در شرربکه
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آبیاری به میزان  30درصرد ،حردود یکسروم از شربکه بایسرتی

بر صحت نتایب روش  AHPدر ارزیرابی شربکه و تأییرد وزن و

بهصورت آیش درآید و بهجای  41000میتوان  26000هکتار را

اهمیت معیار فنی و زیرمعیارهای نیاز آبری گیراه ،تحویرل آب و

به زیر کشت برد لذا برای حدظ سطح زیر کشت شبکه با حدرظ

الگوی کشت حاصل از روش  AHPو همراسرتا برودن برا روش

الگوی کشت فعلی و منابع آب موجود الزم است وضع موجود به

 ACOاست

سمت روش آبیاری تحتفشار جهتیابی کند این نتیجه تأییدی
جدول  -4تغییرات الگوی کشت تحت حجم  75 ،80و  70درصد آب در دسترس با استفاده از ACO
درصد حجم
آب
(مترمکعب)
 100درصد
127877/2
 80درصد
115089/48
 75درصد
102301/76
 70درصد
89514/4

متغیر تصمیم
مساحت
(هکتار)
آب (میلیمتر
بر هکتار)
مساحت
(هکتار)
آب (میلیمتر
بر هکتار)
مساحت
(هکتار)
آب (میلیمتر
بر هکتار)
مساحت
(هکتار))
آب (میلیمتر
بر هکتار)

سود خال

1581/7
E+

1533/5
E+

1241/4
E+

1251/3
E+

گندم

جو

کلزا

آیش

ذرت
دانهای

محصوالت
ذرت
علوفهای

سیب
زمینی

گوجه

10740

5160

1000

5000

14000

2000

1000

1000

1000

327

142

290

0

410

186/2

731

766/4

548/8

943

3000

10000

1000

7000

14000

2000

699

1000

100

100

2101

327

142

290

0

410

186/2

731

766/4

548/8

943

0

102299490

3000

10000

1004

7000

13000

3000

100

1000

100

100

2696

41000

327

142

290

0

410

186/2

731

766/4

548/8

943

0

95694400

3000

4000

1000

10000

14000

2000

100

1000

100

100

5000

40300

327

142

290

0

410

186/2

731

766/4

548/8

943

0

89400800

نتیجهگیری
توسعه سیستم آبیاری تحتفشار با هدف صرفهجویی آب
با توجه به مشکل کمآبی و همچنین به دلیل پایین بودن
راندمان کاربرد آب ،تلدات آب و ضعف زیرساختها بهعنوان
یک ابزار مدیریتی در دهههای اخیر در دستور کار مدیران و
سیاستگذاران بوده است در ارزیابی اجرای هرگونه طرح،
عوامل متعددی از قبیل فنی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی،
زیستمحیطی ،مدیریتی و غیره دخالت دارند بهطوریکه
هرکدام از عوامل میتواند همسو و یا در تقابل با یکدیگر باشند
در این پژوهش به بررسی ارزیابی پتانسیل توسعه سیستم آبیاری
تحتفشار در اراضی دشت قزوین با استداده از فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی با لحا عوامل مختلف فنی ،اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی ،اجتماعی زیستمحیطی و مدیریتی پرداخته شد طبق

مجموع

لوبیا

چغندر
قند

آیش

100

0

41000

0

127876000
41000

بررسیهای انجامشده در رابطه با امکان توسعه سیستم آبیاری
تحتفشار در اراضی شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین،
تأمین نیاز آبی گیاه از معیار فنی بیشترین وزن را داشته و تأثیر
کود و سموم بر محصول و خا از معیار زیستمحیطی کمترین
تأثیر در توسعه سیستم مذکور را داشته است آنالیز حساسیت
انجامشده نیز به ترتیب برتری معیارهای فنی ،اقتصادی،
اجتماعی-سیاسی ،مدیریتی و زیستمحیطی را نشان میدهد که
حاکی از تأثیرگذاری بیشتر معیار فنی میباشد برای استداده
پایدار از منابع آب و کاهش هدر رفت آن با توجه به مقدار آب
موردنیاز محصوالت ،توزیع زمانی آب در منطقه تحت پوشش
شبکه بایستی توسط مسئوالن بهرهبرداری ،اصوح شود با توجه
به اینکه در سالهای اخیر کاهش ذخایر آبی اتداق افتاده است،
بایستی برنامهای هدفمند و بلندمدت برای منابع آب موجود
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تدوین شود و سیاست الزم برای تأمین نیاز آبی منطقه با به-
کارگیری سامانههای تحتفشار و کارآمد در حال حاضر و
سالهای آینده اتخاذ شود بهعنوان نتیجه کلی میتوان ذکر کرد
که اجرای سیستم آبیاری تحتفشار در اراضی شبکه آبیاری و
زهکشی دشت قزوین هم ازنظر صرفهجویی و هم بهبود
بهرهوری آب بسیار مرثر و کارا خواهد بود اما باید دغدغههای
کشاورز و نیازهای آنها نیز در نظر گرفته شود همچنین نتایب
نشان داد که روش تحلیل سلسله مراتبی بهعلت ماهیت گسسته
و کمی کردن پارامترهای مسئله بهعنوان ابزاری توانمند و دارای
انعطاف در بررسی و ارزیابی شبکههای آبیاری مطرح است؛
بنابراین پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی ،ضمن مطالعه
دقیق الگوی کشت و تناوب زراعی ،میزان منابع آب
قابلدستر

و همچنین مقدار آب مصرفی واقعی در شبکه

آبیاری و زهکشی دشت قزوین بتوان بهترین سناریوهای
مدیریتی را باهدف دوجانبه افزایش درآمد کشاورز و همچنین
ذخیره منابع آب در مخازن موجود در منطقه پیادهسازی کرد و
رویکردهای بهروز مدیریتی و فناوریهای جدید را توسعه داد
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Evaluation of Potential Development of Pressurized Irrigation in Qazvin
Plain with Analytical Hierarchy Process and Ant Colony Optimization
Algorithm
O .Raja1, F. Mirzaei2*, M. Pourgholam-Amiji3, M. Hooshmand4, M. Saleh5 and F. Balovi6

Abstract
Given the problem of water scarcity, population growth, and the need for more production, assessing the
development potential of the pressurized irrigation system to save water and increase productivity in the Qazvin
plain can be considered as a management and decision-making tool. In this study, the potential development of a
pressurized irrigation system in the irrigation and drainage network of Qazvin plain investigated using the
Analytic Hierarchy Process (AHP). The hierarchical analysis structure consisted of five technical, economic,
socio-political, environmental, and managerial dimensions, each of which had several sub-criteria. Experts
completed eighteen questionnaires. After completing the questionnaires, the results analyzed using Expert
Choice software. The calculated incompatibility rate was 0.084, which was less than the maximum allowable
(0.1). Examination of the final weighting of each of the sub-criteria showed that firstly, the technical dimension
is the most critical factor influencing the development of pressurized irrigation systems. Secondly, the subcriterion of the water supply of the plant with 0.129 weight, water delivery with 0.099 weight, and cultivation
pattern with 0.088 weight, all of them from technical dimension; these most important factors have received
special attention from experts and specialists. In other words, of the top six sub-criteria, five were the technical
dimension, and only one was the economic dimension. Sensitivity analysis results also showed the overall
weight of technical, economic, socio-political, managerial, and environmental criteria equal to 0.43, 0.2, 0.18,
0.11, and 0.08, respectively, indicating greater technical dimension effectiveness and consensus of different
researchers. Also, the effect of different network water supply scenarios on cultivation pattern by ant colony
optimization (ACO) algorithms confirmed the results of AHP .
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