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ارزیابی پیامدهای انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت 

 مغان

 3، نعمت حجازی2، ساره حسینی1*حمید امیرنژاد

 
  چكیده

اجتماعی و سیاسی ناشی از اجرای آن  اقتصادی، ،زیستیمحیط پیامدهای وجود ایحوضه بین آب انتقال هایطرح در جدی هایچالش از
 رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغان با ایحوضه بین آب انتقال طرح پیامدهای بندیاولویت و شناسایی تحقیق این از است. هدف

شناسایی  به منظور محقق ساخته پرسشنامه از راستا، این لذا در .است آب یحوزه با خبرگان و متخصصین مرتبط نظرات از استفاده
و  وزن محاسبه و تاپسیس به منظور به منظور اِنتروپی تكنیک از سیاسی، -اجتماعی اقتصادی و ،زیستیمحیط دیدگاه سه از مؤثر پیامدهای

-جنبه از پیامد را 28 پرسشنامه دریافتی، 33 تكمیل از استفاده با پژوهش این هاییافته تحلیل و تجزیه. است شده استفاده بندی آنهااولویت

 که است نموده منطقه مورد مطالعه شناسایی ایحوضه بین آب ارزیابی طرح انتقال برای سیاسی -اجتماعی اقتصادی و محیطی،زیست های
 پیامد اقتصادی و هفت چهار پیامد ،زیستیمحیط پیامد 11 شامل

ا ب رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغان ایحوضه بین آب انتقال هایطرحی دهی پیامدهانتایج وزن است. بوده سیاسی -اجتماعی 
از دست رفتن  شیافزا از جنبه اقتصادی پیامد پیامد کاهش آب قابل دسترس، زیستیمحیطاز جنبه  استفاده از تكنیک انتروپی نشان داد که

 از جنبه و و ضرورت واردات غذا  یکشاورز هاینیزم
 .اندبین سایر پیامدها به خود اختصاص داده به ترتیب بیشترین وزن را دری اجتماع هایبهآعدم توجه به حق شیپیامد افزاسیاسی  -اجتماعی

به ترتیب شامل  از مهمترین پیامدهای انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغان داد که نشان تاپسیس روش همچنین، نتایج
 سیاسی و اقتصادی است.  -زیستی، اجتماعیپیامدهای محیط
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 مقدمه

های بسيار قدیم دسترسی از زمان است کهعنصر اصلی توسعه پایدار  و شاهراه حياتی تمدن بشری آب

یک منبع  آب .(Bergkamp et al., 2015) عامل کليدی در امر سکونت و توسعه شهرها بوده است آنبه 

ارزش و غير قابل جایگزین در توسعه او کاالیی ب حياتی و در عين حال تجدیدپذیر ،طبيعی کمياب

ها در حفظ ترین مؤلفهباشد و از مهمها میاقتصادی و اجتماعی کشورها و زیرساخت توسعه سایر بخش

اگرچه آب زیربنای بسياری از اهداف توسعه این هزاره . زیست استپایداری اکوسيستم و محيط ،تعادل

 ,Harlin & Kjellen) است  تررنگ یداری محيط زیست بسيار پراست ولی نقش آن در هدف تضمين پا

 حفظ و انسان سالمت انرژی، امنيت غذایی، امنيت فقر، رفع و کاهش معنی به پایدار توسعه اگر (.2015

های ترین شاخصون بر این، یکی از مهمافز. بود نخواهد پذیرامکان آب بدون قطعاً است زیستمحيط

های تأمين آن در مناطق است که به طور جدی و پتانسيل ین، توجه به منابع آبهای آمایش سرزميحطر

. از و آمایش مناطق مختلف کشور مورد توجه قرار نگرفته است ههای توسعه، جامعدر بسياری از طرح

های مختلف مدیریتی منابع آب مطرح ی آن، روشگرفتن تقاضای آب بر عرضههمگام با پيشیرو، این

های بزرگ زیربنایی آب در نقاط مختلف جهان برای تأمين ر این اساس در قرن بيستم پروژهب گردید.

های رو به رشد انسانی با هدف تأمين نيازهای آبياری، کشاورزی و مصارف خانگی گسترش پيدا خواسته

ت مهندسی مثل ساخ اًهای صرفوسيعی از روش یهای بزرگ و زیربنایی آب، دامنهپروژه .ه استکرد

افزایش اما از سوی دیگر  (.Allan., 2003) سدها و انتقال آب تا مدیریت جامع منابع آب را در برگرفتند

های مختلف انتقال آب با هدف جبران کسری آب در مناطق مختلف جمعيت، موجب شده است پروژه

وع اجرای کننده، دليل اوليه و اساسی برای شری دریافتآب در حوضه جهان صورت بگيرد و کمبود

 .(Boddu et al., 2011)باشد های انتقال آب پروژه

در این . ای آب عبارت از انتقال فيزیکی آب از یک حوضه آبریز به حوضه دیگر استانتقال بين حوضه

اگرچه قدمت  .آورددهد و حوضه دیگر آب به دست میجابه جایی، یک حوضه آبریز آب از دست می

بيشتر  کنونسال پيش تا ۰۲۲گردد ولی ضرورت طرح این موضوع از می برانتقال آب به صدها سال پيش 

های بين المللی با هدف بررسی و شناسایی ها، سمينارها و همایشاحساس شده است و اجرای کارگاه

در  ۲۹۹۰ای در ایالت نوادا در آمریکا در سال ای همچون همایش بين حرفهمسائل انتقال بين حوضه

های عظيم انتقال آب در هاوج طراحی و اجرای پروژ .(Motiee, 2000)این موضوع است پاریس تأکيدی بر 
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ميالدی  ۲۹۹۲گردد و به گفته وایت، دهه می باز ۲۹۹۲و  ۲۹۹۲های کشورهای صنعتی و پيشرفته به دهه

دهد بررسی پيشينه پژوهش نشان می .(White, 1997)نقطه عطفی در مدیریت منابع آب جهان بوده است

، اثرات منفی و زیستیمحيطفرهنگی، اقتصادی و  -امنيتی، اجتماعی  -ه در ابعاد مختلف سياسی ک

انتقال بين  زیستیمحيطتوان مشاهده نمود. در نگاه اول، پيامدهای مثبت ناشی از انتقال آب را می

بخش از ای آب، موضوعی بسيار آشکار است و غالب موافقان و منتقدان انتقال آب، روی این حوضه

ای آب به پيامدهای منفی این پيامدهای انتقال آب، تمرکز بيشتری می نمایند. منتقدان انتقال بين حوضه

های های آباقدام چون برهم خوردن اکوسيستم رودخانه، خشک شدن چشمه ها، قنوات و تحليل سفره

مخالفان این به عبارت دیگر  .(Fenga et al., 2007) نمایندتأکيد می زایی و تغيير اقليمزیرزمينی، بيابان

کنند که اقدام، به موضوع انتقال آب به عنوان چالش و مسئله بزرگ اقتصادی برای حوضه مبدأ نگاه می

های سنگين ملموس و غير ملموس برای اجرای طرح انتقال، کاهش پيامدهای منفی متعددی چون هزینه

سته به کشاورزی، افزایش قيمت آب مصرفی و سود بخش کشاورزی، توقف توليد در صنایع کوچک واب

در کنار پيامدهای (. Cox, 1999; Knapp et al., 2003) کاهش ارزش زمين  را با خود به همراه خواهد داشت

امنيتی احتمالی ناشی  -های سياسیتوان از چالشناشی از انتقال آب نمی زیستیمحيطمهم اقتصادی و 

های قومی بين حوضه مبدأ و مقصد، ایجاد اندیشه شورش و استقالل شاز این انتقال آب چون ایجاد تن

طلبی در صورت احساس بی عدالتی اجتماعی و امکان شکایت کشور همجوار به مجامع بين المللی غفلت 

نشينی و بيکاری روستایيان و عشایر ساکن کنار رودخانه، به وجود آمدن مناقشات همچنين حاشيه. نمود

حوضه مبدأ، ایجاد حس تبعيض و رقابت در بين ساکنين حوضه مبدأ از دیگر سو نتایج آبی بين ساکنين 

 .(Cox, 1999)مورد انتظار ناشی از این اقدام است 

ای در ابعاد مختلف های انتقال آب بين حوضهاز بررسی سوابق پژوهشی و مطالعات موجود در زمينه طرح

ها در کشورهای حتی معيارهای ارزیابی این گونه پروژهمبانی و  ،هابندی نمود که شاخصتوان جمعمی

نماید. بر همين می ها را دچار چالشسازی پروژهمناطق مختلف جهان بسيار متنوع بوده و بعضأ تصميم

 ،، اقتصادیزیستیمحيطای در ابعاد مختلف های انتقال آب بين حوضهاساس بررسی دقيق طرح

فی و مثبتی را به همراه داشته است که در این تحقيق سعی سياسی اثرات منو فرهنگی  ،اجتماعی

را   رودخانه ارس به دریاچه اورميه در دشت مغان ایحوضه بين آب انتقال طرح پيامدهاینمودیم 

 مایم. نبندی تاولوی تاپسيسدهی و مدل وزن اِنتروپیشناسایی و با تکنيک 
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 روش تحقيق
 هامواد و روش

 تا دوالو نزدیکی از و گيردمی سرچشمه ترکيه کشور در ارزروم، جنوب در برکه رهزا ارتفاعات از ود ارسر

 غرب از حرکت با و است کيلومتر ۲۲۹۰ به نزدیک رودخانه این طول. دارد جریان ایران مرز در دونی قره

 در نهرودخا نقطه ترینعریض .گذردشرقی می آذربایجان و غربیآذربایجان اردبيل، هایاستان از شرق، به

متر  چهار از بيش به آن عمق و متر ۰۲۲ از بيش به رود پهنای آن در که دارد قرار جلفا شهر نزدیکی

 ترینطوالنی انعنو بهارس  زیمر خانهرود. است آب پر سال فصول تمام در دائمی رودخانه این. رسدمی

کشاورزی، شرب و نيز  تامين آب در مهمی ربسيا نقش انیرا زیمر یهاخانهرود ترینآبپراز  یکیو 

آب  دکمبو با بيلارد نستاا یهاشتد ،حاضر لحادر  ماا .دارد بيلارد نستاا دیقتصاـ ا سياسی توسعه

رود ارس و نيز سهم کم کند. با توجه به کم آبی می تهدیدآن را  بیآ کم خطر هیندآو در دهبو جهامو

پذیری این استان بخصوص دشت مغان را نااستان اردبيل از حقآبه رود ارس مشکالت و خطرات جبران

 کند.تهدید می

 
 مسیر انتقال آب از رود ارس به دریاچه ارومیه )1(شكل 

 
 (انتقال آب از رود ارس به دریاچه اروميهها )پيامدهای شناسایی و انتخاب معيارها، شاخص  

و عوامل ها شاخصو  ادر این مطالعه به منظور دستيابی به اهداف تحقيق، مجموعه مناسبی از معياره

با استفاده رودخانه ارس به دریاچه اورميه در دشت مغان ای های انتقال آب بين حوضهتاثيرگذار بر طرح
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در قالب پرسشنامه تهيه گردید و سپس به منظور تعيين درجه مقاالت ای و رجوع به از تحقيقات کتابخانه

سياسی و امتيازدهی آنها،  -اجتماعی و محيطی، اقتصادیهای زیستاهميت معيارها و شاخص

، منابع زیستاز جمله  محيط آبنفر متخصصين مرتبط با حوزه  0۲متشکل از  یها بين گروهپرسشنامه

توزیع گردید. از آنها خواسته شد با توجه به دیدگاه، تخصص و تجارب خود به  طبيعی و جهاد کشاورزی

با تعيين یکی از پنج درجه  ایحوضههای انتقال آب بينطرح( های پرسشنامهسوال) هر کدام از پيامدها

( و در صورت وجود پيامد جدید به ليست اضافه نمایند ۲اهميت )مقياس ليکرت( امتياز دهند )جدول 

(. در این مطالعه روایی پرسشنامه با توجه به نظر متخصصان و کارشناسان ۰۲۲۹)اسلوماسکی و همکاران، 

 آلفای ضریب پایایی تکنيک سنجش پرسشنامه از هایسوال درونی پایداری بررسی منظورتعيين و به

(، پایایی پرسشنامه مورد تأیيد قرار α=58/۲گردید که با توجه به مقدار این ضریب  ) کرونباخ استفاده

 .گرفت
 

 کرتيل اسيمق اساس بر ارهايرمعیز و ارهايمع تي: تعيين درجه اهم۲جدول

۲ ۰ 0 4 8 

 اريبس تياهم ادیز تياهم تيبااهم تياهم کم تياهمیب

 ادیز

 
 ایهای انتقال آب بين حوضهطرحپيامدهای بندی تعيين وزن و اولویت 

گيرنده، چندین معيار را توأم مورد ارزیابی قرار دهد و برای دستيابی به یک هدف، الزم است که تصميم

شود، که گيری چند معياره ناميده میمهای تصميم را بر طبق معيارها بسنجد. چنين فرایندی تصميگزینه

های در نظر شوند، در این پژوهش با توجه به شاخصبه دو دسته چندهدفه و چندشاخصه تقسيم می

های انتروپی به منظور تعيين وزن ای(، تکنيکهای انتقال آب بين حوضه)پيامدهای طرح گرفته شده

 استفاده گردید.ها و دیدگاه  هاپيامدتاپسيس برای اولویت بندی  و از هاپيامد

 تکنيک آنتروپی -

باشد و نشان دهنده این تکنيک یک مفهوم عمده در علوم فيزیکی، علوم اجتماعی و تئوری اطالعات می

عدم اطمينان موجود از محتوای مورد انتظار از یک پيام است. در این مقاله جهت تعيين وزن  ميزان

ای( با های انتقال آب بين حوضهحو پيامدهای طر (سياسی-اعیمحيطی، اقتصادی، اجتمزیست) هادیدگاه
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 jEرمال شده تبدیل نموده و ميزان نگيری را به ماتریس استفاده از تکنيک آنتروپی، ابتدا ماتریس تصميم

( هر یک از jWمحاسبه و در نهایت وزن ) هاپيامد)درجه انحراف( را برای هر یک از  jd)عدم اطمينان( و 

 :شودبيان مینتروپی به صورت روابط زیر اِيين شده است. تکنيک تع هاپيامد

نتروپی، به ازای هر اِبه روش  هاپيامدبرای تعين وزن پيامد  nگزینه و mگيری با در یک ماتریس تصميم

)موسوی و شود به شرح زیر محاسبه میمراحل شود، مشخص می ijrگيری که با عضو ماتریس تصميم

 (:۲0۹۰کاظمی، 

 گيری:  ل ماتریس تصميمتشکي

(۲)  

 

 گيری:سازی ماتریس تصميمنرمال

(۰)      

 محاسبه انتروپی هر پيامد:

(0)  
A.                 ln   K-  = 

 

k شود:به عنوان مقدار ثابت به صورت زیر محاسبه می 

(4)  
          = k 

B.  

k شود که مقدار انتروپی هر پيامد بين صفر و یک باقی بماند.باعث می 

چه ميزان  j(d (کند شاخص مربوطهشود که بيان می)درجه انحراف( محاسبه می jd  در ادامه مقدار

گيری شده دهد .هر چه مقادیر اندازهگيری در اختيار تصميم گيرنده قرار میتصميم اطالعات مفيد برای

های رقيب از نظر آن شاخص تفاوت چندانی با دهنده آنست که گزینهشاخصی به هم نزدیک باشند نشان

 .یکدیگر ندارند
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(8)                                 -1  =   

                                          .باشدها می dj وعتقسيم بر مجم dj هر گردد. در واقع وزن معيار برابر بامحاسبه می wj  سپس مقدار وزن

(۹)                        = 

 

 تاپسيستکنيک    -

 بندی ترجيحاتاولویت تکنيک ها،گزینه در تفکيک باال قدرت بندی دارایاولویت هایاین روش از یکی

های روش شود و ازمی تاپسيس شناخته نام با اختصار به که است آلایده حلراه به شاناساس شباهت بر

گزینه به  mدر این روش گردید.  ارائه یون و هوانگ وسيله به ۲۹5۲سال  است که در چند شاخصه ارزیابی

-بندی میآل رتبهحل ایدهراهها بر اساس شباهت به مورد ارزیابی قرار گرفته و گزینه شاخصn وسيله 

حل ترین فاصله را با راهشوند. اساس این تکنيک بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابی باید کم

 روش این (. اساس۲۹50آل منفی داشته باشد )سئول، حل ایدهراه  آل مثبت و بيشترین فاصله را باایده

 بيشترین و مثبت آلایده حلراه با را فاصله ترینکم ایدب انتخابی گزینه که است استوار مفهوم این بر

   (:۰۲۲۹است )وانگ و چانگ،  زیر ترتيببه روش این مراحل باشد. داشته منفی آلایده حلراه با را فاصله

 مقياس شده(:گيری موجود به یک ماتریس )بی: تبدیل ماتریس تصميم۲گام

(۹)    =  
        

    

 عنوان ورودی به الگوریتم:به wبودن بردار مقياس( وزین با مفروض: ایجاد ماتریس )بی۰گام 

(5)   {n, ……W2, W1W={ W 
  

        

    

C. که طوریبهDN مقياس( و قابل مقایسه شده است و ماتریسی است که امتيازات معيارها در آن )بی

Wn×n طر اصلی آن غيرصفر خواهد بودماتریسی است قطری که فقط عناصر ق     . 

D. حل ایدهنمودن راه: مشخص0گام( آل مثبتA+و راه )حل ایده( آل منفیA-:)  

(۹)  

{(max  | j  J), (min  | j   ) | i 1, 2... m} {  ,  , ..., ,…, } 

E. A - ={(min vi j | j  J ) , (max | j  ) | i  1, 2, ..., m} {  ,  , ..., ,…, } 

F. J= {j= 1, 2... n | j  benefit} 
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G. = {j =1, 2... n | j Cost} 

H. فاصله( فاصله گزینه حاسبه اندازه جدائیم :4گام(  iها با استفاده از روش اقليدسی:آلام با ایده 

 

(۲۲)  

I. 1, 2... m    =; i  0.5 {2()}=     

J. 1, 2... m  =; i  0.5{2(  }=     

K.  

L.  به نزدیکی نسبی : محاس8گامAi  آل:حل ایدهبه راه 

(۲۲)  
 

 

M.  ها: براساس ترتيب نزولی بندی گزینه: رتبه۹گام+cli های موجود از مساله مفروض توان گزینهمی

 بندی نمود.را رتبه

 نتایج و بحث

رمال شده ماتریس، ميزان ننتروپی برای تکميل ماتریس و ميزان نتایج به دست آمده از اجرای تکنيک اِ

(jW( و )وزن پيامدها :jd: ( ،)درجه انحرافjE  به ترتيب در جداول )ارائه شده است.زیر عدم اطمينان 

-جنبه از پيامد )شاخص( را ۰5 پرسشنامه، 0۲ تکميل از استفاده با پژوهش این هاییافته تحليل و تجزیه

رودخانه ارس به ای انتقال آب بين حوضه رحط برای سياسی -اجتماعی اقتصادی و محيطزیستی، های

 چهار پيامد زیستی،محيط پيامد ۲۹ شامل که است نموده شناساییدریاچه اورميه در دشت مغان 

انتقال آب از رود ارس به دریاچه اروميه  ارزیابی پيامد جهت اجتماعی و سياسی پيامد هفت اقتصادی،

با  زیست محيطی جنبه نشان داد که اِنتروپیده از تکنيک دهی پيامدها با استفانتایج وزن است. بوده

و از جنبه ( ۲4۹۹/۲و جنبه اقتصادی با وزن ) ( ۰۹۲۲/۲با وزن ) سياسی -اجتماعیجنبه  ،(8۹۰۰/۲) وزن

 شیپيامد افزاو سياسی از جنبه اجتماعی  ،(۲0۹۰4۹/۲پيامد کاهش آب قابل دسترس ) محيطیزیست

از دست رفتن  شیافزا از جنبه اقتصادی پيامد ،(۲0۹۰۲۰/۲)ی با وزن عاجتما هایعدم توجه به حقابه

به ترتيب بيشترین وزن را در بين سایر (  ۲0۹۰84/۲) و ضرورت واردات غذا با وزن یکشاورز هاینيزم

 .اندپيامدها به خود اختصاص داده



 

6811 

 

 

 

 

 
 یاِنتروپ کيتکن با یاسيس -یاجتماع و یاقتصاد ،یطيمح ستیز یامدهايپ وزن محاسبه( ۰جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 jE jD jW زیست محیطیدیدگاه 

 002700/0 4499/1 -4499/0 در منطقه  یرزمينیز هایسفره آب سطح افت و سطحی هایآب کاهش

 009419/0 4111/1 -4111/0 های ناشی از آب )آلودگی ميکروبی و آلودگی باالی آبهای سطحی(افزایش انتقال بيماری

 002041/0 4191/1 -4191/0 های انحرافیت آب، به علت افزایش فرسایش در مخازن و آبراههافزایش کدورت، کاهش کيفي

 002090/0 4191/1 -4191/0 ایافزایش رسوب گذاری در آبراهه و افزایش رسوبات رودخانه

 009199/0 4209/1 -4209/0 افزایش فرسایش خاک و اختالل در زهکشی طبيعی در مراحل اجرا

 009100/0 4274/1 -4274/0 و تعرقافزایش تبخير 

غذایی، انقراض موجودات و گياهان آبزی اعماق آبها به علت گل آلودگی، کند شدن ها، کاهش منابعکاهش توليدمثل ماهی

 فرآیندهای بيولوژیکی

4109/0- 4109/1 002000/0 

 002010/0 4179/1 -4179/0 کاهش توان توليدی دشت های سيالبی

 009291/0 4911/1 -4911/0 آب در آبراهه به علت کاهش درجه حرارت آبافزایش یخ زدگی 

 002011/0 4192/1 -4192/0 افزایش برداشت آب زیرزمينی و اثرات آن بر گياهان و جانوران منطقه

 002004/0 4190/1 -4190/0 افزایش وقوع خشکسالی های چندساله

 002707/0 4499/1 -4499/0 های بزرگ آبیطبيعی، کاهش ایجاد زیستگاه بومزیستی و زوال زیستافزایش تغيير و تهدید تنوع

 002790/0 4491/1 -4491/0 های آبخيزها و تاالب در پایين دست حوزهافزایش نابودی حيات باتالق

 009909/0 4999/1 -4999/0 های محيط زیستافزایش حق آبه

 002794/0 4490/1 -4490/0 کاهش آب قابل دسترس

 002040/0 4191/1 -4191/0 های زیاد به عمق باال و فرسایش ناشی از آنهایش حفر چاهافزا

 jE jD jW دیدگاه اقتصادی

 002111/0 4110/1 -4110/0 افزایش رکود اقتصاد کشاورزی منطقه به علت خسارات ناشی از کاهش توليد محصوالت کشاورزی

 002799/0 4499/1 -4499/0 اردات غذاهای کشاورزی و ضرورت وافزایش از دست رفتن زمين

 002171/0 4119/1 -4119/0 افزایش انتقال عوامل کار )نيروی کار( و سرمایه 

 009700/0 4047/1 -4047/0 افزایش ارزش زمين 

 jE jD jW سیاسی -اجتماعیدیدگاه 

 002191/0 4409/1 -4409/0 افزایش عدم پایداری در حفظ سطح کشت در استان

 002104/0 4149/1 -4149/0 عدم  ارائه الگوی کشت مناسب در دوران خشکسالی و ترسالیافزایش 

 002199/0 4142/1 -4142/0 افزایش تغيير نوع و الگوی کاربری اراضی

 002140/0 4471/1 -4471/0 گراییی مصرفافزایش شهرنشينی، مهاجرت و توسعه

 002099/0 4190/1 -4190/0 ومی و احساس تبعيض در منطقه افزایش اعتراضات، مناقشات، منازعات، اجتماعی، ق

 002707/0 4471/1 -4471/0 های اجتماعیافزایش عدم توجه به حقابه

 002199/0 4404/1 -4404/0 کاهش مشارکت اجتماعی و سياسی در منطقه و جامعه 
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 های زیستارتباط با هر یک از دیدگاهنتروپی در های اِوزن نهایی به دست آمده از اجرای تکنيک

رودخانه ارس به دریاچه اورميه در ای انتقال آب بين حوضه طرح سياسی-، اقتصادی و اجتماعییمحيط

بيشترین وزن را  یمحيط( ارائه شده است. طبق نتایج این جدول دیدگاه زیست0در جدول )دشت مغان 

به   اقتصادی سياسی و -اجتماعیعد از آن نيز دیدگاه ها به خود اختصاص داد و بدر بين سایر دیدگاه

 .قرار گرفتند های بعدیترتيب بر مبنای وزن دریافتی در اولویت
 

 با تکنيک انتروپی هادیدگاهی وزن محاسبه (0)جدول 

 

 

 

 

 

نهایی و وزن  ذیل در است. شده ارائه (8و  4جداول ) تکنيک تاپسيس در  اجرای از آمده به دست نتایج

 گردید. سياسی ارائه -زیست محيطی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به هر یک از پيامدهای اولویت

 آنها با مدل تاپسيس بندیاولویت نهایی پيامدها و وزن محاسبۀ( 4جدول )

 دیدگاه
jE jD jW 

 8۹۰۰/۲ ۹۰4۹/0۲ -۹۰4۹/۲8 زیست محيطی

 ۲4۹۹/۲ ۹۲۲8/۹ -۹۲۲8/0 اقتصادی

 ۰۹۲۲/۲ ۹0۲4/۲0 -۹0۲4/۹ یاجتماعی و سياس

 هایتاولو ینسب یكینزد زیست محیطیدیدگاه 

 1 88188/3 های زیرزمينی در منطقه کاهش آبهای سطحی و افت سطح آب سفره

 2 83138/3 کاهش آب قابل دسترس

 3 13838/3 های زیاد به عمق باال و فرسایش ناشی از آنهاافزایش حفر چاه

 8 11831/3 بیکاهش توان توليدی دشت های سيال

 3 11113/3 های آبخيزها و تاالب در پایين دست حوزهافزایش نابودی حيات باتالق

 1 13182/3 افزایش برداشت آب زیرزمينی و اثرات آن بر گياهان و جانوران منطقه

غذایی، انقراض موجودات و گياهان آبزی اعماق آبها به علت گل ها، کاهش منابعکاهش توليدمثل ماهی

 آلودگی، کند شدن فرآیندهای بيولوژیکی

32828/3 
8 

 8 38188/3 های بزرگ آبیبوم طبيعی، کاهش ایجاد زیستگاهزیستی و زوال زیستافزایش تغيير و تهدید تنوع

 2 38138/3 های ناشی از آب )آلودگی ميکروبی و آلودگی باالی آبهای سطحی(افزایش انتقال بيماری

 13 31812/3 افزایش تبخير و تعرق

 11 31818/3 های انحرافیافزایش کدورت، کاهش کيفيت آب، به علت افزایش فرسایش در مخازن و آبراهه

 12 33881/3 افزایش رسوب گذاری در آبراهه و افزایش رسوبات رودخانه ای

 13 38813/3 افزایش وقوع خشکسالی های چندساله

 18 33312/3 در مراحل اجراافزایش فرسایش خاک و اختالل در زهکشی طبيعی 

 13 81381/3 افزایش یخ زدگی آب در آبراهه به علت کاهش درجه حرارت آب
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 آنها با مدل تاپسیس بندیاولویت سیاسی و -محیطی، اقتصادی، اجتماییهای زیستنهایی دیدگاه وزن حاسبۀ( م3جدول )

 

 

 

 

 گيری و پيشنهادهانتيجه

های مبدأ و مقصد باشد که باید از تواند منشأ تغييرات زیادی در حوضهای آب میانتقال بين حوضه

، یمحيطبایست با لحاظ نمودن عوامل زیستارزیابی قرار گيرد. این امر می های مختلف مورددیدگاه

ی انتقال آب در صورتی قابل اجرا است که یک پروژهاز اینرو . پذیردصورت  سياسی-اقتصادی و اجتماعی

، اقتصادی و اجتماعی آن قابل توجيه یمحيطپذیری فنی آن تأیيد شده باشد و ارزیابی زیستامکان

ميت فراوان دارد، شناخت ای اههای انتقال آب بين حوضهدر طرح ی کهباشد. لذا، یکی از مسائل مهم

 بندیبندی صحيح و اولویتباشد. لذا، استخراج این پارامترها و دستهها میپيامدهای اثرگذار در این طرح

-های گوناگون زیستآنها بسيار ضروری است. از اینرو، انجام مطالعاتی به منظور تعيين پيامدها از دیدگاه

سنجش ميزان اهميت آنها از دید متخصصان و  همچنين سياسی-، اقتصادی و اجتماعییمحيط

 ۰5تواند به افزایش کيفيت و باالبردن سطح نتایج کمک کند. از این رو، نتایج این پژوهش کارشناسان می

ای انتقال آب بين حوضه طرح برای سياسی-زیستی، اقتصادی و اجتماعیهای محيطپيامد را از دیدگاه

 11 28388/3 های محيط زیستافزایش حق آبه

 هایتاولو ینسب یكینزد دیدگاه اقتصادی

 1 83382/3 افزایش رکود اقتصاد کشاورزی منطقه به علت خسارات ناشی از کاهش توليد محصوالت کشاورزی

 2 12333/3 افزایش انتقال عوامل کار )نيروی کار( و سرمایه 

 3 31181/3 های کشاورزی و ضرورت واردات غذاافزایش از دست رفتن زمين

 8 33328/3 افزایش ارزش زمين 

 هایتاولو ینسب یكینزد سیاسی -اجتماعیدیدگاه 

 1 83838/3 گراییی مصرفافزایش شهرنشينی، مهاجرت و توسعه

 2 11332/3 کاهش مشارکت اجتماعی و سياسی در منطقه و جامعه 

 3 13222/3 افزایش اعتراضات، مناقشات، منازعات، اجتماعی، قومی و احساس تبعيض در منطقه 

 8 18822/3 افزایش تغيير نوع و الگوی کاربری اراضی

 3 12821/3 افزایش عدم ارائه الگوی کشت مناسب در دوران خشکسالی و ترسالی

 1 38333/3 های اجتماعیافزایش عدم توجه به حقابه

 8 31828/3 افزایش عدم پایداری در حفظ سطح کشت در استان

 هااولویت نزدیکی نسبی دیدگاه

 ۲ ۰۹۹4/۹ طیزیست محي

 ۰ ۰۰0۹/۰ سياسی -اجتماعی

 0 4884/4 اقتصادی
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نفر از خبرگان و متخصصين مرتبط با  0۲طبق نظرات ر دشت مغان رودخانه ارس به دریاچه اورميه د

 چهار پيامد محيط زیستی، پيامد ۲۹ که شاملاین زمينه شناسایی نموده است  ينی آب و  متخصصحوزه

است. این  بوده ایبين حوضه آب انتقال ارزیابی پيامد جهت سياسی-اجتماعی پيامد هفت و اقتصادی

رودخانه ارس به ای آب بين حوضه انتقال طرح است پيامدهای محيط زیستینتيجه بيانگر این مطلب 

دریاچه اورميه در دشت مغان بيشتر از سایر پيامدها است و ما باید در اجرای طرح به این پيامدها توجه 

 بيشتری نمایم. 

ظر متخصصان و نتروپی بر اساس نی وزن پيامدها با تکنيک اِبا توجه به نتایج به دست آمده از محاسبه

ای انتقال آب بين حوضه نظران، بين سه دیدگاه پيشنهاد شده برای بررسی پيامدهای طرحصاحب

بيشترین وزن را  (8۹۰۰/۲) با وزن محيطیزیست، دیدگاه رودخانه ارس به دریاچه اورميه در دشت مغان 

 بندیاولویت جینتان پژوهش همچنين در ای .(۰)جدول ها به خود اختصاص داده استدر بين سایر دیدگاه

سياسی و -زیست محيطی، اجتماعی نشان داد که پيامدهایتاپسيس نيز  کتکني از استفاده با هادیدگاه

ای انتقال آب بين حوضه پيامدهای طرح با کسب اولویت اول تا سوم جزء مهمترین بيبه ترت یاقتصاد

های ی بر نتایج موجود، از آنجایی که طرحرودخانه ارس به دریاچه اورميه در دشت مغان است. مبتن

دهد، اغلب در ی مبدأ و مقصد را تحت تأثير قرار میای مستقيماً مدیریت حوضهحوضهانتقال آب بين

ی مبدأ و زیستی در یکی از دو حوضهمحيطاقتصادی و  -بلندمدت منجر به تضعيف شرایط اجتماعی

ای تنها در شرایط اضطرار و عدم حوضهانتقال آب بينی شود. بر همين اساس اجرای پروژهمقصد می

های جانبه و پتانسيلحل جایگزین و تنها در صورت ضرورت تأمين آب شرب با شناخت همهوجود راه

-اجتماعیو  زیستیمحيطارزیابی و  باشد یيد شدهأانتقال آب ت یپذیری فنی پروژهامکانمنطقه و 

ها برای فراهم آوردن آب قابل اجرا نباشد و یا انتقال نين دیگر روشهمچ ،اقتصادی آن قابل توجيه باشد

زیستی، های محيطتنها با رویکرد مدیریت جامع و نظامند، لحاظ جنبه حل باشدای تنها راهحوزهآب بين

گردد از اینرو پيشنهاد می اقتصادی و اجتماعی و نهایتاً در بلندمدت قابليت طرح خواهند داشت.

رودخانه ارس به دریاچه ای انتقال آب بين حوضه طرح یاجتماعی و ، اقتصادزیستیمحيطپيامدهای 

نفعان در هر دو مکان مبدأ و مقصد با استفاده از دیگر از دیدگاه مردم و ذی اورميه در دشت مغان

 .ها به صورت کمی مورد بررسی قرار گيردتکنيک
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