
 

 نیروگاه برق آبینشریه علمی پژوهشی سد و 

 6931 پاییز/  دهمسال چهارم / شماره چهار

Journal of Dam and Hydroelectric PowerPlant 

4th Year / No. 14 / December 2017 

 

 61/9/31  :پذیرشتاریخ                                                                                     66/61/39 :دریافت تاریخ 

چند شاخصه  گیریتصمیمبا استفاده از روش  سازیسد هایپروژه زیستیمحیط سكیر یابیارز

 ایران( -مطالعه موردی: سد آزاد در استان کردستان) تلفیقی

 6سعید ملماسی *

 1 زهرا اهلل داد

 

 چکیده

 

ی منطقه زیستمحیطبر پارامترهای  اثرات جدی را برداریبهرهسدسازی طی مراحل احداث و  هایپروژه

چند شاخصه تلفیقی جهت ارزیابی  گیریتصمیم هایروش کارگیریبه. هدف این مقاله نمایندمیوارد 

در  .استبر روی رودخانه کوماسی  سد آزاداز پروژه  برداریبهرهی در مراحل احداث و زیستمحیطریسک 

 ایجادکنندهدلفی و نظر کارشناسان خبره در این زمینه، عوامل  تحقیق ابتدا با استفاده از پرسشنامه این

سد آزاد شناسایی شدند. برای هرکدام از  برداریبهرهفاز ساختمانی و فاز  هایفعالیتناشی از  هایریسک

وزن دهی  آنتروپیکه با استفاده از روش این عوامل سه معیار اهمیت، شدت و احتمال وقوع تعریف گردید 

 هایروشاز سری  ELECTREو  TOPSIS,HAWاز سه روش  هاریسک بندیاولویت. جهت اندشده

 ترینمهمکه  دهدمیچند شاخصه استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان  گیریتصمیم

آلودگی آب رودخانه کوماسی، کاهش  ناشی از این طرح آلودگی خاک، تخریب پوشش گیاهی، هایریسک

راهکارهای  درنهایت. باشدمیسد  دستپایینشدید مواد آلی و بار مغذی در جریان رودخانه کوماسی در 

 مدیریتی جهت کاهش ریسک ارائه گردیده است.
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 :مقدمه

تقاضای جهانی برای آب جهت رفع نیازهای کشاورزی، شرب 

برای احداث سدها  هاییریزیطرحو  وسازساختو ... سبب 

 همکارانو  2شیال، (2112) همکاران و 1پترام شده است

 زیستمحیط اگر مطالعه صحیح درباره عناصر. (2112)

منجر به آسیب شدید و اغلب ، صورت نپذیرد درستیبهمنطقه 

زیاد  هایهزینه منطقه و صرف زیستمحیطبه  ناپذیریجبران

 همکارانو  4کاستلو ،(2112) همکارانو  3هس شودمی

 هایارزیابینتایج و  (2112) همکاران و 2شیال ،(2113)

ساخت سدها همیشه  .گرددمی روروبهبا مشکل صورت گرفته 

و  2جوزی نمایدمیتحمیل  زیستمحیطی را بر هایریسك

در کشورهای  یزیستمحیط از مسائل مهم (1311) مالمیر

شیرین و از بین رفتن حیات  هایآبآلودگی  توسعهدرحال

در احداث  فاز ساختمانی هایفعالیتناشی از  آبزیان

 ،(2114) همکارانو  2گوهر است سدسازی هایپروژه

 هایتکنیكاخیر،  هایسالدر  (.2112) همکارانو  2کلمنت

ابزارهای  توانندمیکه  اندکردهریسك ثابت  وتحلیلتجزیه

در ی سدها باشند. زیستمحیطکاربردی جهت مدیریت ریسك 

ریاضی،  سازیمدلعوامل  هاروند بررسی و احداث سد

، المللیبینمربوط به مجامع ی زیستمحیط هایدستورالعمل

مدیریت  هایمدلایمنی و طراحی و ارائه  هایدستورالعمل

اخیر  هایپیشرفت. باشندمیمعیاره دخیل گیری چندتصمیم

 هایتکنیكاز  محاسباتی توسعه باالتری هایروشدر 

 تأکیدمورد را ریسك، ارزیابی و مدیریت ریسك  وتحلیلتجزیه

 در فرآیند سدسازی قرار داده است گیرندهتصمیممدیران 

 .(2112) همکاران و 1آندریو، (2112) همکارانو  8ایگناسیو

و سایر  کشور مادر  شدهانجامبیشتر مطالعات  تاکنون

ایمنی  هایجنبه پیراموندرباره ساخت سد،  کشورهای جهان،

ی زیستمحیط هایریسكارزیابی  مسائلکمتر به  و بوده هاآن

                                                           
1. Petheram 

2.Sheila 

3. Hess 

Castello 4. 

5. Jozi 

6. Goher 

7. Clement 

8. Ignacio 

9. Andreev 

10. Rezayan 
 

 

 

 یجوز و 11رضایاناست  شده پرداخته سدسازی هایپروژهدر 

(1311.) 

 هاییسكر 1312و همکاران در سال  11پورمحمدی

با  برداریبهرهراه جایگزین سد گتوند علیا در فاز  زیستیمحیط

را ارزیابی نمودند و برای شناسایی  تاپسیس استفاده از روش

موجود در منطقه از روش دلفی استفاده نمودند.  هایریسك

تحقیقی در ارتباط با  1312در سال  و فرامرزپور 12شهرکی

با استفاده از روش دلفی و  سدسازی هایپروژهارزیابی ریسك 

نشان داد که با  شدهاشارهنتایج تحقیق  .انجام دادند تاپسیس

معیارها، محاسبه وزن نسبی هر معیار و ارزیابی  بندیاولویت

ترین پروژه را ریسكتوان کممی یراحتبهپارامترهای ریسك، 

 نمود.یی انتخاب و اجرا

با عنوان ارزیابی  یامقاله 1313و فتایی در سال  13قاسم پور

 اخت وی سد عمارت در مراحل سزیستمحیطریسك 

ارائه نمودند. در این مقاله  14FMEAبا استفاده از  برداریبهره

 همچنین و یزیستمحیط هایریسك انواع شناسایی ارزیابی و

 سد زیستمحیط بر هاآن وقوع احتمال و پیامدها تخمین

پذیرفت. رحیمی  انجام FMEA روش از استفاده با عمارت

در مقاله خود به بررسی  1312رحیمی در سال  و 12شهید

 زیستیمحیط هایچالشاحداث سدها و  زیستیمحیطاثرات 

راهکارهای مناسب جهت کاهش  درنهایتموجود پرداخته و 

 است. دادهارائه را اثرات 

ارزیابی  هایروش 1312و همکاران در سال  12محمودیان

و روش ارزیابی  ریسك در ایمنی سدها را موردبررسی قرار دادند

کمیته ملی سدهای بزرگ استرالیا بر اساس دستورالعمل 

 تشریح شده است.

بررسی ایمنی  منظوربه سدارزیابی ریسك شکست در این مقاله 

صورت گرفته است که احتمال  باالدستدر  سد گلستان

و  شدهمحاسبهدرخت رویداد با استفاده از  شکست سد گلستان

از شکست از طریق روش  سیل ناشی تعداد تلفات جانی به علت

از  درنهایت رایج در اداره اصالح اراضی آمریکا تخمین زده شد.

                                                           
 

11. Pourmohammadi 

12. Shahraki 

13. Ghasem pour 

14. FMEA Failure Modes & Effects Analysis 

15. Rahimi shahid 

16. Mahmoudian 
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راهکارهای  ،بدست آمده شکست سد گلستان هایریسكطریق 

 است. شدهارائهکاهشی 

در مقاله خود جهت ارزیابی  1312و عباس نژاد در سال  1زنگی

زیستی سد صفا رود بر شهرستان جیرفت از روش اثرات محیط

استفاده نموده و درمجموع اثرات منفی احداث سد  2یستلچك

شیمیایی،  -های فیزیك دست در محیطبر مناطق پایین

 بیشتر از اثرات مثبت اجتماعی-طبیعی(، اقتصادی) یولوژیکیب

بوده است و درنهایت با راهکارهای مناسب ازجمله تنظیم 

توان اثرات احداث جریان رودخانه و کشت محصوالت دیمی می

 سد را کاهش داد.
ای با عنوان مقاله 2114و همکاران در سال  3کریبك بوهادان

زیستی پراکنش ذرات معلق ناشی از ارزیابی ریسك محیط

ی خاک با استفاده از سدهای باطله و تأثیر آن بر آلودگ

ها و سازیسازی پرداخت. ارزیابی ریسك باتوجه به مدلمدل

میزان پراکنش این ذرات در جهت باد غالب منطقه و تأثیر آن 

دهد که در فصل تابستان بر قسمت بر خاک و هوا نشان می

 شرقی و شمال شرقی منطقه نامبیا بیشترین اثرات را وارد

ی مدیریتی، کاهش استفاده از سازد. ازجمله راهکارهامی

 عناصری است که خاصیت تجمعی دارند.

ای با عنوان ارزیابی مقاله 2112در سال  4تینگسانچالی و تانمانه

در تایلند ارائه نمودند.  2ایمنی هیدرولوژی سد ماع اسرای

ارزیابی ایمنی سد از نظر هیدرولوژیکی با بررسی حداکثر بارش، 

خیزی در این حوضه با استفاده از لجایی آب و سیمیزان جابه

شده است. نتایج یطراح HMS-HEC2های آماری و مدل روش

دهد سازی نشان میحاصل از مطالعات مسیریابی سیل و مدل

دهد و دست سد را تحت تأثیر قرار میکه سیل، دشت پایین

درنهایت برای مدیریت ایمنی سد اقدامات کنترل سیل پیشنهاد 

 شده است.

ای با عنوان مقایسه مقاله 2112همکاران در سال  و 2اسکالسکی

آب سد راک جزیره واشنگتن با استانداردها برای بقای آبزیان 

موجود در آن ارائه نمودند. در این مقاله حداقل استاندارد بقا 

 برای ماهی کپور بررسی شده است.

مدیران  هایریزیطرحنتایج نشان داده است که همکاری و 

خصص آب و زیست شناسان ماهیان توانسته استاندارد را با مت

                                                           
1. Zangi 

2. Check List 

3. Kribek Bohadan 

4. Tingsanchali,T & Tanmanee.S 

5. Maaeasrai 

6. HEC-HMS Hydrologic Engineering Center- Hydrologic 

Modeling System 

7. John R. Skalski 

 

 رار دهداستانداردهای موجود مقایسه و در سطح قابل قبولی ق

ی برای همه مشخطراهکارهای مدیریتی این است که یك 

 ها سد بسازند، ارائه شود.یی که قصد دارند بر رودخانههاسازمان

گیری چند تصمیمهای کارگیری روشهدف از این مقاله به

( TOPSIS11 و HAW8 ،ELECTRE9شاخصه تلفیقی )

زیستی در مراحل احداث و جهت بررسی ارزیابی ریسك محیط

و باتوجه به نتایج برداری از پروژه سد آزاد کوماسی است بهره

بندی به ارائه راهکارهای مدیریتی جهت اولویت بدست آمده از

 .ها پرداخته شده استکاهش ریسك

 ها:روش مواد و

 معرفی منطقه موردمطالعه:

 2/121ای با هسته رسی است که با ارتفاع ریزهسد آزاد از نوع سنگ

 32 متر بر روی رودخانه کوماسی در فاصله 211متر و طول تاج 

کیلومتری در جنوب  31کیلومتری در غرب شهر سنندج و در فاصله 

شرقی شهر مریوان در استان کردستان ایران، واقع شده است. 

طول شرقی  42، ْ 32، 22َساختگاه این سد با مختصات جغرافیایی ً

متری از سطح دریا  2/1322عرض شمالی در ارتفاع  32، 11ْ، 21َو ً

 .((1))شکل  است قرارگرفته

  

                                                           
8. Hierarchical Additive Weighting HAW 

9. ELECTRE Elimination et and Choice Translating to reality 

10. TOPSIS Technique for Order-Preference by Similarity to 

Ideal Solution (TOPSIS) 

 

 

 

 

 

 کاربری اراضی در محدوده موقعیت سد آزاد کردستان :(1) شکل
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میلیون مترمکعب  2/328تنظیم ساالنه حدود ساخت این سد، 

های تأمین حقابه نیزه کرخه و ضآب جهت انتقال به حو

خواهد را در پی سد  دستپایین زیستیمحیطکشاورزی و 

فیزیکی، رودخانه کوماسی یك  زیستمحیطاز دیدگاه  .داشت

. آبدهی استکیلومتر طول تا محل احداث سد  21رود دائمی با 

بر ثانیه  مترمکعب 11/11حدود  متوسط ساالنه این رودخانه

 مترمیلی 211ارندگی ساالنه حوزه بیش از ب و برآورد شده

، نگونه گو شامل مطالعاتی محدوده پوشش گیاهی غالب .است

شامل پستانداران آن  وحشحیات. باشدمیکوهی  بادام و بلوط

 ،سنجاب ایرانیو  ارمنی همچون قوچ و میش بااهمیت

 از هاییگونه، ی ایرانیاز خزندگان مانند جکو هاییگونه

 ،کپورماهیاناز  هاییگونه و جیجاق، دارکوب همچون پرندگان

 دهندهتشکیلاجزای اصلی  ماهیانسگ ومارماهیان 

 دیدگاه از .باشندمی منطقه مطالعاتیبیولوژیك  زیستمحیط

در محدوده  روستا نیز چهاراقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 منطقهاقتصادی  هایفعالیت. اندشدهواقع مخزن و محور سد

 مراحل .استکشاورزی و دامداری  عمده شامل باغداری، طوربه

در سه بخش شامل  ریسك در این مقاله، ارزیابی و مدیریت

 زیر شکل شناسایی ریسك، ارزیابی و مدیریت ریسك مطابق

 صورت گرفته است.

 سكیر ییشناسا

 هایفعالیتی ناشی از زیستمحیط هایریسك شناسایی جهت

 ایجادکننده عوامل ،از سد آزاد برداریبهرهو  فاز ساختمانی

 .دیگرد تعیین 1یدلف روش به پرسشنامه از با استفاده ریسك

 نشانه 1 عدد که بوده 2 تا 1 از پرسشنامه این امتیازدهی معیار

 اساس بر و ادیز اریبس تیاهم نشانه 2 عدد و کم اریبس تیاهم

 امتیازدهیبه  خبرگان گروهاست و  شدهتعیین 2لیکرت شاخص

، استی زیستمحیط سكیر عوامل که شامل گزینه 22

 عامل ریسك عنوانبه نهیگز 12 ،نهیگز 22 نیب از. اندپرداخته

 بدست آمده منجر به ایجاد هایبررسیکه طبق  دیگرد انتخاب

 ی خواهد شد.زیستمحیطریسك  12

 ارزیابی ریسك 

 سه معیار شدهشناسایی هایریسكجهت ارزیابی در این مرحله 

. الزم به شدت، احتمال وقوع و اهمیت ریسك تعریف گردید

                                                           
1..Delphi 
2. Likret 

 محاسبه و اولویت بندی ریسك   

تخمین اهمیت ریسك بر  

 اساس روش لئوپولد

 

 هاو روش روش الکتر

 

  میانگین رتبه ها اولویت بندی ریسك های نهایی با استفاده از

 تاپسیس روش

شناسایی عوامل ایجاد  

کننده ریسك با استفاده  

 از دلفی

راهکارهای اجرایی جهت  

 کاهش ریسك  

تخمین شدت ریسك بر  

   FMEAاساس 

تخمین احتمال ریسك بر اساس  

 آنالیز مقدماتی خطرروش 

 مدیریت ریسك شناسایی ریسك

 

 ارزیابی ریسك  

مدیریت ریسك زیست محیطی سد  

 آزاد
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مذکور به شرح زیر  معیارامتیازدهی به سه  ذکر است که اساس

 :است

 دارد، مدنظر را ریسك بزرگی و میزان که ریسك شدت -الف 

 11 تا 1 از شکست عوامل وتحلیلتجزیه روش مقیاس اساس بر

 نشانگر 11 عدد و شدت ناچیز نشانگر 1 عدد .است شدهتعیین

 .باشدمی ریسك شدت بیشترین

 وقوع به امکان دهندهنشان که ریسك وقوع احتمال -ب

 اساس بر ،است معین زمانی دوره یك در خطر یك پیوستن

 2 تا 1 از خطر مقدماتی آنالیز روش مقیاس منابع

 عدد و وقوع احتمال کمترین نشانگر 1 عدد که شدهبندیدرجه

 .است ریسك وقوع احتمال بیشترین نشانگر 2

 و پذیرنده محیط حساسیت دهندهنشان که ریسك اهمیت -ج

 تا 1 از 1لدولئوپ روش اساس بر و است ریسك بودن توجهقابل

 عدد و اهمیت کمترین 1 عدد کهطوریبه شدهبندیدرجه 11

جهت  ترتیباینبه .باشدمی اهمیت بیشترین دهندهنشان 11

و اینکه کدام ریسك نسبت به  شدهشناسایی هایریسك ارزیابی

چند  گیریتصمیم روشاز سه  است ترمهم هاریسكسایر 

  استفاده گردیده است. الکتر و هاو، تاپسیس شاخصه شامل

از روش  معیارهاهریك از  هایوزنهمچنین جهت تعیین 

جهت  .(1313، 2)مومنی استفاده گردیده است آنتروپی

 از روشی زیستمحیط هایریسك احدو بندیرتبهدستیابی به 

 هایریسكاستفاده شده است و براساس آن  هارتبهمیانگین 

 هایروشدر ادامه جزئیات بیشتر از . گرددمیاحتمالی تعیین 

 است. شدهارائهبکار رفته 

 استفاده باسد آزاد  زیستیمحیط هایریسكوزن دهی 

 :3نتروپیآاز روش 

در این قسمت ابتدا توضیح مختصری در ارتباط با پارامترها 

داده شده است و در ادامه آن به روابط مربوط به این پارامترها 

در نظریه اطالعات، معیار عدم  آنتروپیاشاره گردیده است. 

 بیان   𝑝𝑖𝑗اطمینان است که با توزیع احتمال مشخص پارامتر

 رابطه کندمیاین مقادیر را محاسبه  jوiکه به ازای د گردمی

 در 4، توسط شانون( 𝐸𝑖)این عدم اطمینان  یریگاندازه. (1)

                                                           
1. Leopold 

2. Moemeni 

3. Entropy 

4. Shanon 
 

است  مقداری ثابت kکه در آن  شودمینشان داده  (2) رابطه

   بین صفر و یك باشد، اعمال( 𝐸𝑖)و برای اینکه ( 3) رابطه

𝑑𝑗اطمینان محاسبه مقدار عدم  .گرددمی ( 4) وسط رابطهت  

𝑤𝑗 هایوزنمحاسبه گردیده و در مرحله آخر برای محاسبه  از   

   استفاده گردیده است.( 2رابطه)

 با استفاده از معرفی پارامترها: آنتروپیروابط روش 

نرمالیزه شده  صورتبهابتدا محتوای اطالعات در ماتریس،  -1

     در ماتریس هر نمره، =𝑝𝑖𝑗توزیع احتمال .شودمیمحاسبه 

 iگزینه  ضربحاصلو  ماتریس هاییهدرا)  rبی مقیاس شده 

j  𝑟𝑖𝑗ازنظر شاخص  iگزینه، jدر گزینه  مجموع تعداد =

تعداد  𝑟𝑖𝑗 درایه ماتریس ضربحاصل یهاشاخصو  هاینهگز

 . = m هاینهگز

1         )𝑝𝑖𝑗 =
           𝑟𝑖𝑗

∑    𝑟𝑖𝑗
𝑚 
𝑖=1

         ,       ∀𝑖,𝑗    

2- iE  از مجموعهijPمحاسبه ها به ازای هر مشخصه ،      

، = m هاگزینهعداد ت ،=𝐸𝑖اطمینان عدم گیریاندازه. شودمی

  .𝑝𝑖𝑗و =𝐿𝑛𝑝𝑖𝑗 توزیع احتمال ، = k مقدار ثابت

 2)  𝐸𝑖 = −𝑘 ∑ (𝑝𝑖𝑗 . 𝐿𝑛𝑝𝑖𝑗)𝑚
𝑖=1    ,    ∀𝑗                          

 ادیر:مق شودمیمقابل محاسبه  صورتبه kبه طوریکه مقدار  -3

  = k ثابت

    𝐿𝑛𝑚  =تعداد گزینه

3)                                                      𝑘 =
1

𝐿𝑛𝑚
                                                   

از اطالعات بدست آمده،  jdعدم اطمینان یا درجه انحراف  -4

  ، =𝑑𝑗ام است. مقدار عدم اطمینان jبه ازای شاخص 

  .     =𝐸𝑖عدم اطمینان گیریدازهان

 4 )                                          𝑑 = 1 − 𝐸𝑗   ,    ∀𝑗          

موجود  هایشاخصاز  i(w(برای وزن دهی  درنهایت -2

𝑤𝑗هاوزنمحاسبه  گرددمیاستفاده  مقدار عدم اطمینان  ،  = 

𝑑𝑗=، صخشا n =. 
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2   )                               𝑤𝑖 =  
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑗=1

      ,     ∀𝑗         

به روش مجموع  آزاد سد زیستیمحیط هایریسك بندیرتبه

 هاو: شدهبندیردهوزین و 

 هایمدلروش مجموع وزین یك روش جبرانی از سری 

چند معیاره است. بر اساس این روش،  گیریتصمیم

در رابطه با طرح سد آزاد بدین قرار  هاگزینه بندیرتبه

 خواهد بود:

 C ماتریس حاصل از نرمالیزه نمودن ماتریس برابر

اوزان بدست آمده از برابر  Wj. است Pijیا  گیریتصمیم

 هایوزنبا ضرب دو ماتریس  معادل I .باشدمی آنتروپیروش 

 هاریسكموجود رتبه  هایریسكبا درجه ارجحیت  هاگزینه

 .آیدمیبدست 

2 )                                                .I     𝑤 = 𝐶. 𝑊𝑗 

 :تاپسیسبه روش  آزاد سد  زیستیمحیط هایریسك بندیرتبه

 شدهانتخابت که گزینه اصل اساسی در این روش این اس

مثبت و بیشترین فاصله را تا  ایدئالین فاصله را از باید کمتر

 mدر استفاده از روش تاپسیس منفی داشته باشد.  ایدئال

. اساس گیرندمیشاخص، مورد ارزیابی قرار  n وسیلهبهگزینه 

از نقطه  iA گزینه فاصله یك گرفتن درنظراین روش عالوه بر 

 گرفته درنظرمنفی هم  ایدئال، فاصله آن از نقطه ایدئال

 دارای کمترین باید انتخابی . بدان معنی که گزینهشودمی

 دورترین دارای حالیندرعبوده و  ایدئال حلراهفاصله از 

کمی کردن جهت منفی باشد.  ایدئال حلراه از فاصله

 گرددمیاستفاده بی مقیاس سازی  از  𝑁ماتریس تصمیم 

بر مجذور  ،گیریتصمیمهر عنصر ماتریس  کهیطوربه

𝑛𝑖𝑗که شودمیمجموع مربعات عناصر هر ستون تقسیم     

رابطه  است   𝑗شاخص ازنظر،   𝑖مقدار بی مقیاس شده گزینه

   𝑉موزونست آوردن ماتریس بی مقیاس  (.  برای2)

را در ماتریس قطری  𝑁 مقیاس شدهبی ماتریس

  . ((8)طبق رابطه ) شودمیضرب 𝑤  𝑛×𝑛 هاوزن

 بررسی بهترین مقادیر

 مقادیر ترینبزرگمثبت،  هایشاخصبرای  

 مقادیر ترینکوچكمنفی،  هایشاخصبرای 

 بررسی بدترین مقادیر
 مقادیر ترینکوچكمثبت،  هایشاخصبرای 

 مقادیر ترینبزرگمنفی  هایشاخصبرای  

برای بدست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ( 1طبق رابطه )

 ایدئالهر گزینه تا  ،مثبت و منفی فاصله اقلیدسی هایایدئال

𝑆𝑗مثبت
𝑑𝑗منفی  ایدئالو فاصله هر گزینه تا  +

 است طبق  −

(. برای تعیین نزدیکی هر گزینه به 11) و (11) یهارابطه

از تقسیم مقدار که  شودمینشان داده  𝑐𝑙با  ایدئال حلراه

منفی بر جمع همان فاصله  ایدئال حلراه فاصله اقلیدسی با

 رابطه طبق استگزینه بر فاصله مثبت همان گزینه  منفی هر

(12    .) 

 روابط روش تاپسیس با استفاده از معرفی پارامترها:

به یك ماتریس بی مقیاس  گیریتصمیمتبدیل ماتریس  -2

هر . آیدمیشده یا نرمالیزه شده با استفاده از فرمول زیر بدست 

 = jازنظر شاخص iگزینه r بی مقیاس شده در ماتریس نمره

 𝑎𝑖𝑗 ، هاگزینهتعداد m = ،  مقدار بی مقیاس شده گزینه𝑖   ،

  .   =𝑗   𝑛𝑖𝑗شاخص  ازنظر

 2  )                                𝑛𝑖𝑗 =
           𝑎𝑖𝑗

√∑    𝑎𝑖𝑗
𝑚 
𝑖=1

         ,       ∀𝑖,𝑗 

 عنوانبه Wماتریس بی مقیاس وزین با مفروض بودن بردار  -2

 (،V) =ماتریس بی مقیاس موزون .گرددمیورودی ایجاد 

 ماتریس قطری ،𝑁𝐷بی مقیاس شده= یسماتر

 . =𝑤  𝑛×𝑛هاوزن

 8)                                     𝑊 = (𝑤1 
, 𝑤2 , 𝑤𝑗 , … , 𝑤𝑛) 

𝑉 = 𝑁𝐷 . 𝑊𝑛×𝑛  |
𝑉11 … 𝑉1𝑗 … 𝑉1𝑛

𝑉𝑚1 … 𝑉𝑚𝑗 …    𝑉𝑚𝑛   
|  

منفی  ایدئال حلراهمثبت و  ایدئال حلراهمشخص نمودن  -8

 مثبت برای گزینه ایدئال حلراهتعیین  زیر است. صورتبه

𝑉𝑗شاخص ماتریسمقادیر هر  ، بهترین  =+𝐴معادل
+  = 𝑉 ، 

maxمقادیر ترینبزرگ مثبت هایشاخصبرای  𝑉𝑖𝑗|𝑗ɛ𝐽= و

. ˊ𝑚𝑖𝑛𝑉𝑖𝑗|𝑗ɛ𝐽مقدار ترینکوچكمنفی  هایشاخصبرای 

، بدترین   −𝐴 =معادل منفی برای گزینه ایدئال حلراهتعیین 

𝑉𝑗مقادیر هر شاخص ماتریس
−  = 𝑉 ،  هایشاخصبرای 

 هایشاخصبرای  ،=ˊ𝑚𝑖𝑛𝑉𝑖𝑗|𝑗ɛ𝐽مقادیر ترینکوچكمثبت 

maxمقدار ترینبزرگمنفی  𝑉𝑖𝑗|𝑗ɛ𝐽=.  

𝐴– = {(min 𝑉𝑖𝑗|𝑗ɛ𝐽), (𝑚𝑎𝑥𝑉𝑖𝑗|𝑗ɛ𝐽ˊ)|𝑖 = 1,2, … , 𝑚} =

{𝑉1
–
, 𝑉2

–
, … , 𝑉𝑗

–
, … , 𝑉𝑛

–
}   9)                                             

𝐴+ = {(max 𝑉𝑖𝑗|𝑗ɛ𝐽), (𝑚𝑖𝑛𝑉𝑖𝑗|𝑗ɛ𝐽ˊ)|𝑖 = 1,2, … , 𝑚}

= {𝑉1
+, 𝑉2

+, … , 𝑉𝑗
+, … , 𝑉𝑛

+} 
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با  هاایدئالام با  iفاصله گزینه  :محاسبه اندازه فاصله -1

 زیر است. صورتبهاستفاده از روش اقلیدسی 

𝑠𝑖مثبت ایدئالفاصله اقلیدسی هر گزینه از 
ماتریس مقیاس   =+

  (V) =موزون

𝑉𝑗 ماتریس، بهترین مقادیر هر شاخص
+ = 𝑉  

𝑠𝑖منفی ایدئالفاصله اقلیدسی هر گزینه از 
−=  

 (V) =ماتریس بی مقیاس موزون

𝑉𝑗 ماتریس بدترین مقادیر هر شاخص
− = 𝑉 . 

11)                     𝑠𝑖
+ = √∑ (𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗

+)𝑛
𝑗=1

2
    𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

11)                     si
–

= √∑ (Vij − Vj
–
)n

j=1

2

    i = 1,2, … , m    

 صورتبها ر ایدئال حلراهبه  iAمحاسبه نزدیکی نسبی   -11

  .شودمیزیر نمایش داده 

12)                                 𝐶𝑙+ =
𝑆𝑖

–

𝑆
𝑖
–

+𝑆𝑖
+

   0 < 𝐶𝑙 < 1                                             

به روش  آزاد سد زیستیمحیط هایریسك بندیرتبه

 الکتر:

به  لزوماًاست، یعنی  ایرتبهروابط غیر این روش اساس 

، بلکه ممکن است شودمیمنتهی ن هاگزینه بندیرتبه

، یك روش قوی از میان الکترروش . یی را حذف کندهاگزینه

چند معیاره است که توانایی  گیریتصمیم هایروش

را  هایرسیستمزسطح باال و  هایسیستمپیچیده و  سازیمدل

برای بررسی معیارهای مجزا از هر دو ماهیت  اجراقابلدارد و 

را فراهم  هاگزینهکمی و کیفی است و ترتیب دهی کاملی از 

که به شرح زیر  گیردمیگام انجام  8این روش طی  کندمی

 است:

بی مقیاس  گیریتصمیمدر این مرحله مقادیر ماتریس  :اول گام

مانند روش  ؛شودمینامیده  Nو ماتریس بی مقیاس  گرددمی

 iگزینهrبی مقیاس شده در ماتریس هر نمرهاست.  تاپسیس

مقیاس بی مقدار، = mهاگزینه، تعداد j =  𝑎𝑖𝑗ازنظر شاخص

 .   =𝑗    𝑛𝑖𝑗، از نظر شاخص  𝑖شده گزینه 

𝑛𝑖𝑗 =
           𝑎𝑖𝑗

√∑    𝑎𝑖𝑗
𝑚 
𝑖=1

       

𝑁 = [𝑛𝑖𝑗] 

، هاشاخصدر این مرحله با استفاده از ماتریس اوزان : دوم گام

تا این مرحله  .آیدمیماتریس بی مقیاس شده موزون به دست 

، است تاپسیسمدل، مانند روش  این در شده کاربردهبهاز روش 

 .گرددمیاما از این مرحله به بعد تفاوت دو روش نمایان 

 (V) =ماتریس بی مقیاس موزون

 =𝑁𝐷ماتریس بی مقیاس شده 

 .𝑤  𝑛×𝑛=هاوزنماتریس قطری 

𝑉 = 𝑁𝐷 . 𝑊𝑛×𝑛  |
𝑉11 … 𝑉1𝑗 … 𝑉1𝑛

𝑉𝑚1 … 𝑉𝑚𝑗 …    𝑉𝑚𝑛    
|  

 هاشاخصنسبت به تمام  هاگزینهمرحله تمام  این در :سوم گام

هماهنگ و  هایماتریسو مجموعه  گیرندمیمورد ارزیابی قرار 

 و kیهاگزینهمجموعه هماهنگ از  .شودمیناهماهنگ تشکیل 

L که باK,LS  ی هایشاخصمشتمل بر کلیه  شودمینشان داده

 هاآنازای  به ، LAبر گزینه kAگزینه  هاآنخواهد بود که در 

مطلوبیت بیشتری داشته باشد. برای یافتن این مطلوبیت باید 

داشتن جنبه مثبت یا  ازنظر گیریتصمیم هایشاخصبه نوع 

منفی توجه شود.
 

 هایشاخصاین مطلوبیت، باید به نوع 

اگر  داشتن جنبه مثبت یا منفی توجه شود. ازنظر، گیریتصمیم

، دارای جنبه مثبت باشد، بر اساس رابطه زیر موردنظرشاخص 

 :آیدمیبدست 

. 𝑆𝑘𝑙 =  ی هاگزینهمجموعه هماهنگ ازkوl ،  

𝑣𝑘𝑗 = شاخص ستون گزینهk 

𝑣𝑙𝑗 =  شاخص سطر گزینهl  و𝑗  = ستون است. دهندهنشان 

𝑆𝑘,𝑙 = {𝑗ǀ𝑣𝑘𝑗 ≥ 𝑣𝑙𝑗  }, 𝑗 = و1 … (n                   13و  

اگر شاخص، دارای جنبه منفی باشد، بر اساس رابطه زیر بدست 

ی هایشاخصنیز شامل  𝐷𝑘,𝑙مجموعه ناهماهنگآمده است. 

مطلوبیت  𝐴𝑙، نسبت به گزینه 𝐴𝑘، گزینه هاآناست که در 

مثبت  هایشاخصکمتری داشته و توسط رابطه زیر برای 

 بدست آمده است. 

𝑆𝑘,𝑙 = {𝑗ǀ𝑣𝑘𝑗 ≤ 𝑣𝑙𝑗  }, 𝑗 = و1 … nو 14)                   

𝐷𝑘,𝑙  = {𝑗ǀ𝑣𝑘𝑗 < 𝑣𝑙𝑗 }, 𝑗 = 1, … , 𝑛 12 )                

 منفی از رابطه زیر بدست آمده است. هایشاخصبرای و 

𝐷𝑘,𝑙  = {𝑗ǀ𝑣𝑘𝑗 > 𝑣𝑙𝑗 }, 𝑗 = 1, … , 𝑛 12 )                  
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در این گام از اطالعات پیش، ماتریس هماهنگ  :چهارمگام 

𝑚بدست آمده است. این ماتریس، یك ماتریس مربع  × 𝑚 

عناصر دیگر این ماتریس نیز بوده که قطر آن، فاقد عنصر است. 

متعلق به مجموعه هماهنگ  هایشاخص هایوزن جمعاز 

= یعنی: ؛شودمیحاصل  𝐼𝑘𝑙اهمیت نسبی  کنندهبیان𝐴𝑘 

   است.  𝐴𝑙نسبت به 

𝐼𝑘𝑙 = ∑𝑤𝑗    ,      𝑗 ∈ 𝐴𝑘,𝑙                                           12)  

مقدار این معیار عددی بین صفر و یك است و هرچه این مقدار 

دارد و بر  𝐴𝑙، برتری بیشتری بر 𝐴𝑘بیانگر آن است کهبیشتر باشد، 

 عکس. 

در این مرحله ماتریس ناهماهنگی محاسبه گردیده  :پنجمگام 

قطر اصلی این  .شودمینشان داده  𝑁𝐼این ماتریس با  است.

ماتریس، عنصری ندارد و سایر عناصر این ماتریس، از ماتریس 

بی مقیاس شده موزون بدست آمده است. این عناصر، با رابطه 

این معیار، نسبت عدم مطلوبیت  زیر محاسبه شده است:

، هاشاخصرا به کل ناهماهنگی در  𝑙و  𝑘مجموعه ناهماهنگ 

 . کندمی گیریاندازه

𝑁𝐼𝑘𝑙 =
𝑀𝑎𝑥|𝑣𝑘𝑗−𝑣𝑙𝑗|,𝑗∈𝐷𝑘,𝑙

𝑀𝑎𝑥|𝑣𝑘𝑗−𝑣𝑙𝑗|,𝑗ا
                                18)  

محاسبه  H مؤثردر این مرحله ماتریس هماهنگ  :ششم گام

. برای ایجاد این ماتریس ابتدا یك حد آستانه تعیین شودمی

یا مساوی آن باشد،  تربزرگ Iعنصر ماتریس  هر اگرو  گردید

و در غیر این  گرفتهمقدار یك به خود  Hدر ماتریس  مؤلفهآن 

 .گیردمیصورت مقدار صفر 

استفاده  I ماتریس( از مقادیر میانگین Īبرای تعیین حد آستانه )

 یعنی: ؛شودمی

𝐼− = ∑𝐼𝐼=1
𝑚 ∑  𝑘=1

𝑚  𝑁𝐼𝑘𝑙 /𝑚(𝑚 − 1)                    11)  

21)                                    :𝐻𝑘𝑙 = 1 ← 𝐼𝑘𝑙  ≥ 𝐼− If 

 𝐻𝑘𝑙 = 0 ← 𝐼𝑘𝑙  < 𝐼−     

 ارجحیت یك گزینه بر دیگری است. دهندهنشاناین ماتریس  

 را بدست مؤثردر این مرحله نیز ماتریس ناهماهنگ  :هفتم گام

مانند ماتریس  شودمینشان داده  Gاین ماتریس که با  آمده و

. حد آستانه برای این ماتریس آیدمیبدست  مؤثرهماهنگ 

 .شودمیزیر محاسبه  صورتبه

𝑁𝐼− = ∑𝐼𝐼=1
𝑚 ∑  𝑘=1

𝑚  𝑁𝐼𝑘𝑙 /𝑚(𝑚 − 1) 21   )             

 :آیدمیعناصر ماتریس نیز به این صورت بدست 

 𝐺𝑘𝑙 = 1 ← 𝑁𝐼𝑘𝑙  < 𝑁𝐼−                                     (22 

 𝐺𝑘𝑙 = 0 ← 𝑁𝐼𝑘𝑙  ≥ 𝑁𝐼−                 

 H مؤثردر این مرحله با ترکیب ماتریس هماهنگ  هشتم: گام

بدست  F مؤثر، ماتریس کلی G مؤثرماتریس ناهماهنگ  و

 زیر است: صورتبه. محاسبه این ماتریس آیدمی

 𝐹𝑘𝑙 = 𝐻𝑘𝑙  × 𝐺𝑘𝑙                                                     23)  

𝐹𝑘𝑙 و lبرای حداقل یك  = 1 

𝐹𝑘𝑙 ها  و lبرای کلیه  = 0 

ترتیب برتری راهکارهای مختلف  دهندهنشان هااین ماتریس

 .استنسبت به یکدیگر 

 ارائه نتایج:

 شدهشناسایی، هافعالیتناشی از  هایریسكدر این مقاله ابتدا 

شدت، از سه معیار  هرکدامکارشناسان و با توجه به نظر 

 شدهارائه امتیازهایگردیده است.  امتیازدهیاحتمال و اهمیت 

با استفاده ریسك  هایبندیاولویتبهتر  هرچهبرای نشان دادن 

 هایروشو با استفاده از وزن دهی  آنتروپیاز روش 

 درواقع. اندشده بندیاولویتچند شاخصه تلفیقی  گیریتصمیم

 براساس سد آزاد در منطقه مطالعاتی شدهشناسایی هایریسك

شامل  که شدهارائه (1)در جدول  هاپرسشنامه از حاصل نتایج

 عنوانبهموجود  هایریسكو کلیه  شدهتعیینریسك  12

. با توجه نشان داده شده است 12Aتا  1A با عالمت و  هاگزینه

 شده، در مرحله بعدی، ارزیابی ریسكهای مشخصریسكبه 

صورت هاو و  الکتر، تاپسیس هایروش طبقزیستی محیط

های آمده، شاخصدستهای بهدر همه ماتریس گرفته که

 ها به ترتیب با عالمتوقوع، شدت و اهمیت ریسكاحتمال 

X2,X1 و X3 گیری و های تصمیمماتریس. اندشدهمشخص

( است.2تا )( 1بندی به شرح جداول )نتایج اولویت

 



 21.........................................................تلفیقی........... شاخصه چند گیریتصمیم روش از استفاده با سدسازی هایپروژه زیستیمحیط ریسك ارزیابی

 

 

 (Nگیری )ماتریس تصمیم های طرحهای ریسكنتایج نهایی تعیین شاخص(: 1) جدول

 

 4 رابطه ، انتروپی روش و ها پرسشنامه اساس بر ها شاخص وزن: (2) جدول

W1 W2 W3 

14342 14432 14212

  

 گزینه ها   شاخص ها

X1 X2 X3 

84/1 18/1 28/1 1A  کاهش کیفیت زیستگاه آبی و از بین رفتن  الرو گونه هایی از خانواده های کپورماهیان، اسبله

 ماهیان جویباری و مار ماهیان آب شیرین در رودخانه کوماسیماهیان، گامبوزیا ماهیان، سگ 

42/3 23/3 84/2 2A  کاهش امنیت زیستگاه جانوران به ویژه پستانداران با ارزشی نظیر قوچ و میش در زیستگاه های

 غرب و جنوب غرب محدوده مطالعاتی

11/2 22/2 21/4 3A  منطقهآلودگی خاک و تخریب پوشش گیاهی 

22/2 23/2 24/2 4A ( افزایش گیاهان آبزی مهاجم غوطه ور در آبSubmerged بویژه نی )  Phragmites 

australis در پایین دست سد 

21/3 41/2 32/2 5A داز بین رفتن روستاهای  پایین دست سد در صورت شکست س 

82/3 21/2 42/4 6A آلودگی آب رودخانه کوماسی 

82/3 23/3 21/2 7A  زیستگاهیقطع ارتباط 

82/2 21/3 21/2 8A شکست سد 

12/3 22/3 21/3 9A  از بین رفتن امنیت زیستگاه پرندگان شکاری نظیر شاهین، عقاب طالیی، دلیجه و حتی کبك در

 دامنه ها و ارتفاعات منطقه

28/3 31/2 21/2 10A کاهش شدید مواد آلی و بار مغذی در جریان رودخانه کوماسی در پایین دست سد 

22/1 12/2 12/2 11A  احتمال گریز و راهیابی خزندگاه بویژه مار های موجود از قبیل  مار سرسیاه، مار پلنگی، مار

قیطانی، افعی سوسن،  گرزه مار و مار های سمی از محدوده مخزن و افزایش تراکم آنها در اطراف 

 مناطق مسکونی

12/1 42/1 38/1 12A  تهدید شرایط زیستگاهی پرندگان آبزی و کنار آبزی نظیر دم جنبانك خاکستریMotacilla 

cinerea دم جنبانك زرد ، Motacilla flava حواصیل خاکستری ،Ardea cinerea  ،

 Cinclus cinclus و زیرآبروک  Egretta garzetta اگرت کوچك 
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 :هاوها بر اساس روش بندی ریسكرتبه
A1>A10>A12>A6>A5>A4>A3>A7>A2>A9>A8>A11 

 

 تاپسیس روش اساس بر هاریسك بندیرتبه نتایج(: 3) جدول

 :تاپسیس روش اساس بر هاریسك بندیرتبه محاسبه

A11>A8>A2>A9>A7>A5>A4>A3>A12>A6>A1>A10 

 الکتر روش از حاصل بندیجمع(: 4) جدول

 

 روش مختلف 3ها با بندی گزینهرتبه (:5) جدول

 

ها نتیجه واحد از بندی گزینهدرنهایت با استفاده از روش رتبه

های بندی هریك از ریسكو الکتر رتبهتاپسیس  و،هاسه روش 

 زیستی عبارت است از:محیط

 
A3>A6>A10>A1=A4>A12>A2=A7>A5>A11>A8=A9 

 هایترین ریسكبندی صورت گرفته بیانگر مهمرتبه 

فاز  زیستی سد آزاد در دو دوره زمانی فاز ساختمانی ومحیط

برداری ازنظر معیارهای احتمال وقوع، شدت و اهمیت بهره

ریسك است که شامل آلودگی خاک و تخریب پوشش گیاهی 

با رتبه  آلودگی آب رودخانه کوماسی، 211/2منطقه با رتبه 

کاهش شدید مواد آلی و بار مغذی در جریان رودخانه ، 333/2

است. پروژه سدسازی با  2با رتبه  دست سدکوماسی در پایین

شود ها انجام میای که در فاز ساختمانی آنهای گستردهفعالیت

سبب گل آلودگی آب رودخانه شده که این امر منجر به آسیب 

مه این روند منجر به از ادا شود.به آبزیان موجود در رودخانه می

بین رفتن آبزیان و موجودات آبزی موجود در رودخانه شده 

334/1 1CL 

212/1 2CL 

318/1 3CL 

422/1 4CL 

444/1 5CL 

311/1 6CL 

242/1 7CL 

222/1 8CL 

282/1 9CL 

332/1 10CL 

812/1 11CL 

313/1 12CL 

 )هاریسك) هاگزینه امتیاز رتبه
1 A9 
4 A11 
3 A2 
2 A7 
1 A4 
1 A1 
1 A6 
1 A3 
1 A5 
1 A10 
1 A12 

 هاگزینه

 گیری چند شاخصههای تصمیمروش

 هارتبه میانگین

 الکتر تاپسیس هاو

1A 1 11 2 333/2 

2A 1 3 2 222/2 

3A 2 8 1 211/2 

4A 2 2 2 333/2 

5A 2 2 1 211/2 

6A 4 11 8 333/2 

7A 8 2 4 222/2 

8A 11 2 2 2 

9A 11 4 1 2 

10A 2 12 1 2 
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پروژه سد  های موجود در فاز ساختمانیازجمله فعالیتاست. 

اشاره  تراشی پوشش گیاهیبرداری و پاکتوان به خاکآزاد می

نمود. توجه به موقعیت قرارگیری سد در منطقه زاگرس در پی 

گونه غالب جنگلی این منطقه درختان بلوط تحت ها این فعالیت

جهت حائز اهمیت است که گیرند. این امر ازآنتأثیر قرار می

ها بسیار قدیمی بوده و قابلیت تکثیر سریع را این جنگل

ها نخواهند داشت؛ به همین دلیل هرگونه آسیب به این جنگل

ی ی اجرایزیست منطقهناپذیری را برای محیطخسارات جبران

 طرح، ایجاد نخواهد نمود.

 از آمده بدست نتایج شباهت و تفاوت بررسی در این قسمت به

شباهت  .شودمی پرداخته تحقیق هایپیشینه با حاضر مقاله

با مقاله حاضر در این  1313مقاله قاسم پور و فتایی در سال 

است که جهت شناسایی، ارزیابی ریسك و تخمین پیامدها از 

و جداول شدت به  شکست وتحلیل عواملتجزیهطریق روش 

انجام رسیده است. تفاوت مقاله کرینك بوهادان و همکاران در 

با مقاله حاضر در این است که ارزیابی ریسك و  2114سال 

های پراکنش ذرات معلق سازیآلودگی خاک با استفاده از مدل

 شده است، اما آلودگی خاک درسدهای باطله بررسی ناشی از

گیری چند شاخصه تلفیقی های تصمیماضر توسط روشمقاله ح

بدست آمده است. شباهت مقاله شهرکی و فرامرزپور در سال 

با مقاله حاضر در این است که ارزیابی ریسك پروژه  1312

سدسازی با استفاده از روش دلفی و تاپسیس به انجام رسیده 

 با 2112است. تفاوت مقاله تینگسانچالی و تاتمانه در سال 

مقاله حاضر در بررسی ارزیابی ایمنی و هیدرولوژی سد با 

زیستی گونه بررسی محیطباشد و هیچمی سازیاستفاده از مدل

دست سد است و فقط سیل دشت پاییندر آن انجام نشده

 ی قرارگرفته است.موردبررس

با مقاله  1312تفاوت مقاله محمودیان و همکاران در سال 

بیشتر جنبه ایمنی، شکست سد و حاضر در این است که 

دست مدنظر بوده است ولی در های آن در مناطق پایینریسك

مقاله حاضر عالوه بر شکست سد و از بین رفتن روستاهای 

های )گونه های وارد بر محیط بیولوژیكدست ریسكپایین

 گیاهی و جانوری( موردبررسی قرار گرفته است.

 گیری:نتیجه

زیساتی  هاای محایط  ورت گرفته ریسكهای صبر اساس بررسی

موجود در محل احداث پروژه سد آزاد کوماسی شاامل آلاودگی   

خاک و تخریب پوشش گیاهی منطقاه، آلاودگی آب رودخاناه و    

کاهش شدید مواد آلی و بار مغذی در جریان رودخانه کوماسای  

 است.دست سد در پایین

 سد آزاد در منطقه زاگرس با توجه به موقعیت قرارگیری

دنبال خواهد داشت. در ایران  تخریب گونه غالب منطقه را به

ترین گونه درختی موجود در غرب ترین و فراوانبلوط مهم

های جنگلی ویژه در منطقه زاگرس است. اکوسیستمکشور، به

با در برگرفتن غنای بیولوژیکی باال از منابع مهم و حیاتی هر 

کشورها دارند.  کشوری بوده و نقش مهمی در توسعه پایدار

کوه زاگرس از شمال ناحیه رویشی زاگرس در امتداد رشته

شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی تا حوالی شهرستان 

شده است. چنانچه از تخریب فیروزآباد در استان فارس واقع

ای نزدیك، مناطق های زاگرس جلوگیری نشود در آیندهجنگل

ای سنگالخی و فاقد پوشش هجنگلی غرب کشور به کوهستان

 تبدیل خواهد شد.

در چنین وضعیتی کاهش تراکم پوشش گیاهی، پایین آمدن 

های گیاهی و جانوری، وقوع سیالب، افزایش سطح تنوع گونه

های ریزگردها و غبارها، کاهش یافتن دمای هوا، وقوع پدیده

های زیرزمینی ذخیره نزوالت جوی که منجر به افت ذخیره آب

 پیوندد.ت، به وقوع میشده اس

آلودگی آب  توان بههای احداث این سد میاز دیگر ریسك

های فاز ساختمانی که اشاره نمود. فعالیت رودخانه کوماسی

 و بچینگگردند شامل ورود پساب منجر به آلودگی می

توجهی رهاسازی حجم قابل ،کوماسی رودخانه به شکنسنگ

احتمال خفگی الرو  که طی آن جریان آب است بهرسوبات 

ها در زیر ها و بچه ماهیان و مدفون شدن تخم آنماهی

 والی وجود دارد.گل

با  کوماسی رودخانه به طرح کارکنان بهداشتی فاضالب ورود

شیمیایی آب  -تنها کیفیت فیزیكنه آلوده ساختن آب رودخانه

اندازد. در بلکه کیفیت بیولوژیکی آن را نیز به مخاطره می

مترمکعب فاضالب روزانه  23احداث طرح، تولید حدود مرحله 

 مورد انتظار است.
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گرم، در صورت تخلیه  42معادل  5BOD 1با احتساب سرانه بار

گرم  18111معادل  BODفاضالب انسانی طرح به رودخانه بار 

و  BODبه رودخانه تحمیل خواهد شد. با تخلیه این میزان 

 3/1به حدود  BODدرنظر گرفتن دبی رودخانه، افزایش غلظت 

گرم بر لیتر خواهد رسید. بدیهی است سایر عوامل آالینده میلی

از قبیل مواد معلق و آلودگی میکروبی نیز در رودخانه افزایش 

 خواهد یافت.

اگرچه حجم فاضالب روزانه در برابر آبدهی روزانه رودخانه 

ب( در بیشتر ایام سال ناچیز است، مترمکع 1121124)حدود 

اما ازآنجاکه تولید بخش عمده فاضالب، در مقاطع زمانی 

کوتاهی از روز )حدود ظهر و زمان اتمام ساعت کاری روزانه( 

تواند باره آن به رودخانه میمورد انتظار است، لذا رهاسازی یك

 موجب کاهش شدید کیفیت آب گردد.

های ترتیب میزان آلودگی آب از حد تحمل برخی از گونهاینبه

ها از بین ویژه الروها فراتر رفته و تعدادی از آنماهی به

 و آبگیری مخزن سد های انحراف آبفعالیتروند.از طرفی، می

 در کوماسی رودخانه جریان در مغذی بار و آلی مواد کاهشبا 

 و شده ژیكاکولو تعادل رفتن بین از سبب سد دستپایین

 .وارد خواهد ساخت آبی هایاکوسیستم بر را هاییآسیب

 گونهیناهای مقاالت با پژوهش حاضر به بررسی با توجه

سازی و ایمنی در تمامی مقاالت به ابعاد مدل که آیدیبرم

زیستی و اند و کمتر به مسائل محیطسدسازی توجه داشته

گیری چند های تصمیمروشها با استفاده از یسكربررسی 

عنوان ابزارهایی در ها بهکارگیری آنشاخصه تلفیقی و به

های زیستی در پروژهگیری مدیریت ریسك محیطتصمیم

 .سدسازی پرداخته شده است

این جنبه جدید بودن پژوهش حاضر را نسبت به مقاالت دیگر و 

 دهد.نشان می

بندی اولویتاز میان سه روش موردبررسی بهترین روش جهت 

زیرا روش  روش تاپسیس است؛ زیستی سدهای محیطریسك

بندی ها را اولویتنماید و آنها را حذف میالکتر ریسك

هاو کند که میزان ارجحیت هرکدام را نشان دهد. روش نمی

ها است که این روش هم روش جمع سلسله مراتبی وزن

کاهش ریسك  دهد. درنهایت راهکارهایبندی انجام نمیاولویت

( 2در جدول ) بندی شدههای اولویتترین ریسكبر اساس مهم

 شده است.ارائه
 

 

                                                           
1. Biochemical oxygen demand 

 آزاد سد زیستیمحیط هایریسك مهمترین کنترل راهکارهای(: 6) جدول

  

 

 

 

 

 

                                                           
2.Septic 

 ریسك سكیر کاهش اقدامات
 هایرویشگاه در گیاهی پوشش احیای -

 هایگونه برتکیه با منطقه جنگلی هایتیپ

 بومی

 شیفرسا کنترل-

آلودگی خاک و 

تخریب پوشش گیاهی 

 منطقه

 هایروغن آوریجمع سیستم کارگیریبه -

 سنگین آالتماشین و تعمیرگاه در سوخته

 مورداستفاده در طرح

 سیستم به سوخت مخازن نمودن مجهز -

 .زهکش

آلودگی آب رودخانه 

 کوماسی

جهات انجاام    بارندگی حداقل با فصول انتخاب -

 سد آزاد. های ساختمانیفعالیت

 ونقال حمال  بارندگی، حداقل با فصول انتخاب -

 صاورت باه  ناه  و شدهبندیبسته صورتبه سیمان

 ایفله

آوری گیار جهات جماع   ایجاد حوضچه رساوب  -

شاکن و  های کارگاه سنگپساب ناشی از فعالیت

 بچینگ.

 پسااب  دفاع  در 2ساپتیك  سیساتم  از استفاده -

کارکنان طارح جهات اجتنااب از تخلیاه آن باه      

 رودخانه کوماسی.

جهت تعیین میزان  ای آب رودخانهپایش دوره -

 های ماهیان رودخانه کوماسیتراکم گونه

هااای پااایش ماهانااه آب توسااط  ارائااه برنامااه -

سیستم مدیریت بهداشات، ایمنای و   کارشناسان 

 زیستمحیط

 

کاهش شدید مواد آلی 

ریان و بار مغذی در ج

رودخانه کوماسی در 

 دست سدپایین
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