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چکیده
برای استفاده مناسب از منابع آب در دسترس بخش کشاورزی الزم است تا مناسبترین سامانه آبیاری برای تأمین نیاز آبی
اراضی انتخاب گردد .انتخاب صحیح سامانه آبیاری گام مهمی در بهرهبرداری بهینه از منابع آبوخاک است .دخالت عوامل
تأثیرگذار متعدد انتخاب سامانه آبیاری را به مسئله نسبتاً پیچیدهای مبدل کرده است .در این مطالعه با استفاده از دادههای
اقلیمی ،آب ،خاک ،مزرعه ،راندمان آبیاری ،اطالعات فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی و با بهکارگیری روش فرآیند تحلیل
شبکهای ( )ANPاقدام به اولویتبندی کاربرد سامانههای آبیاری در حوضه رودخانه آجیچای گردید .بر اساس نتایج در
بین معیارهای انتخابی معیار کمی و کیفی آب ،راندمان آبیاری و خاک بهترتیب با وزن نسبی  0/222 ،0/222و 0/2351
بیشترین تأثیر را در جهت انتخاب بهترین سامانه آبیاری داشتند .نتایج امتیازهای زیرمعیارها هم نشان داد که مجموع امتیاز
زیرمعیارهای آب با امتیاز نهایی  ،0/21823در بین مجموع امتیازات سایر زیرمعیارها باالترین بود .نتایج نشان داد که در
بین سامانههای آبیاری سطحی ،سامانه آبیاریکرتی با امتیاز  ،0/23311بین سامانههای آبیاری بارانی سامانه کالسیک
متحرک با امتیاز  0/20152و در بین سامانههای موضعی سامانه قطرهای با امتیاز  0/22731نسبت به سایر گزینهها دارای
اولویت بودند.
واژههای کلیدی :سامانه آبیاری مناسب ،آبیاری کرتی ،سامانه آبیاری کالسیک ،سامانه قطرهای

 - 1آدرس نویسنده مسول :تبریز ،دانشگاه تبریز ،گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی
* -دریافت :خرداد  1317و پذیرش :اردیبهشت 1311

 / 111الویتبندی کاربرد سامانههای آبیاری با روش فرایند تحلیل شبکهای ) (ANPدر حوضه رودخانه آجیچای
تنوع و فراوانی بسیار سامانههای نوین آبیاری الزم خواهد

مقدمه
محدودیت منابع آب و وقوع خشکسالیهای
مداوم باعث شده است که اهمیت مدیریت آب و افزایش
کارآیی مصرف آن بیشتر از گذشته مدنظر کارشناسان،

بود عوامل و شرایط مؤثر بر کارایی هر یک از سامانهها
شناسایی و بهترین و کارآمدترین روش برای مناطق
مختلف معرفی گردد .البته باید توجه کرد که انتخاب

ذینفعان و مسئولین امر قرار گیرد .پژوهش درزمینهی

سامانه مناسب یک تصمیم چند معیاره که هرکدام در

مدیریت بهینه منابع آب نیازمند فنونی است که امکان

محدوده خاصی قابلاجرا است .لذا باید توجه داشت تا

دورنگری ،پیشبینی و نیز درک و بیان فرآیندهای پیچیده

شرایط طرح ،خارج از محدوده برخی معیارها نباشد که

و پویا را فراهم نماید .ناکارآمد بودن نگرش تکبعدی و

این باعث خارج شدن سامانه از فرآیند گزینش میشود.

لزوم جامعنگری در اتخاذ بهترین تصمیمها و شیوههای

در تصمیمگیری برای انتخاب سامانه مناسب واقعیتهای

مدیریتی ،بهرهگیری از تخصصهای مختلف بر اساس

مزرعهای بهمانند ویژگیهای آب (کمیت ،کیفیت) خاک

معیارهای چندگانه کمی -کیفی و ارائه گزینهها و

(توپوگرافی ،شیب و بافت و جنس خاک) محصول و

سناریوهای مختلف مدیریتی را ضروری ساخته است؛
بنابراین ،فنون تصمیمگیری گروهی و چندمعیاره اهمیت
خاصی دارند (قاسم هلیلی و همکاران .)1311 ،ضروری
است که برای استفاده بهینه از عوامل تولید بهمنظور
رسیدن به یک توسعه پایدار در بخش کشاورزی تأکید
بیشتری شود .منظور از توسعه پایدار دستیابی به توسعهی

نیروی انسانی حائز اهمیت است.
تسله و یتالو ( )1111با استفاده از برنامهریزی
توافقی 1اقدام به رتبهبندی  11گزینه آبیاری نمودند .در
مطالعه آنها  ۳3معیار جهت ارزیابی استفاده شد.
معیارهای در نظر گرفتهشده شامل راندمان آبیاری ،دبی
جریان آب ،کیفیت آب ،وضعیت رسوبگذاری در

اقتصادی و اجتماعی در مسیری است که منابع طبیعی یک

سامانهها ،هزینه اولیه ،هزینه نگهداری و تعمیرات ،سطح

کشور را تهدید نکند .برای این منظور در برنامهریزی در

مهارت مدیریتی ،استفاده بیشتر از اراضی ،سطح فنّاوری

بخشهای کشاورزی باید به مسئله آب و خاک و استفاده
بهینه از پتانسیل آن توجه ویژهای گردد .با اینحال میتوان

موردنیاز ،سطح مصرف انرژی ،ظرفیت نفوذپذیری خاک،
عمق خاک ،وضعیت زهکش منطقه ،سطح ایستابی آب

با برنامهریزی درست و صرفهجویی در آب مقدار بازده

زیرزمینی منطقه ،اندازه مزرعه ،شکل هندسی مزرعه،

کل را تا اندازه قابلتوجهی افزایش داد و به تبعیت از آن

وضعیت توپوگرافی منطقه ،تنوع محصول ،سرعت باد و

مقدار تولیدات کشاورزی و بهرهوری آب را ارتقاء داد.

درجه حرارت محیط میباشد .از این معیارها برای افزایش

یکی از روشهای افزایش بازده آبیاری ،انتخاب
مناسبترین سامانه آبیاری برای منطقه مورد نظر است .با

راندمان آبیاری ،قابلیت سازگاری سامانه با منابع مختلف
آب ،نیاز به زهکش ،سازگاری سامانه با اشکال مختلف

توجه به تنوع سامانههای آبیاری ،کشاورزان در انتخاب

مزرعه و الگوهای زراعی سازگاری با شرایط آب و هوایی

بهترین و مناسبترین سامانه دچار مشکل میشوند

و استفاده از کیفیتهای نامطلوب آب میتوان بهره برد ،در

(مجنونی و همکاران 1311 ،و قرهداغی و همکاران،
 .)1311عدم گزینش سامانه آبیاری مناسب از سوی

این مطالعه آبیاری سطحی بهعنوان گزینه برتر انتخاب شد.
جوندی ( )1111با استفاده از برنامهریزی چند معیاره و

کشاورز با لحاظ شرایط منطقه مورد مطالعه نهتنها باعث

توافقی به این نتیجه رسید که سامانه آبیاری جویچهای

اتالف وقت و هزینههای اضافی میشود ،بلکه موجب

بهترین گزینه در بین سامانههای آبیاری ارزیابیشده است.

عدم بهرهبرداری بهینه و از دسترس خارج شدن منابع آبی

صدقکیا و همکاران در سال  1313به ارزیابی سیستمهای

و خاکی میشود (هادی زاده .)1311 ،با توجه به وجود
Compromise Programming
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آبیاری در منطقه دورود پرداختند نتایج آنها نشان داد که

با دیگر روشهای موجود ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

از بین سیستمهای فارویی ،بارانی و قطرهای استفاده از

بهعنوان ابزاری مفید و کارآمد در انتخاب بهترین سیستم

سیستم بارانی در اولویت قرار دارد .همچنین در بین

آبیاری معرفیشده است .علیرغم کاربرد گسترده روش

روشهای آبیاری بارانی مرسوم استفاده از سیستم لینیر و

 ،AHPیکی از محدودیتهای جدی این روش این است

سنترپیوت در اولویت قرار گرفت .ضیایی و همکاران

که وابستگی متقابل بین عناصر تصمیم ،یعنی وابستگی

( )1371جهت انتخاب بهترین سامانه آبیاری با استفاده از

معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها را در نظر نگرفته و ارتباط

برنامهریزی توافقی در استان فارس پرداخته و با در نظر

بین عناصر تصمیم را یکطرفه فرض میکند .این

گرفتن پارامترهای بازده آبیاری ،شوری خاک ،شیب

محدودیت باعث شد تا ساعتی ( )1111روش فرآیند

مزرعه ،هزینه اولیه ،هزینه تعمیرات و نگهداری و افزایش

تحلیل شبکه ) 3(ANPرا ارائه دهد که در آن ارتباطات

عملکرد در هکتار کارآمدترین سامانه را معرفی کردند.

پیچیده بین و میان عناصر تصمیم ،از طریق جایگزینی

آنها با بررسی سه سامانه کالسیک ثابت ،کالسیک

ساختار سلسله مراتبی با ساختار شبکهای ،در نظر گرفته

نیمهمتحرک و چرخدار بر اساس معیارهای فوق سامانه

میشود .روش فرآیند تحلیل شبکهای علیرغم نداشتن

آبیاری بارانی چرخدار را بهعنوان بهترین سامانه آبیاری

محدودیتهای روش تحلیل سلسله مراتبی تاکنون در

معرفی کردند.

اولویتبندی سامانههای آبیاری مورداستفاده قرار نگرفته

کهنسال و رفیعی دارانی ( )۳111در مطالعهای با

است .لذا در تحقیق حاضر از روش فرایند تحلیل شبکهای

استفاده از روش برنامهریزی توافقی در استان خراسان

برای اولین بار در اولویتبندی سامانههای آبیاری اراضی

جنوبی به این نتیجه رسیدند که روش آبیاری بارانی

فاریاب حوضه آجیچای استفاده گردید.

کالسیک ثابت و جابجایی دستی بهترین روش و آبیاری
بارانی دوار مرکزی و بارانی خطی بدترین روش برای

مواد و روشها

منطقه است .مجنونی و همکاران ( )1311با استفاده از

منطقه مورد مطالعه

روش امتیازده ی چارلز برت 1به انتخاب مناسبترین

حوضه آبریز رودخانه آجیچای ،مهمترین

سیستم آبیاری در بین انواع سامانههای بارانی ،موضعی و

حوضه آبریز بخش شرقی دریاچه ارومیه بوده که بین

سطحی در دشتهای فامنین ،نهاوند و رزن در استان

عرضهای جغرافیایی ' 37°-31تا ' 31°-31شمالی و

همدان پرداختند .نتایج آنها نشان داد که در سیستم

طولهای جغرافیایی ' 21°-۳2تا ' 27°-13شرقی در استان

بارانی ،کالسیک ثابت ،درروش موضعی تیپ و درروش

آذربایجانشرقی واقع شده است .این حوضه ،یکی از

سطحی ،سیستم کرتی بیشترین تناسب را با شرایط منطقه

بزرگترین زیر حوضههای هفتگانهی حوضه آبریز

مورد مطالعه دارند .بررسیها نشان میدهد که بیشتر

دریاچه ارومیه بعد از زیر حوضه سیمینهرود و زرینهرود با

محققان از روش ،تحلیل سلسله مراتبی (AHP)۳برای

وسعتی معادل  11۳71/1کیلومترمربع است .رودخانه

بررسی پذیرش کشاورزان در مورد انواع روشهای آبیاری

آجیچای از ارتفاع  3211متری دامنههای جنوب و

و بررسی عوامل مؤثر در انتخاب روش مناسب سیستم

جنوبغربی کوه سبالن سرچشمه میگیرد .این رودخانه

آبیاری استفاده نمودهاند )خلیلی1371 ،؛ دارابی1371 ،؛

پس از زهکشی محیط طبیعی پیرامون خود و پیمودن

کرمی ۳111 ،و منتظر و بهبهانی .)۳117 ،در اغلب

مسافت زیاد از شمال و شمالغربی شهر تبریز گذشته و

مطالعات فوق نتایج حاصل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نهایتاً در غرب آذرشهر به دریاچه ارومیه میریزد .آب

Charles Burt
Analytic Hierarchy Process

1
2

Network Process

3-Analytic
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رودخانه به علت گذر از رسوبات تبخیری میوسن مقادیر

در کشور و حوضه دریاچه ارومیه در شکل  1نشان

درخور مالحظهای نمک محلول را با خود به سوی این

دادهشده است.

دریاچه میبرد .موقعیت حوضه آبریز رودخانه آجیچای

شکل  -1موقعیت محدوده مطالعاتی در کشور و حوضه دریاچه ارومیه

رودخانه آجی چای با داشتن سرشاخههای

خوبی میباشد .لذا وجود پتانسیل آب زیرزمینی و سطحی

پرآب در سراب و پیوستن رودخانههای دیگری از

حوضه آجیچای را به یکی از مراکز مهم کشاورزی در

دشتهای هریس ،بستانآباد و تبریز دارای شبکه گسترده-

حوضه دریاچه ارومیه تبدیل کرده است .در شکل ۳

ای میباشد .همچنین این محدوده با داشتن آبخوانهای

موقعیت آبخوانها ،مسیلها و رودخانهها و اراضی

مختلف از نظر منابع آب زیرزمینی نیز دارای پتانسیل

کشاورزی این حوضه نشان دادهشده است.

شکل  -2موقعیت آبخوانها ،مسیلها ،رودخانهها و اراضی کشاورزی حوضه آجیچای
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روش کار

همکاران  )۳111استخراج میشوند .در این مرحله و در

فرآیند تحلیل شبکهای ()ANP

این تحقیق سامانههای آبیاری مختلف شامل آبیاری

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPیکی از

سطحی (کرتی ،نواری ،جوی پشتهای) ،بارانی (سنترپیوت،

روشهای ارزیابی چند معیاری است که ابتدا مسئله یا

خطی ،کالسیک ثابت با آبپاش متحرک ،کالسیک نیمه

موضوع مورد نظر را به یک ساختار سلسله مراتبی تبدیل

متحرک) ،موضعی (تیپ و قطرهای) برای اولویتبندی

میکند که در آن عناصر تشکیلدهنده این ساختار که اجزا

انتخاب شدند .معیارهای انتخابی نیز شامل عواملی نظیر

تصمیم نیز تلقی میشوند مستقل از همدیگر فرض

آب ،خاک ،محصول ،اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،مزرعه،

شدهاند؛ بنابراین یکی از محدودیتهای جدی این روش

سازگاری سامانه ،اقلیم و راندمان کل آبیاری بودند.

این است که وابستگی متقابل بین عناصر تصمیم ،یعنی

زیرمعیارهای هرکدام از معیارهای فوق نیز بهصورت زیر

وابستگی معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها را در نظر

انتخاب شدند:

نمیگیرد و ارتباط بین عناصر تصمیم را یکطرفه فرض
میکند .ساعتی ( )1111روش فرآیند تحلیل شبکهای را
برای از بین بردن این محدودیت ارائه داد که در آن
ارتباطات پیچیده بین و میان عناصر تصمیم ،از طریق
جایگزینی ساختار سلسله مراتبی با ساختار شبکهای ،در
نظر گرفته میشود .درواقع فرآیند تحلیل شبکهای حالت
عمومی  AHPو شکل گسترده آن محسوب میشود که در
آن موضوعات با وابستگی متقابل و بازخورد را نیز میتوان
در نظر گرفت .آنچه در فرآیند تحلیل شبکه مهم است
ارزش ضوابط و جایگزینی آن توسط کارشناسان و افراد
باتجربه بهمنظور سازگاری بیشتر و نتایج قابلاعتمادتر
است .تمام معیارها و خوشهها با استفاده از روابط بالقوه
با همدیگر متصل هستند .بهعبارتدیگر ،نوع ارتباط
یکطرفه (خارجی) ،دوطرفه (بازخورد) و حلقهای
(داخلی) است .بهطورکلی فرآیند تحلیل شبکهای شامل
مراحل زیر است:



زیرمعیارهای آب :دبی ،هدایت الکتریکی (،(EC
+

-

 ،SARسدیم (  ،)Naبیکربنات ( ،)HCO3کلر( .)Cl



زیرمعیارهای محصول :باغات ،غالت و علوفه،

حبوبات و سبزیجات.


زیرمعیارهای اقتصادی :هزینه اولیه ،هزینه

جاری ،هزینه کارگری.


زیرمعیارهای خاک :هدایت الکتریکی)،(EC

 ،SARنفوذپذیری و بافت خاک.


زیرمعیارهای اقلیم :بارش ،تبخیر ،رطوبت ،دما و

سرعت باد.


زیرمعیارهای مزرعه :شکل و شیب مزرعه.



زیرمعیارهای اجتماعی -فرهنگی :عدم آسیب به

محیطزیست ،عوامل فرهنگی و مهارت کارگر در اجرا.


زیرمعیارهای سازگاری سامانه :سازگاری سامانه

با مساحت ،دور آبیاری و راحتی بهرهبرداری.


زیرمعیار راندمان.

مرحله اول تعیین معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها :اولین

مقادیر دادهها برای آب از سال  13تا  ،1۳برای

گام در مدل  ANPتعیین معیارها و زیر معیارهای مؤثر در

دادههای هواشناسی از اطالعات سال  ۳111تا ۳111

انتخاب بهترین گزینه آبیاری است که از منابع معتبر

استفاده گردید .اطالعات آبوخاک دشتهای رودخانه

(ساعتی  ،1111خلیلی  ،1371ضیایی و همکاران ،1371

آجی چای از شرکت آب منطقهای و دادههای هواشناسی

برادران هزاوه و همکاران  ،1311هادی زاده  ،1311کرمی

از سازمان هواشناسی استان تهیه شدند .مرحله دوم

 ،۳111قاسم هلیلی و همکاران  ،1311کهنسال و رفیعی

ساخت مدل و تعیین روابط بین معیارها ،زیرمعیارها و

 ،۳111قره داغی و همکاران  ،1311صدق کیا و همکاران

گزینهها :درروش  ANPبعدازآنکه معیارها و زیرمعیارهای

 ،1313مجنونی هریس و همکاران  ،1311کوین و

مرتبط با آن مشخص شدند حال باید این مسئله را به یک

 / 111الویتبندی کاربرد سامانههای آبیاری با روش فرایند تحلیل شبکهای ) (ANPدر حوضه رودخانه آجیچای
جدول  -1مقادیر ارجحیت گزینهها ،معیارها و زیر معیارها
(گونری و همکاران)2002 ،

ساختار شبکهای تبدیل کرد که در آن ارتباط معیارها با
یکدیگر ،ارتباط معیارها باهدف مسئله و ارتباط معیارها با
زیر معیارها ،ارتباط زیرمعیارها با یکدیگر و همچنین

امتیازها

تعریف

1

اهمیت مساوی

ارتباط زیرمعیارها با گزینههای آبیاری مشخص گردد .این

3

اهمیت اندکی بیشتر

قسمت مهمترین قسمت است که توسط کارشناسان و

5

اهمیت بیشتر

افراد خبره در موضوع موردنظر مشخص میشود .نتایج

7

اهمیت خیلی بیشتر

این ارتباطات با ماتریسهایی به صورت زیر مشخص

9

اهمیت مطلق

8،6،4،2

حالت بینابین

میشود.


ماتریس  :W21اثرات هدف بر روی معیارها را

مشخص میکند بدین معنی که معیارها برحسب تأثیرشان



برای دستیابی به هدف موردنظر بهصورت دوبهدو با

یکدیگر ،ارتباط معیارها باهدف مسئله و ارتباط معیارها با

یکدیگر طبق جدول  1مقایسه میشوند.

زیر معیارها ،ارتباط زیرمعیارها با یکدیگر و همچنین



در این مطالعه برای تعیین ارتباط معیارها با

ماتریس  :W22ماتریس وابستگی درونی

ارتباط زیرمعیارها با گزینههای آبیاری از نظرات اساتید،

معیارهاست .در این ماتریس یک معیار را در نظر میگیرند

کارشناسان خبره سازمان جهاد کشاورزی استان،

و وابستگی دیگر معیارها را نسبت به آن بررسی میکنند.

شرکتهای مشاور ،پیمانکاران و کارشناسان نظام مهندسی

معیارهایی که به این معیار وابسته هستند بهصورت دوبهدو

کشاورزی و منابع طبیعی در قالب تکمیل پرسشنامهها بر

باهم مقایسه میشوند .وابستگی معیارها توسط کارشناسان

اساس ساختار  ANPاستفاده شده است.

تعیین میشود.


ساختار روش فرآیند تحلیل شبکهای برای

ماتریس :W32ماتریس مقایسه زیر معیارهای هر

یک از معیارهای اصلی باهم بهصورت دو به دو میباشد.


ماتریس:W33

مطالعه در شکل  3نشان دادهشده است .در این شکل

درونی

هدف ،معیار و گزینهها هرکدام دارای خوشه هستند و نوع

زیرمعیارهاست .همانند معیارها یک زیر معیار را در نظر

هدف ،زیرمعیار و گزینههایی که در این خوشهها قرار

میگیرند و زیرمعیارهای وابسته به آن را مشخص میکنند

دارند ،به عنوان گره در نظر گرفته شدهاند .پیکانها در این

و مقایسات آنها را انجام میدهند .در این ماتریس نیز

شکل وابستگی را نشان میدهند ،به این معنی که هر

وابستگی زیر معیارها توسط متخصصان امر مشخص

خوشهای که پیکان از آن خارج میشود تأثیرات خود را

میگردد.

بروی خوشهای نشان میدهد که پیکان به آن وصل شده



ماتریس

وابستگی

معیارها ،زیرمعیارها و گزینههای مورداستفاده در این

ماتریس  :Eijاین ماتریس برای ارجحیت

است .هر خوشهای که پیکان خروجی از آن به خود آن

گزینهها در ارتباط با زیر معیارها به کار میرود .در این

وصل میشود ،یعنی تشکیل یک حلقه میدهد ،به این

حالت ارجحیت گزینهها مدنظر است نه اهمیت آنها.

معنی است که گرهها دارای وابستگی درونی هستند.
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شکل  -3ساختار شبکهای مدل  ANPبرای سامانههای آبیاری



مرحله سوم تشکیل سوپر ماتریس ناموزون

تبدیل سوپر ماتریس ناموزون به سوپر ماتریس موزون:

سوپرماتریسها در نرمافزار  Super Decisionانجامشده
است.

بعدازاینکه ماتریسهای  W33،W32 ،W22 ،W21و Eij

محاسبه شدند این ماتریسها در قالب یک سوپر ماتریس

نتایج و بحث

ناموزون (جمع ستونهای آن بیشتر از یک است) قرار

در مطالعه حاضر نتایج کلی امتیاز نهایی بعد از

میگیرند .برای تبدیل این سوپر ماتریس به سوپر ماتریس

امتیازدهی ماتریس مقایسات زوجی برای معیارها،

موزون باید جمع درایههای هر ستون  1باشد که این کار

زیرمعیارها و گزینهها در راستای تحقق انتخاب بهترین

با نرمالیزه کرده ستون امکانپذیر است.

سامانه آبیاری به شرح زیر تعیین شدند .در بررسیهای



مرحله چهارم :تشکیل سوپر ماتریس حد:

بعدازاینکه سوپر ماتریس موزون محاسبه شد ،به توان

مختلف وزن پارامترها نسبت به هدف سنجیده شده و
مجموع آنها  1هست.

رسانده میشود تا تأثیر نسبی درازمدت هر یک از عناصر
آن در یکدیگر حاصل گردد .در این حالت ضریب اهمیت

معیارها

هر یک از عناصر همگرا میشوند؛ بنابراین به توان عدد

امتیاز نهایی هر یک از معیارهای منتخب در

خیلی بزرگی رسانده میشود تا اینکه همه عناصر سوپر

جهت تحقق هدف مطالعه در جدول  ۳ارائهشده است .بر

ماتریس باهم برابر باشند .در این صورت امتیاز نهایی هر

اساس نتایج جدول فوق معیار آب و راندمان کل ،بهترتیب

یک از گزینهها به دست میآید که بهترین سامانه را

با وزن نسبی  1/۳۳۳و  1/۳۳1بیشترین تأثیر را در جهت

مشخص میکند .محاسبات اولویتبندی و محاسبات

 / 111الویتبندی کاربرد سامانههای آبیاری با روش فرایند تحلیل شبکهای ) (ANPدر حوضه رودخانه آجیچای
انتخاب بهترین سامانه آبیاری دارند .بیشتر طراحیهایی که

جدول  3امتیاز نهایی زیر معیارها ،برای انتخاب

انجام میگیرد بر اساس راندمان کل آبیاری صورت

بهترین سامانه آبیاری در حوضه مطالعاتی آجیچای را

میگیرد که مقدار این معیار در آبیاری موضعی و بارانی

نشان میدهد .بعد از محاسبات ،هزینه اولیه دارای بیشترین

باالست ولی در آبیاری سطحی پایین میباشد .ازآنجاییکه

تأثیر در انتخاب بهترین سامانه میباشد .دالیل عمده آن

ارزش خاک منطقه موردمطالعه در اجرای یک سامانه

میتوان به نیاز به هزینه زیاد برای خرید لوازم سامانههای

بسیار اثرگذار است ،در جدول  ۳نیز درستی این مطلب

تحتفشار ،هزینه تأمین انرژی و در سامانه آبیاری سطحی

قابل استنتاج است ،چراکه معیار خاک با داشتن امتیاز

هزینههای تسطیح و غیره میباشد .بعد از هزینه اولیه مهم-

نهایی  1/1131۳دیگر پارامتر تأثیرگذار در اجرای

ترین پارامتر ،پارامترهای کیفی آب میباشد که باال بودن

سامانههای آبیاری است .نکته قابلتوجه این است که معیار

مقادیر آن اجرای یک سامانه را میتواند تحت تأثیر قرار

اقلیم دارای امتیاز کمتری نسبت به محصول ،خاک و آب

گیرد .با مقایسه جدول  ۳و  3میتوان نتیجه گرفت که

است ،این به دلیل همخوانی مقادیر پارامترهای اقلیمی با

معیار آب با داشتن زیرمعیارهای بیشتر ،بیشترین امتیاز را

مقادیر تعریفشده این پارامترها برای سامانههای مختلف

در بین معیارها در راستای تحقق هدف داشته است.

آبیاری میباشد.

هرچند زیرمعیار هزینه اولیه بیشترین امتیاز را در بین
زیرمعیارها در راستای تحقق هدف داشته است ،بااینحال
چون تعداد زیرمعیارهای ،معیار اقتصادی کمتر است ،تأثیر

زیرمعیارها

آن روی معیار اقتصادی کمتر بوده است.
معیار
سازگاری سامانه
اقلیم
محصول
خاک
مزرعه

زیرمعیار

جدول  -2امتیازات نهایی برای هریک از معیارها
معیار
امتیاز نهایی
آب
2/2658
اجتماعی-فرهنگی
2/2479
اقتصادی
راندمان کل آبیاری

2/29967
2/15398
2/22123

امتیاز نهایی
2/888
2/26811
2/24747
2/881

جدول  -3امتیازات نهایی برای هریک از زیرمعیارها
زیرمعیار
امتیاز نهایی
زیرمعیار
امتیاز نهایی

امتیاز نهایی

کلر

2/21681

رطوبت

2/23111

شکل مزرعه

2/26958

 ECآب

2/22498

مهارت کارگر

2/22272

شیب مزرعه

2/2576

 ECخاک

2/28972

سدیم

2/26139

دمای هوا

2/2364

دور آبیاری

2/22394

2/26181

بافت خاک

2/21922

تبخیر

2/25252

pH

2/22527

سرعت باد

2/2892

غالت

2/22678

دبی

2/2495

عدم آسیب به محیط

2/2259

هزینه جاری

2/25242

راحتی بهرهبرداری

2/22791

عوامل فرهنگی

2/22571

هزینه اولیه

2/11852

سبزیجات

2/21297

باغات

2/21958

هزینه کارگر

2/2622

 SARآب

2/26882

بارش

2/2574

HCO3

2/21393

 SARخاک

2/23223

حبوبات

2/22238

سازگاری سامانه

2/22791

نفوذپذیری خاک

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 33شماره 111 / 1318 /1
جدول  -4امتیازات نهایی برای هریک از گزینهها
سامانه آبیاری

امتیاز نهایی

سامانه آبیاری

امتیاز نهایی

کرتی

2/15566

تیپ

2/12331

نواری

2/132

کالسیک ثابت

2/29827

جوی پشتهای

2/13586

سنترپیوت

2/27842

قطرهای

2/18756

لینییر

2/27135

کالسیک نیمه متحرک

2/12638

به هم در اولویت دوم و سوم قرار دارند .کوین و همکاران

گزینهها
با مشخص شدن روابط معیارها باهم ،روابط

( )۳111سیستم سطحی کرتی را در اراضی شمال چین که

آنها با زیرمعیارهایشان ،روابط درونی زیرمعیارها که

اغلب دارای کشت گندم هستند ،مناسبترین گزارش

دارای وابستگی بودند و همچنین روابط گزینهها با تکتک

نموده است .در بین آبیاری موضعی ،سیستم قطرهای با

زیرمعیارها ،بهترین گزینه برای آبیاری مشخص گردید .در

داشتن امتیاز بیشتر نسبت به سیستم تیپ در اولویت باالتر

نهایت در جدول  2امتیاز نهایی هر یک سامانههای آبیاری

قرار دارد .در بین سامانههای آبیاری بارانی ،کالسیک

هدف مشخصشده است.

متحرک با داشتن حداکثر امتیاز برابر  1/1123۳بهتر از

نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه برای

سایر سامانهها بود .کالسیک ثابت ،سنترپیوت و لینیر به

انتخاب نوع سامانه آبیاری ،آبیاریهای سطحی دارای

ترتیب پس از کالسیک متحرک در اولویتهای بعدی قرار

اولویت باالتر بودند ،بهطوریکه آبیاری کرتی با امتیاز

دارند .در شکل  2اولویت نهایی سامانههای آبیاری در

 1/11122در اولویت اول قرارگرفته است و بعد از کرتی

نرمافزار  Super Decisionنشان دادهشده است.

سیستم آبیاری نواری و جوی پشتهای با امتیازات نزدیک

شکل -4اولویت نهایی هر یک از سامانههای آبیاری

در شکل  2ستون  Rawوزنهای خام را نشان

ستون دوم ) (Normalبه دست میآید .برای به دست

میدهد که هنوز نرمال نشدهاند ،برای نرمال کردن آنها

آوردن وزن ایدهآل) ،(Idealsبین اعداد ستون نرمال و خام

ابتدا مجموع دادههای ستون را به دست آورده و تکتک

هرکدام که بزرگتر بود بر اعداد بزرگ ،تمامی اعداد ستون

اعداد آن ستون بر آن تقسیم میشود .در این صورت،

نرمال تقسیم میگردد.

 / 118الویتبندی کاربرد سامانههای آبیاری با روش فرایند تحلیل شبکهای ) (ANPدر حوضه رودخانه آجیچای
محسوس است .این حساسیت در خصوص افزایش دبی

تحلیل حساسیت مدل
تحلیل حساسیت مدل به این معنی است که با

نتیجه متفاوتی میدهد .برخالف حالت قبل ،سامانههای

جابجا کردن وزن یکی از معیارها ،زیرمعیارها و حتی

سنترپیوت و لینییر تغییرات زیادی مییابند .چرا که در

گزینهها ،اولویتبندی چه اندازه دستخوش تغییرات

امتیازدهی برای زیرمعیار دبی صرفهجویی آب در

میگردد .برای نمونه درصورتیکه مقادیر  ECآب آبیاری

نظرگرفته شده است ،به این دلیل که سامانه آبیاری

از صفر به عدد مشخصی تغییر داده شود تأثیر آن در وزن

تحتفشار بیشترین صرفهجویی رادارند وزن آنها نیز

نهایی سامانه در شکل  1ارائه شده است .اگر مقدار EC

افزایش نشان میدهد .بررسی نتایج آنالیز حساسیت روی

صفر باالتر برود از وزن سامانههای آبیاری تحتفشار

تغییر دو عامل هدایت الکتریکی و دبی نشان داد که مدل

کاسته میشود و به وزن آبیاری سطحی اضافه میگردد .

واکنش منطقی و مناسب به تغییر مقادیر زیرمعیارها

برای لینییر و سنترپیوت حساسیت زیادی نشان نمیدهد

میدهد.

ولی این حساسیت برای دیگر روشهای تحتفشار

شکل  -5تحلیل حساسیت مدل  ANPبرای زیر معیار  ECآب آبیاری

نتیجهگیری

را نیز ندارد .نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن روابط

در این مطالعه روش فرایند تحلیل شبکهای

معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها ،در بین سامانه آبیاری

) (ANPکه کامل شده روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی

سطحی ،سامانهکرتی با امتیاز باالتر نسبت به سایر

 AHPمیباشد برای اولین بار در اولویتبندی سامانههای

گزینههای آبیاری سطحی دارای اولویت برتر بود .البته با

آبیاری اراضی فاریاب حوضه آجیچای استفاده گردید.

توجه به سنگین بودن بافت خاک اغلب مناطق حوضه

اگرچه محققان بسیاری روش تحلیل سلسله مراتبی را در

آجی چای ،نفوذپذیری پایین ،وضعیت نسبت جذب

اولویتبندی سامانههای آبیاری بکار بردهاند اما روش

سدیمی و شوری باالی خاک (گزارشات نیمه تفصیلی

فرایند تحلیل شبکهای ضمن داشتن تمام امتیازات روش

دقیق دشتهای تبریز ،سراب و بستانآباد) میتوان استفاده

 AHPمحدودیت وابستگی متقابل بین عناصر تصمیمساز

از سیستم آبیاری کرتی را در این منطقه توصیه نمود .در

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 33شماره 111 / 1318 /1
بین سامانههای آبیاری تحتفشار ،سیستم قطرهای اولویت

مجموع زیرمعیارهای آب ،بیشترین امتیاز را در بین

اول و تیپ اولویت دوم را به خود اختصاص دادند .در

زیرمعیارهای سایر معیارها داشت .بهطورکلی نتایج مطالعه

بین روشهای آبیاری بارانی ،آبیاری کالسیک نیمه متحرک

حاضر و آنالیز حساسیت مدل مورداستفاده نشان داد که

بهترین گزینه با باالترین امتیاز انتخاب شد .در بین نه

کاربرد روش  ANPدر اولویتبندی انواع سامانههای

معیار انتخابی معیار آب ،راندمان و خاک دارای باالترین

آبیاری رضایتبخش بوده و قابل توصیه میباشد.

امتیاز نهایی در منطقه بودند و در بین زیرمعیارها هم
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Abstract
For proper use of available water resources in agricultural sector, selection of
suitable irrigation system is necessary to provide the crop water requirements.
Correct choosing of irrigation system is an important step in optimal application
of water and soil resources. Involvement of several influential factors in selection
of appropriate irrigation system has made this a relatively complex issue. In this
study, application of different irrigation systems were prioritized by climate,
water, soil, field, irrigation efficiency, cultural, social and economic information
using analytical network process method (ANP) in the Ajichay river basin. Based
on the results of the selected criteria, water quantitative and qualitative, irrigation
efficiency, and soil had the most effect on the best irrigation system selection with
relative weights of 0.222, 0.221, and 0.1539, respectively. Also, the results of the
sub-criteria scores showed that the sum of water sub-criteria was the highest, with
final score of 0.26815, among the other sub-criteria scores. Finally, the results
showed that, among surface irrigation systems, the basin system with a score of
0.15544, among sprinkler systems, the classic system with score of 0.10432, and
among localized systems, trickle system with a score of 0.12754 had priority over
other systems.
Keywords: Suitable irrigation system, Basin irrigation, Classic sprinkler system, Trickle irrigation
system
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