
  1393 زمستان ،3  شماره وم،سسال  ،كمي ژئومورفولوژي هاي  پژوهش
  80-94 .صص

  تاپسيس روش به ايذه دشت به ازكارون آب انتقال مسيرهاي اولويت وتعيين سنجي امكان
  

   اصفهان دانشگاه ژئومورفولوژي، ارشد كارشناس ـ  پور باراني افسانه

  اصفهانگروه جغرافياي طبيعي، دانشگاه  استاد ـ محمد حسين رامشت
  

  28/10/1393: نهايي تأييد          20/01/1393: پذيرش مقاله

  چكيده
هـاي جـوي ازنظـر زمـاني و مكـاني        محدوديت  منابع آبي در برخي نقاط وعدم توازن ريـزش 

طرف و افزايش مصرف آب از طرف ديگر سبب شده است كه بسياري از مناطق كشور بـا   ازيك
هاي تأمين آب ، انتقـال آب از   حال همواره يكي از راه از گذشته تابه. آبي مواجه باشند مشكل كم

حوضه كارون با بيش از . آبي مواجه هستند تر به مناطقي است كه با مشكل كم هاي پرآب حوضه
طبق تقسـيمات   .هاي تأمين آب مناطق خشك مجاور خود است  زير حوضه يكي از حوضه100

وجود دشت  ايذه بافاصـله   اما بااين.زير حوضه از كارون در شهرستان ايذه قرار دارد 3كشوري
آبـي درزمينـه كشـاورزي و مصـارف شـهري       ه كارون با مشكل كمكيلومتر از رودخان30كمتر از 

هاي كشاورزي  وطبيعي  شهرستان  در اين مقاله سعي شده  تا با بررسي پتانسيل. مواجه است
هاي آبي دشت ايذه ، شرايط انتقال آب از رودخانـه كـارون در    ايذه همچنين بررسي محدوديت

سي و  با استفاده از نرم افزارهاي جغرافيايي بخش جاري در حوضه ده شيخ به حوضه ايذه  برر
، نقشه هاي توپوگرافي ورقومي ، ارتفاعي اطالعات مـورد نيـاز جمـع آوري وسـپس بـه روش      
تاپسيس مسيرهاي ممكن براي انتقال آب بر اساس شرايط توپوگرافي ،شيب منطقه ،ارتفاع و 

ر مسير خـط لولـه و همچنـين    هاي احتمالي د فاصله نقاط برداشت آب از دشت ايذه ،طول تونل
ترين مسير انتقال آب تعيين گرديد كه  گذاري شده و درنهايت مناسب دسترسي به جاده اولويت

در بررسي هاي انجام شده درنهايت  از چهار مسير منتخب كه موردبررسي قرار گرفت ، مسير 
  48'  13"واقع در حوضه ده شيخ در شمال دشت ايـذه كـه از  موقعيـت جغرافيـايي     2شماره 

عــرض جغرافيــايي شــروع  و نهايتــاً در نقطــه طــول 32° 08'  31"طــول جغرافيــايي و   °49
رسـد  ازنظـر    به پايان مي  31°  58'  45"و عرض جغرافيايي  49° 47' 21"  جغرافيايي

ترين مسير براي انتقال آب  شده در مدل تاپسيس براي اين تحقيق ، مناسب هاي تعريف اولويت
  .ه دشت ايذه است ازرود كارون ب

  
  

  تاپسيس ، انتقال آب ، رودخانه كارون ،دشت ايذه ،اولويت گذاري :كليدي واژگان
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  مقدمه
تجديد كشور است كه فرآيند تجديد پذيري آن به تبعيت از چرخه آب در  هاي قابل هاي سطحي يكي از سرمايه منابع آب

نامناسب بودن پراكنش زماني و مكاني آن در زمره كشورهاي هاي جوي و  ايران به دليل نازل بودن ريزش.طبيعت است
هاي  خشك جهان قرار دارد و در اين شرايط به دليل رشد جمعيت ، گسترش شهرنشيني و توسعه بخش خشك و نيمه

دهد  نظري به گذشته و تاريخ كشور نشان مي.يابد  روز افزايش مي تقاضا براي آب روزبه) كشاورزي و صنعتي ( اقتصادي 
برداري از منابع آب سطحي وزير  كه براي تعديل مشكالت ناشي از محدوديت منابع آب ، ابداعات متنوعي درزمينهبهره

هاي  اي و نظام ها ، سدهاي مخزني و انحرافي در بعد سازه زميني در ابعاد مختلف صورت گرفته است كه احداث قنات
ازجمله ) World  resourses(يران بر اساس گزارش موسسه ا.ذكر است  بري مدون در بعد مديريت آن قابل -حقĤبه 

هاي زيادي از آن دچار بحران  پذير قرار دارد و بخش كشورهايي كه به لحاظ شاخص منابع آب در زمره مناطق آسيب
برمي گردد ولي ضرورت اين موضوع از  قدمت انتقال آب به صدسال پيش).1988انستيتو منابع جهاني،(آبي است  كم

هاي عظيم انتقال آب در كشورهاي  شود اوج طراحي و اجراي پروژه ل پيش تاكنون هرروز بيشتر احساس ميسا200
ميالدي نقطه عطفي در مديريت منابع آب جهان 1970دهه . بازمي گرد 1970و 1960هاي  صنعتي و پيشرفته به دهه

متحده آمريكا ،  از كشورها ازجمله اياالتانتقال آب از  يك حوضه به حوضه ديگر در بعضي ) 1977وايت ،.(بوده است 
توان تأمين  ارتباط مي دراين.هاي خشك بوده است هاي معمول افزايش منابع آب  حوضه شوروي سابق و چين يكي از راه

يكي از  .)1979بيسواز،(توان نام برد  آب شهري نيويورك از حوضه آبريز دالور و شهر دنور از حوضه آبريز كلرادو را مي
كيلومترمربعازنظر منابع آبي يكي از 67297هاي تأمين آب در ايران حوضه آبريز كارون بزرگ است كه با مساحت  حوضه
هاي اين حوضه پتانسيل  هاي جوي در سرشاخه هاي آبي كشور به شمارمي آيد  و فراواني ريزش ترين حوضه مهم
ميليون مترمكعب 18761كل رواناب سطحي حوضه حجم .توجهي از منابع آب سطحي وزير زميني ايجاد نموده است  قابل

برداري قرار  سد در حوضه آبريز كارون بزرگ در مرحله بهره 24و درمجموع تعداد)1391دفتركشاورزياتاقبازرگاني،(است 
دشت ايذه با . ، دز و سد شهيد عباسپور داراي بيشترين حجم مخازن در اين محدوده هستند 3كه سدهاي كارون .دارد

زير حوضه 3كيلومترمربع در شرق استان خوزستان در محدوده حوضه آبريز كارون بزرگ قرارگرفته است كه  230مساحت 
سد  ترين بزرگ  3دو سد بزرگ كارون .  شود هاي ده شيخ ، پيان و مرغاب را شامل مي از كارون بزرگ شامل حوضه

كيلومتري غرب ايذه  25كيلومتري شرق شهرستان ايذه   و در حوضه ده شيخ و سد شهيد عباسپور در  28در  خاورميانه
باوجود قرارگيري دو )1383شركت مديريت منابع آب ايران ،(. شده است ها در حوضه مرغاب واقع بندي حوضه طبق تقسيم

هاي باال  اين منطقه  ن منطقه و عليرغم پتانسيلسد بزرگ كشوردر مجاورت دشت ايذه و عبور رود پر آب كارون از اي
تر از آن آب شرب  درزمينه كشاورزي و دامپروري اين شهرستان با مشكالت زيادي درزمينه تأمين آب كشاورزي و مهم

متر باران در سال ، خاك حاصلخيز  ، قابليت كشت متنوع در اين  ميلي620شرايط اقليمي ، بارش بيش از . مواجه است 
كنند همه اين  ه و نيروي جوان بيكار كه اغلب براي به دست آوردن شغل اقدام به مهاجرت به شهرهاي ديگر ميمنطق

البته پروژه انتقال آب . سازد رساني و انتقال آب از رود كارون به اين شهرستان را نمايان مي ريزي و آب مسائل لزوم برنامه
ميليارد ريال براي طرح هاي مطالعاتي آن  200گرفته واعتباراتي بالغ بر  مورد توجه قرار1383كارون به شهر ايذه از سال 

در اين پژوهش .اما تابه امروز عمليات اجرايي دراين زمينه صورت نگرفته است )1389جام جم آنالين ،(مصوب شده است 
امكان انتقال آب از  هاي بالقوه شهرستان ايذه درزمينه هاي كشاورزي و دامداري  سعي شده است تا با معرفي توان

اند  شده هاي ده شيخ و مرغاب واقع تا سد شهيد عباسپور كه در حوضه 3رودخانه كارون در حدفاصل سد كارون 
موردبررسي قرارگرفته و درنهايت بهترين مسير انتقال آب ازنظر اقتصادي و شرايط طبيعي  به روش تاپسيس  تعيين 

  . گردد
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  پيشينه تحقيق

سال پيش تاكنون هرروز بيشتر احساس 200برمي گردد ولي ضرورت اين موضوع از  ه صدها سال پيشقدمت انتقال آب ب
اي  المللي باهدف بررسي و شناسايي مسائل انتقال بين حوضه هاي بين ها ، سمينارها و همايش شده است و اجراي كارگاه
اي آب توسط گروه  رگاه انتقال بين حوضهو كا 1992اي در ايالت نوادا در آمريكا در سال  مانند همايش بين حوضه

مطالعات ).2001مطيعي،(در پاريس تأكيدي بر آن موضوع است 1999يونسكو در سال )IHP(ريزي منابع آب  برنامه
هاي گذشته با توجه به افزايش مشكالت آبي ايران روبه افزايش بوده و  شده در اين زمينه  در ايران طي سال انجام

ها و  محيطي ، بررسي انتقال آب از روش ينه چگونگي انتقال آب ،اثرات اجتماعي ،اقتصادي و زيستمطالعات زيادي درزم
هاي  كه ازجمله پژوهش. صورت گرفته است... هاي مبدأ و مقصد و هاي گوناگون و نقش انتقال آب بر حوضه مدل
  . توان به موارد زير اشاره كرد شده مي انجام

اي با استفاده از مدل  هاي انتقال آب بين حوضه اي با عنوان بررسي طرح ر مقالهد )1387(سعيدي نيا و همكاران 
)WEAP (هاي ماهانه منابع  سازي آباد را موردمطالعه قرار داده و با انجام مدل صورت موردي تونل انتقال آب بهشت به

كوهرنگ و تونل 3و1،2هاي  ونلاي كارون شامل ت هاي انتقال آب بين حوضه آب و با استفاده از اين مدل اثرات طرح
در  )1389(حلبيان و شبانكاري.آباد و كوهرنگ را بررسي كردند هاي بهشت آباد بر وضعيت منابع آب سطحي حوضه بهشت
رود به بررسي  آباد به زاينده هاي انتقال آب از بهشت صورت موردي چالش اي با عنوان مديريت منابع آب ايران به مقاله
آب از اين حوضه و همچنين بررسي عوامل درگير نظير عوامل اجتماعي ، اقتصادي ،فني ، هاي  انتقال  چالش
هاي كالن ، مسائل سياسي و  گذاري محيطي ومسايلي چون حفظ تعادل منابع  آبي ، طوالني بودن مسير و سرمايه زيست

توسعه پايدار و آمايش سرزمين  رود در قالب منافع ملي و اصول  آباد به زاينده لزوم ارزيابي انتقال آب از بهشت
رود  اي با عنوان ارزيابي قابليت تأمين بلندمدت آب در حوضه آبريز زاينده در مقاله)1386(كريمي و همكارانش.اند پرداخته

هاي كوهرنگ و  رود مانند تونل هاي انتقال آب به زاينده اي ،طرح سازي چند دوره هاي انتقال آب بهينه تحت تأثير طرح
اي در يك  چند دوره–سازي غيرخطي  سالي و افزايش ظرفيت انتقال آب از حوضه ، با توسعه يك مدل بهينه شكتأثير خ
دهد كه در شرايط نرمال و در حالت افزايش انتقال آب  ساله را موردبررسي قرار داده كه نتايج اين تحليل نشان مي افق ده

ها تا حداكثر درصد تأمين نياز در سطح حوضه محقق  آبخواندرصد آن از 57/0آب موردنياز رودخانه  43/0با تأمين 
برداري انتقال آب بين  هاي بهره در پژوهشي با عنوان ارزيابي اقتصادي و تعيين سياست )1386(كارآموز وهمكاران .شود

ح انتقال عنوان مطالعه موردي طر شده است و به هاي توسعه پرداخته اي به ارزيابي اقتصادي و محيط زيستي طرح حوضه
حداكثر ( سازي با  تابع هدف اقتصادي  شده است كه مدل بهينه اي آب سولگان به رفسنجان انتخاب آب بين حوضه

اي  نيز در مقاله )1386(ضرابي وهمكاران. شده است اي تدوين براي طرح انتقال آب بين حوضه) نمودن منافع خالص 
رود پرداخته وسعي  رود به انتقال آب از كارون به زاينده رون به زايندهاي آب كا ريزي انتقال بين حوضه تحت عنوان برنامه

اي آب همانند  هاي انتقال بين حوضه ها و فرصت اسنادي ، ضمن بررسي چالش –شده با روش آماري وتوصيفي 
 در چهارچوب يك تحليل سيستمي راهكارهاي مناسبي جهت...محيطي و مالحظات فني، اقتصادي ، اجتماعي و زيست

اي  خدابخشي وهمكاران در مقاله.رود ارائه كنند ريزي بهينه انتقال منابع آب از حوضه كارون بزرگ به حوضه زاينده برنامه
اي آب ، رويكردي پايدار در مديريت منابع آب كشور پرداخته و به اهميت توجه به عواملي  با عنوان انتقال بين حوضه

منشادي وهمكاران . و مسائل اجتماع ناشي از انتقال آب پرداخته استمحيطي  مانند حقĤبه هاي اجتماعي و زيست
اي در  هاي انتقال آب بين حوضه ي آبخيز و نقش آن در سامانه در پژوهشي با عنوان  برآورد آب مجازي حوضه)1391(

انتقال آب پيشنهاد  هاي ي مقصد در طرح منظور بررسي و تأثير توانايي استفاده از آب مجازي حوضه اين مقاله ساختاري به
ي مقصد، و  همچنين، سود حاصل از مديريت آب با در نظر گرفتن توانايي استفاده از آب مجازي حوضه. گرديده است

كارايي ساختار پيشنهادي در طرح انتقال . هاي انتقال آب برآورد شده است ي مبدأ در سامانه بران حوضه افزايش سهم آب
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تعرق بااليي داشته،  -ي مقصد تبخير اند كه هرچند حوضه نتايج حاكي از آن. شده است ابيآب از سولگان به رفسنجان ارزي

هاي انتقال و پيامدهاي مضر انتقال آب براي منطقه،  و توان آب مجازي حوضه پايين است، لكن عالوه بر كاهش هزينه
. ارد ريال سود به دست آورندميلي 7.25و  18.9كشت و صنعت خوزستان و كشاورزي خوزستان توانستند به ترتيب 

اي آب  در پژوهشي تحت عنوان روش وزن دهي تجمعي ساده براي بررسي انتقال بين حوضه )1391(گر وهمكاران شيشه
براي مقايسه اين . از سد طالقان در اين مقاله، پروژه مدنظر در سه سناريو متفاوت بررسي و مورد ارزيابي قرار گرفت

گيري چند معياره از طريق امتيازدهي  نوشته شد كه در آن از روش تصميم FCIWTام سناريوها يك برنامه به ن
به كمك اين برنامه، سناريوها در دو حالت وزن دهي و بدون وزن دهي معيارهاي مدنظر تحليل و . شده است استفاده

ناريو در حوضه آبريز دهنده آن است در نظر گرفتن وزن دهي عملكرد بهتري در هر سه س نتايج نشان. بررسي شدند
: مطالعه موردي(اي هاي انتقال آب بين حوضه شناختي پروژه هاي زمين چالشپژوهشي با عنوان ) 1391(امامي .طالقان دارد

ترين  طور اجمال به مهم در اين تحقيق تالش گرديده تا به داشته كه)آباد به فالت مركزي طرح انتقال آب بهشت
هاي جدي فراروي طرح به بوته نقد و بررسي  مختلف اين طرح ملي پرداخته و چالششناختي اجزاي  هاي زمين ويژگي

محيطي طرح انتقال آب دشت  نيز در پژوهشي با عنوان  ارزيابي اثرات زيست)1391(عباسي ودريك وند .  قرار گرفت
وضوع و تشريح پروژه، به تشريح قزوين به رودخانه ابهر رود ابتدا  در اين مطالعه پس از تعيين كليات و قوانين ناظر بر م

اجتماعي و فرهنگي پرداخته  - شيميايي، بيولوژيكي، اقتصادي -زيست منطقه شامل محيط فيزيكي وضعيت موجود محيط
محيطي اين طرح روش ماتريس لئوپولد انتخاب كرده ، كه در آن نحوه اثر با عالمت مثبت و  و براي ارزيابي اثرات زيست

در . نتايج بيانگر باال بودن ميزان اثرات حاصل از اجراي طرح نسبت به اثرات منفي آن است .شود يا منفي مشخص مي
كه بيشترين مقدار  طوري به. گزينه عدم اجراي طرح، نتايج، نشانگر باالتر بودن اثرات منفي نسبت به اثرات مثبت است

محيطي در  سي مسائل و پيامدهاي زيستبرر. شود اثرات مثبت بر جمعيت و كيفيت كشاورزي و دامپروري مشاهده مي
به آن پرداخته و در اين پژوهش  )1391(آبادي وهمكاران اي است كه  كاظمي نجف اي عنوان مقاله انتقال آب بين حوضه
برداري، آثار و  هاي انتقال آب و پسماندهاي مهم توليدشده در عمليات اجرايي و بهره هاي پروژه با توجه به فعاليت

هاي فيزيك و شيميايي، بيولوژيكي  زيست به تفكيك محيط برداري بر محيط پيامدهاي مثبت و منفي ناشي از اجرا و بهره
هاي مختلف،  ماعي مورد شناسايي و ارزيابي قرارگرفته با توجه به وجود برخي اثرات منفي در محيطو اقتصادي، اجت

محيطي جهت ارتقاء كيفيت  اقدامات و راهكارهاي كنترل، پيشگيري و كاهش اثرات نامطلوب، پايش و مديريت زيست
محيطي، اجتماعي و  رين پارامتر زيستبندي و مديريت مؤثرت اولويت. محيط طبيعي و كاهش اثرات منفي ارائه گرديد

اي است كه   مقاله) AHP( گيري از مدل اي با بهره هاي انتقال آب بين حوضه برداري بهينه از پروژه اقتصادي در بهره
به نگارش درآورده و اين پژوهش باهدف شناسايي و مديريت مؤثرترين پارامترهاي  )1391(بين وهمكاران جهان
گيري از مدل  اي با بهره هاي انتقال آب بين حوضه برداري بهينه از پروژه و اقتصادي در بهره محيطي، اجتماعي زيست

Delphi  و مدل تحليل سلسله مراتبي)AHP( نتايج اين پژوهش مؤيد آن است كه از مخاطرات . به انجام رسيده است
برداري  توجهي كاسته شود و يك بهره لهاي مزبور تا حد قاب محيطي، اجتماعي و اقتصادي ناشي از اجراي پروژه زيست

در پژوهشي با عنوان جايگاه مهندسي  )1391( بصير زاده و  حمادي. زيست صورت پذيرد پايدار همراه با حفظ محيط
. اند اي پرداخته هاي انتقال آب بين حوضه اي به جايگاه مهندسي ارزش در طرح هاي انتقال آب بين حوضه ارزش در طرح

در . اي به لحاظ پيچيدگي و حساسيت باال، انجام اين مطالعات اهميت بيشتري دارد قال آب بين حوضههاي انت در طرح
اين مقاله ضمن اشاره به الزام قانوني انجام مطالعات مهندسي ارزش، سعي شده ضرورت اين كار براي طرح انتقال آب 

  .عنوان يك نمونه موردي موردتوجه قرار دهند آباد به بهشت
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 85 ...آب انتقال مسيرهاي اولويت وتعيين سنجي امكان

 
هاي متعدد  يكي از مشكالت اساسي شهر ايذه كمبود آب است كه باوجود حفر چاه.غير قابل بهره برداري هستندچاه

كه  ميزان تقاضا  مترمكعب بوده درحالي 28500ميزان توليد روزانه آب در اين شهر  .پاسخگوي نيازهاي مصرفي نيست
دهد  اين آمارها نشان مي ).1392ادارهĤبوفاضالبشهرستانايذه،(ب است هزار مترمكع42روز  براي آب در اين شهر در شبانه

روز وجود دارد كه با توجه به  اين ميزان كمبود، توزيع آب در اين شهرستان در  هزار مترمكعب در كمبود آب در شبانه14
ن عمومي آبي سال بر اساس آمارهاي وزارت نيرو  در  گزارش بيال.گيرد روز در ساعات محدودي صورت مي طول شبانه

ميليون  از اين 13ميليون مترمكعب بوده است كه تنها 33هاي زيرزميني حوضه ايذه  مجموع  منابع آب 1379-1380
ميليون مترمكعب بوده كه ميزان برداشت با ميزان 13منابع مجاز به برداشت بوده و در همان سال ميزان برداشت نيز 

ي است كه از آن زمان تاكنون نياز مصرفي آب در اين شهر با توجه به رشد جمعيت برداشت مجاز برابر بوده و اين در حال
  .يافته است شدت افزايش و گسترش شهر به

  وضعيت كشاورزي شهرستان ايذه    
با توجه به شرايط اقليمي منطقه  شهرستان ايذه يكي از مراكز كشاورزي و دامپروري در استان خوزستان است كه داراي 

هكتار اراضي زير كشت 54000شهرستان ايذه داراي.باشد زيادي درزمينه توليد انواع محصوالت كشاورزي ميپتانسيل 
اي ،يونجه و شبدرمي باشد بيش از  بوده و توليدات عمده آن گندم ، جو، برنج ،حبوبات، كلزا، ذرت ،نباتات علوفه

هكتار كه شامل 2900مساحت باغات اين منطقه   .كشاورزي فعاليت دارند ◌ٔ نفر از جمعيت اين شهرستان درزمينه17000
باشند  مي2هزار هكتار از اراضي شهرستان جزء اراضي كالس 12.بوده و... درختان انار، گردو،  انجير، انگور ،سيب ،زردآلو و
تان ايذه  عالوه بر موارد فوق يكي از ديگر امتيازات  شهرس. استفاده نيستند كه تنها به علت محدوديت در منابع آب قابل

هاي استان و  جنگل% 30هاي استان  خوزستان در دو قطب عمده كشاورزي ودامپروري وجود نسبت به  ساير شهرستان
دارا بودن بيش از نيمي از نصف مراتع استان است با توجه به آمارهاي ذكرشده در باال و همچنين كمبود آب در اين 

تبع آن  رسد تنها روش براي احياء كشاورزي و افزايش توليدات و به شهرستان براي اهداف شرب و كشاورزي به نظر مي
اداره ( رونق اقتصادي منطقه در گروه انتقال آب از رودخانه كارون كه در اين شهرستان جريان دارد به دشت ايذه است

  ).1392جهاد كشاورزي شهرستان ايذه ،
  روش تحقيق  

ي در حوضه ده شيخ به دشت ايذه روش كار بر مبناي روش تحليلي بوده براي بررسي امكان انتقال آب از رود كارون جار
است كه براي دستيابي به هدف تعريف شده دراين پژوهش وبررسي اولويت مسيرهاي انتقال آب از روش تاپسيس 

تند را در روش تاپسيس براي اولويت بندي،پارامترهايي كه قدرت تأثير گذاري در يك مسئله را دارا هس.استفاده گرديد
دراين پژوهش . پس از امتياز دهي محاسبه كرده ومطلوب ترين گزينه  براي هدف مورد نظر انتخاب مي گردد

پارامترهايي مانند شيب منطقه ، وضعيت ارتفاعي منطقه ، وطول مسير هاي انتقال آب  وشكل توپوگرافي منطقه مورد نياز 
درنرم افزار  سيستم اطالعات جغرافيايي ) DEM( تري ايرانم90بوده كه تمامي اين اطالعات از نقشه هاي رقومي 

(GIS) استخراج وپردازش گرديد وهمچنين براي بدست آوردن اطالعات جاده هاي دسترسي در منطقه از نقشه هاي
 مراحل استخراج داده ها  از نقشه رقومي ارتفاعي بدين صورت بوده كه ابتدا با.استفاده شد 1:100000روستايي با مقياس

متوسط ارتفاع دشت محاسبه شده ، سپس متوسط ارتفاع رودخانه ونقاطي كه از نظر  (Arc Map)استفاده از نرم افزار 
نقطه داراي بيشترين ارتفاع در طول رودخانه 4طي اين بررسي . ارتفاع از متوسط رودخانه باالتر بوده مشخص گرديد

  ) .1جدول شماره (رديد بودهكه به عنوان نقاط مناسب براي برداشت آب تعيين گ
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ه ساير مراحل م
ا بي مقياس كرد

ا ر
ب

2 )1(شماره 
3 )2(شماره 
0 )3(شماره 
0 )4(شماره 

سن امكان

 

  

براي انت
اول ارتف
مسير ان
DEM

كوهستان
آب يا ه

هاي تونل
تعيين م
سطح د
S(حرف

به جاده
جدول ش

در ادامه
بعد يا بي

نام مسير

مسير ش
مسير ش
مسير ش
مسير ش
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Rij=aij/   aij ²                           

   
  .آمده است) 4(و شماره )  3(هاي انتقال آب در جدول شماره  نتايج حاصل از بي مقياس كردن شاخص

 ها بي مقياس كردن شاخص) 3(جدول شماره 

ارتفاع نقطه (h) نام مسير
 برداشت آب

)PL( طول خط
 لوله 

)Lt( طول
 تونل 

ميانگين شيب 
)S(مسير انتقال آب

طول مسير فاقد 
 )R(جاده ارتباطي

  121 4 169 4729/105 868624 )1(مسير شماره 

  100  1 25/12 25/420 833569 )2(مسير شماره 

  49 2225/17 121 121 547600 )3(مسير شماره 

 64 5625/297 64 484 562500 )4(مسير شماره 

 334 785/319 25/366 7229/1130 2812293 مجموع

 
  ها بعد كردن مؤلفه بي) 4(جدول شماره 

ارتفاع نقطه نام مسير
 )h(برداشت آب

طول خط لوله
)PL( 

طول تونل   
)Lt( 

ميانگين شيب مسير 
 )S(انتقال آب

مسير فاقد طول 
 )R(جاده ارتباطي

مسير 
 )1(شماره 

55/0 3/0 67/0 11/0- 6/0 

مسير 
 )2(شماره 

54/0 6/0 18/0 05/0 54/0 

مسير 
 )3(شماره 

44/0 32/0 57/0 23/0 38/0 

مسير 
 )4(شماره 

44/0 65/0 41/0 96/0 43/0 

  
هاي  مرحله به دليل اينكه شاخصبعد وزين صورت گرفت كه براي انجام اين  در محله بعد تشكيل ماتريس بي

باشند در ابتدا بايد ضرايب مشخصي براي هر شاخص منظور شود كه  موردمطالعه از يك جنس نبوده وهم وزن نمي
انتخاب اين ضرايب با توجه به اهميت هر شاخص در پژوهش بوده و هرچه اهميت شاخص بيشتر باشد ضريب بيشتري 

شده براي ارتفاع نقطه  ضريب انتخاب: ابي براي هر مؤلفه به اين صورت بوده ضرايب انتخ.شده است براي آن محاسبه
برابر با ) Pl(، ضريب طول مسير خط لوله 3/0برابر با ) Lt(، ضريب انتخابي براي طول تونل   2/0برابر با )  h(برداشت 

شده براي طول مسير بدون  تخابو درنهايت ضريب ان 0/ 2برابر ) S(شده براي شيب منطقه  ، ضريب در نظر گرفته  2/0
بعد وزين به  هاي مربوطه ضرب شده و ماتريس بي كه اين ضرايب در اعداد شاخص.باشد  مي 1/0مساوي با )  R(جاده 

  .باشد مي 5دست آمد نتايج حاصل از اين محاسبات در جدول شماره 
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  بعد وزين ماتريس بي) 5(جدول شماره 

ارتفاع نقطه نام مسير
 )h(برداشت آب

طول خط لوله
)PL( 

طول تونل  
)Lt( 

ميانگين شيب مسير 
 )S(انتقال آب

طول مسير فاقد 
)R(جاده ارتباطي

 06/0 -02/0 2/0 06/0 11/0 )1(مسير شماره 

 05/0 01/0 05/0 12/0 1/0 )2(مسير شماره 

 03/0 04/0 17/0 06/0 08/0 )3(مسير شماره 

 04/0 19/0 12/0 13/0 08/0 )4(مسير شماره 

هاي مثبت و منفي هر شاخص در مسيرهاي انتقال آب است كه با توجه  بعد وزين تعيين ايده آل پس از مرحله ماتريس بي
هاي منفي شامل  طول مسير ، طول تونل ، عدم  ايده آل) h(ايده آل مثبت  در اين ارزيابي .اند شده به الويت مشخص

هاي  ايده آل مثبت با خط پررنگ مشكي و ايده آل) 6(در جدول شماره باشد كه  دسترسي به جاده و ميانگين شيب مي
  .اند شده چين مشخص منفي با خط

  ها هاي مثبت و منفي مؤلفه تعيين ايده آل -)6(جدول شماره 

ارائه ) 7جدول شماره (مربوطه در ها نتايج   ها از اين ايده آل هاي مثبت و منفي و فاصله شاخص پس از تعيين ايده آل
  .گرديده است

  ها ها از ايده آل فاصله شاخص: )7(جدول شماره 
 )D(مجموع ايده آل مثبت و منفي )-R(فاصله از ايده آل منفي )+k(فاصله از ايده آل مثبت شماره مسير

 37/0 22/0 15/0 1مسير شماره 

 3/0 23/0 07/0 2مسير شماره 

 3/0 16/0 13/0 3مسير شماره 

 32/0 08/0 24/0 4مسير شماره 

  
بهترين الويت مكاني براي انتقال آب از رودخانه كارون به دشت ايذه از بين چهار مسير    R/D درنهايت با تقسيم  

  .ها درروش تاپسيس آمده است نتيجه ارزيابي داده)  8(كه در جدول شماره .شده مشخص شد انتخاب
  

ارتفاعنقطه  نام مسير
 )h(برداشت آب

طول خط لوله
)PL( 

ميانگين شيب مسير  )Lt(طول تونل   
 )S(انتقال آب

جاده طول مسير فاقد 
 )R(ارتباطي

 06/0 -02/0 2/0 06/0 11/0)1(مسير شماره

 05/0 01/0 05/0 12/0 1/0)2(مسير شماره

 03/0 04/0 17/0 06/0 08/0)3(مسير شماره

 04/0 19/0 12/0 13/0 08/0)4(مسير شماره
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 ها بحث و نتايج يافته

اي آب توسط پرفسور  هاي انتقال بين حوضه هاي انتقال آب پنج اصل جهت توجيه يا عدم توجيه پروژه اجراي پروژهدر 
كه اصل اول و دوم مربوط به مسائل اقتصادي ،اصل سوم در ارتباط با مسائل .عنوان گرديد1999در سال ) Cox(كاكس
پنجم بيانگر توزيع عادالنه سود حاصله از اجراي پروژه در محيطي ،اصل چهارم در ارتباط با مسائل اجتماعي واصل  زيست

اي بايد از جنبه  پذيري  اقتصادي و فني طرح ،اجراي پروژه انتقال حوضه به حوضه ازنظر توجيه.حوضه مبدأ و مقصد است
هاي  د حداقل هزينهازجمله اينكه پروژه انتقال حوضه به حوضه باي.اي مورد ارزيابي قرار گيرد اقتصاد ملي ،و اقتصاد منطقه

هاي ممكن  ها و روش به اين معني كه مثالً جهت تأمين آب شرب يك منطقه معين بايد همه راه.ممكن را داشته باشد 
در اين .ها جهت دستيابي به هدف مذكور انتخاب گردد ترين آن هزينه موردتوجه و مقايسه قرارگرفته و درنتيجه كم

قدرت (محيطي واردشده بر حوضه مبدأ نيز بسيار اهميت دارد و زيست هاي اجتماعي خصوص لحاظ نمودن هزينه
سنجي مسيرهاي مختلف براي انتقال آب از  با توجه به اين مطالب  در اين پژوهش   نياز به بررسي  و امكان) 1383نما،

دشت ايذه در جريان بوده و  تري از ارتفاع  كه رود كارون در ارتفاع پايين ازآنجايي. رود كارون به شهرستان ايذه بوده است
مترمي رسد و همچنين با توجه به محصور بودن دشت ايذه بوسيله 300در برخي نقاط اختالف ارتفاع به حدود 

اي بين دشت ايذه  صورت ديواره و اين ارتفاعات به. هزار متر نيز ارتفاع دارند3هاي زاگرس كه در برخي مناطق تا  كوه رشته
هاي  شت آب از رود كارون و درياچههاي  توپوگرافي  و شرايط طبيعي منطقه بردا ين ويژگياند ا شده و كارون واقع

  )4نقشه شماره (.سازد ايجادشده در پشت سد را با مشكل مواجه مي

 
  موقعيت رود كارون نسبت به ايذه: 4 شماره نقشه

  
مطالعه و بررسي همه نقاط و مسيرهاي ممكن با توجه به اين شرايط براي انتقال آب از رود كارون به دشت ايذه نياز به 

  .ترين  مسير جهت انتقال آب بوده است يابي مناسب براي مكان
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به شهر ايذه مطرح بوده وهمانطور كه قبال ذكر شد مطالعاتي نيز در  3البته در سالهاي اخير طرح انتقال آب از سد كارون 

با توجه به .به ايذه مي باشد  3ز محل درياچه  درپشت سد كارون اين زمينه صورت گرفته كه حاكي از احتمال انتقال آب ا
ودشت ايذه  3متربين درياچه سد كارون 1500تا1000توپوگرافي منطقه وحائل بودن  رشته كوه زاگرس با ارتفاعات 

اصرف متري درياچه سد از متوسط ارتفاع دشت ايذه به نظر شرايط انتقال آب ب200وهمچنين پايين بودن ارتفاع حدود
بنابراين منطقي است كه تمام مسير رودخانه از نظر شرايط برداشت ). 4نقشه شماره (هزينه هاي بيشترهمراه خواهد 

وانتقال اب مورد بررسي قرار گرفته وبا توجه به محيط طبيعي ونقش شاخص هاي محدود كننده فعاليتهاي اجرايي طرح 
دي وزيست محيطي وساير عوامل وابسته مورد توجه قرار گيرد وبه تبع ان عوامل افزايش دهنده هزينه هاي اقتصا

بنابراين يكي از روشهاي علمي براي انتخاب بهترين نقطه ومسير انتقال آب روش تاپسيس است كه با توجه به توانايي .
ي اين روش در تعيين ايده ال هاي مثبت وهمچنين تعيين اولويت وكمك به انتخاب هاي  مطلوب  از اين روش برا

دراين پژوهش باتوجه به نقش عوامل طبيعي مانند وسعت ناهمواري هايي كه براي انتقال آب . مكان گزيني استفاده شد
نياز به حفر تونل وحجم خاكبرداري بيشتر است، شيب منطقه كه در صورت شيب منفي  نياز به استفاده ازابزارهايي  براي 

براي كاهش هزينه هاي احداث جاده هاي جديدبراي دسترسي به نقاط   پمپاژ اب درنقاط پست ودره مانند ، وجود جاده
مورد نظروطول مسير انتقال موثراست  اين شاخص ها  كه تماما در ميزان هزينه ها وصرف زمان تاثير داشته مورد 

انتخاب گرديد ارزيابي قرار گرفته وبهترين مسير كه در مجموع شرايط مناسب تري از ساير مسيرهاي مورد مطالعه داشته 
به عنوان  2امده است ومقايسه مسير شماره  1با توجه به ويژگيهاي هركدام ازمسيرهاي مورد مطالعه كه در جدول شماره 

مي باشد ارتفاع باالتر نقطه  3كه در محل برداشت آب آن از سد كارون  4مسير مطلوب ومقايسه آن با مسير شماره 
كه حدود  4نسبت به دشت در مقايسه به ارتفاع نقطه برداشت شماره ) متر150بيش از ( 2برداشت اب از مسير شماره 

متر پايين تر از سطح دشت بوده وبرايباال بردن آب نياز به پمپ هاي قوي مي باشدهمچنين ميزان طول تونلي كه 100
كيلومتر بوده  5/3حدود  2كيلومتر ودر مسير شماره 8حدود 4بايد براي عبور از ناهمواري ها حفر شود كه در مسير شماره 

البته تأثير احداث خط لوله از .مي باشد   2ونشان دهنده سهل الوصول تر بودن اجراي خط لوله اب از مسير شماره 
اما درزمينه شاخص هاي مرتبط .هركدام از مسيرها از جوانب ديگر مثال زيست محيطي واجتماعي نيز قابل بررسي است 

مسير مورد مطالعه اولويت اول احداث خط لوله براي دشت 4طبيعي واقتصادي  در بين  با مكان گزيني براساس شرايط
داراي  باالترين ميزان مطلوبيت بوده  1،3،4كه نسبت به ساير مسير هاي )8جدول شماره (مي باشد   2ايذه مسير شماره 

  )5نقشه شماره .(است
  كارون به دشت ايذهاولويت مكاني مسيرهاي انتقال آب از  -)8(جدول شماره 

 )P(نتايج اولويت مكاني  نام مسير

 6/0 1مسير شماره

 7/0 2مسير شماره

 5/0 3مسير شماره

 2/0 4مسير شماره
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  2بعدي مسير شماره  تصوير سه 5:نقشه شماره

  
  گيري  نتيجه

هاي توپوگرافي و رقومي ارتفاعي منطقه  ايذه انتقال آب از رودخانه كارون  شده بر روي نقشه هاي انجام با توجه به بررسي
با توجه به معيارهايي  مانند مسافت يا .باشد  پذير مي جاري در حوضه  ده شيخ در مجاورت دشت ايذه  از چهار مسيرامكان

شده و در حين  امكانات ارتباطي مانند جاده  كه براي دسترسي به نقاط تعيين ها  ، شيب و طول خط لوله ، ناهمواري
ها درزمينه انتقال  ترين اصل كه يكي از مهم عمليات انتقال آب در برآورد هزينه  انتقال آب نقش مهمي دارند و ازآنجايي

سيرها از اين نظر بوده است كه با ها است بنابراين نياز به بررسي اين م آب مربوط به مسائل اقتصادي و كاهش هزينه
هاي كه تĤثير گذار بوده اند بهترين مسير  براي انتقال آب به دشت ايذه   استفاده از روش تاپسيس و تعريف ايده آل

شده در اين پژوهش  مسير  آمده از اعمال روش تاپسيس برداده هاي استخراج دست بر طبق نتايج به. مشخص گرديد 
طول جغرافيايي    49˚  48'  13"وضه ده شيخ در شمال دشت ايذه كه از  موقعيت جغرافياييواقع در ح  2شماره 

  58'  45"و عرض جغرافيايي  49° 47' 21"  عرض جغرافيايي شروع ونهايتاً در نقطه طول جغرافيايي32° 08'  31"و
كه حوضه ده شيخ و دشت ايذه در  اييازآنج.رسد   داراي اولويت اول جهت انتقال آب به دشت ايذه است به پايان مي  °31

كيلومتر از آن نياز    3/ 5كيلومتر كه    24باشند و مسير منتخب براي انتقال آب ازنظر مسافت به طول   مجاورت هم مي
متر نسبت به ارتفاع متوسط  سطح دشت باالتر است به نظر 70به حفر تونل داشته  و ارتفاع نقطه برداشت آب در حدود 

تر بوده ازنظر اقتصادي و  هاي اين مسير به ايده آل مثبت نزديك مقايسه با ساير مسيرهاي موردبررسي شاخص رسد در مي
نسبت به ساير  2تر بوده و بدين دليل  انتقال آب از مسير شماره  ها نيز نسبت به ساير مسيرها  مناسب كاهش هزينه

هاي  با توجه به مشكالت ناشي از كمبود آب در بخش) 5 نقشه شماره(مسيرها از اولويت برخوردار بوده و مناسب است
آبي در فصول  هاي مالي به علت كم مختلف و از طرفي پتانسيل باال اين منطقه درزمينه  كشاورزي ودامپروري و خسارت

هاي كشاورزي مي شودوهمچنين  مشكالت ناشي از كمبود آب شرب   بدون بارش كه سبب بدون كشت ماندن زمين
  .قه نياز به انتقال آب از رودخانه كارون به دشت ايذه را نمايان مي سازدمردم منط
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طرح :  

اي ،  ضه

تماعي 
همايش 

 انتقال 

   كشور 
  .ك نگاه

ب بين 
 دوم ، 

ي ساده 
ها و  ش

  

مطالعه موردي 

ل آب بين حوض

محيطي اجت يست
ه AHP مدل 

هاي چالش:دي 

يريت منابع آب
خوزستان در يك

هاي انتقال آب ح
ب ايران ، سال

ن دهي تجمعي
چالش(اي  حوضه

  شت ايذه

(اي  ين حوضه
  .اي  ه

هاي انتقال ر طرح

رترين پارامتر زي
گيري از با بهره

مطالعه مورد(ن 
  .هان اسالم

دي پايدار در مدي
استان خ. 1391.

بررسي طرح. 13
جله پژوهش آب

روش وزن. 139
ح تقال آب بين

ضه ده شيخ به دش

اي انتقال آب بي
 آب بين حوضه
دسي ارزشي در

  ) .ا
بندي ومؤثر لويت

اي با بين حوضه

منابع آب در ايران
 جغرافيدانان جه
وضه آب رويكرد
.كشاورزي ايران 

387.اهللا   ، روح
آباد ، مج  بهشت

1.حي ، يوسف 
همايش ملي انت

قال آب از حوض

ها شناختي پروژه
يش ملي انتقال

جايگاه مهند .13
ها ها و فرصت ش

اولو .1391. ،منا
هاي انتقال آب ب

 ) .ها  رصت

، مديريت م138
المللي نگره بين

تقال بين حوان. 1
صنايع معادن و ك
سين و فتاحي
ه موردي تونل

 ،عليرضا و روح
 سد طالقان ،ه

 ...آب نتقال

مسير انتق : 5اره

ش هاي زمين الش
ت مركزي ، هما

391.دي ، كاظم
چالش(اي   حوضه

، نگين و قدسي
ه بهينه از پروژه

ها و فر چالش(ي
89ري ، مهران ،

،چهارمين كن) د
1389.ي ، فرناز

اتاق بازرگاني ص
ي بروجني ، حس

مطالعه(WEAPل

 جالل ، دائمي
اي آب از وضه

ان مسيرهاي ويت

نقشه شما

چا .1391. نعيم
آباد به فالت شت
اهللا ، حماد حبيب

تقال آب بين ان
شباب ،رادمنش ،

برداري ب در بهره
اي حوضهب بين

رحسين ،شبانكار
رود آباد به زاينده 

بهناز ، خدابخشي
ي اتاق ايران ، ا
 مهري، صمدي
 استفاده از مدل

 

سعود، عطاري ،
 انتقال بين حو

  

اولو وتعيين نجي

  و مĤخذ
امامي ، سيد 

انتقال آب بهش
بصير زاده ، ح 

همايش ملي
بين،  ش جهان 

و اقتصادي د
ملي انتقال آب

حلبيان ، امير 
آب از بهشت

خدابخشي ، ب 
دفتر كشاورزي 
سعيدي نيا ، 

با اي حوضه
.شماره سوم

گر، مس شيشه 
براي بررسي

) .ها  فرصت

سن امكان

 

منابع و
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 اي  آب كارون به  ريزي انتقال بين حوضه برنامه .1386.ضرابي ، اصغر ، حلبيان ، اميرحسين وشبانكاري ، مهران

رود ، مجله پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، پرتال جامع علوم انساني ، مجله پژوهشي  زاينده
   .دانشگاه اصفهان

 محيطي طرح انتقال آب دشت قزوين به  ارزيابي اثرات زيست. 1391 .ال ، دريكوند ، احسان عباسي ،داني
   .اي رودخانه ابهر رود همايش ملي انتقال آب بين حوضه

  ها ، مجموعه مقاالت انتقال بين  اي آب ، معيارها و سياست انتقال حوضه به حوضه .1383.قدرت نما ،ق
  .اي آب و نقش آن در توسعه پايدار كشور ، دانشگاه صنعت آب و برق  حوضه

 ،هاي  ، ارزيابي اقتصادي و تعيين سياست1386كارآموز ،محمد ، مجاهدي ، سيد علي و احمدي ، آزاده
  ). 25-10(1386سال سوم ، شماره دو، پاييز /اي ، تحقيقات منابع آب ايران ،  حوضه برداري انتقال آب بين بهره

 بررسي مسائل و  . 1391.آبادي ، اكبر ، اسماعيلي ، حسين، فرهاد نژاد دزفولي ، مهدي  كاظمي ، نجف
و ها  چالش(اي  اي ، همايش ملي انتقال آب بين حوضه محيطي در انتقال آب بين حوضه پيامدهاي زيست

  .)ها  فرصت
  ارزيابي قابليت تأمين بلندمدت آب  .1386 .كريمي ،اكبر ، نيكو ، محمدرضا ،كراچيان ،رضا و شيرنگي ،احسان

اي ،مجله پژوهش آب ايران ،  سازي چند دوره هاي انتقال آب بهينه رود تحت تأثير طرح در حوضه آبريز زاينده
  )163-153(سال ششم ريا، شماره يازدهم ،

  هاي حوضه  ، عوامل مؤثر در ظهور چشمه1388، نصراهللا ،كشاورزي ، محمدرضا و چرچي ، عباس ،كالنتري
  ) 147- 135( 2شناسي كاربردي ، سال پنجم ، شماره  آبريز دشت ايذه، فصلنامه زمين

  1387دز ،  –مهندسين مشاور جاماب ، طرح جامع آب كشور ، گزارش نهايي حوضه آبريز كارون.  
 دستورالعمل و 1383ماه  ت مديريت منابع آب ايران ، معاونت پژوهش و مطالعات پايه ، ديوزارت نيرو، شرك  ،

،  282هاي مطالعاتي سطح كشور نشريه شماره  هاي آبريز و محدوده بندي و كدگذاري حوضه ضوابط تقسيم
  .الف

  كارون و متوسط دوره شاخص حوضه آبريز 80-79وزارت نيرو، گزارش بيالن عمومي آب ، سال آبي.  
 Biswas,Asit kb(1979) , North American water Transfer : An overview. In Inter reginal water 

Transfer ,Editors , G.N. Golubev and A.kBiswas,pergamon press , oxford,pp.79-90 
 Cox,W.E .1999.Determining  when interbasin water yransfers is justified : critera for evalution. 

Proceedings, International workshop on Inter basin water transfer ,UNESCO,paris. 
 Motiee,H.(2001) The study of impacts of transferring water from wet regions to dry regions in 

Iran , PWIT – water and weaste water Eng. Delt., Tehran.Iran. 
 White , G. (1977)” comparative Analysis of complex River Developmen”.I Environmental Effect 

of complex River Development , Gilbert white (editor), west  view Press , Boulder,Colorado. 
 World ResoursesInstitue(1988-99) World Resourses:A Guide to the Global Environment”oxford 

University Press,Newyork,Ny. 

 
 
 
 
 
 


