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ارزیابی ریسك زیست محيطی سد آزاد با استفاده از روش تصميمگيری چند شاخصه
رضا ارجمندی ،1سعيد ملماسی ،2رویا نزاکتی3و زهرا اله داد

4

 1و 4ـ دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،گروه مدیریت محیط زیست ،تهران ،ایران.
 2و 3ـ دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،گروه مهندسی منابع طبیعی ـ محیط زیست ،تهران ،ایران.

تاریخ پذیرش09/11/12 :

تاریخ دریافت09/8/22 :
چکيده

سد مخزني آزاد بر روی رودخانه کوماسیي در فاصیهه حیدود  73کيهیومرری غیر سینند و 73
کيهومرری جنو شرق مريوان در غر اسران کردسران واقع شده است .ارزيابي ريسک در راسرای
کاهش مخاطرات ناشي از فعاليت های فازساخرماني و بهره برداری از طرح مورد مطالعه با اسیرااده از
يکي از روش های زير مجموعه روش های تصميم گيری چند معياره به نام روش تصیميم گيیری چنید
شاخصه ،انجام شده است .به اين ترتيب با شناسايي عوامل ريسک و تعيين اهميت ،شدت و احرمال
وقوع ريسک با اسرااده از روش پرسشنامه ای دلاي

به تحهيیل نریايج در محیيط نیرم افیزارSPSS

پرداخره شده است .همچنين با اسرااده از روش انرروپي کهيه شاخصهای در نظیر گرفریه ريسیک
زيست محيطي وزن دهي گرديده و با اسرااده از میدل  TOPSISکیه از زيیر مجموعیههیای میدل
تصميمگيری چند شاخصه ميباشد همه ريسکهای زيست محيطي اولويتبندی گرديید .از ايین رو
مهمررين ريسک های ناشي از فعاليت ها ی اين سد ،خطرآلودگي خیا

و تخريیب پوشیش گيیاهي

منطقه با امرياز  ،0/538آلودگي آ رودخانه کوماسي با امرياز ،0/663کاهش شديد مواد آلیي و بیار
مغذی در جريان رودخانه کوماسي در پايين دست سد با امرياز  0/833ميباشند .به اين ترتيیب ،در
نهايت برنامه مديريت زيست محيطي جهت کاهش يا پيشگيری از ايجاد ريسک های بدسیت آمیده
ارائه گرديده است.
واژگان کهيدی
ارزیابی ریسک زیست محیطی ،روش تصمیمگیری چند معیاره ،مدل  ،TOPSISروش انتروپی ،روش دلفی ،سد
آزاد

مقدمه
ارزیابی ریسک روشی جهت برآورد یا تخمین كمی ریسک زیست محیطی میباشد .كمی بـودن ارزیـابی ریسـک،
عینیت و شفافی آشكاری را در ارزیابی اثرات فراهم میكند( .جی بارو .)1389 ،در مقابـ ،،تحلیـ ،ریسـک در سـط
وسیع تری به كار گرفته میشود .ارزشیابی كمی و كیفی تمام نسبتهای مربـو بـه ریسـکهـا و مخـاطرات زیسـت
محیطی ،اثرات زیانبار ،وقایع و شرایطی كه منجر به وقوع یا بهبود این اثرات میشوند و جوامع و محیطـی كـه تحـت
نفوذ و تاثیر اثرات زیانبار قرار دارند ،در بخش تحلی ،ریسک مطالعه میشـوند .در فرآینـد مطالعـات ارزیـابی ریسـک،
 نگارنده پاسخگو:

zallahdad2000@yahoo.com
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ابتدا مخاطرات احتمالی طرح شناسایی میگردند و سپس احتمال و تواتر وقوع آنها برآورد و محاسبه میشوند .نتـای
ارزیابی ریسک در اولویت بندی مخاطرات و به تبع آن اقدامات كنترلی كارآمد خواهد بود .در زمینهی ارزیابی ریسـک
زیست محیطی كتابها و مقالههای زیادی به چاپ رسیده است .در كشور ما نیز در سالهای اخیر چندین مطالعـه در
این زمینه ارائه گردیده است.
در سال  2994مقالهای كه از انستیتو مدیریت ریسک ،بحران و حادثه دانشگاه جرج واشنگتن منتشر شـده اسـت.
در این مقاله در ابتدا به توضی روشهایی بر پایه ریسک ایمنی سد و اهداف و قوانین مربـو بـه آنهـا اشـاره كـرده
سپس به خالصهای از متدولوژیهای ارزیابی ریسک سدها كه در سط جهانی و آمریكا رای هستند اشاره مـیكنـد و
با استفاده از جداول مختلف به مقایسه این روشها میپردازد .در قسمت بعد به معرفـی تكنیـکهـای تصـمیمگیـری
اشاره میكند و با بیان مطالعات موردی به شرح بیشتر موضوع میپردازد و در آخر به صورت ضـمیمه بـه روشهـای
ارزیابی ریسک اشاره میكند ) .)John,2004مطالعاتی كه توسط پروفسـور حسـن توسـن در گـروه مهندسـی عمـران
دانشگاه  Osmangaziتركیه ،در سال  2998انجام شده است ،یكی از منـابع جـامع موجـود در زمینـه طبقـهبنـدی و
اولویت بندی شاخصهای ریسک زیسـت محیطـی سـدها مـیباشـد .در ایـن مطالعـات تمـامی ریسـکهـای سـد و
ساختارهای وابسته به آن در سط یک حوضه آبریز به صورت سیستماتیک و از طریق بررسی عوام ،مختلـف خطـر،
تجزیه و تحلی ،شده است ( .)Tosun,2008جهت آنالیز عوام ،ریسک سدها در طرحهای تولید برق از مـدل ()ANP
استفاده میشود .نتای حاص ،از این مدل با مدل ( )AHPمقایسه شد و در نهایت نتای مـدل ( )ANPرضـایتبخش
اعالم گردید) .)Shengping,2010همچنین از جمله مطالعات انجام شده در ایران میتوان به ارزیابی خطرپذیری سـد
شفارود با رویكرد مدیریت ریسک و حفظ محیط زیست توسط جعفر مهدوی نیا و همكاران ( ،)1381اشـاره نمـود .در
این مقاله با توجه به گس،های فعال در منطقه و قرار گرفتن محور سد شفارود در محدوده بین این گس،ها با بررسـی
ساختگاه سدو مطالعه سوابق سوان طبیعی منطقه و ارزیابی خسارات احتمالی ،طـرحهـای مـدیریت بحـران ،كنتـرل
هوشمند و سیستم هشدار مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت با ارائه آنالیز اقتصادی ـ زیست محیطی راهكارهای الزم
جهت بهینه سازی مدیریت بحـران در منطقـه پیشـنهاد گردیـد (مهـدوی نیـا و همكـاران .)1381 ،همچنـین ثابـت
رودسری ( ،)1381جهت اولویتبندی ریسکهای زیست محیطی سد شفارود بر اساس اهمیـت آنهـا از روش فرآینـد
تحلی ،سلسله مراتبی ) (AHPاستفاده نمود (ثابت رودسری .)1381 ،از این رو با توجه به پیشینه موجـود در مطالعـه
حاضر از این روش ،جهت بررسی ریسکهای ناشـی از فعالیـتهـای سـاختمانی و بهـرهبـرداری از سـد آزاد بـر روی
رودخانه كوماسی احداث گردیده استفاده شد .ساختگاه این سد با مختصات جغرافیایی"  41ْ ،32 ،21طـول شـرقی و
ً 32ْ ،10 َ ،20عرض شمالی در ارتفاع  1312/2متری از سط دریا قرار گرفته است (مهندسـین مشـاور پنگـان آوران،
 .)1382این سد قادر به تنظیم ساالنه حدود  328/1میلیون مترمكعب آب جهت انتقال به حوضه كرخـه و همچنـین
تامین حقابههای كشاورزی و زیست محیطی پایین دست سد خواهد بود .از دیدگاه محیط زیسـت فیزیكـی ،رودخانـه
كوماسی یک رود دائمی با  10كیلومتر طول (بلندترین سرشاخه) تا مح ،احداث سد میباشد .آبدهی متوسط سـاالنه
این رودخانه حدود  11/01مترمكعب بر ثانیه برآورد شده اسـت (مهندسـین مشـاور پنگـان آوران .)1382 ،بارنـدگی
ساالنه حوزه بیش از  199میلی متر و بیشتر متعلق به فص ،زمستان است .پوشش گیـاهی مرتعـی بـا بالبیـت گونـه
گون) (Astragalus sp.و پوشش گیاهی جنگلی با گونههای بالب بنه ( ،(Pistacia muticaبلـو ()Quercu brantii
و بادام كوهی ( )Amygdalus spp.و حیات وحش آن شام ،پستانداران با اهمیت همچون قوچ و میش ارمنـی (Ovis
) orientalis gmeliniو ســـنجاب ایرانـــی) ،) Sciurus anomalusگونـــههـــایی از خزنـــدگان ماننـــد جكـــوی
ایرانی) ،(Hemidactylus persicusگونههایی از پرندگان همچون داركوب سر سرخ ( )Picoides mediusو جی جـاق
( (Garrulus glandariusو ...و گونـههـایی از كپورماهیـان( ،)Cyprinidaeمارماهیـان ( )Mastacembelidaeو سـ
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ماهیان( )Balitoridaeاجزای اصلی تشكی ،دهنده محیط زیست بیولوژیـک منطقـه مطالعـاتی مـیباشـند .از دیـدگاه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی محیط زیست شام 4 ،روستای واقع شده در محدوده مخزن و محـور سـد و در فاصـله
نزدیک از ساختگاه سد میباشد .منطقه مورد مطالعه مهاجر فرست بوده و فعالیتهـای اقتصـادی آن بـه طـور عمـده
شام ،بابداری،كشاورزی و دامداری است (مهندسین مشاور پنگان آوران .)1382 ،شایان ذكـر اسـت كـه هـدف ایـن
مطالعه ،شناسایی و طبقهبندی ریسکهـا ی احتمـالی سـد آزاد و ارائـه راهكارهـایی جهـت تقلیـ ،،كنتـرل و انتقـال
مخاطرات زیست محیطی قاب ،پیشبینی میباشد.
مواد و روشها
به طور كلی فرآیند ارزیابی ریسک زیست محیطی سد آزاد به ترتیب نشان داده شده در شك 1 ،و بـه شـرح زیـر
انجام شد.
 )1شناسايي عوامل ريسک

در این مطالعه جهت شناسایی عوام ،ریسک ،نخست ریسک های احتمالی در پروژ های مشـابه سـد سـازی مـورد
بررسی قرار گرفت .همچنین با بررسی منطقه مطالعاتی كه در شك 2 ،نقشه آن نشان داده شده ،عوام ،تولید ریسـک
شناسایی گردید .در این راستا جهت اولویتبندی عواملی كه میتواند بطور بالقوه تولید ریسک نماید ،از پرسشنامه بـه
روش دلفی استفاده گردید .مطابق این روش ،از نظر  12نفر از نخبگان آشنا با این طرح و محیط زیست جهت تكمی،
پرسشنامهها استفاده شد ) .(Windle,2004الزم به ذكر است كه گروه نخبگان شام ،افرادی بـا سـابقه كـار بـاالی ده
سال در زمینه محیط زیست و سدسازی و سط تحصیالت كارشناسی ارشد و دكترا در رشـتههـای مـدیریت محـیط
زیست ،آلودگی محیط زیست و سد سازی انتخاب گردید .معیار امتیاز دهی این پرسشنامه از  1تا  2بوده ،كه عـدد 1
نشانه اهمیت بسیار كم و عدد  2نشانه اهمیت بسیار زیاد آن و بر اساس شاخص« لیكرت» تعیین شد .در واقع اعـداد
در نظر گرفته شده درجه اهمیت عوام ،ریسک را در ایجاد ریسک بیان میكنند .به این ترتیب گـروه نخبگـان عـالوه
بر امتیاز دهی به  22گزینه كه شام ،عوام ،ریسک فنی و زیسـت محیطـی شناسـایی شـده مـیباشـند ،در صـورت
مخالفت یا موافقت با گزینه مربوطه به حذف یا اضافه كردن عوام ،ریسک پرداخته و پیشنهاد خود را اظهـار نمودنـد.
در نتیجه با جمعآوری پرشسنامهها و تحلی ،نتای آن در محیط نرم افزار  SPSSمیانگین هندسی هر یک از گزینههـا
به دست آمد و گزینههایی كه متوسط امتیاز آنها از عدد  3بیشتر بود به عنوان گزینههای نهایی انتخاب شدند .از ایـن
رو از بین  22گزینه 11 ،گزینه انتخاب گردید كه  12ریسک زیست محیطی را مشخص نمود.
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ارزیابی ریسک زیست محیطی سد آزاد

شناسایی عوام ،ریسک

شناسایی منابع
تولید ریسک از
طریق بازدید
میدانی و
مستندات موجود

شناسایی واولویت
بندی عوام،
ریسک با استفاده
از پرسشنامه به
روش دلفی

شناسایی وتعیین
مهمترین ریسک
ها با استفاده از
پرسشنامه به
روش دلفی

تعیین شاخص ها
شام( :،اهمیت،
شدت و احتمال
وقوع ریسک ها)

وزن دهی شاخص
ها با استفاده از
روش انتروپی

ارایه برنامه مدیریت
ریسک زیست محیطی

اولویت بندی ریسک های
زیست محیطی با استفاده
از مدل TOPSIS

شکل 1ی نمودار فرآيند ارزيابي ريسک زيست محيطي سد آزاد
 )2تعيين شدت ،احرمال وقوع و اهميت ريسکهای زيست محيطي مشخص شده

در این مرحله پس از تعیین عوام ،ریسک و شناسایی ریسکهایی كه بر اثر این عوام ،تولید میشوند با اسـتفاده
از پرسشنامه دیگری كه حاوی  12ریسک شناسایی شده بود ،با روش دلفی و توسط  12نفر از نخبگان میزان شـدت،
احتمال وقوع و اهمیت هر یک از ریسکها امتیاز دهی و تعیین گردید .الزم به ذكر است كه در این پرسشنامه معیـار
امتیازدهی به سه شاخص شدت ،احتمال وقوع و اهمیت ریسک به شرح زیر میباشد:
الف ـ شدت ریسک كه میزان و بزرگی ریسک را مد نظر دارد ،بر اساس مقیاس روش  FMEAاز  1تـا  19تعیـین
شده است .عدد  1نشانگر شدت ناچیز و عدد  19نشانگر بیشترین شدت ریسک میباشد (.)Teoh , 2004
ب ـ احتمال وقوع ریسک كه نشان دهنده امكان بوقوع پیوستن یک خطر در یـک دوره زمـانی معـین اسـت ،بـر
اساس منابع مقیاس روش آنالیز مقدماتی خطر از  1تا  2درجه بندی شده كه عدد  1نشانگر كمترین احتمال وقـوع و
عدد  2نشانگر بیشترین احتمال وقوع ریسک میباشد (.) MIL-STD-882D ,2011
ج ـ اهمیت ریسک كه نشان دهنده حساسیت محیط پذیرنده و قاب ،توجه بودن ریسک میباشد بـر اسـاس روش
لئوپولد از  1تا  19درجه بندی شده كه عدد  1كمترین اهمیت و عدد  19نشاندهنده بیشترین اهمیت میباشد.
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شکل2ی نقشه موقعيت منطقه مطالعاتي سد آزاد ،کردسران

در نهایت كلیه پرسشنامهها در محیط نرم افزار  SPSSمورد تحلی ،قرار گرفته و میانگین هندسی هر یـک از ایـن
 3شاخص برای هر یک از ریسکها به دست آمد .به این ترتیب نتای حاص ،در جدول  1كه شام 12 ،ریسک تعیین
شده به همراه نتیجه نهایی شاخصها میباشد ،ارائه شده است .شایان ذكر است كه كلیه ریسکهای موجود به عنوان
گزینهها و با عالمت A1تا  A12در نظر گرفته شده است.
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جدول 1ی نرايج نهايي تحهيل پرسشنامه جهت تعيين شدت ،احرمال وقوع و اهميت ريسکهای زيسیت محيطیي
طرح
شاخصها
گزینهها

اهمیت

شدت

احتمال

احتمــال گریــز و راهیــابی خزنــدگان بـه ویــژه مــارهــای موجــود از قبیــ ،مــار قیطــانی
) ،rhodorachisافعی سوسن (،)Telescopus tessellatusگرزه مار ( )Vipera lebetinaو مارهای سمی
از محدوده مخزن و افزایش تراكم آنها در اطراف مناطق مسكونی در اثر حفاری و گود برداری مخـزن
سد

A1

0/28

0/18

1/84

كاهش شدید مواد آلی و بار مغذی در جریان رودخانه كوماسی در پایین دست سد

A2

1/84

3/13

3/42

از بین رفتن امنیت زیستگاه پرندگان شـكاری نظیـر شـاهین ( ،)Falco peregrinusعقـاب طالیـی
( )Aquilla chrysaetosو حتی كبک( ) Alectoris chukarدر دامنهها و ارتفاعات منطقه

A3

4/19

1/22

2/00

قطع ارتبا زیستگاهی

A4

1/24

1/23

2/21

كاهش امنیت زیستگاه جـانوران بـه ویـژه پسـتانداران بـا ارزش نظیـر قـوچ و مـیش ارمنـی
) orientalis gmeliniدر زیستگاههای برب و جنوب برب محدوده مطالعاتی

A5

1/32

2/40

3/11

(Coluber

(Ovis

آسیب رسیدن به روستاهای پایین دست سد شام ،روستای دریله بـا حـدود  3/2كیلـومتر فاصـله از
محور سد ،روستای نگ ،در فاصله تقریبی  19كیلومتری پایین دست سد و روستای لنگریز در فاصله
حداق 12 ،كیلومتری پایین دست محور سد در صورت شكست سد

A6

4/41

1/11

3/82

شكست سد

A7

1/21

3/13

3/81

آلودگی آب رودخانه كوماسی

A8

1/20

3/20

2/82

كاهش كیفیت زیستگاه آبی و از بین رفتن الرو گونههایی از خانوادههای كپورماهیـان (،)Cyprinidae
اســبله ماهیــان ( ،)Siluridaeگامبوزیــا ماهیــان ( )Cyprodontidaeو ســ ماهیــان جویبــاری
( )Balitoridaeو مارماهی خاردار آب شیرین ( )Mastacembelidaeدر رودخانه كوماسی

A9

3/10

3/12

3/02

تهدید شرایط زیستگاهی پرندگان آبـزی و كنـار آبـزی نظیـر دم جنبانـک خاكسـتری (
 ،)cinereaدم جنبانک زرد ( ،)Motacilla flavaحواصی ،خاكستری ( ،)Ardea cinereaاگرت كوچک
( ) Egretta garzettaو زیرآبروک ()Cinclus cinclus

A10

1/29

1/39

3/28

آلودگی خاک و تخریب پوشش گیاهی منطقه

A11

2/91

2/02

1/21

افزایش گیاهان آبزی مهاجم بوطـهور در آب ( )Submergedبـویژه نـی ( )Phragmatis australisدر
پایین دست سد

A12

0/38

0/42

1/12

Motacilla

 )3اولویتبندی ریسکها
به منظور اولویت بندی ریسک های شناسایی شده ابتدا با استفاده از روش انتروپی ،وزن دهی عوامـ ،ریسـک سـد
آزاد انجام شده و سپس با استفاده از مدل  TOPSISاولویت بندی صورت گرفته است .عالوه بر گزینهها همـانطور كـه
از نام تصمیمگیری چند شاخصه بر میآید ،چندین شاخص وجود دارد كه تصـمیم گیرنـده بایـد آنهـا را بـا دقـت در
مسائ ،خود مشخص كند .این شاخصها در ارتبا با هریک از گزینهها مورد بررسی قرار میگیرد .تصمیمگیری چنـد
شاخصه با ماتریس تصمیمگیری سرو كار دارد (مومنی .)1381 ،الزم به ذكر است كه ماتریس تصمیمگیـری مربوطـه
در این طرح نتای حاص ،از پرسشنامهها بوده و در واقع همان جدول ( )1میباشد.
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جهت تعیین اولویت ریسک های شناسایی شده و اینكه كدام ریسک از نظر شدت ،اهمیت و احتمال وقـوع نسـبت
به سایر ریسـکهـا ارجحیـت دارد از مـدل )(Technique for order-preference by similarity to ideal solution
 TOPSISكه یكی از بهترین مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه ) (Multi Attribute Decision Makingمیباشـد،
استفاده گردید .اساس این مدل بر این مفهوم استوار است كه گزینه انتخابی باید كمترین فاصله را با راه ح ،ایـده آل
مثبت (بهترین حالت ممكن) و بیشترین فاصله را با راه حـ ،ایـده آل منفـی (بـدترین حالـت ممكـن) داشـته باشـد
(اصغرپور .)1382 ،این مدل طی  1گام و روابط زیر انجام شده است:
گام 1ـ بیمقیاسسازی ماتریس تصمیم گیری( .)Nرابطه (:)1
aij
m

2

nij 

 aij
i 1

گام 2ـ بدست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون ( .)Vرابطه (:)2
در این رابطه از روش انتروپی برای بدست آوردن اوزان شاخصها استفاده شده است كه كلیـه مراحـ ،آن شـام،
روابط  3تا  1میباشد .ماتریس بی مقیاس شده()Nرا در ماتریس قطری وزنها ( ) Wn*nضرب میكنیم.
V  N  Wnn
 :Wn*nماتریس قطری وزنها كه از روش آنتروپی به دست آمده است.
روش انتروپی شام ،مراحلی به شرح روابط زیر میباشد ،البته بـا توجـه بـه گـام هـای روش انتروپـی كلیـه اوزان
شاخصها طی مراح ،آن محاسبه شده است.
مرحلـه 1ــ محاسـبه  .Pijرابطـه (:)3
aij
Pij  m
 jو
 aij
i 1

مرحله2ـ محاسبه مقدار انتروپی  .Ejرابطه (:)4
m

j

و Ej   k  Pij ln Pij 

مرحله 3ـ محاسبه مقدار عدم اطمینان dj.رابطه (:)2

i 1

 dij  1  Ejو j

مرحله 4ـ محاسبه اوزان  :Wjاوزان بدست آمده از روش انتروپی میباشد .رابطه (:)1

dj
n

 dj

 Wj و j

j 1

گام 3ـ تعیین راه ح ،ایده آل مثبت و راه ح ،ایده آل منفی .رابطه (:)1
]بردار بهترین مقادیر هر شاخص ماتریس  =］Vراه ح ،ایده آل مثبت ()V j +
]بردار بدترین مقادیر هر شاخص ماتریس  =］Vراه ح ،ایده آل منفی ()V j-
در انتخاب ایده آل ها در این طرح ،هر  3شاخص اهمیت ،شدت واحتمال وقوع ریسک ،جنبه منفی دارنـد لـذا بـر
اساس این مدل ،بهترین مقادیر برای شاخص منفی كوچكترین عدد ماتریس و بدترین مقـادیر بـرای شـاخص منفـی
بزرگترین عدد ماتریس است.
گام 4ـ بدست آوردن فاصله هر گزینه تا ایده آلهای مثبت و منفی .رابطه (:)8

 Vij  Vj 

 2

n

j 1

di  
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i  1,2,...,m
i  1,2,...,m

 Vij  Vj 
n

 2



di 

j 1

گام 2ـ تعیین نزدیكی نسبی ( )CLیک گزینه به راه ح ،ایده آل .رابطه (:)0

di 
CL  
di  di 
*

گام 1ـ رتبه بندی گزینهها :هر گزینه ای كه  CLآن بزرگتر باشد ،ارجحیت دارد و بهتر است.
نرايج
عوام ،ریسک زیست محیطی شناسایی شده شام ،موارد ذی ،میباشد:
ـ لرزه خیزی و ژئوتكتونیک مح ،احداث پروژه به دلی ،اینكه در منطقه ای واقع شده است كه از نظـر تقسـیمات
عمومی زمین ساختی در واحد زاگرس چین خورده میباشد ،از نظر لرزهخیزی واحدی فعال محسوب میگردد.
ـ ورود پساب صنعتی (بچین و سن شكن) به رودخانه كوماسی.
ـ عدم زیر سازی مناسب مخازن سوخت و ریـزش و نشـت مـواد روبنـی ناشـی از تعمیـر ماشـین آالت سـبک و
سنگین .تخلیه نادرست ضایعات جامد صنعتی شام ،فیلترهای روبن ،الستیک و ضایعات فلزی.
ـ دپو و انباشت باطلهها و نخالههای ساختمانی ناشی از برداشت منابع قرضه
ـ ورود فاضالب بهداشتی پرسن ،طرح به رودخانه كوماسی.
ـ خاكبرداری در وسعت تقریبی  14هكتار ،خاكریزی جهت احـداث مخـزن سـد و حـذف پوشـش گیـاهی بـرای
برداشت منابع قرضه.
ـ سیالب به طوری كه تراكم جمعیت در پایین دست سد بویژه در مواقع سـیالبی مـیتوانـد بیشـترین تـاثیر را از
مخاطرات احتمالی سد دریافت كنند.
ـ آبگیری مخزن سد آزاد با رقوم نرمال  1412متر از سط دریا كه بخش مسكونی چهار روسـتای بنیـدر ،خانقـاه
جوجو ،باق ،آباد و زون را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
ـ فعالیتهای انحراف آب.
ـ فعالیت حفاری و آتشباری.
ـ شكست سد.
عوام ،مذكور ریسک های شناسایی شده در ذی ،را سـبب مـیگردنـد .ریسـکهـای شناسـایی شـده در منطقـه
مطالعاتی سد آزاد براساس نتای حاص ،از پرسشنامه بر پایه عوام ،شناسایی شده در منطقه مشتم ،بر شكسـت سـد
آزاد ،تخریب محدوده مخزن و ساختگاه آن در اثر وقوع زلزله های طبیعی یا سیالب ،وارد آمـدن خسـارت بـه جوامـع
انسانی و مناطق مسكونی مستقر در محدوده مطالعاتی ،از بـین رفـتن و كـاهش تنـوع الرو بهـاره هـا ( )Stonefliesاز
راسته ( ،)Plecopteraزودمیران ( )Mayfliesاز راسته ( )Ephemeropteraو الرو موی باالن ( )Caddisfliesاز راسـته
(،)Tricopteraآلودگی و كاهش كیفیت آب و خاک،كاهش كیفیت آّب و ایجاد آلودگی آب رودخانه كوماسـی ،كـاهش
كیفیــت زیســتگاه آبــی و از بــین رفــتن الرو گونــههــای مــاهی از خــانواده كپورماهیــان( ،)Cyprinidaeمارماهیــان
خاردار()Mastacembelidaeو س ماهیان( )Balitoridaeو گونههای دیگر موجود در نتیجه كاهش تنـوع زیسـتی در
رودخانه كوماسی ،افزایش گیاهان آبزی مهاجم بوطه ور در آب ( )Submergedبـویژه نـی ()Phragmatis australis
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در پایین دست سد ،قطع ارتبا زیستگاهی آبزیان،كاهش جمعیت و كیفیت زیسـتگاه ماهیـان موجـود و الرو آنهـا از
خانوادههای كپورماهیـان ( ،)Cyprinidaeاسـبله ماهیـان ( ،)Siluridaeگامبوزیـا ماهیـان ( )Cyprodontidaeو سـ
ماهیان جویباری ( )Balitoridaeو مارماهی خاردار آب شیرین ( )Mastacembelidaeدر رودخانـه كوماسـی ،آلـودگی
خاک و تخریب پوشش گیاهی منطقه طرح ،از بین رفتن امنیت زیستگاه جانوران به ویژه پستانداران با ارزشـی نظیـر
قوچ و میش) (Ovis orientalisدر زیستگاههای برب و جنوب بـرب محـدوده مطالعاتی،ایجـاد تـرس و تغییـر رفتـار
طبیعــی پرنــدگان شــكاری نظیــر شــاهین ( ،)Falco peregrinusعقــاب طالیــی ( )Aquilla chrysaetosو حتــی
كبک( )Alectoris chukarدر دامنهها و ارتفاعات منطقه،كاهش مواد آلی و بار مغذی در جریان رودخانه كوماسـی در
پایین دست سد ،تهدید شرایط زیستگاهی پرندگان آبـزی و كنـار آبـزی نظیـر دم جنبانـک خاكسـتری Motacilla
) ،( cinereaدم جنبانک زرد) ،(Motacilla flavaحواصی ،خاكسـتری ( ،)Ardea cinereaاگـرت كوچـک ( Egretta
 ) garzettaو زیرآبروک ) ،(Cinclus cinclusاحتمال گریز و راهیابی خزندگان بویژه مارهای موجود از قبی ،قبی ،مار
پلنگی( ،(Coluber ravergieriمار قیطانی) ،(Coluber rhodorachisافعی سوسن ( ،)Telescopus tessellatusگرزه
مار(  )Vipera lebetinaو مارهای سمی از محدوده مخزن و افزایش تراكم آنها در اطـراف منـاطق مسـكونی ،آسـیب
رسیدن به روستاهای پایین دست سد میباشد .با توجه به ریسکهای مشخص شده در مرحله بعدی ارزیـابی ریسـک
زیست محیطی طبق مدل TOPSISصورت گرفت .در همه ماتریسهای بـه دسـت آمـده ،احتمـال ،شـدت و اهمیـت
ریسکها به ترتیب با عالمت X2 ,X1و  X3مشخص شده اند .كلیه نتای محاسبات موجود در گامها و روابط مذكور ،بـر
پایه ماتریس تصمیمگیری انجام گرفته است .از این رو نتای حاص ،از این روابط به شرح زیر بدست آمده است:
جدول 2ی نريجه بي مقياس سازی ماتريس تصميمگيری( )Nبر اساس رابطه ()1
شاخصها
گزینهها

X1

X2

X3

A1

9/112

 9/422

9/302

A2

9/328

9/118

9/201

A3

 9/284

 9/334

 9/299

A4

 9/212

 9/332

 9/321

A5

9/322

 9/224

9/313

A6

9/313

 9/391

 9/109

A7

9/311

 9/113

 9/310

A8

 9/211

9/111

 9/281

A9

 9/312

9/118

 9/121

A10

 9/311

9/338

 9/214

A11

 9/148

 9/131

 9/211

A12

 9/190

 9/431

 9/499
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جدول 2ی نريجه بي مقياس سازی ماتريس تصميمگيری( )Nبر اساس رابطه ()1

شاخصها
گزینهها

X1

X2

X3

A1

9/112

 9/422

9/302

A2

9/328

9/118

9/201

A3

9/284

 9/334

 9/299

A4

 9/212

 9/332

 9/321

A5

9/322

 9/224

9/313

A6

9/313

 9/391

 9/109

A7

9/311

 9/113

 9/310

A8

 9/211

9/111

 9/281

A9

 9/312

9/118

 9/121

A10

 9/311

 9/338

 9/214

A11

 9/148

 9/131

 9/211

A12

 9/190

 9/431

 9/499

جدول 7ی نريجه ماتريس بي مقياس موزون ( )Vبر اساس رابطه ()2
گزینهها

شاخصها
X1

X2

X3

A1

9/923

9/131

9/118

A2

9/900

9/922

9/981

A3

9/981

9/193

9/919

A4

9/912

9/193

9/901

A5

9/191

9/918

9/903

A6

9/119

9/904

9/921

A7

9/111

9/923

9/902

A8

9/982

9/921

9/984

A9

9/114

9/922

9/941

A10

9/904

9/194

9/910

A11

9/942

9/942

9/912

A12

9/933

9/132

9/110
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جدول 4ی نريجه فاصهه هر گزينه تا ايدهآلهای مثبت و مناي بر اساس رابطه ()7
9/910

d1-

9/138

d1+

9/121

d2-

9/982

d2+

9/919

d3-

9/191

d3+

9/913

d4-

9/191

d4+

9/983

d5-

9/194

d5+

9/913

d6-

9/112

d6+

9/111

d7-

9/901

d7+

9/121

d8-

9/913

d8+

9/120

d9-

9/903

d9+

9/921

d10-

9/112

d10+

9/128

d11-

9/910

d11+

9/902

d12-

9/142

d12+

رابطه (:)4
E3=9 /081

E1=9/001

E2=9/011

رابطه (:)2
d3=9/914

d1= 9/923

d2=9/920

رابطه (:)1
W3= 9 /211

رابطه (:)1

W2=9/438

W1= 9 / 342

[ = ]راه ح ،ایده آل مثبت
[ = ]راه ح ،ایده آل منفی
جدول 8ی نريجه تعيين نزديکي نسبي ( )CLيک گزينه به راه حل ايدهآل بر اساس رابطه ()5
نزدیكی نسبی ( )CLهر گزینه به راه ح ،ایده آل
9/241

CL7

9/334

CL1

9/111

CL8

9/201

CL2

9/282

CL9

9/308

CL3

9/332

CL10

9/422

CL4

9/802

CL11

9/444

CL5

9/303

CL12

9/309

CL6

رابطه (:)0
با توجه به نتیجه نهایی مدل  ،TOPSISاولویت بندی ریسک ها به ترتیب زیر به دست آمده است.
A11>A8>A2>A9>A7>A5>A4>A3>A12>A6>A1>A10
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اولویتبندی صورت گرفته بیانگر مهم ترین ریسکها ی زیست محیطی سد آزاد در دو دوره زمانی فاز ساختمانی
و فاز بهرهبرداری از نظر شاخصهای احتمال وقوع ،شدت و اهمیت ریسک میباشد .به این ترتیب ریسکهای زیست
محیطی ناشی از فعالیتهای این طرح به ترتیب اولویت شام ،آلودگی خاک و تخریب پوشش گیاهی منطقه با امتیاز
 ،9/802آلودگی آب رودخانه كوماسی با امتیاز  ،9/111كاهش شدید مواد آلی و بار مغذی در جریان رودخانه
كوماسی در پایین دست سد با امتیاز  ،9/201كاهش كیفیت زیستگاه آبی و از بین رفتن الرو برخی از گونهها از
خانوادههای كپورماهیان ( ،)Cyprinidaeاسبله ماهیان ( ،)Siluridaeگامبوزیا ماهیان ( )Cyprodontidaeو س
ماهیان جویباری ( )Balitoridaeو مارماهی خاردار آب شیرین ( )Mastacembelidaeدر رودخانه كوماسی با امتیاز
 9/282و شكست سد با امتیاز  9/241مهمترین ریسکهای تعیین شده ناشی از این طرح میباشند .در شك)2( ،
نمودار مهمترین ریسکهای اولویتبندی شده نشان داده شده است.

1
0.8
0.6
0.4
0.2

شکست سد

0.547

کاهش کيفيت زيستگاه
آبي

0.582

0

کاهش شديد مواد آلي و
بار مغذي در جريان

آلودگي آب رودخانه

رودخانه در پايين دست
0.597

0.667

آلودگي خاک و تخريب
پوشش گياهي

0.895

Series1

شکل2ی نمودار اولويت ريسکهای پروژه سد مخزني آزاد با اسرااده از مدل TOPSIS
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بحث و نريجهگيری
روشهای متفاوتی برای پاسخ به ریسک ،حذف یا كاهش و كنتـرل ریسـکهـا وجـود دارد تـا از اثـرات نـامطلوب
محیط زیستی پروژه كاسته شود .در ارزیابی ریسک محیط زیستی سد آزاد بـا اسـتفاده از روش تصـمیم گیـری چنـد
معیاره با توجه به نتای به دست آمده و روش اتخاذ شده در جمعآوری و پردازش دادههای تحت مطالعه ،میتوان بـه
صورت زیر نتیجهگیری نمود .در واقع چگونگی عملكرد هر یک از ریسکها دلی ،اولویت آنها میباشد .در منطقه مورد
مطالعه ،عمده عام ،مولد ریسک ،خاكبرداری و خاكریزی میباشد كه میتواند منشـ ریسـکهـای دیگـر شـود .ایـن
فعالیت با بر هم زدن افقهای خاک و تخریب پوشش سطحی آن منجر به فرسایش میشود .بخش عمده این فعالیـت
شام ،ایجاد بدنه سد ،فرازبند و نشیب بند میباشد و با توجه به حجم خاكبرداری ( 1,212,299مترمكعب) این تـ ثیر
از نظر شدت ،زیاد تلقی میشود .عالوه بر این عدم زیر سازی مناسب مخازن سوخت و ریـزش و نشـت مـواد روبنـی
ناشی از تعمیر ماشین آالت سبک و سنگین و نیز تخلیه نادرست ضـایعات صـنعتی سـبب آلـودگی خـاک و كـاهش
كیفیت آن میگردد .به طوركلی با توجه به اهمیت خاک و پوشش گیاهی به عنوان بستر حیات و زیستگاه بسیاری از
گونههای جانوری به ویژه پرندگان خشكی زی موجود در منطقه نظیر چلچله) ،(Hirundo rusticaچكاوک ( Alauda
 )arvensisو سسک )  (Sylvia borinوگونههای گیاهی نظیر درختچهها و بوتههای نسـترن وحشـی)،(Rosa canina
كنگر ( )Gundelia tournefortiو گون ( )Aplarartsp ps.با انجام عملیات خاكبرداری و خـاكریزی و بـدلی ،قـرار
گرفتن مح ،احداث سایت در اكوسیستم كالن بلو برب ایران (زاگرس) این ریسک از حساسیت و اهمیت برخوردار
است و سبب آسیب به زیستگاه گونههای مذكور ،كـاهش تنـوع و تـراكم پوشـش گیـاهی موجـود و كـاهش كیفیـت
اكوسیستم خشكی میگردد.
ورود پساب بچین و سن شكن به رودخانه كوماسی با رهاسازی حجم قابـ ،تـوجهی رسـوبات و آلـودگیهـای
دیگر در جریان آب همراه میباشد كه طی آن احتمال خفگی الرو ماهیها و بچه ماهیان و مدفون شدن تخم آنهـا در
زیر گ ،و الی وجود دارد .ورود فاضالب بهداشتی پرسن ،طرح به رودخانه كوماسی با آلوده سـاختن آب رودخانـه نـه
تنها كیفیت فیزیكو شیمیایی آب بلكه كیفیت بیولوژیكی آن را نیز به مخاطره میاندازد .در مرحله احداث طرح ،تولید
حدود  13مترمكعب فاضالب روزانه مورد انتظار است .با احتساب سرانه بار  ،BOD5معادل  42گرم ،در صورت تخلیـه
فاضالب انسانی طرح به رودخانه بار  BODمعادل  18099گرم به رودخانه تحمی ،خواهد شد .بـا تخلیـه ایـن میـزان
 BODو در نظر گرفتن دبی روزانه رودخانه ،افزایش بلظت  BODبه حدود  1/3میلـی گـرم بـر لیتـر خواهـد رسـید.
بدیهی است سایر عوام ،آالینده از قبی ،مواد معلق و آلودگی میكروبی نیز در رودخانه افزایش خواهد یافت .اگـر چـه
حجم فاضالب روزانه در برابر آبدهی روزانه رودخانه (حدود  1920924مترمكعب) در بیشتر ایام سال ناچیز است ،امـا
از آنجا كه تولید بخش عمده فاضالب ،در مقاطع زمانی كوتاهی از روز (حدود ظهر و زمان اتمام ساعت كـاری روزانـه)
مورد انتظار است ،لذا رهاسازی یكباره آن به رودخانه میتواند موجب كـاهش شـدید كیفیـت آب گـردد (مهندسـین
مشاور پنگان آوران .)1382 ،به این ترتیب میزان آلودگی آب از حد تحم ،برخی از گونههای ماهی به ویـژه الرو آنهـا
فراتر رفته و تعدادی از آنها از بین میروند.
فعالیتهای انحراف آب وآبگیری مخزن سد با كاهش مواد آلی و بار مغذی در جریان رودخانه كوماسـی در پـایین
دست سد سبب از بین رفتن تعادل اكولوژیک شده و لطماتی را بر اكوسیستم های آبی ذی ربط وارد خواهـد سـاخت.
به طوری كه مواد آلی معلق بخشی از منبع تغذیه و مواد مورد نیاز بـرای تولیـد مثـ ،موجـودات ذره بینـی آبـزی را
تشكی ،میدهند .كاهش جمعیت این موجودات به عنوان اعضای اولیه هرم بذایی منجر به كاهش جمعیت مـاهی هـا
به عنوان اعضای رأس هرم نام برده خواهد شد .هم چنین با توجه به عالقه خانواده كپور ماهیان شام ،سـس مـاهی
( ،)Barbus lacertaشــیرماهی ( ،)Schizothorax pelzamiعــروس مــاهی ( ،)Leuciscus cephalusســیاه مــاهی
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( )Varicorhinus truttaو شاه كولی ( )Chalcalburnus mossulensisكه مجموعهای از گونـههـای بـومی رودخانـه
كوماسی میباشند ،به مواد بذایی گیاهی ،این ماهی ها در قسمت های پایین دست رودخانه كه به علت وجود مواد آلی
بیشتر ،جلبک ها و گیاهان آبزی بیشتری در آن رشد میكنند ،با تراكم بیشتری یافت میشوند لذا با كاهش مواد آلـی
و بار مغذی رودخانه كوماسی در پایین دست سد در اثر آبگیری مخزن سد این گونه ماهیان بـا كمبـود مـواد مغـذی
روبرو شده و حیاتشان به مخاطره میافتد .الزم به ذكر است كه با توجه به محدود بودن گونههـای مـاهی موجـود در
رودخانه كوماسی ،كاهش كیفیت این زیستگاه آبی و از بین رفتن الرو گونههای ماهیان موجـود در آن سـبب كـاهش
تراكم و تنوع گونههای موجود شده و به این ترتیب ارزش اكولوژیكی این اكوسیستم آبی به شدت كاهش مییابد.
همچنین ریسک شكست سد كه ممكن است در اثر وقوع زمین لرزه ،سیالب و نقص در سیستم ایمنی و بدنه سـد
به وقوع پیوندد كه البته به دلی ،برآوردها و محاسبات صورت گرفته در طراحی سد آزاد ،سـیالب و قرارگیـری محـور
سد در فاصله قاب ،توجهی نسبت به حریم گس،های موجود در منطقه ،احتمال وقوع شكست سد بسیار كم میباشـد،
بدین جهت در اولویت آخر قرار گرفته است .بعد از شناسایی ،كمی سازی و اولویتبندی ریسکها ،راه كارهایی جهت
پاسخ به ریسک ها از جمله از بین بردن ریسک ،انتقال ریسک و پذیرش ریسک در نظـر گرفتـه مـیشـوند .از ایـن رو
كنترل مهمترین ریسکهای سد آزاد در محیطهای مختلف به شرح جدول( )1ارائه میگردد.
جدول6ی راهکارهای کنررل مهمررين ريسکهای محيط زيسري سد آزاد
عوامل مولد ريسک

ـ خاكبرداری و خاكریزی

ـ عدم زیر سازی مناسب مخازن
سوخت
ـ ریزش و نشت مواد روبنی
ناشی از تعمیر ماشین آالت
سبک و سنگین

پيامد

ـ تغییر ساختمان و بافت
خاک و فرسایش خاک
ـ تخریب پوشش گیاهی

ـ آلودگی و كاهش كیفیت
خاک

ـ آلودگی آب رودخانه
كوماسی و افزایش بلظت
ـ تخلیه فاضالب بهداشتی
پرسن ،طرح به رودخانه
كوماسی
ـ ورود پساب بچین و سن
شكن به رودخانه كوماسی

BOD

ـ از بین رفتن الرو گونههای
ماهیان موجود در رودخانه
ـ كاهش كیفیت زیستگاه
آبی
ـ كاهش تراكم و تنوع
گونههای ماهیان

اقدامات کاهش ريسک
ـ حتی االمكان قرارگیری بناهای موقتی مربـو بـه احـداث سـد
آزاد در داخ ،محدوده فعلی مخـزن جهـت جلـوگیری از تخریـب
پوشش گیاهی.
ـ احیای پوشش گیاهی در رویشگاه های تیپ های جنگلی منطقـه
با تكیه بر گونههای بومی وكاشت گونههـای تیـپ برودارــ بنـه ــ
كیكم ـ برگ بویی.
ـ كنترل فرسایش
ـ بكارگیری سیستم جمع آوری روبن های سوخته در تعمیرگـاه و
ماشین آالت سنگین مورد استفاده در طرح
ـ مجهز نمودن مخازن سوخت به سیستم زهكش.
ـ انتخاب فصول دارای حداق ،بارندگی جهت انجـام فعالیـتهـای
ساختمانی سد آزاد.
ـ انتخـاب فصـول دارای حـداق ،بارنـدگی،حمـ ،و نقـ ،سـیمان
بصورت بسته بندی شده و نه به صورت فلهای
ـ قرارگیری ایستگاه بچین و سن شكن در خط القعر رودخانـه
كوماسی واقع در فاصلة فرازبند و نشیب بند.
ـ ایجاد حوضچه رسوب گیـر جهـت جمـعآوری پسـاب ناشـی از
فعالیتهای كارگاه سن شكن و بچین .
ـ استفاده از سیستم سپتیک در دفع پساب پرسـن ،طـرح جهـت
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اجتناب از تخلیه آن به رودخانه كوماسی.
ـ پایش دورهای گونههای ماهیان رودخانه كوماسی جهـت تعیـین
میزان تراكم گونهها.

ـ فعالیتهای انحراف آب
ـ آبگیری مخزن

ـ كاهش مواد آلی و بار
مغذی در جریان رودخانه
كوماسی در پایین دست سد
آزاد

ـزمین لرزه
ـ سیالب

ـ شكست سد
ـ آسیب به روستاها و اراضی
كشاورزی پایین دست سد

ـ سقو آب بر روی سكوی مقاوم در برابـر فرسـایش جهـت آزاد
سازی آب از این دریچه به بستر پایین دست سد آزاد.
ـ ت مین متناوب بخشی از جریان پـایین دسـت سـد آزاد ،از الیـه
زیرین مخزن توسط دریچههای زیرین.

خطـر

ـ استفاده از سیستم های ابزار دقیق مجهز بـه آالرم و زنـ
در مح ،سد.
ـ تحـت پوشـش بیمـه قـرار دادن اراضـی كشـاورزی موجـود در
روستاهایی كه در برابر سانحه احتمالی ناشـی از وجـود سـد قـرار
دارند.
ـ هماهنگی با پلیس نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی اسـتان
كردستان ،شهرستان سنندج و شهرستان مریوان.
ـ ت مین متناوب بخشی از جــریان پایین دست از دریچـه زیـرین
سد آزاد.
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