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 چکیده:

 متری 7811 و زنجان كیلومتری 721 در واقع مراش روستای نزدیكی در حلب رودخانه روی بر مراش سد

 در مراشسد  زیستیمحیطریسک و ارزیابی  شناسایی ،تحقیقانجام این هدف از  دارد، قرار دندی شهر

 زیستمحیطط یاطالعات مربوط به شرا یو بررس آوریجمعپس از در این مطالعه  است. برداریبهرهو  اجرا

از عوامل  فهرستی ،برداریبهرهو  اجراو فرآیندها در مرحله  هافعالیتتعیین نحوه و  موردمطالعهمنطقه 

ار ، در اختیهاآن بررسی صحتپرسشنامه تهیه و برای  صورتبه یزیستمحیط هایریسکمولد احتمالی 

 .فتگر قرار سد عمرانو  زیستمحیط مرتبط با هایرشتهنخبگان و اساتید در  یک گروه متخصص شامل

 اهمیت هندسی میانگین ،SPSS افزارنرم طریق از ریسک عوامل نهایی شناسایی و نظرات تلفیق جهت

از  حاصل هاییافتهبا استفاده از  شدهداده یازاتامت وتحلیلتجزیه پس ازو گردید  محاسبه ریسک عوامل

 استفاده شدریسک سد مراش  بندیاولویتو  بندیرتبهو  Fuzzy- ANP و Fuzzy-Topsis روشدو 

مربوط به محیط اقتصادی  هایگزینه یسک،عامل ر 73 یناز ب .نهایی سد شناسایی شد هایریسکو 

آتی در هر دو نوع ارزیابی نسبت  هایطرحاجتماعی كه شامل اشتغال و درآمد، عدم مهاجرت و توسعه 

 از آب آلودگی و زیستگاه تخریب پروژه منفی اثرات بین از قرار گرفت و اولویتدر  هاگزینهایر به س

 دارد. قرار اولویت در منفی هایگزینه سایر به نسبت كه است ریسک عوامل ترینمهم
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 مقدمه

 محیطی، بیولوژیكی، بهداشتی،احداث سدهای بزرگ آثار 

اجتماعی و اقتصادی مهمی را در محیط اطراف خود به وجود 

 یهبا توجه به رشد و توسع. (1302نجمانی، ) آورندمی

در ایران لزوم بررسی آثار  ویژهبهسدسازی در جهان 

 نیكبخت) استی سد از اهمیت خاصی برخوردار زیستمحیط

 ،ارزیابی ریسک سد. (1301، مقصودیشاهو حیدری 

 ودشمیتصمیماتی اتخاذ  آن یوسیلهبهفرایندی است كه 

كه از طریق سد ایجاد  هاییاینكه آیا سطح ریسک یهدربار

یاز ن شدهشناسایی هایریسک است یا آیا تحملقابل شودمی

دارند كه از طریق انجام برخی از اقدامات كنترلی كاهش 

 یسکر یابیارز در .(Matalucci Rudolph,2002) یابند

 مختلف هایجنبه تحلیل و سیربر بر ونفزا زیستیمحیط

 تحت یمنطقه زیستمحیط از كامل شناخت ضمن ریسک،

 همچنین و متأثر زیستمحیط حساسیت میزان اثر،

 وتحلیلتجزیه در نیز منطقه زیستیمحیط صخا هایارزش

 شودمی هـگرفت رـنظ در هـمنطق کـیسر ابیـیارز و

(Heller,2006). عنوانبه یزیستمحیط ریسک ارزیابی لذا 

 یلپتانس دارای كه است هاییفعالیت برای قانونی نیاز یک

 باشندمی زیستمحیط یا و انسان سالمت بر تخریب

(Olsen,2001). چندشاخصه هایگیریتصمیم (MADM) 

 انتخاب و برآورد برای راهكاری و مفهومی چارچوب یک

 (LWRMS) و خشكی آبی منابع كنترل هایسیستم

 هایروش ترینمطمئن از یكی TOPSIS روش. باشندمی

 اب. است گیریتصمیمو  سازی تصمیم مدیریتی و علمی

 ترعلمی را هاگیریتصمیم توانمی روش این از استفاده

 و هاداده از در بستری ،گیریتصمیم فرآیند و ساخته

 كه ،ایشبكه تحلیل فرآیند .گیرد قرار ترمنطقی هایخروجی

 به رایب را است یمراتبسلسله تحلیل فرآیند یافتهتوسعه

 معیارها، برای مناسب هایوزن از ایمجموعه دست آوردن

 مفاهیم، از بسیاری (.1301قدسی پور،) كندمی معرفی

 اردمو اكثر در و هستند مبهم و نادقیق هاسیستم و متغیرها

 دمع شرایط در گیریتصمیم و كنترل استنتاج، استدالل،

 در اقدام برای فازی نظریه روازاین ،شودمی انجام اطمینان

 علم از استفاده با. است شدهارائه اطمینان عدم شرایط

 ركا به فازی محیط در مدیریت علم هایروش مدیریت فازی،

 را هاییمدل تواندمیفازی  مدیریت علم. شوندمی گرفته

 اطالعات پردازش توانایی از انسان، نظیر كه نماید طراحی

 علم بنابراین. باشد برخوردار هوشمند صورتبه كیفی

 ییهادادهمدل،  در پذیریانعطاف ایجاد ضمن فازی، مدیریت

 و كرده وارد مدل در را انسانی قضاوت و تجربه دانش، نظیر

فرجی،  و آذر) دهدمی ارائه كامالً كاربردی هاییپاسخ

 راستای كاهش در زیادی پتانسیل TOPSIS روش(. 1301

 فضایی هایگیریتصمیم در دقت بردن باال و زمان و ینههز

 مسائل حل مناسبی برای چارچوب دتوانمی و است دارا را،

اصغر ) گردد محسوب زیستمحیط مدیریت در فضایی

 هایروش از گیریبهره سابقه و ادبیات بر . مروری(1301پور،

 هایپروژه ،دهدمی نشان تحقیق، این در شدهگرفتهكار  به

 روش از استفاده با ریسک ارزیابی قالب در زیادی

FANP,FTOPSIS است رسیده انجام به. 

 ریسک ارزیابی ،1311در سال  شافعی و همكاران

 را FTOPSIS روش از استفاده با علویان سد محیطزیستی

 درجه آوردن به دست برای هاآن. دادند قرار موردمطالعه

 گیریتصمیم روش چندگانه معیارهای معیار، هر اهمیت

 مطالعات بیشتر تاكنون .دادند قرار موردبررسی را فازی

 اب سدها محیطزیستی ریسک ارزیابی پیرامون شدهانجام

 .است بوده AHP هایروش از استفاده

خود با عنوان  یدر مقاله ،1312در سال  و همكاران درویشی

ی سد صیدون خوزستان در زیستمحیطارزیابی ریسک 

گیری تصمیم هایروشمرحله ساختمانی با استفاده از 

عوامل ریسک، از روش دلفی  بندیاولویتجهت  چندشاخصه

ابتدا  نیز یزیستمحیطاستفاده كردند. جهت ارزیابی ریسک 

مهم را  هایریسک (AHP)آنالیز مقدماتی خطر  وشاز ر

ریسک برای بررسی شناخته  1 درمجموعاند و تعیین كرده

 ینب یبندیت، اولوهاآناز ارزیابی  آمدهدستبهشد كه نتایج 

و مجموع  (TOPSIS) تاپسیس هایروشبه كمک  هاآن

 .صورت گرفت (SAW)ساده وزین 

 ارائه به ایمقالهدر  ،1313در سال  مسعودی و زادهقاضی

 ؤثرم عوامل ارزیابی و بندیرتبه شناسایی در جدید مدل یک

 و FTOPSIS هایفن استفاده با بزرگ هایپروژه ریسک بر

FFANP میان نتیجه بررسی نشان داد از پرداختند 

 ترینمهم عنوانبه ریسک 11 شدهشناسایی هایریسک

 هاآن ارزیابی برای چهار راهكار سپس و بندیرتبه هاریسک



 3…………………………………………تلفیقی شاخصه چند گیریتصمیم روش از استفاده با مراش سد زیستیمحیط ریسک ارزیابی

 

 

 افزارنرم صورتبه مدل این تهیه گردید درصورت ارائه

 توسط را آن و نموده اجتناب روش هایاز پیچیدگی توانمی

 اجرا( سدها) بزرگ هایپروژه در معمولی كارشناس یک

 .نمود

ارزیابی به  ایمقالهدر  1312در سل  جوزی و همكاران،

 ی سد گاوی ایالم با استفاده از روشزیستمحیطریسک 

TOPSIS سد گاوی قطع  هایریسک ترینمهمو  پرداختند

 211/1، آلودگی آب با وزن 3112/1ارتباط زیستگاه با وزن 

اول تا سوم  هایرتبه عنوانبه 213/1بر آبزیان با وزن  تأثیرو 

 .معرفی شدند

Irfan Ertugral و Nilsen Karakasoglu  2111در سال 

 فازی TOPSIS و فازی AHP هایروش بین ایمقایسه

 این در. اندرسانده انجام به سدها سنجیمكان سهولت جهت

 قالب در فردی نظرات به توجه كه شدهاشاره چنین مقاله

 گیریتصمیم اصلی مشكل عنوانبه خبرگی نظرات اظهار

 ل،مشك این بر آمدن فائق منظوربه. است مطرح شاخصه چند

 این در. شد پیشنهاد فازی معیاره چند گیریتصمیم متد

 سهولت بر مؤثر معیارهای تعیین از پس مطالعات

 رفع جهت فازی TOPSIS و فازی AHP روش گیریتصمیم

 هب و معرفی روش بهترین عنوانبه شده كار بردهبه مشكل

 است گردیده اشاره روش دو این هایشباهت و هاتفاوت

(Ertugal,& Karakasoglu,2008). 

Chen  وTsao  بازه روش خصوص در 2110در سال 

 تجربی وتحلیلتجزیه و فازی TOPSIS گذاریارزش

 وشر گسترش فعالیت این از هدف و نمودند منتشر ایمقاله

TOPSIS وتحلیلتجزیه جهت فازی بازی مجموعه مبنای بر 

 .است شدهبیان تصمیم

 Yudatama 2111سال  و در Sarno ارزیابی شاخص بلوغ ،

 Fuzzy ازو مدیریت ریسک برای مدیریت آن با استفاده 

AHP و TOPSIS Fuzzyمطالعه موردی بانک : (XYZ .)

منطقی فازی در  هایمدلدر این مطالعه با استفاده از 

سازنده ترجیحات سازمانی نظریه فازی كمک  گیریتصمیم

مفهوم عدم قطعیت مربوط به انسان  گیریاندازهتا در  كندمی

 و شدهمشخصبرای تعیین وزن معیارهای  كه ذهنی است.

TOPSIS  شدهانتخاب هایجایگزین بندیرتبهفازی برای ،

استفاده  Fuzzy AHP دو برنامه كاربردی فازی یعنی

 عنوانبه (XYZ) بانکاین مطالعه از مطالعه موردی  .شودمی

نتایج این تحقیق به دست  .كندمییک هدف تحقیق استفاده 

و برای محاسبه  11111111 تخصصآوردن مهارت و 

 .باشدمی 110.111110 مدیریت ریسک

 ریسک ارزیابی یمقاله در ،2111در سال  همكاران و جوزی 

 اب برداریبهره یمرحله در علیا گتوند سد یزیستمحیط

 فن و خطر مقدماتی آنالیز تلفیقی روش از استفاده

(EFMEA) فاز در سد هایفعالیت شناسایی از پس 

 زآنالی روش از ریسک عوامل شناسایی منظوربه برداریبهره

 هایریسک و كردند استفاده AHP به موسوم خطر مقدماتی

 هایریسک یدسته 1 قالب در آمدهدستبه یزیستمحیط

 و اجتماعی - اقتصادی بیولوژیكی، شیمیایی، - فیزیكی

 بندیطبقه طبیعی و بهداشتی - ایمنی هایریسک فرهنگی،

 مولد عوامل ،هاریسک شناسایی از پس مرحله این در. شد

 انتها در و شدهارزیابی EFMEA روش كمک به ریسک

 .گرفت صورت هاریسک بین بندیاولویت

روژه پ یانمتول یزیستمحیط هایریسک یابیارز طوركلیبه

 تیریمد یدر راستا اثربخش یماتیسازد كه تصمیرا قادر م

. یندمراحل پروژه اتخاذ نما یهها در كلیندهو آال هاریسک

در  مراشسد  زیستیمحیط یسکر یابیارز عههدف از مطال

 هایریسک یابیو ارز بندیاولویت یی،استان زنجان، شناسا

 هایروش یق. استفاده از تلفاستاز آن  یناش زیستیمحیط

FTOPSIS  وFANP بندی و یابی، اولویتارز منظوربه

انتخاب  موردمطالعه سد زیستیمحیط یسکر شناخت عوامل

 .یدگرد

 

نزدیكی  مراش بر روی رودخانه حلب درساختگاه سد 

 1011 وكیلومتری زنجان  121 روستای مراش واقع در

 .1 و 31، 33" جغرافیاییمختصات  دندی با متری شهر

 .دارد عرض شمالی قرار 31و  32،.1"طول شرقی و 

مراكز جمعیتی به محور سد مراش، خائینیک،  تریننزدیک

ی ، مغانلو و بخش دندنصیرآبادزمائین، قره دره، سونتو، ایالو، 

آبادی به ساختگاه سد، روستای مراش  تریننزدیکو  باشدمی

غرب شهر  هایكوه. رودخانه حلب از استو روستای كپز 

دندی در محدوده شمال غربی استان زنجان سرچشمه 

و پس از گذر از شمال غربی زنجان وارد استان  گیردمی

رودخانه حلب از سه  هایسرشاخه. گرددمیآذربایجان غربی 

 دهشتشكیلحلب چای، كاكا و اله لو چای  هاینامرودخانه به 
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پیوندند. خسارت میكه در نزدیكی روستای مراش به هم 

بری زمین، رها، تغییر كاگاهمخزن سد كه شامل سكونت

د خواهد بو تأسیساتو تخریب ابنیه و  هاجادهتغییر مسیر 

. جاده شودمیاستفاده  بلغیرقاكه با اجرای طرح قطع و 

سد شامل روستاهای مزرعه، كوسج  باالدستروستاهای 

كه جاده  گیردمیپایین و كوسج باال داخل مخزن سد قرار 

جایگزین به این روستاها در حال احداث است. در طرح سد 

 بایستمیو  قرارگرفتهمراش روستای مراش، در مخزن سد 

موقعیت جغرافیایی نشانگر ( 1) تصویر تخلیه و جابجا گردد.

 .باشدمیسد 

 

 انگوران و استان زنجان شدهحفاظتسد مراش در منطقه  موقعیت: (1) ریتصو

 

 هاروشمواد و 

مطالعه حاضر از دو بخش كلی شامل شناخت وضع موجود 

بر معیارهای  مؤثرمنطقه و پارامترهای  زیستیمحیط

محیطی،  هایویژگیكه با توجه به  استی زیستمحیط

ی مكانی با هادادهمنطقه و تحلیل  زیستمحیطشناخت 

 ARCGIS افزارنرماستفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی در 

سد و  هایویژگیو با در نظر گرفتن  گیردمیانجام 

عوامل  بندیاولویتآن جهت  تأثیرتحت  زیستمحیط

از  گذاریارزشی ناشی از پروژه، زیستمحیط هایریسک

 هانامهپرسش آوریجمعروش دلفی استفاده گردید. پس از 

ناشی  زیستیمحیط، پیامدهای آمده است (1) جدولكه در 

تعیین نمره احتمال  منظوربهاز سد مراش مشخص شد. 

 گیریتصمیمی تهدیدكننده، ساختار زیستمحیط هایریسک

 هاسکری بندیاولویتتعیین شد.  هاریسک ایشبكهتحلیل 

 Super Decisions افزارنرمبه كمک  و FANP با استفاده از

 افزارنرمبا استفاده از  FTOPSIS )فازی تاپسیس( و مدل

Fuzzy Topsis Solver .نهایی گردید 

 
  دلفی روش انجام مراحل (:1) جدول
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های پرسشنامه

 شدهتوزیع
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 گیریتصمیمماتریس  آنكهنیز به دلیل  هاروشدر این 

ر مورد د گیرندهتصمیم، بنابراین از قضاوت باشدنمیمفروض 

، در رابطه با یكدیگر هاشاخصمقایسه اهمیت نسبی 

 و شدت به توجه با معیارها زیر و معیارهااست.  شدهاستفاده

توجه به تعداد كارشناسان خبره و با استفاده  با وقوع، احتمال

نفر مشخص  21آماری به تعداد  از روش كوكران تعداد جامعه

 .(.130،مؤمنی) دیدگر

مورد  11 دهدمینشان  شدهتكمیل هایپرسشنامهبررسی  

 گرفتهقرار تائیدتوسط كارشناسان مورد  موردبررسیاز گزینه 

ی نهایی هاشاخص عنوانبهاست كه  گرفتهانجامو وزن دهی 

 حلهمر این ارزیابی ریسک در این پروژه شناسایی گردید. در

 ی نهایی،هاشاخص شناسایی و ریسک عوامل تعیین از پس

انجام  SPSS افزارنرمدر محیط  هاگزینهتحلیل آماری اوزان 

 .گردید

(1:) 
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 N :آماری جامعه حجم 

Pموردنظر صفت از برخورداری : احتمال 

 موردنظر صفت از برخورداری عدم احتمال

 D2نظر مرد خطای یا : انحراف 

: Z2 درصد 11 اطمینان ضریب یا درجه 

های تحلیل پرسشنامه منظوربهكه ابتدا،  صورتبدین

طیف  در قالبهای موجود در منطقه و ریسک آمدهدستبه

 زیاد خیلی، . زیاد، 1 متوسط، 3 كم، 1 كم خیلی) لیكرت

از گروه كارشناسی در تحقیق خواسته شد تا  شناسایی و (،1

 نهایی شناسایی و نظرات تلفیق جهتامتیازدهی كنند. 

 هندسی میانگین ،SPSS افزارنرم طریق از ریسک عوامل

 عوامل از دسته آن و گردید محاسبه ریسک عوامل اهمیت

 به هاپاسخ كل هندسی میانگین از باالتر اینمره كه ریسک

 عوامل از تعدادی و شدند داشته نگه ،اندداشته پرسشنامه

 اندتهداش كل میانگین از كمتر هندسی میانگین كه ریسک

 ترینعمده ،هاریسک عوامل شناسایی از پس .شدند حذف

 مربوط یهافعالیت و شدهغربال عوامل از ناشی هایریسک

 افزارنرم از استفاده و با FANP روش استفاده با هاآن به

decision super وزن نهایی  هاریسک وتحلیلتجزیه

 بدست آمد.

و  آن یزیستمحیطتأثیر های سد و با در نظر گرفتن ویژگی

 ناشی از پروژه یزیستمحیط هایریسکبندی عوامل اولویت

گزینه  mدر این روش گردید. استفاده  ،FTOPSISاز روش 

گیرد. اساس این شاخص، مورد ارزیابی قرار می n وسیلهبه

بر این مفهوم استوار است كه گزینه انتخابی باید دارای  فن

آل مثبت )بهترین حالت ممكن( ایده حلراهكمترین فاصله از 

آل منفی ایده حلراهدارای بیشترین فاصله از  حالدرعینو 

(. با .130اصغر پور،) باشد)بدترین حالت ممكن( داشته 

یارها توجه به اینكه از روش فازی برای تعیین وزن مع

 ورتصبهاز پرسشنامه  آمدهدستبهاست. نتایج  شدهاستفاده

اوزان معیارها محاسبه گردید. عبارات زبانی  1طیف لیكرت

طیف لیكرت به مقادیر متناظر اعداد فازی مثلثی تبدیل 

 نهایی، ردیف و هایگزینهگردید. با توجه به تعداد معیارها و 

 Fuzzy افزارنرمستون ماتریس مشخص و در محیط 

Topsis Solver .وارد گردید 

سپس با تعیین نوع معیارهای مثبت و منفی و با وارد كردن  

د. پس گردی تكمیل گیریتصمیماعداد فازی مثلثی، ماتریس 

آل )شاخص شباهت( هر ایدهاز اتمام پردازش، فاصله از حد 

روش  بهمنتخب  هایگزینهگزینه محاسبه و وزن نهایی 

FTOPSIS .بدست آمد 

 واملع بندیاولویت فازی، تاپسیس روش از استفاده با سپس

 در و انجام طرح اجرای از ناشی یزیستمحیط هایریسک

 ارقر وتحلیلتجزیه مورد روش دو تلفیق از استفاده با آخر

 نشانک یق به تفكی( مراحل انجام تحق2. در تصویر )گرفت

 است. شدهداده

 

 

 

 

                                                           
1.Likert scale 
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مراش سد یزیستمحیط ریسک ارزیابی فرایند (:2) تصویر

نتایج

برای انجام شاخص،  هایریسک عوامل شناسایی از پس

دسیژن ابتدا سه خوشه سوپر افزارنرمبا  وتحلیلتجزیه

(cluster)  هاگزینهبا عناوین هدف، معیارها و 

(alternative) (3) تصویر ایجاد گردید. 

 

 هاخوشهو روابط بین  CLUSTERرسم :  (3) یرتصو
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تشكیل داده  (nod) هاییگره هاخوشهاز  هركدامسپس برای 

با توجه  گردید. ارتباط ایجاد هاگرهو  هاخوشهو بین تمامی 

)وزن  هاگزینهو  معیارهابه ماتریس مقایسات زوجی وزن 

ین باالی ا در ( وارد گردید.معیارها تکتکنسبت به  هاگزینه

است كه این مقدار باید  مشاهدهقابلجدول نرخ ناسازگاری 

 باشد. 1/1كمتر از 

و  بیولوژیكی-شیمیایی-محیط فیزیكی معیارهایوزن دهی 

(، 1، )(1، )(1تصاویر ))در  اجتماعی و محیط فنی-اقتصادی

 است. مشاهدهقابل(( .)

 هایمحیط در هاگزینه و معیارها وزن زوجی مقایسات

 به هاریسک بندیاولویت هاگزینه نهایی وزن و انجام پذیرنده

.است شدهانجام FANP روش
 

 و شیمیایی یفیزیک محیط در هاگزینه دهی وزن (:4) ریتصو
 

 
 بیولوژیکی محیط در هاگزینه دهی وزن (:5) ریتصو

 
 

در محیط اجتماعی اقتصادی هاگزینهوزن دهی  (:6) تصویر

 

 
 فنی محیط در هاگزینه دهی وزن (:7) ریصوت

 
به روش  هاریسک بندیاولویتنهایی  وزن (:8) ریتصو

FANP 
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 گزینه روی بر هاگزینه نهایی وزن مشاهده برای

Synthesize نهایی وزن بازشده پنجره در و كرده كلیک 

 .((0) ریاست )تصو مشاهدهقابل هاگزینه

از روش فازی برای  FTOPSIS در روش با توجه به اینكه

از  هآمددستبهاست. نتایج  شدهاستفادهتعیین وزن معیارها 

طیف لیكرت اوزان معیارها محاسبه  صورتبهپرسشنامه 

زبانی طیف لیكرت به مقادیر متناظر اعداد  گردید. عبارات

نهایی،  هایگزینهو  با توجه به تعداد معیارها ((2) جدول)

 Fuzzy افزارنرمردیف و ستون ماتریس مشخص و در محیط 

Topsis Solver (1) )تصویر وارد گردید. 

 ردنك وارد با و منفی و مثبت معیارهای نوع تعیین با سپس

 دیگرد تكمیل گیریتصمیم ماتریس مثلثی، فازی اعداد

 .((11) ریتصو)

 

 

نهایی هایگزینه و معیارها تعداد به ماتریس ستون و ردیف تشکیل(: 9) ریتصو

  

 مثلثی فازی اعداد کردن وارد و منفی و مثبت معیارهای نوع تعیین با گیریتصمیم ماتریس لیتکم :(10) ریتصو

 

معیارها  رهایمتغ FTOPSIS جهت ارزیابی ریسک به روش

، فیزیكی، و شیمیاییی )فیزیك پذیرنده هایمحیطدر 

شاخص  هایریسک( مقایسه و یو فناجتماعی  -اقتصادی

 پذیریریسک بندیاولویت( 3نمودار )شد. در  بندیاولویت

منتخب در ارزیابی ریسک سد مراش به روش  هایگزینه

FTOPSIS  است. شدهدادهنشان 
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 هایریسک ترینمهم بیانگر گرفته صورت بندیاولویت

كه به دو  استسد مراش  برداریبهرهاجرا و  زیستیمحیط

 ریسک 11 بین درانجام گرفت.  FTOPSISو  FANPروش 

 آلودگی خاک، آلودگی آب، آلودگی هایریسک موردبررسی

 سیل، وقوع ،خیزیلرزه فرسایش، صوتی، آلودگی هوا،

 و نظرم بر تأثیر اراضی، كاربری زیستگاه، ایمنی، و بهداشت

 تأثیر و آبزیان بر تأثیر ،وحشحیات سد، شكست گردشگری،

 لشام دیگر ریسک و بوده منفی هایریسک جزو گیاهان بر

 و ونقلحمل و ارتباطات مهاجرت، عدم درآمد، و اشتغال

 تصویر). باشدمی مثبت هایریسک جزو توسعه هایطرح

 را FTOPSIS و FANP روش دو به دهی وزن نتایج ((11)

 گزینه وزن شودمی مالحظه كه طورهمان ،دهدمی نشان

 ایمنی، و بهداشت آب، آلودگی مهاجرت، درآمد، و اشتغال

 درروش وحشحیات و سد شكست هوا، آلودگی زیستگاه،

FANP روش از بیشتر FTOPSIS است. 

 

 FTOPSIS و FANP روش دو به دهی وزن نتایج :(11) شکل

 

 هایطرحاشتغال و درآمد، عدم مهاجرت و  كه یآنجائاز 

رح ـدوده طـر محــتوسعه هر سه گزینه اثرات مثبت ب

 برداریبهرهدر هر دو روش اجرا و  دهدمینشان  باشندمی

 برداریبهرهو  اجراقابلسد مراش مثبت ارزیابی گردیده و 

بین اثرات منفی پروژه تخریب زیستگاه و آلودگی  . ازاست

به سایر كه نسبت  باشدمیعوامل ریسک  ترینمهمآب از 

ه است، بنابراین با ارائ قرارگرفته اولویتمنفی در  هایگزینه

ترل اثرات منفی آن راهكارهای مناسب جهت كاهش و كن

  اقدام نمود.

ریسک بیشتری نسبت به  یسدساز هایپروژه گیرینتیجه

مستلزم مخارج زیاد و  هاپروژهدیگر دارند زیرا این  هایپروژه

. بنابراین (1331نجمانی،هستند )شرایط مكانی پیچیده 

 سدسازیشناخت منابع ریسک و عدم اطمینان در پروژه 

آن، جهت تعیین  یسکبررسی و ارزیابی رشناخت، و  مراش

 .استحائز اهمیت در پروژه  هاآن نیاثرگذارترو  ترینمهم

 وتحلیلتجزیهبه  FTOPSISو  FANP هایروشستفاده از ا

ی حاصل از سد و رسیدن به اطالعات زیستمحیط هایریسک

از ارزیابی ریسک در جهت كمک به  داریمعنی هادادهو 

تخصیص منابع در جهت ارائه  جهیدرنتخطرات  بندیاولویت

 هایریسکو كاهش  هااولویتراهكارهایی برای این 

 را با هاآندر جهت مقبولیت  شدهییشناسای زیستمحیط

 خود به همراه داشت. 

 اولویت تعیین و مقایسه ANP فن كاربرد ترینمهم

در (، 1301 )محمدفام، است گیریتصمیم اصلی هایشاخص

 وتحلیلتجزیه سد مراش، پس از هایریسک بندیاولویت

 منظوربهو  ریسک ی نهاییهاشاخصبه  شدهداده امتیازات

، ی تهدیدكنندهزیستمحیط هایریسکتعیین نمره احتمال 

شد.  تعیین هاریسک ایشبكهتحلیل  گیریتصمیمساختار 

 هایگزینه پذیریریسک بندیاولویتپس از وزن دهی نهایی 

شاخص تعیین گردید. با توجه به اینكه از روش فازی برای 

از  هدآمدستبهنتایج  است. شدهاستفادهتعیین وزن معیارها 
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FTOPSISو  FANPمقایسه نتایج وزن دهی به دوروش 

FANP FTOPSIS
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طیف لیكرت اوزان معیارها محاسبه  صورتبهپرسشنامه 

، FTOPSIS با روش كار ارزیابی یادامهبرای گردید. 

عبارات زبانی طیف لیكرت به مقادیر متناظر اعداد فازی 

 هایهگزینمثلثی تبدیل گردید. با توجه به تعداد معیارها و 

 ردناردكوبا تعیین نوع معیارهای مثبت و منفی و با  ،نهایی

د. پس گردی تكمیل گیریتصمیماعداد فازی مثلثی، ماتریس 

آل )شاخص شباهت( هر اتمام پردازش، فاصله از حد ایده از

منتخب به روش  هایگزینهگزینه محاسبه و وزن نهایی 

FTOPSIS .تاپسیس روش از استفاده با سپس بدست آمد 

 ایاجر از ناشی یزیستمحیط هایریسک بندیاولویت فازی،

 مورد روش دو تلفیق از استفاده با آخر در و انجام طرح

یكی از  TOPSIS روش .گرفت قرار وتحلیلتجزیه

سازی و م علمی و مدیریتی تصمی هایروش ترینمطمئن

 هایریگتصمیم توانمی از آنبوده و با استفاده  گیریتصمیم

ه بكار برد هایروشاز  یاریبســ ازآنجاكه ساخته و ترعلمیرا 

د تلفیقی از چن صورتبه زیستمحیطبرای ارزیابی ریسک 

 سویبهرا  FTOPSIS، پــس بایــد شودمیانجــام  روش

توســعه داد تــا حاصل از تلفیق چند روش،  محیــط یــک

 بیشــتری داشــته باشــد. تناســب ،واقعــی محیطبــا 

دستیابی به تصمیمات  منظوربهاین پژوهش  در نابراینب

كه  FANP، FTOPSIS شرو دواز تركیب  تریكاربرد

 ،شودمیران ـری جبـاط قوت دیگـریک با نقـضعف ه نقاط

ذهنی  هایقضاوت شدهاستفاده هایروش در .گردیداستفاده 

ابی ارزی رد شده كاربردهبه هایروشیند اتصمیم گیران در فر

ا قرار گرفت و ب مورداستفادهسد مراش  زیستیمحیطریسک 

نقاط  و از مزایا گیریبهره، ضمن ذكرشده روشدو  تركیب

 و ارزیابی ریسک، صورت پذیرفت. بندیاولویت ،هاآنضعف 

 در جدید مدل یک ارائه به ،(1313) مسعودی و زادهیقاض

 ریسک بر مؤثر عوامل ارزیابی و بندیرتبه شناسایی

 FFANP و FTOPSIS هایفن استفاده با بزرگ هایپروژه

 هایریسک انیاز منتیجه بررسی نشان داد  پرداختند

 هاریسک ترینمهم عنوانبه ریسک 11 شدهشناسایی

 ارائه هاآن ارزیابی برای چهار راهكار سپس و بندیرتبه

ز ا توانمی افزارنرم صورتبه مدل این تهیه گردید درصورت

 یک توسط را آن و نموده اجتناب روش هایپیچیدگی

 .نمود اجرا( سدها) بزرگ هایپروژه در معمولی كارشناس

د ی سزیستمحیطارزیابی ریسک (، 1312همكاران )جوزی و 

 ترینمهم، TOPSIS گاوی ایالم با استفاده از روش

سد گاوی قطع ارتباط زیستگاه، آلودگی آب و  هایریسک

 .اول تا سوم معرفی شدند هایرتبه عنوانبه ،بر آبزیان تأثیر

 و بررسی به نیز خود پژوهش در( 1301) همكاران و زیجو

 دو از استفاده با سد احداث زمان در ریسک عوامل ارزیابی

 عامل كه داد نشان نتایج. پرداختند AHP و TOPSIS روش

 و تجهیزات فعالیت انفجار، ،ریزیخاک و برداریخاک

 یمعرف سوم تا اول هایرتبه عنوانبه ترتیب به آالتماشین

 و برداریخاک عامل ،AHP روش در همچنین. شد

 عرف برای. كرد كسب را اول اولویت نهایی وزن با ریزیخاک

 از استفاده با ،AHP و TOPSIS روش دو نتایج بین تعارض

 ،ریزیخاک و برداریخاک عوامل و شد انجام ادغام هایروش

 یهاریسک ترینمهم عنوانبه ترتیب به حفاری انفجار،

 در .شد معرفی ساختمانی فاز در رود، باال سد زیستیمحیط

 ریسک ارزیابی ،(1311همكاران ) و پژوهشی رضاییان

ساختمانی با  مرحله در زنجان رود پاوه سد یزیستمحیط

انجام  RAM-D و TOPSIS هایروشاز تلفیق استفاده 

 عوامل بندیاولویت از حاصل نتایج مطالعه در این دادند كه

 شدهحفاظت منطقه بر تأثیر كه گرفته صورت ریسک

 دس هایریسک ترینمهم ارتفاع، در كار و فرسایش ،آبادسرخ

 .شدند شناخته رود پاوه

قاط ، نشدهارائه بندیاولویتبا مقایسه نتایج این پژوهش و 

روشن شد. همچنین یكی دو روش این حاصل از تلفیق قوت 

 توان تشخیصیاز نتایج مهم این تحقیق اثبات برتری 

استفاده از تنها یک روش نسبت به  لفیقیت هایروش

 ود.ب ی،زیستمحیطارزیابی ریسک  بندیاولویت منظوربه

دو روش  كارگیریبه، شدهانجام هایمقایسهبا توجه به  

FANP، FTOPSIS ایـن پـژوهش بـرایدر  شدهاستفاده 

سایر مطالعات و همچنین  سدها هایبررسیمطالعات و 

بـسیار و ارائه راهكار،  در اتخـاذ تـصمیمات یزیستحیطم

اول  یهااولویتكه در عواملی  جهیدرنتخواهد بود.  راهگـشا

كاهش مناسب برای  كارراه جـای دارنـد بایـد بندیرتبه

.نمودرا تـدوین  هاآنریسک حاصل از 
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 هایروشتلفیق با استفاده از  توانمیدر مطالعات آینده 

 و نتایج بندیاولویترا ی زیستمحیط هایپروژه، شدهمطرح

 ،تیجهدرنو  هامقایسهبه  توانمی و را با یكدیگر مقایسه كـرد

 دسـتدر ارائه راهكارهای مناسب  تراطمینانقابلنتایج 

 یافت.

 یهافعالیتریز  و منطقه زیستمحیط موجود وضعیت به نظر

 بندیاولویت طرح، در منتخب معیارهای روی بر گرفتهانجام

 از یک هر با متناسب كه گردیده شناسایی هاریسک و اثرات

 یهاشنهادیپ و ضوابط زیستمحیط عناصر بر مؤثر عوامل

 ضوابط این دارد ضرورت كه گرددمی ارائه اثرات كاهش

 مالحظات اجرای برای تعهدآور سند یک عنوانبه

 گردد رعایت سو اثرات كاهش برای آورالزام و زیستیمحیط

 شپای امر، متولی توسط آن اجرای برای ربطذی مسئولین و

 هایراه كهیطوربه دهند انجام را شدهریزیبرنامه كنترل و

 هب آنكه از قبل را مناسب هایفرصت و هاریسک با مقابله

 حذف، از عبارت اقداماتی چنین. دهند انجام بپیوندد، وقوع

 و دهبو پروژه یطیمحستیز نامطلوب اثرات كنترل یا كاهش

 محیطیزیست پیامدهای از ناشی خسارات جبران شامل

 و مجدد احیاء تجدید، جابجایی، طریق از تواندمی كه است

. باشد پذیرامكان پایش، هایروش طریق از خسارت جبران

 امور یا مهندسی عملیات طریق از تواندمی اقدامات این

 رد ریسک سطوح خوشبختانه هرچند. پذیرد انجام مدیریتی

 هب نسبت ستیبایم وجودنیباا. شودمین برآورد بحرانی حد

 .نمود اقدام ریسک كاهش

 سد مراش: زیستیمحیط هایریسکبرنامه مدیریت 

 ،موردمطالعه سد دكنندهیتهد هایریسک شناسایی

 بیولوژیكی، ،و شیمیاییی فیزیك محیط 1 در درمجموع

 خسارت ترینمهم دهدمی نشان فنی و اجتماعی-اقتصادی

 تغییر ،هاگاهسكونت كه بوده شاخص 11 شامل سد مخزن

 ازجمله ابنیه تخریب و هاجاده مسیر تغییر زمین، كاربری

 ر،مذكو طرح .دید خواهند را تأثیر بیشترین مراش روستای

 سد باالدست روستاهای جاده. شودمی استفاده غیرقابل

 داخل باال كوسج و پایین كوسج مزرعه، روستاهای شامل

 روستاها این به جایگزین جاده كه گیردمی قرار سد مخزن

 افزایش را سد سو اثرات امر این و است احداث حال در

 ریسک ارزیابی از آمدهدستبه نتایج به توجه با .دهدمی

 در اتخاذشده هایروش به مراش سد یزیستمحیط

 بین در مطالعه، تحت یهاداده پردازش و آوریجمع

 بیولوژیكی، فیزیكوشیمیایی، محیط) منتخب معیارهای

 تاثرا صورت دو به اثرات( فنی ریسک اقتصادی، و اجتماعی

 طوركلیبه كه هستند یبررسقابل منفی اثرات و مثبت

 دو هر در اجتماعی – اقتصادی محیط مربوط هایگزینه

 حلیلت نتایج در .بود اثرات بیشترین دارای ارزیابی مورد روش

 منفی عوامل بین از مراش سد هایریسک بندیاولویت

 بر یرتأث و آب آلودگی زیستگاه، تخریب هایگزینه ،هاریسک

 قرار اولویت در منفی هایریسک سایر به نسبت آبزیان

 زیر صورتبه توانمی را پروژه منفی اثرات .داشتند

 :نمود گیرینتیجه

 و دسترسی جاده از هاییبخش شدن مغروق به توجه اب

 رتغیی و جابجایی ضرورتنیرو  و آب انتقال خطوط همچنین

 هبمشرف هایدامنه در باالتر ارتفاعی ترازهای به هاآن مسیر

 ،محیطیزیست مالحظات به توجه عدم صورت در رودخانه

 نواحی این گیاهی پوشش از هاییبخش انهدام و تخریب

 در غییرت شكل به بستگی آن تأثیر تیدرنها كه بوده محتمل

 .كرد پیدا نمود منطقه طبیعی سیمای

 و خشكی و آبی زیستگاه ازجمله بیوفیزیكی یدادهایرو 

 دتوانمی سیل و یگذاررسوب تأثیر تحت كه آب آلودگی

 سایر به نسبت باالتری ریسک سطح از بگیرد، صورت

 خوشبختانه لیكن بوده، برخوردار بررسی تحت رویدادهای

 وجودنیباا. شودمین برآورد بحرانی حد در ریسک سطوح

 .نمود اقدام ریسک كاهش به نسبت بایستمی

 تأمین ریسک، مولد عامل عمده ،موردمطالعه یمنطقه در

 تخریب برای را زمینه ریزیخاک و برداریخاک قرضه،

 فراهم هوا آلودگی همچنین و آبزیان و آبی هایزیستگاه

 انحراف رودخانه كف از قسمتی سد، احداث با و نموده

 آب، آلودگی بیولوژیكی محیط حساسیت دلیل به درنتیجه

 شدهیمعرف متغیرها نیمتأثرتر عنوانبه وحشاتیو ح آبزیان

 دمول تواندمی خود این و بوده متأثر هافعالیت تمامی در كه

 مردم مهاجرت از طرفی .شود نیز دیگر هایریسک منشأ و

جابجایی روستای مراش اثرات  دلیل به منطقه از خارج به

 منطقه وارد به شغل دریافت جهت یاعده سو داشته و البته

خواهد  افزایش زاویه چندین از مردم درآمد شد. خواهند
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 ایجاد زیرساخت گردشگری در منطقه، كهیطوربهیافت 

 مردم، زندگی و مایحتاج كشاورزی ،خریدوفروش كشاورزی،

موجب افزایش  ازیموردنتشكیالت  و صید ماهی، تعمیرات

 یا و شبكه كاركنان ماهیانه یهاحقوق درامد و همچنین

 .خدمات خواهد شد

 سد مستمر طوربه انگوران روی و سرب معدن محدوده در -

 آب استانداردهای با آن خروجی و گیرد انجام پایش باطله

 .باشد داشته همخوانی آزاد یهارودخانه به ورودی

 یزیرتخم برای ماهی برگشت محل در راهنما تابلو -

 دس دستنییپا از ماهی برگشت مخصوص احداثی كالورت)

 احداث اهداف به توجه با هشداردهنده و عالئم و( مخزن به

 و بااهمیت سبمتناباید  ،(دندی شهر شرب آب تأمینسد )

 .شود نصب ریسک درجه

 در و شود استفاده موجود هایراه از االمكانحتی باید -

 باید هاراه و هاجاده دسترسی، راه احداث به نیاز صورت

 اثرات كه شوند احداث و یابیمكان طراحی، ایگونهبه

 .برسد حداقل به محیطیزیست

 رودخانه مصب تا چای حلب رودخانه آبهحق تعیین -

 .اوزنقزل

 چای واهلل ل كاكه، رودخانه سه آبخیزداری قابلیت شناسایی -

 .سد عمر بر رسوبات و سیل اثرات كاهش برای چای حلب و

 حد ات كه شود انجام ایگونهبه باید هافعالیت ریزیبرنامه -

 .شود دوری ریپذبیآس هایزیستگاه و مناطق از امكان

 زمان در ژهیوبه سد باالدست در نباید مصالح برداشت -

 .نگیرد انجام هایماه یزیرتخم

 رد با و یابیمكان با بایستی مراش جدید روستای احداث -

 و تهگرفانجام فرهنگی و زیستیمحیط مالحظات گرفتن نظر

 قرار موردتوجه باید الزم ارتباطات سایر و دسترسی جاده

 .گیرد
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