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 چکیده

 ریزی را با مشکلاتقابل برنامه نیاز روز افزون منابع آب برای اهداف مختلف همچون کشااورزی، شرب و ننتت، دتتیاب  به آب     

افزایش جمتت شهرها و عدم توزیع مکان  منابع آب، انتقال  تببهای اخیر، بههای فراوان  مواجه کرده اتات  در تاالو محدودیت

 پیچیدگ  توجه بها عنوان یک  از راهکارهای حل مشاااکلات کمبود آب م رس اتااات  بناپذیر بوده و بهای اجتنابحوضاااهبین آب 

 اجتماع  و توجهات، آب محی  ، حقابه و بیلانتابب تتدد عوامل درگیر مانند مسالل زیستای بهحوضاهبین انتقال آب ی هاطرس

متنوع  هایرغ  وجود روشای بساایار مه  اتاات  عل گیری در خصااوا انتقال آب و یا تاریر انتقال آب حوضااهمهاجرت، تصاامی 

ای مل  همچون انتقال آب حوضااه زیربنای های اجرای  و شاایوه مناتااب در پرو هها بهگیری چندمتیاره، هنوز این روشتصاامی 

وم موتای، انتقال آب از چهارمحال و بختیاری به فلات مرکزی ایران انتقال آب حوضه های زیربنای طرس  یک  از اندنشادهاتاتااده 

متیار کم  و  11آباد با در نظر گرفتن تقال آب بهشتدر پژوهش حاضار تاه گزینه پیشانهادی طرس ان  طرس بهشات آباد اتاتبه 

های مراتب  که از روشنامه مقایسااات زوج ، نظر خبرگان و متخصااصااان با روش تحلیل تاالساالهکیا  با اتااتااده از پرتااش

ار هزینه تی، منشااان داد بندی گردیدند و گزینه برتر برای انتقال آب مشااخش شااد  نتای د، رتبهنباشااگیری چندمتیاره م تصاامی 

اند  ترین متیار مترف  شاادهعنوان ک  اهمیتشااناتاا  مخزن بهو متیار مشااکلات زمینبود ترین متیار جاری و هزینه تاارمایه مه 

یر تواند مسحسااتیت متیارهای مورد م الته تنيیده شد  نتای  این پژوهش م تحلیل در مقادیر وزن هر متیار،  تغییرهمچنین با 

هیچ گونه دید روشن  از که در برخ  موارد  عل  الخصواای های انتقال آب حوضهشنات  پرو هکارگیری روشای به جهت بتااده

   ها نیست؛ اراله دهد مخاطرات و فرجام آن

  رود، مدیریت یکپارچه منابع آبمین آب، توتته پایدار، زایندهأانتقال آب، ت های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

ای از تمهیدات فن ، ميموعهتوان مدیریت منابع آب را م      

اداری و قانون  دانست که هدف آن برقراری تتادل و توازن میان 

 .باشدتقاضا برای آب از یک تو و تأمین آب از توی دیگر م 

توان مدیریت منابع آب را به دو گروه مدیریت تأمین و عرضه م 

بندی نمود که رعایت آب و مدیریت تقاضا و مصرف آب تقسی 

نیازهای  وای پایدار در مقصد و مبدأ جزی ایياد توتتهآن برا

گیرانه برای جلوگیری از تواند درمان  پیشباشد و م ضروری م 

نیاز روز افزون منابع آب برای اهداف  .ایياد شرایط بحران  باشد

مختلف همچون کشاورزی، شرب و ننتت، دتتیاب  به آب قابل 

های فراوان  مواجه کرده ریزی را با مشکلات و محدودیتبرنامه

گرفته برای نیم  از جمتیت اتت  براتاس برآوردهای انيام

متر مکتب در تال  3000جهان ترانه آب قابل دتترس کمتر از 

 1000درند از جمتیت جهان این رق  کمتر از  23و برای 
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ر داینده جمتیت، زبا توجه به افزایش فمترمکتب در تال اتت  

افزوده  ؛که با کمبود آب مواجه هستند جوامت آینده نیز بر 

چندان دور شود و این به متن  وقوع بحران آب در آینده نهم 

اتت  بنابراین یک  از راهکارها، انتقال آب از منابع ت ح  و یا 

ای که کمیت و کیایت بهتری دارد به حوضه زیرزمین  حوضه

دیگری که نیازمند آب برای مصارف کشاورزی، ننتت و آب 

 ایحوضهبنابراین هدف از انتقال آب بینباشد  شرب اتت، م 

رتیدن به تتادل و توتته پایدار بوده، اگرچه به باور بسیاری از 

اغلب کشورهای جهان بیشتر از آنکه  ،محققین و ناحب نظران

از کمبود منابع آب و یا عدم توزیع عادلانه منابع آب رن  ببرند؛ 

نبود مدیریت یکپارچه منابع آب  با بحران مدیریت منابع آب و

 ( 1233تامان ،  ؛1281 ،روبرو هستند )ضرغام 

محی  ، اجتماع  و علت همراه داشتن پیامدهای زیستبه

ای ممکن اتت مناقشات حوضهاقتصادی، انتقال آب بین

الملل  بر تر آب را گسترش دهد )مظلوم شهرک  ای و بینمن قه

(  لذا انتقال آب 1233ران، ؛ نادق  و همکا1233و همکاران، 

ای به شرط آنکه تازگار با محیط زیست بوده و از نظر بین حوضه

تواند در برقراری توازن و توزیع نرفه باشد، م اقتصادی به

خصوا در مناطق خشک و تر منابع و نیازهای آب، بههمگن

؛ احمدی نيل 3010)کارآموز و همکاران،  خشک مؤرر باشدنیمه

مین منابع أهنگام  که میزان نیاز آب  با ت ( 3012 و همکاران،

مین نیاز آب  از حالت مرتوم خارج شده أشود؛ تآب  نزدیک م 

ای مین آب همچون انتقال آب بین حوضهأهای جدید تو رهیافت

با عنوان  (3002آلان و همکاران ) گردد که توتطم رس م 

ن ال آب بیکل ، انتقنورتماموریت هیدرولیک  مترف  شد  به

ای در جهت کاهش تنش آب  و برقراری ای، ابزاری تازهحوضه

توازن آب  در بین دو حوضه اتت که نیاز به مدیریت یکپارچه 

زاده و همکاران، منابع آب حوضه آبده و حوضه آبگیر دارد )حافظ 

1283  ) 

در  ایآب بین حوضههای انتقال در حال حاضر تتداد زیادی طرس

نادق  و همکاران، جهان در حال اجرا بوده و یا اتمام یافته اتت )

 ایآب بین حوضهفتال انتقال  (  در ایران نیز تتدادی طرس1233

در حال اجرا و یا در مرحله م الته هستند  برخ  نیز در حال 

از جمله برداری هستند  حاضر اتمام یافته و یا درحال بهره

 طرستوان به م در کشور ای بین حوضه های مه  انتقال آبطرس

انتقال آب قمرود، تونل خدنگستان و چغیورت، انتقال آب زاب به 

دوم  های اول،، تونل(1233)تل ان  و همکاران،  دریاچه ارومیه

و توم کوهرنگ، انتقال آب از تد تالوار، انتقال آب از تد مخزن  

ل آب از ششپیر، انتقال آب از تد دوتت  به مشهد، انتقا

رود به کاشان، تیران و کرون، انتقال آب از تد طالقان، زاینده

رود به محور رود به یزد، انتقال آب از زایندهانتقال آب از زاینده

بروجن، انتقال آب از تد لار، انتقال آب از تد  اوه به دشت -بن

نمدی آباد اشاره کرد )انتقال آب بهشتو طرس  قروه دهگلان

 نشان های درحال اجرا و یا انيام شده(  طرس1283 بروجن ،

ای حوضهبین آب انتقال هایطرس کشور به آب مدیریت دهدم 

تیاتت اذعان داشت  توانم  اتاس این دارد و بر ویژه توجه

 کهاین جایبه آب روزافزون نیاز به گوی پاتخ در کشور آب بخش

گذاری پایه عرضه مدیریت مبنای بر ؛باشد تقاضا پایه مدیریت بر

 شده اتت 

های انيام شده در ابتاد مختلف براتاس م التات و پژوهش

تیات ، امنیت ، اجتماع ، فرهنگ ، اقتصادی و زیست محی  ، 

توان های آبریز را م اررات مثبت و منا  انتقال آب در حوضه

 انتقالهای طرسموافقان و منتقدان تاکنون اغلب   بررت  نمود

ز و انتقال آب تمرک محی  زیستمنا  پیامدهای  بیشتر به آب

از دیدگاه (  1283)خدابخش  و خدابخش ، اند دقت نظر داشته

دارد  مثبت  پیامدهای انتقال آبنیز  امنیت  و تیات اجتماع ، 

جلوگیری از و های اجتماع  افزایش ترمایهتواند منير به که م 

؛ فریادی، 1233، )ناوی و راتت قل  گردد اختلافات و مناقشات

ها و تالاباگرچه در حوضه مقصد احیای آبخوان، (  1231

منتقدان اتت؛ اما  ها از جمله پیامدهای مثبت انتقال آبرودخانه

ه  خوردن برهمچون  ایبه پیامدهای منا  انتقال بین حوضه

راز مدت در د و تغییر اقلی منابع آب   شدن، خشکآب اکوتیست  

کید دارند )کاراکایا و همکاران، أدر هر دو حوضه مبدا و مقصد ت

-هتواند بم ای های انتقال آب بین حوضهپرو هبنابراین  ( 3011

 توزیع یکنواختبخشیدن و تتادل  جهتبهگزینه مناتب عنوان 

خصوا در مناطق خشک آب  به مصارفمکان  و زمان  منابع و 



  
 

33 

1400، تابستان 1هیدروژئولوژی، سال ششم، شماره   

Hydrogeology, Volume 6, No. 1, Summer 2021 

 

(  3010د )کارآموز و همکاران، گرفته شو در نظرخشک و نیمه

رات تغیی أتواند منشای آب م قال بین حوضهانتکل ، نورتبه

-از دیدگاه بایستم های مبدا و مقصد باشد که در حوضه زیادی

فن ، اقتصادی و زیست  با لحاظ نمودن عواملو های مختلف 

 وکید بر ملاحظات اجتماع  و تیات  مورد بررت  أمحی   و ت

پرو ه رو از این(  1283و شبانکاری،  حلیبان) ارزیاب  قرار گیرد

 آنپذیری فن  انتقال آب در نورت  قابل اجرا اتت که امکان

قابل  نیزمحی   و اقتصادی انيام آن یید شده و ارزیاب  زیستأت

 توجیه باشد 

 هایمنظور بررت  طرستاکنون م التات مختلا  در کشور به

م شده اتت  برای مثال، رضوی طوت  و همکاران انتقال آب انيا

های چندمتیاره گروه  فازی اتتااده کردند  در ( از روش1282)

 تتیین نمودند را ها ها، ابتدا متیارها و وزن آنبندی گزینهاولویت

ای کارون بزرگ طرس انتقال آب بین حوضه 10در این تحقیق، 

ها، با اتتااده از گزینه های فازیمتیار درنظرگرفته شد  وزن 8با 

حداکثر و های اتتانداردهای ریاضیات فازی و نظریه ميموعه

( نیز با اشاره 1288محاتبه گردید  احسان  و ضرغام  ) حداقل

محی   مختلا  در مدیریت های زیستربه این واقتیت که متیا

ای ضروری اتت؛ ابتدا، های انتقال آب بین حوضههتاخت پرو 

محی   ته مسیر پیشنهادی برای تاخت تامانه تاررات زیس

انتقال آب از رودخانه ارس به مناطق شرق و شمال شرق  دریاچه 

متیار ارزیاب  نمودند  تپس با اتتااده از نتای   3 منظرارومیه، از 

روش از جمله  1های مختلف با اتتااده از این ارزیاب ، گزینه

گزینه مناتب مترف  بندی شده و در نهایت روش فازی اولویت

( 1231زاده و بزرگ حداد )  در م الته دیگری، رحیم شده اتت

ابع ای بر مندر تحقیق  به بررت  اررهای انتقال آب بین حوضه

اند با آب ایران پرداختند  در این پژوهش محققان تلاش داشته

 های انتقال آب ایرانای و اتتان ، پتانسیل طرسنگاه کم  حوضه

های درحال کنند  پس از یک مرور کل  بر طرسرا بررت  

های آب  به تاکیک برداری یا تاخت، تغییرهای ذخیرهبهره

حوضه و اتتان محاتبه نمودند  نتای  این تحقیق نشان داد که 

های آب  های غرب  ایران در آینده دچار تخلیه ذخیرهاتتان

وهای اررهای تناری( نیز 1231خواهند شد  مهرشاد و همکاران )

باد آندة منابع و مصارف آب  حوضه بهشتای و اقلیم  بر آیتوتته

را ارزیاب  نمودند  نتای  تحقیق ایشان نشان داد که روند توتته 

های حوضه شده و منير باعث افت ت ح آب زیرزمین  در آبخوان

 پور و امیریشاداب  شد خواهد ها به بحران  شدن وضتیت آبخوان

و تبیین پیامدها و آرار انتقال آب دریای خزر م الته به ( 1233)

انيام شده  هایبا توجه به بررت پرداختند   به اتتان تمنان

آب دریای خزر بتد از شیرین شدن بیشتر به توتط آن مولاین، 

زند، همچنین  حومه دریای خزر آتیب م  منابع زیست  محی  

و  مساحت این میزان انتقال آب دریا به تمنان با در نظر گرفتن

نیست  در م الته دیگری تمنان قابل توجیه  جمتیت اتتان

-نانتقال آب از دریای عمان به اتتا( به بررت  1233تموری )

های جایگزین با تأکید بر اتتان های نوار شرق  کشور و راه حل

د بر تأکیپرداخت  نتای  بررت  ایشان نشان داد  خراتان جنوب 

د توانوجه نم ای آب به هیچوضهمدیریت عرضه و انتقال بین ح

اگزیر باشد  لذا ن تنها راهکار تأمین نیاز آب  اتتان خراتان جنوب 

به مدیریت تقاضا از طریق دره  آمیختن آموزش، فناوری، 

نهایت  گذاری، بازچرخان  و درگذاری، قانونانلاحات قیمت

 .تازگاری با ک  آب  در اتتان خراتان جنوب  هستی 

الملل  نیز م التات مختلا  در راتتای بررت  در ت ح بین

های انتقال آب انيام شده اتت  برای نمونه، فنگ و همکاران طرس

ارر انتقال آب از جنوب به شمال چین را که تأریر زیادی  (3001)

در رشد اقتصادی این من قه خواهد داشت؛ را بررت  کردند  در 

تماع  و   اررات اجاین تحقیق یک تیست  پشتیبان  برای ارزیاب

اقتصادی طرس انتقال آب اراله شد  این تیست  قابلیت تحلیل 

تازی ای با اتتااده از مدلپذیری منابع آب  من قهکیا  آتیب

ریاض  را دارا اتت  همچنین این تیست  توانای  بررت  پویای  

تتادل تقاضا و تأمین آب بر پایه تناریوهای مختلف برای افق 

هزینه انتقال ( 3012تراب  پوده و همکاران )را دارد   زمان  طولان 

پویا و تحلیل متادله  ریزیآب بین دو تد با اتتااده از برنامه

-تازی و بهینههمزمان شبیه بیلان آب و مدل هیدرولیک  تونل

رای ب تازی نمودند  در این تحقیق، در ابتدا متادله بیلان فقط

ورودی  دن جریانو تپس با مشخش ش شدتد شماره یک حل 

 افزاردب  تونل با اتتااده از نرم ،و تراز آب در تد شماره یک



  
 

32 

1400، تابستان 1هیدروژئولوژی، سال ششم، شماره   

Hydrogeology, Volume 6, No. 1, Summer 2021 

 

EPANET  ( به منظور 3030ما و همکاران ) محاتبه گردید

ه  ای بهارزیاب  گزینه های برتر انتقال آب در حوضه رودخانه

 هایدین منبع دریافت آب مختلف، گزینهپیوتته از میان چن

و بهینه تازی نمودند  نتای  نشان داد  مختلف انتقال را بررت 

یاب  چند هاته در تتیین گزینه برتر بسیار راهگشا اتت  بهینه

-( به ارزیاب  برنامه3030مکاران )در م الته دیگری روزبهان  و ه

و  COPRASهای ای با اتتااده از روشریزی آب بین حوضه

fuzzy COPRAS های مذکور در پهنه فلات پرداختند  روش

( 3030مرکزی ایران مورد بررت  قرار گرفت  تینها و همکاران )

های تاریخ ، یکپارچه و نیز چارپوب نوین  برای ارزیاب  رویه

انتقال آن دتت یافتند  براین اتاس، رویه مذکور چارپوب قابل 

 انت اف در ارزیاب  منایع آب اراله داده اتت  

ت نوراد یا بهآبای بهشتدر خصوا طرس انتقال آب بین حوضه

آباد به فلات مرکزی ایران نیز م التات تر انتقال آب از بهشتدقیق

نیا و همکاران مختلا  انيام شده اتت  برای نمونه، تتیدی

به م الته طرس انتقال آب  WEAP( با اتتااده از مدل 1281)

ه تازی نشان داد کآباد پرداختند  نتای  مدلای بهشتحوضهبین

 200جهت ذخیره و تنظی  آب برابر نیاز بهدحي  ماید مور

میلیون  1800میلیون مترمکتب در تال اتت که با رق  

انتقال آب،  مترمکتب در تال اراله شده توتط مشاور طرس

( نیز به 1233اختلاف بالای  دارد  مظلوم شهرک  و همکاران )

ر آباد پرداختند و تاریای بهشتحوضهبررت  طرس انتقال آب بین

ین طرس را در هر دو من قه مبدا و مقصد بررت  نمودند و ا

پیشنهادهای علم  و عمل  در خصوا کاهش مشکلات حوضه 

( با 1231همچنین رؤف  و همکاران ) مبدا و مقصد اراله گردید 

طرس انتقال آب به فلات مرکزی را  MODSIMاتتااده از مدل 

 در دو شرایط لحاظ دوره هیدرولو یک بلندمدت و خشک

تازی کرده و با توجه نورت ميزا و در قالب شش تناریو شبیهبه

آباد بر های این مدل، تاریر طرس انتقال آب بهشتبه خروج 

تأمین نیازها و محیط زیست و منابع آب زیرزمین  دو حوضه 

 مبدأ و مقصد را ارزیاب  نمودند  

 تازیبهینه-تازی( با رویکرد شبیه1231پور و همکاران )زمان 

-طراح  بهینه تیست  انتقال آب بین حوضه مبتن  بر فرامدل به

مصارف  کاهش کمبودهای تأمین نیازآباد پرداختند  بهشت ای

 های مبدأ و مقصد و نیز کاهشمحی   حوضهشرب و زیست

  نتای  بودهای اجرای طرس، از اهداف تتریف شده تحقیق هزینه

ای هقادر به اراله جواب تازی پیشنهادینشان داد الگوریت  بهینه

قابل قبول در مسأله  من ق  و متنوع با نرف زمان کمتر و دقت

  مورد بررت  اتت 

ازآنياکه براتاس انول مدیریت جامع منابع آب شایسته اتت 

های مختلف مورد بررت  قرار در اجرای طرس، راهکارها و گزینه

قال انتآباد تنها یک گزینه برای گیرد؛ در م التات طرس بهشت

های دیگر مورد م الته و گزینه ه اتتآب مورد توجه قرار گرفت

ترتیب تنها گزینه م رس، احداث تد مخزن   نقرار نگرفت  بدی

دتت محل تلاق  دو رودخانه کوهرنگ و آباد در پایینبهشت

کیلومتر  23آباد و همچنین احداث تونل  مستقی  به طول بهشت

بهادران اتت   ا حوال  شهر باغآباد تدر نزدیک  محل تد بهشت

براتاس م التات مختلف، انتقاد انل  به طرس انتقال آب 

آباد در خصوا برآورد آب قابل انتقال اتت؛ که در بهشت

محاتبات آب قابل انتقال از فرضیات دتت بالا اتتااده شده 

میلیون مترمکتب در  1100اتت  بدین ترتیب که در ابتدا اعداد 

 نمدی بروجن ،یون مترمکتب م رس بوده اتت )میل 112تال و 

1283 ) 

ا ب آبادطرس انتقال آب بهشتتاکنون اغلب م التات در خصوا 

 تازیبهینه-تازیرویکرد شبیهو یا  تازیهای شبیهمدلرویکرد 

-تازی امکان مقایسه بین گزینههای شبیهمدلانيام شده اتت  

-گزینه را مترف  نم  نمایند؛ اما بهترینم  های مختلف را فراه 

گیری اتتااده از تصمی ؛ لذا (1231)حسن  و همکاران،  کنند

-م در پژوهش حاضر،  متیاره همچون تحلیل تلسله مراتب چند

 هایرتد م التات گزینهنظر م به از اینرو تواند رهگشا باشد 

 تواند موردهای قابل طرس نیز م مختلف و بررت  تایر گزینه

گیران قرار گیرد که حققان، کارشناتان و تصمی توجه و نظر م

هدف انل  پژوهش حاضر اتت  در این م الته، پس از انتخاب 

ها ده  آنمتیارهای مورر و متناتب با هدف پژوهش و وزن
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ها در توتط کارشناتان خبره منابع آب، ارزش هریک از آن

یری گهریک از تناریوها مشخش و بدین ترتیب ماتریس تصمی 

  مراتبدمتیاره تشکیل شد  در ادامه از روش تحلیل تلسلهچن

نه بندی شدند تا گزیکم  و کیا ، رتبه هایمتیار واتتااده شد 

 برتر برای انتقال آب مشخش شود 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

ای عبارت اتت از انتقال فیزیک  آب از حوضهانتقال آب بین     

 یک ،بریز دیگر که در این انتقالیک حوضه آبریز به حوضه آ

آورد  در دتت م حوضه آب از دتت داده و حوضه دیگر آب به

و  آبادهای بهشتآباد، حوضهای بهشتحوضهطرس انتقال آب بین

اند  حوضه نظر گرفته شده-عنوان حوضه مبدأ درکوهرنگ به

کیلومترمربع در محدوده  3/2880آباد با مساحت  بالغ بر بهشت

شهرتتان شهرکرد، فارتان و کیار در قسمت شمال و شمال 

شرق  و حوضه کوهرنگ در شهرتتان کوهرنگ در قسمت شمال 

های غرب  اتتان چهارمحال و بختیاری واقع شده اتت  در حوضه

رتیب تهای زیرزمین  بهآباد و کوهرنگ پتانسیل منابع آببهشت

باشد که ال م میلیون مترمکتب در ت 1/222و  2/832به میزان 

میلیون متر مکتب تخلیه از طریق  03/3و  2/122حدود ترتیب به

 3/101میلیون مترمکتب از طریق قنوات و  83/0و  81/33چاه، 

-ها انيام م میلیون متر مکتب تخلیه از طریق چشمه 8/222و 

 ( 1283 نمدی بروجن ،شود )

ای هآباد و کوهرنگ از جمله ترشاخههای آبریز بهشتحوضه

ها درند نسبتأ که این حوضهآید  با آنحساب م حوضه کارون به

کم  از وتتت اتتان چهارمحال و بختیاری را به خود اختصاا 

دهند، ول  به لحاظ منابع آب، اهمیت بسیار بالای  برای اتتان م 

آباد، اراض  قابل توتته در حوضه بهشتدارند  برخلاف حوضه 

بودن عمدتاً ناهموار بوده و شرایط  دلیل کوهستان کوهرنگ به

ش دلیل بارکارآمدتر بوده اتت  این حوضه به برای توتته باغات

های کارون دارای بیشترین آبده  زیاد، نسبت به تایر زیرحوضه

 2و  3، 1های تونل ،های گذشتههمین دلیل در تالاتت  به

 شدهرود احداث کوهرنگ برای انتقال منابع آب به حوضه زاینده

اتت  تمرکز جمتیت نیز در حوضه کوهرنگ نسبت به حوضه 

درند  2که تنها حدود طوریهب مراتب کمتر بوده،آباد بهبهشت

جمتیت اتتان چهارمحال و بختیاری در حوضه کوهرنگ زندگ  

بین  نمود با گذشت زمان، توان پیشکنند  براین اتاس م م 

، تبب افزایش جمتیتآباد نسبت به کوهرنگ بهدر حوضه بهشت

های منابع آلاینده بیشتری وجود خواهد داشت و منابع آب

ت ح  این حوضه در مترض افت کیایت و آلودگ  خواهند بود  

ه منابع کنند دریافتآبگیر یا ) های آبریز مقصدحوضهطور کل ، به

 در حال  که ؛گردندبیشتری متناع م  مزایایآب انتقال ( از 

 کننده منابع آب ( ممکن اتت متحملارتالیا آبده ) أحوضه مبد

 ( 1231پور و همکاران، های  گردد )زمان زیان

آباد از دیگاه حوضه آبده اشکالات و ایرادات انل  طرس بهشت

-شامل موارد متتددی اتت  ازجمله اشکالات و ایرادات انل  م 

توان به اررات مخرب تونل انتقال آب و همچنین تونل دتترت  

و شرایط ( 1233)مهدوری و آیت ، وجه به نوع و روش حار با ت

شنات  من قه، عدم ق تیت فن  و اقتصادی در حار تونل، زمین

)نداقت و همکاران،  لرزه القال مشکلات مخزن از نظر زمین

های مارن  مخزن اشاره نمود  همچنین و ناپایداری دیواره( 1233

توان به دتت بالا ز م ریزی نیاز نظر محاتبات آب قابل برنامه

گرفتن ظرفیت انتقال آب قابل انتقال اشاره نمود  مشکلات 

دلیل خشک یا ک  آب شدن اجتماع  چون افزایش مهاجرت به

های های من قه و زیر آب رفتن زمینها، قنوات و چاهچشمه

اد از آبکشاورزی نیز از دیگر اشکالات و ایرادات انل  طرس بهشت

اتت  درنهایت این طرس باعث کاهش آب دیگاه حوضه آبده 

مدت دتت و رودخانه کارون شده که در درازورودی به پایین

ها در اتتان خوزتتان خواهد منير به افزایش شوری آب رودخانه

شد  در حوضه آبگیر نیز اشکالات و ایرادات متتددی بر طرس 

 نتوان به مواردی همچون زمان بر بودآباد وارد اتت که م بهشت

آب ، هزینه ریال  بالای اجرای تونل، تاریر منا  بر فرهنگ ک 

اجرای تونل و کاهش توجه به مدیریت و حااظت منابع آب در 

 رودحوضه مقصد و همچنین افزایش بارگذاری بر رودخانه زاینده

با توجه به فرض دتت بالا در تتیین ظرفیت انتقال آب اشاره 

 نمود  
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-، طرسدتتو تونل انتقال آب به پایینمخزن بالادتت  با توجه به

مسالل هیدرولیک   های انتقال آب شرای   ترکیب  از

)هیدرولیک لوله یا تونل انتقال( و هیدرولو ی )تراز آب مخزن( 

رو تحلیل هیدرولو ی و هیدرولیک  شود  از اینرا شامل م 

نظر دتت آوردن شرایط موردو مقصد برای بهأ های مبدحوضه

نورت همزمان نورت گیرد )منصوری و همکاران، به بایستم 

ده ای بوگزینهم التات انيام شده تاکنون به نورت تک(  1232

و تمرکز بر حار تونل بوده اتت  با توجه به خ رات حار تونل و 

-شنات  امکان جایگزین  حار تونل با لولههمچنین شرایط زمین

مل خشک نشدن گذاری وجود دارد  تایر مزایای حذف تونل شا

های محدوده مسیر عبور ها، قنوات و چاهیا ک  آب نشدن چشمه

تونل اتت  همچنین کاهش زمان و هزینه اجرای طرس با توجه 

به ریسک بالای حار تونل در اعماق زیاد و تورم تالانه از تایر 

گذاری به جای حار تونل اتت  با توجه به مسیر طول  مزایای لوله

مپا  از رودخانه و تخلیه در مخزن، آب به دلیل خط لوله، پس از پ

متر از ت ح  3100اختلاف فاحش توپوگراف  )تراز در حدود 

انر ی جهت انتقال مین أتمتر( نیاز به  1800های آزاد به تراز آب

آباد و های بهشت، موقتیت حوضه1آب نخواهد داشت  در شکل 

 اتت کوهرنگ در اتتان چهارمحال و بختیاری اراله شده 

 
 .آباد و كوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاریهای بهشتموقعیت حوضه -1 شکل
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 معیارهای مورد مطالعه

بندی دلیل ماهیت هدف و مسأله، رتبهبه در پژوهش حاضر،     

ها براتاس متیارهای تتریف شد و با اتتااده از روش گزینه

گزینه برتر انتخاب شده اتت  پس از  1 ب مراتتحلیل تلسله

گیری در دو حالت مورد م الته، تشکیل ماتریس تصمی 

افزار مترف  و مدل اجرا گردید  در هر ها به نرمماتریس

نظر های موردها بر اتاس متیاری لازم اتت پرو هگیرتصمی 

بندی شوند  هدف از اتتااده روش تحلیل تصمی  گیرنده اولویت

مراتب ، شناتای  گزینه برتر و همچنین تتیین رتبه تلسله

 گیری اتتها با لحاظ همزمان کلیه متیارهای تصمی گزینه

ریک مشخصات کل  ه، 1  در جدول (1233)مقدم و همکاران، 

در این پژوهش بر اتاس ماهیت  از ته گزینه اراله شده اتت 

گیری تتیین و مقدار هر متیار در هر مسأله، متیارهای تصمی 

 تحقیقات در های مورد اتتاادهپرو ه محاتبه شد  شاخش

منابع آب بیشتر به محاتبه نسبت تود بر هزینه  مدیریت

مهم   تیارهایم دیگر از طرس زای اشتغال میزان .گرددبرم 

 تزای  داشتهبه نقش تواندم  پرو ه بهترین انتخاب برای که اتت

 میزان و مردم اتتقبال نظر مورد من قه توجه به باشد  همچنین با

مشارکت مردم  و نیز همکاری و طرس اجرای ها ازآن مندیرضایت

 توجه آن در این پژوهش به اتت که مهم  بسیار متیار طرس در

باتوجه به بررت  منابع گوناگون، متیارهای اتت   شده

رفت  گیری شکل گگیری تتریف شدند و ماتریس تصمی تصمی 

 حالت کل  بررت  شد  3لازم به ذکر اتت که اجرای مدل با 

 الف( اجرای مدل با در نظر گرفتن کل متیارها به نورت ميزا؛

 ب( اجرای مدل با در نظر گرفتن زیرمتیار 

رها، وزن هر متیار نسبت به تایر متیارها پس از تتیین متیا

نورت ميزا متیار مورد م الته به 11تتیین شد  در حالت اول 

 گیری آورده شده که شامل موارد زیر اتت:در ماتریس تصمی 

  کاهش کیایت 1  مهاجرت؛ 2  زلزله القای ؛ 3   تملک اراض ؛1 

  مشکلات 2شدن چشمه و چاه؛   خشک3آب و آلودگ  منابع آب؛ 

  مشکلات 8شنات  مخزن؛   مشکلات زمین1شنات  تد؛ زمین

  انر ی 11  هزینه ترمایه؛ 10  هزینه جاری؛ 3اجرای خط انتقال؛ 

                                                           
1 Analytic Hierarchy Process 

  مدت 11برداری؛   تهولت بهره12  انر ی مصرف ؛ 13تولیدی؛ 

 زمان اجرای طرس 

یار برای ها و تتیین مقادیر هر متتوجه به م الته گزینهبا

گیری شکل گرفت  در حالت دوم هرگزینه، ماتریس تصمی 

اجرای مدل، زیرمتیارها تتریف شدند و هر متیار به چند زیرمتیار 

تقسی  گردید و تپس ماتریس به همراه زیرمتیار به مدل مترف  

 شد  زیر متیارهای مورد م الته به شرس زیر تتریف شدند 

اراض ، زلزله القای  و زیر گروه تملک  2اجتماع : شامل   1

 مهاجرت؛

زیرگروه کاهش کیایت آب و آلودگ   3محی  : شامل زیست  3

 شدن چاه و چشمه؛منابع آب و خشک

زیرگروه مشکلات  2شنات  و اجرای : شامل مشکلات زمین  2

شنات  مخزن و مشکلات شنات  تد، مشکلات زمینزمین

 اجرای خط انتقال؛

اری، هزینه ترمایه، زیرگروه هزینه ج 1اقتصادی: شامل   1

 انر ی مصرف  و انر ی تولیدی؛

 برداری؛ تهولت بهره  3

 مدت زمان اجرای طرس   2

-کردن مسئله را بهفرمولهمراتب  توانای  روش تحلیل تلسله

گرفتن متیارهای مختلف مراتب  دارد و در نظر نورت تلسله

 دتازپذیر م گیری را امکانتصمی کم  و کیا  در فرآیند 

مراتب  فرآیند تحلیل تلسله(  3013و همکاران، )مصدق  

-ماسالل پیچیاده را از طریق تيزیه آن به عنانر جزل  که به

ه  مرتبط بوده و ارتباط هدف انل  مراتب  بهنورت تلاسله

مراتب  مشخش اتت؛ را به ترین ت ح تلسلهمسئله با پایین

مراتب  نمایش  درخت تلسلهآورد  تری در م شکل تاده

گرافیک  از مسأله واقت  دارای پیچیدگ  اتت که در رأس آن 

های مسأله قرار هدف کل  و در ت وس بتدی متیارها و گزینه

،  مراتبتلسلهبا توجه به مبنای نظری روش تحلیل گیرد  م 

بر مبنای متیار ت ح بالای  متیارها بر مبنای هدف و زیر متیارها

 نورت کم  و یابا همدیگر بهدو  نورت دو بهبایست بهها، م آن
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کیا  مقایسه شوند  روش متمول برای انيام مقایسه زوج ، 

 .ارهاتتمتی ماتریس مربت  به مرتبه تتداد متیارها یا زیر تشکیل

یک ابزار حمایت از تصمی  چندشاخصه  Expert choiceافزار نرم

مراتب  اتت و در موارد مختلف از برمبنای فرایند تحلیل تلسله

ریزی تحلیل ، ها، برنامهله تخصیش منابع، انتخاب گزینهجم

های تود و هزینه، مدیریت عملکرد و تولید اتتااده و جهت آنالیز

گیری چندمتیاره با اتتااده از تکنیک تحلیل مسالل تصمی 

مراتب  طراح  شده و قابل اجرا بر روی فرایند تحلیل تلسله

با توجه به توانمندی آن در  Expert choiceافزار رایانه اتت  نرم

ها، گیری، تتیین اولویتمراتب ، تصمی طراح  نمودار تلسله

محاتبه وزن نهای  در این پژوهش مورد اتتااده قرار گرفت  با 

ها و تتیین مقادیر هر متیار برای هرگزینه، توجه به م الته گزینه

گیری حالت دوم نیز شکل گرفت  در این پژوهش ماتریس تصمی 

ته گزینه انتقال آب بررت  شد که اطلاعات اراله شده در حد 

 تالبازه ها بر مبنای فاز شناتال  اولیه بوده و برآورد هزینه

 انيام شده اتت یکسان 

 

 .آبادهای پیشنهادی انتقال آب بهشتمشخصات كلی گزینه -1جدول 

 گزینه سوم گزینه دوم گزینه اول واحد پارامتر

 بهشت آباد کاج کاج ---- تد مخزن  نام
 MCM 100 100 1800 حي  مخزن
 0 18 1/28 کیلومتر طول خط لوله

 18 01/33 1/11 کیلومتر طول تونل و پنستاک
  3210 3/21 کیلومتر طول پنستاک ابتدای خط
  3100 3/1 کیلومتر طول پنستاک انتهای خط

  122 1/112 متر کل ارتااع پمپا 
  Kw 2112 2/31133 مورد نیاز قدرت پمپا 

  Kw 1/32018 1/33302 قدرت برق تولیدی
  Kw 30000 30000 قدرت تلمبه ذخیره

  Mwh 33000 33000 ایانر ی مصرف  تلمبه ذخیره
  Gwh 33 11 کل مصرف خالش انر ی
  Kwh/m^3 2/0 13/0 نرخ مصرف انر ی
 8210 180 180 میلیارد ریال هزینه تد

 10330 100 100 میلیارد ریال خسارت مخزن
 0 2/331 1/232 میلیارد ریال هزینه پمپا 
 0 2/1113 2/1183 میلیارد ریال هزینه نیروگاه
 113110 2330 8221 میلیارد ریال ایکل هزینه ترمایه

 321 3/28 3/11 میلیارد ریال برداریهزینه بهره
 0 2/12 02/32 میلیارد ریال هزینه برق
 321 2/113 2/121 میلیارد ریال جاریجمع هزینه 

 8212 2/311 133 میلیارد ریال هزینه تمام شده تالانه
  1811 3332 ریال بر متر مکتب هزینه تمام شده با نرخ غیر توبسیدی برق

 

 گزینه اول

دتت تلاق  دو در این گزینه پیشنهاد شده در محل پالین     

واقع در محل بند اردل و ابتدای رودخانه رودخانه کیار و جونقان 

میلیون  3متر و حي  کل  31آباد، تد تنظیم  با ارتااع بهشت

مکتب احداث گردد  تپس در این محل ایستگاه پمپا ی با متر

مکتب بر رانیه احداث متر 11 آبده متر و  130ارتااع اتتاتیک  

تت که کیلومتر ا 1/28شود  طول خط انتقال آب در این گزینه 

رود انتقال از تنگ خراج  به تامان و تپس به رودخانه زاینده

 13یابد  در انتهای مسیر انتقال نیروگاه آب  با امکان تأمین م 
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-هنماید  بپمپا  طرس را تأمین م نیاز ایستگاه درند برق مورد

آب کاف  در محل تد  ،که در تمام  فصول تالدلیل این

ارد، لازم اتت در بالادتت روتتای آباد وجود ندتنظیم  بهشت

 100متر و حي  کل بالغ بر  101کاج تد مخزن  خاک  با ارتااع 

آب ، با اتتااده از های ک متر مکتب احداث شود و در ماهمیلیون

 200ای )با توجه به اختلاف ارتااع حدود نیروگاه تلمبه ذخیره

ن تد متر بین دو مخزن تد( آب از مخزن تد کاج به پشت مخز

ود دلیل وجآباد منتقل شود  برای انتقال آب بهتنظیم  بهشت

کیلومتر و  2/1های تالداران، لازم اتت تونل  با طول رشته کوه

 30های آزاد حار شود  ظرفیت متر از آب 3000ارتااع حدود 

 33مگاوات برای این نیروگاه میزان تولید و مصرف برق به ترتیب 

اشد  طرس کل  گزینه اول انتقال آب بگیگاوات تاعت م  130و 

 اراله شده اتت  3آباد به همراه اجزا و جانمال  آن در شکل بهشت

 
 .آبادشمای كلی از اجزا و جانمائی گزینه پیشنهادی اول طرح انتقال آب بهشت -2شکل 

 گزینه دوم 

و ابتدای در این گزینه پیشنهاد شد در محل بند اردل      

 3متر و حي  کل  31آباد، تد تنظیم  با ارتااع رودخانه بهشت

مکتب احداث گردد  تپس در این محل ایستگاه میلیون متر

مکتب بر متر 11  آبدهمتر و  130پمپا ی با ارتااع اتتاتیک  

کیلومتر  18رانیه احداث شود  طول خط انتقال آب در این گزینه 

ومتر اتت  در انتهای مسیر انتقال کیل 11و طول تونل انتقال 

کند  نیاز ایستگاه پمپا  طرس را تأمین م نیروگاه آب ، برق مورد

آب ، همانند گزینه اول با اتتااده از نیروگاه تلمبه های ک در ماه

ای، آب از مخزن تد کاج به پشت مخزن تد تنظیم  ذخیره

تونل  با  شود  برای انتقال آب، لازم اتتآباد منتقل م بهشت

های آزاد حار متر از آب 3000کیلومتر و ارتااع حدود  2/1طول 
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 2330شود  بر اتاس تحلیل اقتصادی، هزینه احداث پرو ه حدود 

میلیارد ریال اتت  لازم به ذکر اتت این گزینه تبتات منا  از 

آباد، شیخ محمود و جمله زیر آب رفتن روتتاهای کاج، بهشت

ا نداشته و اررات احداث تونل بر تخلیه چشمه باغ رتت  و    ر

های زیرزمین  من قه را نیز نخواهد داشت  طرس کل  گزینه آب

آباد به همراه اجزا و جانمال  آن در شکل دوم انتقال آب بهشت

 اراله شده اتت  2

 
 .آبادشمای كلی از اجزا و جانمائی گزینه پیشنهادی دوم طرح انتقال آب بهشت -3شکل 

 گزینه سوم

 دو تلاق  محل در این گزینه پیشنهاد شد در پالین دتت     

 آباد احداث شودبهشت مخزن  تد ،آبادبهشت و کوهرنگ رودخانه

 مستقی  نورتبه کیلومتر 23 طول تونل  به احداث همچنین و

 در آن ورودی که متر زیرزمین 200یکسره در عمق بیش از  و

 باغ بهادران شهر حوال  آن خروج  و آبادتد بهشت محل نزدیک 

عمق قرارگیری زیاد تونل و طولان  بودن   شده اتت گرفته نظردر

شنات  مسیر عبور تونل و فرضیات آن و شرایط خاا زمین

دتت بالا در میزان آب قابل انتقال تبتات منا  و مشکلات این 

و یک  من قه گزینه اتت  همچنین براتاس شرایط هیدرو لول

نیز، تونل انتقال آب همانند زهکش عمل نموده و منير به خشک 

شود  طرس کل  ها و قنوات متتددی در من قه م شدن چشمه

آباد به همراه اجزا و جانمال  آن در وم انتقال آب بهشتتگزینه 

 اراله شده اتت  1شکل 
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 .آبادپیشنهادی سوم طرح انتقال آب بهشت شمای كلی از اجزا و جانمائی گزینه -4شکل 

 بحثو نتایج 

 حالت اول بدون در نظر گرفتن زیرمعیار

های ترین تیست مراتبا  یکا  از جامعتحلیال تلاسله     

گیری با متیارهای چندگانه اتت  زیرا طراح  شده برای تصمی 

ب  مراتتلسلهنورت کردن مسئله را بهاین روش امکاان فرمولاه

نظر گرفتن متیارهای کناد و همچنین امکان درفراه  م 

فرآیناد (  3002)هوانگ و میلر،  مختلاف کما  و کیاا  را دارد

ها که منير به ایياد تاختاری شناتاای  عنانر و ارتباط بین آن

ود  شامیاده م مراتاب نشود؛ تاختن تلاسلهمراتب  م تلسله

سب  نورت وزن نمراتب  بهند تحلیل تلسلهیآمحاتبه وزن در فر

شود  در فرآیند وزن نسب ، عنانر هر ت ح و وزن نهای  انيام م 

نسبت به عنصر مربوطه خود در ت ح بالاتر به نورت زوج  

یند تحلیل آد  در فرشوها محاتبه م مقایسه شده و وزن آن

 هطور مستقی  از ماتریس مقایسمراتب ، وزن نسب  بهتلسله

های نسب  حانل شود  وزن نهای  از تلایق وزنزوج  حانل م 

گردد و بیانگر وزن نهای  متیارها و رتبه کل  هر گزینه در م 

 ها و تتیین مقادیربا توجه به م الته گزینهها اتت  میان گزینه

م الته(،  متیار مورد11هر متیار برای هر گزینه در حالت اول )

افزار مترف  شد  گرفت و به نرمگیری شکل ماتریس تصمی 

ماتریس مقادیر متیارها و وزن هر متیار بود  3بندی شامل رتبه

 اتت  2و  3که م ابق جداول 
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 .گیری كارایی بدون در نظر گرفتن زیر معیارماتریس تصمیم -2جدول 
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 33/1 -3 31/3 3 182 3/380 -3/0 -1 -1 -3/0 -1 -1 3 -3 1گزینه

 13/1 -1 13/3 3/1 133 3/12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 3گزینه

 10 1 0   20 -111 -8 -2 -1 -10 -1 -1 -3 -3 2گزینه 

 .وزن معیارها به صورت مجزا -3جدول 
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 10 3 3 3 20 20 8 2 1 10 1 3 1 1 وزن

 

با توجه به اطلاعات ورودی به  تحلیل تلسله مراتب در روش 

(، 2( و وزن متیارها )جدول 3مدل شامل ماتریس کارای  )جدول 

ها نسبت به ه  انيام گرفت و مقایسات زوج  متیارها و گزینه

 3ها را اراله داد  شکل افزار وزن نهای  متیارها و گزینهنهایتًا نرم

متیار  ترین متیار ومتیار هزینه جاری و هزینه ترمایه مه 

ترین متیار شنات  مخزن به عنوان ک  اهمیتمشکلات زمین

به  2و  1گردد گزینه طور که ملاحظه م مترف  شدند  همان

 اند ترتیب اولین و آخرین رتبه را به خود اختصاا داده

 

 
 .Expert Choiceافزار در نرم تحلیل سلسله مراتبینتایج مدل  -5شکل 

 تحلیل حساسیت حالت اول

در این بخش نتای  تحلیل حساتیت تغییرات وزن متیارها،      

های مورد م الته )افزایش و کاهش(، بر گزینه %10و  30میزان به

عبارت دیگر مشخش خواهد شد تغییرات شود  بهبررت  م 

مقادیر کدام متیار حساتیت کمتر و کدام متیار حساتیت 

 ،1ها ایياد کرده اتت  در جدول ندی پرو هببیشتری در رتبه
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شود تغییرات افزایش  مشاهده م  و نتای  حانل اراله شده اتت

اهش کند  کها ایياد نم بندی گزینهوزن متیارها تغییری در رتبه

تغییرات  %3/11درندی وزن متیار هزینه جاری باعث  10و  30

ش ان گات افزایتوها شده اتت که در کل م بندی گزینهدر رتبه

بندی تغییرات در رتبه %3/11وزن متیارها باعث  %10و 30%

 گردد ها م گزینه

 حالت دوم با در نظر گرفتن زیرمعیار

های حانل در حالت دوم برای مترف  زیرمتیارها ماتریس     

ماتریس مقادیر متیارها و وزن هر متیار گردید که در  3شامل 

 اراله شده اتت  2و  3جداول 

ا توجه ب مراتب روش تحلیل تلسلهدر این حالت نیز، با اتتااده از 

به اطلاعات ورودی به مدل شامل ماتریس کارای  و وزن متیارها، 

ه  انيام گرفت و ها نسبت بهمقایسات زوج  متیارها و گزینه

ها را اراله داد  متیار افزار وزن نهای  متیارها و گزینهنهایتاً نرم

عنوان ترین متیار و متیار اجتماع  بهای طرس مه مدت زمان اجر

ها ترین متیار مترف  شدند  درنهایت اولویت پرو هک  اهمیت

اراله  2 افزار مشخش شد  نتای  حانل در شکلها( در نرم)گزینه

ترتیب اولین و به 2و  1گردد که گزینه شده اتت  ملاحظه م 

 آخرین رتبه را به خود اختصاا دادند 

 .ها حاصل از تغییرات وزن معیارهابندی پروژهدرصد تغییرات رتبه -4جدول 

 معیار
 وزن معیار

 كاهش %40 كاهش %20 افزایش %40 افزایش 20% 

 0 0 0 0 تملک اراض 
 0 0 0 0 زلزله القای 
 0 0 0 0 مهاجرت

 0 0 0 0 کاهش کیات آب
 0 0 0 0 خشک شدن چاه و چشمه

 0 0 0 0 شنات  تدمشکلات زمین
 0 0 0 0 شنات  مخزنمشکلات زمین

 0 0 0 0 اجرای خط انتقال
 3/11 3/11 0 0 هزینه جاری
 0 0 0 0 هزینه ترمایه
 0 0 0 0 انر ی مصرف 
 0 0 0 0 انر ی تولیدی

 0 0 0 0 تهولت بهره برداری
 0 0 0 0 مدت زمان اجرا

 3/11 3/11 0 0 کل

 .گیری كارایی با در نظر گرفتن زیرمعیارماتریس تصمیم -5جدول 

 معیار اجتماعی محیطیزیست شناسی و حفاریزمین اقتصادی  
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 1گزینه -3 3 -1 -1 0 -1 -1 0 3/380 182 3 31/3 3 33/1

 3گزینه -1 3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3/12 133 3/1 1/3 1/2 13/1

 2گزینه  -3 -3 -1 -1 -10 -1 -2 -8 -111 20   0 0 10
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 .وزن معیارها با در نظر گرفتن زیرمعیار -6جدول 

 مدت زمان اجرا طرح برداریسهولت بهره اقتصادی شناسی و حفاریمشکلات زمین محیطیزیست اجتماعی معیار

 10 3 3/1 3 1 2/1 وزن

 

 
 .Expert Choiceافزار در نرم یسلسله مراتب لینتایج مدل تحل -6شکل 

 تحلیل حساسیت حالت دوم

نتای  تحلیل حساتیت تغییرات وزن متیارها، در حالت دوم      

های مورد م الته بررت  شد  به عبارت دیگر در این برای گزینه

بخش مشخش خواهد شد تغییرات مقادیر کدام متیار حساتیت 

ها ایياد بندی پرو همتیار حساتیت بیشتری در رتبهکمتر و کدام 

 نتای  حانل آورده شده اتت  1کرده اتت  در جدول 

مشخش اتت، مدل نسبت به افزایش  1طور که از جدول همان

درند( را  3/38متیار اجتماع  و اقتصادی بیشترین حساتیت )

برداری، مدت زمان دارد  افزایش وزن متیارهای تهولت بهره

بندی محی  ، تغییری در رتبهای طرس و متیارهای زیستاجر

ها ایياد نکرد  مدل نسبت به کاهش متیار اجتماع  تایر گزینه

شنات  و اقتصادی حساس نیست  با کاهش وزن متیار زمین

 وجود نیامد  هها ببندی گزینهتغییری در رتبه

 .حاصل از تغییرات وزن معیارهاها بندی پروژهدرصد تغییرات رتبه -7 جدول

 معیار
 وزن معیار

 كاهش %40 كاهش %20 افزایش %40 افزایش 20%

 0 0 38/11 38/11 اجتماع 

 3/11 0 0 0 محی  زیست

 0 0 38/11 0 شنات زمین

 0 0 38/11 38/11 اقتصادی

 38/11 38/11 0 0 برداریتهولت بهره

 38/11 38/11 0 0 مدت زمان اجرا طرس

 8/13 31/38 8/13 3/38 کل
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 مقایسه نتایج

 حالت اول

ترتیب اولین و آخرین به 1و  1نتای  نشان داد که گزینه      

دهند  تحلیل حساتیت مدل خود اختصاا م  بندی را بهرتبه

نشان داد که مدل به کاهش متیار هزینه جاری حساتیت 

ها دارد و نسبت به درند( نسبت به تایر متیار 38/11بیشتری )

درندی( داشته  38/11حساتیت ) %10و  %30مقادیر کاهش  

حال  اتت که هیچ حساتیت  نسبت به مقادیر اتت  این در

ها ایياد نشد  همچنین نتای  حانل بندی گزینهتبهافزایش  در ر

های میان  نشان داد؛ در مدل کاربردی در این م الته تنها رتبه

توم و چهارم تغییر کرده ول  دو رتبه اول و ته رتبه آخر تغییری 

 نداشتد  

 حالت دوم

توان گات متیار اجتماع  و اقتصادی کل  م طوربه       

درند( نسبت به افزایش وزن متیارها  3/38)ترین متیار حساس

شنات  حساس اتت  باشد و پس از آن متیار مشکلات زمینم 

ند  کبندی ایياد نم ریری در رتبهأافزایش وزن دیگر متیارها ت

برداری و مدت توان بیان نمود که متیار تهولت بهرههمچنین م 

به درند( نسبت 3/38ترین متیار )زمان اجرای طرس حساس

محی   باشد و پس از آن متیار زیستکاهش وزن متیارها م 

بندی حساس اتت  کاهش وزن دیگر متیارها تغییری در رتبه

توان بیان نمود که بیشترین کند  در کل م ها ایياد نم گزینه

وزن  %10 درند( در مقادیر افزایش  و کاهش  8/13حساتیت )

 متیارها اتت 

 نتیجه گیری

های انتقال های کلان مل  همچون طرسررات پرو هبررت  ا     

توجه به گستردگ  و تنوع متیارهای ای باحوضهآب بین

محی   بسیار پیچیده اتت  در هیدرولو یک ، اجتماع  و زیست

جهت ارزیاب  گیری چند متیاره بهاین م الته از روش تصمی 

ه فلات بآباد ای از بهشتهای تیست  انتقال آب بین حوضهگزینه

متیار کم  و  11ریر أمرکزی ایران بهره گرفته شد  با توجه به ت

ای و همچنین لحاظ حوضهکیا  مختلف در انتقال آب بین

زن های مختلف، ابتدا وگیرنده با نگرشنمودن کارشناتان تصمی 

 ها، از روشبندی گزینهتپس برای اولویت ؛متیارها تتیین شد

های که در روشاینه شد  با توجه بهمراتب  اتتاادتحلیل تلسله

گیری چندمتیاره مدل  برتر اتت که حساتیت کمتر یا تصمی 

ند، بندی ایياد کعبارت  دیگر درند تغییرات کمتری در رتبهبه

نتای  حانله از اجرای مدل در دو حالت تتریف زیرمتیار و بدون 

ر ادر نظر گرفتن زیرمتیار، مشخش گردید در حالت  که زیرمتی

برای تحلیل درنظر گرفته نشود، مدل حساتیت کمتری نسبت 

پذیری بیشتری جهت به تغییرات مقادیر داشته و اعتماد

یيه توان نتکل  م نورتدنبال خواهد داشت  بهگیری بهتصمی 

گرفت گزینه اول که انتقال آب با روش لوله از محل تنگ 

ود رخانه زایندهآباد به گردنه تامان و تپس الحاق به رودبهشت

 شود و گزینه حار تونلعنوان بهترین گزینه انتخاب م اتت؛ به

گردد؛ عنوان بدترین گزینه مترف  م آباد بهکیلومتری بهشت 23

چراکه عمق زیاد تونل، طولان  بودن مسیر تونل و شرایط خاا 

شنات  مسیر عبور تونل و فرضیات دتت بالا در برآورد زمین

آورد آب  رودخانه که دور از واقتیت اتت؛ جزو  میزان انتقال و

ایرادات گزینه پیشنهادی اتت  همچنین براتاس شرایط 

هیدرو لولو یک  من قه نیز، تونل انتقال آب همانند زهکش عمل 

ها و قنوات متتددی در شدن چشمهنموده و منير به خشک

-شود اتتاندارد ارزیاب  طرسشود  بنابراین تونیه م من قه م 

ای تهیه گردد و روش اتتااده شده های انتقال آب بین حوضه

تواند در تهیه اتتاندارد ارزیاب  طرس های در این پژوهش م 

رفت توجه قرار گیرد  راهکار برونای موردحوضهانتقال آب بین

های بحران آب مدیریت مصرف، آموزش عموم ، انلاس شبکه

آبیاری و اتتااده از پساب های نوین آبرتان  موجود، کاربرد روش

 تنداش پ  در دلیلبهای در ننتت اتت و انتقال آب بین حوضه

وان عنبهتواند م  اجتماع و اقتصادی زیست ، محیط آرار برخ 

 واپسین راهکار انتخاب شود  

  منابع

  اتتااده از تحلیل چندمتیاره در 1288 ،، م احسان ، ا ، ضرغام 

اولین   ای آبهای انتقال بین حوضهت طرسمدیریت تاخ
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کنارانس مل  مهندت  و مدیریت تاخت، دانشگاه ننتت  

 تهران اتتان امیرکبیر، 

های  انتقال آب از دریای عمان به اتتان ،1233 تیموری، محمود،

نوار شرق  کشور و راه حل های جایگزین با تأکید بر اتتان 

های و پژوهشهمایش مل  آب، فرهنگ  خراتان جنوب ،

  بیرجند علوم انسان ،

  اهمیت انتقال 1283  ،، هاشم ، غ ، علیخان ، ا زاده، سحافظ 

آب حوضه به حوضه در کاهش بحران آب  مناطق و ملاحظات 

همایش علم  چالش در آب در   های پیش روی آنو چالش

 ، اتتان ق  اتتان ق 

  پیش 1231حسن ، ز ، میرعبات  نيف آبادی، ر ، قاتم ، ا ، 

بین  کیایت آب زیرزمین  دشت خانمیرزا با اتتااده از روش 

-33، 1، شماره 2تصمی  گیری درخت   هیدرو لولو ی، جلد 

110  

   مدیریت منابع آب در ایران1283 ، ، شبانکاری، م حلیبان، ا

آباد به های انتقال آب از بهشت)م الته موردی: چالش

دانان جهان الملل  جغراف رود  چهارمین کنگره بینزاینده

 تیستان و، اتتان اتلام، دانشگاه تیستان و بلوچستان

  بلوچستان

ای آب،   انتقال بین حوضه1283 ، ف ،خدابخش   ،خدابخش ، ب

دومین   رویکردی پایدار در مدیریت منابع آب کشور

، اتتان کنارانس مدیریت منابع آب، دانشگاه اناهان

 اناهان 

  بررت  ارر انتقال آب بین 1231 ،بزرگ حداد، ا  زاده، م ،رحیم 

های راهبردی در علوم پژوهش  ای بر منابع آب ایرانحوضه

   13-31، 1، شماره 2کشاورزی و منابع طبیت ، جلد 

  1282 ،پزان دزفول ، ا س ، تامان ، م ، کوره رضوی طوت ،

ز ای با اتتااده اهای انتقال آب بین حوضهبندی پرو هاولویت

تحقیقات   ای گروه  فازیگیری چند شاخصهروش تصمی 

  3-1، 3، شماره 2 جلدمنابع آب ایران، 

  طراح  ابتاد تیست  1231 ،رؤف ، ی ، شوریان، م ، و ع اری، ج 

 گیریهای تصمی ای با لحاظ شاخشانتقال آب بین حوضه

علوم و مهندت  منابع آب،   های آبریز مبدا و مقصددر حوضه

  21-13، 1، شماره 11 جلد

-  رویکرد شبیه1231 ، ب ،ذهبیون، م ، پور، تتادت م ،پورزمان 

طراح  بهینه  تازی مبتن  بر فرامدل دربهینه -تازی

 ،ای  تحقیقات منابع آب ایرانتیست  انتقال آب بین حوضه

  313-138، 1، شماره 11جلد 

ر د بررت  نظام شبکه پایش آب زیرزمین   1233تامان ، س ، 

  شنات  مبتن  بر آن ایران و کشورهای منتخب و آتیب

  20-12، 3، شماره 3هیدرو لولو ی، جلد 

بررت    1281ر ،  ، س ، فتاح ، بروجن یتتیدی نیا م ، نمد

 WEAP ااده از مدلای با اتتهای انتقال آب بین حوضهطرس

جلد  پژوهش آب ایران،(  موردی: تونل بهشت آباد م الته)

  11-22، 2، شماره 3

  ارزیاب  1233تل ان ، ن ، موتوی، م ، احمداقبال، گ ، 

پیامدهای احتمال  انتقال آب حوضه زاب به دریاجه ارومیه  

   31-23، 13، شماره 2جغرافیا و پایداری محیط، جلد 

م الته و تبیین پیامدها و   1233 ،ا امیری،  ، مشاداب  بيند، 

کنارانس بین  آرار انتقال آب دریای خزر به اتتان تمنان،

الملل  عمران، متماری، توتته و بازآفرین  زیرتاخت های 

  تهران شهری در ایران،

  تيارب و 1233، ز ، حزباوی، س ، کاظم  کیا س ، نادق ، س

ی در جهان  تحقیقات منابع اپیامدهای انتقال آب بین حوضه

   110-130، 3، شماره 13 جلدآب ایران، 

  بررت  فتالیت 1233نداقت، م ، شیران ، ک ، قاض  فرد، ا ، 

-ها در محل تاختگاه تد بهشت آباد به کمک نهشتهگسل

   113-123، 3، شماره 3های کواترنر  کواترنری ایران، جلد 

ر برون رفت از بحران آب   راهکا1233 ، م ،راتت قل   ،س ،ناوی

مین و مصرف أمدیریت توأمان ت: روددر حوضه آبریز زاینده

  33-13، 1، شماره 13 جلدآب  

 هاای )فرنتحوضه بین آب   انتقال1283بروجن ، س ، نمدی

 ناحه  220، چاپ اول، "ها(چالش و

های انتقال آب از بندی طرس  مدل اولویت1281  ،ضرغام ، م

دومین همایش تبادل   ریز مشترک در ایرانهای آبحوضه
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ای ، آب من قههای پژوهش ، فن  و مهندت تيربه

  آذربایيان شرق ، اتتان آذربایيان شرق 

های ای آب: مبان  و چالش  انتقال میان حوضه1231 م ،فریادی، 

-113، 21شماره  ،30، تال عموم  حقوقحقوق   پژوهش 

113  

، خزیمه  ، نيا  مود، م خاشت  تیوک ، ع،  مظلوم شهرک ، ر

ای بهشت   بررت  طرس انتقال آب بین حوضه1233  ،نژاد، س

اولین همایش   آباد و تاریر آن بر روی مناطق مبدا و مقصد

، اتتان خراتان وری آب، مشهد مقدسمل  آبیاری و بهره

  رضوی

  1233مقدم، س ، احمدی، س ، زینال زاده، ک ، حصاری، ب ، 

انیاب  پتانسیل آبهای زیرزمین  تيدید شونده حوضه آبریز مک

تکنیک فازی فضای  )م الته  و AHP دریاچه ارومیه با تحلیل

، 3، شماره 3  هیدرو لولو ی، جلد موردی: دشت ارومیه

113-131  

  1232 ، س ،یونس   ،ا ؛، حق  آب س  ،، تراب  پوده ر ،منصوری

 ولیک و منابع آب پرو هتازی تلایق  هیدرتازی و مدلبهینه

اس ریزی پویا انلای با اتتااده از برنامهانتقال آب بین حوضه

شده )مورد م التات : فلات مرکزی ایران(  تحقیقات منابع 

  28-32  1 ، شماره12 جلدآب ایران  

  بررت  تراتت لازم حااری در 1233مهدوری، س ، آیت ، ف ، 

، 1ت  مهندت ، جلد شناتونل انتقال آب بهشت آباد  زمین

   1131-1101، 1شماره 

  ارزیاب  اررهای 1231 ، د ،رحیم م ، اتماعیلیان  ف ، مهرشاد،

ای و اقلیم  بر آیندة منابع و مصارف آب  تناریوهای توتته

حوضه بهشت آباد با اتتااده از رویکرد پویای  تیست   

  31-11، 1، شماره 13پژوهش آب ایران، جلد 
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