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چکیده
احداث سدهای مخزنی بهمنظور ذخیره آب در فصول پرآبی و استفاده در فصول خشکسالی است که مهمترررین مرحلرره در ملالعررات سرردهای مخزنر ی
 مراحررل انجررام ایر ن. این ملالعه در منلقه روستای السک در شهرستان شفت استان گر یالن انجامشررده اسررت.انتخاب بهترین نقله حوضه آبریز است
-  بیولوژیکی و اجتماعی، بعد (فیزیکی3  معیار در13 ملالعه عبارت است از بازدید میدانی از حوضه آبریز موردنظر و اخذ نظرات کارشناسان مربوطه که
- وزن دهی قلعی معیارها انجام شد که محیط اجتماعیExpert Choice  در نرمافزارAHP  سپس بر اساس تکنیک،اقتصادی) در نظر گرفته شد
 مکانهررای مناسر،GIS  درصد بیشتری را به خود اختصاص داد و بعد از استانداردسازی نقشررههای فررازی در نرمافررزار0.44 اقتصادی با وزن قلعی
 جهت احداث سررد شررناخته0.128  شفت) مشخص گردید و در ادامه بر اساس تکنیک تاپسیس فازی گزینه شفت مکان برتر با نمره- مولسگام-(زرمیخ
شد و درنهایت بر اساس مدل شبکه عصبی مصنوعی فازی عملکرد اثرات اجتماعی برای احداث سد مورد بررسی قرار گرفت که از میان عوامررل مررورد
بررسی تأثیر بر توریسم مهمترین اثر اجتماعی بوده که این بهنوبه خود با فراهم نمودن آب برای کشاورزی در منلقه باعث ایجاد اشتغال در منلقه تحت
.تأثیر سد میشود
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Abstract
Building a reservoir dam is to store water in the having hight wather season and use water during the
drought season.The most important step in reservoir dam studies is to select the best point in the basin
area. This study was conducted in the village of Lask in Shaft city of Guilan province.The stages of
this study include field observations of the specialty area, and Getting the opinion of the experts
which includes 13 criteria in three dimensions (physical, biological, social and economic), and then,
based on the AHP technique in Expert Choice software, the definitive weight of the criteria is
obtained. So the economic and economic environment with a real weight of 0.44%. Is has the highest
percentage. Then using the standardization of fuzzy maps, the GIS software identified the appropriate
locations (Zermich-Molesgam-Shaft) and then, using the fuzzy Topsis technique, a superior position
shaft option with a score of 128 was constructed to construct the dam. Finally, based on the fuzzy
artificial neural network model, social impacts on dam construction have been investigated. Among
the factors examined, the impact on tourism is the most important social activity, which in turn
provides water for agriculture in the region and leads to employment in a damaged area.
Keywords
“Location Dam Builder Enclosure”, “Social Impact Assessment”, “Fuzzy Topsis”, “FANN”,
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 -1مقدمه
کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ،با میانگین بارندگی
ساالنه  250میلیمتررر کرره کمتررر از میر انگین بارنرردگی آسر یا و حرردود
یکسوم میانگین جهانی است دارای اقلیم خشک و نیمهخشک میباشد
که در بسیاری از مناطق جهان بخصوص نواحی خشررک و نیمهخشررک
برای مقابله باکم آبی و سیالبهای بزرگ ،احداث سد خرراکی یکر ی از
پیشنهادهای مؤثر بوده اسررت( .تقرروی و همکرراران )1390،لررذا احررداث
سدهای مخزنی بررهمنظور ذخیر ره آب در فصررول پرآبر ی و اسررتفاده در
فصول خشکسالی است کرره مهمترررین مرحلرره در ملالعررات سرردهای
مخزنی انتخاب بهترین نقله حوضه آبریز برررای ایر ن سرردها بررهمنظور
کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری اسررت ( .یاثونررد )1390 ،بنررابراین
اسررتفاده از تکنیکهررای تصررمیمگیری چنررد معیرر ارِ بررا اتخرراذ انرروا
مشخصههای کمی و کیفی و وزن دهر ی آنهررا ابزارهررای مناسرربی در
تحلیل تصمیمگیری میباشند .ایر ن تکنیکهررا از روشهررای متعررددی
برای ارزیابی و تبدیل مشخصههای کیفی به کمر ی اسررتفاده میکننررد.
بهمنظور تعیین و دستیابی به مشخصهها ،از قضرراوت خبرگرران اسررتفاده
میشررود .برررای دسررتیابی برره ایر ن هرردر روشهررای متعررددی ماننررد
روشهای طوفان فکررری ،دلفر ی و ...توسررعهیافتهاند( .محمررد مرررادی،
)1388لذا بنا به زمینه تحقیقاتی حاضر؛ انتخاب بهترررین گزینرره جهررت
ساختگاه سد به معیارها و زیر معیارهررای مکانیر ابی و اثرررات اجتمرراعی
بستگی دارد که از عوامل تحت بررسی و مهم ازنظر کارشناسان خبررره
در این پژوهش مکانیابی احداث سد بررا رویکرررد اجتمرراعی بررر اسرراس
بررسی شامل )1:معیارهای مکانیابی سررد ازجملرره :معیارهررای فیزیکر ی
شر یمیایی شررامل :زمینشناسر ی ،فیزیر وگرافی ،خررا  ،اقلر یم ،گسررل.
معیارهررای بیولرروژیکی شررامل :منلقرره حفا تشررده ،پوشررش گیر اهی.
معیارهای اجتماعی و اقتصادی-فرهنگی شامل :مناطق مسکونی ،جاده،
آثار باستانی ،کرراربری )2 .معیارهررای اثرررات اجتمرراعی ازجملرره :نظررام
اجتماعی شامل :اشتغال ،مهرراجرت ،اسررکان مجرردد .نظررام اکولرروژیکی
شامل :اکوسیستمهای منلقه میباشد .با توجه به اینکه مفهوم مکانیابی
که عبارت است از تعیین مناسر ترین محررل ممکررن برررای اسررتقرار و
اجرررای طررر یر ا پررروژه برره شرررایط مختلررا اقتصررادی ،اجتمرراعی،
زیستمحیلی و فنی است( .منوری )1384،؛ بنابراین سالمت انسررانها
و رفاه اجتماعی برره شناسررایی یر ا ارزیر ابی نظاممنررد پیامرردها و اثرررات
پروژهها ،برنامهها و طر ها بر اجزای فیزیکر ی ،شر یمیایی ،بیولرروژیکی،
فرهنگررر ی و اقتصرررادی اجتمررراعی محیطزیسرررت وابسرررته اسرررت.
(مخدوم )1378،درواقع تجزیهوتحلیل و ارزیابی اثرررات اجتمرراعی یر ک
پروژه با یک تغییر اساسی روی افراد و گروههای اجتماعی داخررل یر ک
جامعه یا روی کر ل جامعرره برررای بهبررود فراینررد تصررمیمگیری الزم و
ضروری میباشد). (Jacobson at all, 2012با توجه برره اینکرره
سدسازی یا بندسازی بهعنوان یکی از مهمترررین فعالیتهررای مهندسی
ملر بوده است بهطوریکررره ساکنین مناطق مختلا بنا به شررررایط
جغرافیایی و ضرورتهای ایجادشده نسبت به احداث سدها یا آبگیرهای
مختلا با مصالﺢ و مشخصات گوناگون ،اقدام نمودهانرررررررد .نیازهایی
ازجملرره تأمین آبیاری و آبرسررانی ملر بوده و یرر ا در مناطقی نیز به
خاطر پایین بودن سلﺢ آبهررای رودخانررهها یا نیاز جهت تغییر مسیر
رود ،سدسازی انجام میگرفترره تا بتوانند سلﺢ آب را باال آورده و برای

نیازهای کشاورزی و عمرانی از آن استفاده کند (جباری . )1390،درواقع
با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPبرای اولین بار توسط ساعتی
ص میمات پیچیر ده را بررا سرراختاربندی
در  1980ملر شررد میترروان ت ر
معیارها در یک چهارچوب سلسله مراتبی حل کرد )(Saaty,1980
بعالوه با یکی از مهمترین روشهای تصمیمگیری چند معیر اره کرره در
سال  1992توسط چن و هوانگ ملر شررده). (Ozemoy,1987
سابقه استفاده از تکنیر ک تاپسر یس در ایر ران بررا طیاهررای کرراربردی
درزمینه های امکانسنجی ،اولویتبندی و ارزیابی عملکرد از آ از دهرره
 1370به شکل محدود آ ازشده و چون این تکنیک حساسیت کمتررری
نسبت به روش وزن دهر ی برره معیارهررا دارد لررذا از ایر ن روش بررهطور
گستردهای برای اولویتبندی گزینههای خاص استفاده میترروان کرررد
) .(Wu at all,2009درنهایر ت میترروان بررا مدلسررازی جهررت
پیشبینی با استفاده از مدل شبکهی عصبی -فررازی در سر ه مرحلرره .1
طراحی  .2آمادهسازی دادهها  .3اجرررای مرردل انجررام داد .(Jang
)JSR,1993بنابراین نبود تحقیقات الزم در مرحله مکانیابی احداث
سدهای مخزنی در کشور و اهمیت مکانیابی احداث سررد بررا محوریر ت
ارزیابی اثرات اجتماعی؛ و همچنین ضرورت بررسی و شناسایی عوامررل
کمی و کیفی مرتبط با احداث سد و انتخرراب بهترررین گزینرره در محررل
احداث سد .درنهایت بررسی محیطزیست تأثیرگذار و تأثیرپررذیر پررروژه
که شامل :محدوده بالفصل ،محدودهی اکولوژیک ،محدوده تحت تأثیر
مستقیم و محدوده تحت تررأثیر یرمسررتقیم پررروژه از اهمیر ت برراالیی
برخوردار است الزم هست به آن پرداخته شود( .جوزی )1394،ترراکنون
تحقیقات زیادی در مورد مکانیر ابی احررداث سررد بررا رویکرررد اجتمرراعی
صورت پذیرفته است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
در ملالعهای با عنوان اثرات اجتماعی سدها بر پایداری سررکونتگاههای
روستایی ملالعه مرروردی :سررد ِکررارون  3کرره باهرردر بررسرری اثرررات
اجتماعی سدها بر پایداری سکونتگاههای روستایی از میان  63روستای
پیرامون سد 38،روستا انتخاب و نتایج نشان داد که سد بررر متغیرهررایی
مانند توسعه امکانات رفاهی خدماتی ،تغییرات جمعیت ،وابستگی مکانی،
ساختار مسکن و ساختار اجتماعی -فرهنگی سررکونتگاههای روسررتایی
تأثیر زیادی دارد .روند این تأثیرات نیز چه در قبل از ایجاد سد و چه بعد
از ایجاد ،به ناپایداری اجتماعی منجر شده است .بهگونهای کرره دررونررد
شاخصهایی مانند عدم توسعه امکانات و همچنین تسریع مهاجرتهای
روستایی نقش مهمی داشته است( .صادقی و همکاران )2018،ملالعات
تحلیل آثار محیط زیستی طر های سدسازی برای تعیین گزینۀ منتخ
سد و نیروگاه کالت که هدر از آن تعیین و بررسی معیارهررای محر یط
زیستی به روش چکلیست بوده که در نتایج بهدستآمده؛ با  4معیر ار و
با استفاده از روش ارزیر ابی چنرردمعیاره و نرمافررزار اکسررپرچویس و برره
معرفی ساخت گاه پرداخته است( .ترکیان فر و همکاران )1394 ،تحلیل
اثرات اجتماعی اقتصادی سد بر روستا سد سلیمان شاه سنقر که هرردر
از آن بررسی مهمترین اثرات مثبت و منفر ی پررروژه بررر اسرراس جرردول
مورگان بوده کرره در نتررایج بهدسررتآمده اهمیر ت نسرربی شرراخصها و
وضعیت شاخصها در ملالعه اثرات اجتمرراعی سررد مررذکور در دو بعررد
مثبت و منفی بهدستآمده اسررت( .ملررک حسررینی و همکرراران)1393 ،
ارزیابی تأثیرات اجتماعی طر احداث سد بر اجتماعات محلی سد سوم
کوهرنگ باهدر استفاده از روشهای کمی و کیفی که از تکنیکهای

1686

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره چهارم ،شماره سوم ،فصل پاییز ،سال  ،1398صفحه 1695-1685
تأثیرات سد با عنوان سدها برقآبی و توسعه پایدار اجتماعی :سد بر ویی
در نا و سد کامچای در کامبوج که باهدر ایجرراد رابلرره بر ین سرردها
برقآبرر ی و پایرر داری اجتمرراعی بررا اسررتفاده از یرر ک دیرر دگاه عرردالت
محیطزیست صورت گرفت که نتایج حاصل از آن شامل هشررت مررورد
تعهدات سیاسی بوده از کل تعهدات سیاسی با عملکرررد بانررک جهررانی
مربوط استانداردهای تلبیق داده شد. (Urban at all, 2015).
مسائل زیستمحیلی و اجتماعی سررد سرره دره در چر ین کرره باهرردر
بررسی فشار بر بافت اجتمرراعی منلقرره و مسررائل خشررونت سرراختاری
صورت گرفته است که طر ی نتررایج بهدسررتآمده ازلحرران نگرانیهررای
زیستمحیلی ،سه دره باعث آسی پذیرتر شدن به اکوسیسررتم منلقرره
دور ،اختالل از طریق فرسایش و رانش زمین شده اسررت و هزینررههای
بزرگ در هر دو محیط زیستی و اجتماعی برره وجررود آورده اسررت
) . (Xibao at all, 2013در این پژوهش برای تعیین مناس ترین
مکان جهت احداث سررد بررا رویکرررد اجتمرراعی بررا اسررتفاده از تکنیر ک
تاپسر یس فررازی و مرردل شرربکه عصرربی مصررنوعی فررازی در نرمافررزار
 MATLABبهرهگیری شد.
 -2روش انجام تحقیق

اسنادی ،مشاهدات میدانی ،مصاحبههای عمیق به این نتر ایج در زمینرره
اثرات اجتماعی سد کوهرنررگ دسررتیافته ازجملرره؛ آوارگر ی سرراکنان و
مهاجرت روستاییان منلقه بیرگان ،عدم اشتغال و فقر اهالی مخزن سد،
به هم خرروردن سرراختار معیشررتی مررردم ،نارضر ایتی و بیاعتمررادی برره
مجریان پروژه( .موسایی و همکاران )1393 ،مکانیر ابی سرردهای کوترراه
خاکی با استفاده از معیارهای حذفی و تحلیر ل سلسررله مراتبر ی حوضرره
آبخیز کال آجی ،استان گلستان باهدر استفاده از سنجشازدور ،جهررت
به دست آوردن شاخصهای بهصورت کیفی و کمی و بر پایه آنالیزهای
منلقهای که نتایج آن شاخصها بر اساس مقایسات جفتی و وزن دهی
در نرمافزار  Expert Choiceاولویتبندی شدند کرره درنهایر ت بررر
اساس وزن نهایی بهدستآمده از نرمافزار و بازدید منلقهای ،نقاط برتر
جهت احداث سد مشخص شد( .آمانی و همکاران )1394 ،در ملالعهای
با عنوان نقشهبرداری اثرات اجتماعی سرردهای کوچررک :مررورد حوضرره
رودخانه تایلند باهدر اثرات اجتماعی سدهای کوچک بررهطور گسررترده
موردملالعه قرارگرفته است .بااینحال ،اثرررات اجتمرراعی سررد کوچررک
بهطور گستردهای توسط جامعه دانشگاهی نادیده گرفتهشده است .مقاله
به این شکار اشاره دارد .اثرات اجتمرراعی چنررد سررد کوچررک در یر ک
روستای باالدست و یک روستای پاییندست در حوضه رودخانه تایلند را
بررسی کرده که تحقیق بر اساس مصاحبه نیمه ساختیافته با ذینفعان،
دولت و سازمانهای یردولتی بوده است .طبق فرضیات تحقیق اثرررات
اجتماعی سدهای کوچک چندوجهی و نابرابر بوده و این سدها بهمنظور
کاهش فراوانی ماهیها و ارائه مزایای کاهش سیل ،همچنین دسترسی
کشاورزان باالدستی و پاییندستی به آبهررای آبیر اری را افررزایش داده
است .درنهایت نتایج نشان داد سدهای کوچک یک جایگزین خوشایند
نسرربت برره سرردهای بررزرگ هسررتند) . (Fung at all, 2018در
تحقیقی تحت عنوان چارچوب اجتماعی پروژههررا :مرردلی مفهررومی امررا
عملی برای ارزیابی در برنامهریزی ،مدیریت و ارزیابی اثرررات اجتمرراعی
پروژهها انجام دادند .این مدل برای رقابررت بررا اسررتانداردهای عملکرررد
اجتماعی و محیط زیستی شرکتهای مالی بینالمللی و بهترین تجارب
بینالملررل طراحیشررده بررود کرره شررامل  8دسررته کلیر دی اجتمرراعی و
محیطزیستی میشود که تمامی مسائل مربوط به پایر داری اجتمرراعی و
آسایش مردم پروژهها را شناسایی میکنررد .ایر ن چررارچوب یر ک مرردل
مفهومی ،یک متدلوژی عملی و ابزاری ارتباطی برای حصول اطمینرران
از اینکه فرآیند کاهش اثرات منفی اجتماعی و ارتقاء فوایر د پروژههررای
بررزرگ مررؤثر و قابلدسررترس برررای تمررامی ذینفعرران برروده اسررت
) .(Vanclay at all, 2017در مقالرررهای تحرررت عنررروان
هماهنگسازی برنامهریزی اسکان مجدد و بازسازی معیشت با ارزیابی
اثرات اجتماعی :به یک دیدگاه مشارکتی پرداختشده که مشخصشده
برنامهریزی اسکان مجدد بهترین رویکرد بعد از ارزیابی اثرات اجتماعی
نیازمند مجوز محیطزیستی است زمرران و طررول مرردت نیر ز اثربخشر ی
بازسازی زنرردگی را تحررت تررأثیر قرررار میدهنررد بررهویژه در حمایر ت از
تابآوری اجتماعی .جبران نقرردی برره شررکل پرداخررت فرروری راهکررار
درازمدت بازسازی زندگی نیست .با مثالهای از پروژههررای زیرسرراختی
بینالمللی این مقالرره بررهمرور ارزیر ابی اثرررات اجتمرراعی و برنامررهریزی
اسکان مجدد در سیکل پروژهها و مالحظات اجرررای بازسررازی زنرردگی
میپردازد). (Rowan at all, 2017

• محدوده موردمطالعه
با توجه به اینکه استان گیالن با وسعت  14042کیلومترمربع و 1.17
درصد از مساحت کل ایران را شامل میشود ،منلقه موردملالعه در
شهرستان شفت با مختصات جغرافیایی محل سد '  49 ° 24طول
شرقی و'  37 ° 3عرض شمالی در نزدیک روستای السک واقع است.
(سازمان مسکن و شهرسازی گیالن ،طر جامع  )1390شکل)(1
منلقه موردنظر در حوضه آبریز تاالب انزلی که از رب به حوضه آبریز
تالش و از جنوب و شرق به حوضه آبریز سفیدرود منتهی میگردد که
رودهای اصلی آن شامل سیاه مزگی  -کوه رود و امامزاده ابراهیم و
یره میباشد .در محیط فیزیکی شیمیایی در معیار منابع آبی بیشترین
زمان آب دهی فصل پاییز و در تابستان کمترین میزان آبدهی را دارد.
ازنظر زمینشناسی در زون گرگان رشت ازنظر ژئومورفولوژیکی در
دامنه کوههای البرز و مشرربه دشت خزر واقعشده است .

شکل  - 1موقعیت و محدوده موردمطالعه احداث سد السک
)منبع :نویسندگان(1397 ،
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در قسمت فیزیوگرافی دارای  13طبقه ارتفاعی و ازنظر شی دارای 7
طبقه میباشد که محدوده موردملالعه درشی  30تا  60درجه
واقعشده .منلقه در اقلیم مرطوب و پرباران که متوسط بارندگی ساالنه
حدود  979میلیمتر میباشد که متأثر از ارتفا از رشتهکوه البرز و
کوههای تالش بوده و متوسط رطوبت نسبی ساالنه  86درصد ،همچنین
بیشترین درجه حرارت  38درجه سانتیگراد و کمترین  -10درجه
سانتیگراد میباشد .منلقه موردنظر امکان بیشترین تأثیر را از گسل
دیلمان داراست .منلقه در بحث بیولوژیک شامل مناطق
حفا تشدهی؛ سیاه مزگی و گشت رود خان که بهصورت یرمستقیم
احداث سد بر آنها تأثیر میگذارد .منلقه در قسمت محیط اجتماعی
اقتصادی در سرشماری سال  95تعداد خانوار  1332و جمعیت 4731
نفر را شامل میشود ،1395-1390( .سالنامه آماری استان گیالن)،
(ملالعات مرحله اول سد مخزنی السک)1383 .
ارزش

وضعیت مقایسه

ترجیحی

 iنسبت به j

1

اهمیت برابر

3

نسبتاً مهمتر

5

مهمتر

7

خیلی مهمتر

9

کامالً مهم

در این پژوهش ابتدا بعد از بازدید میدانی از محدوده موردملالعه و
استفاده از نظرات کارشناسان ،معیارهایی اصلی در این حوزه انتخاب
گردید و سپس با تنظیم پرسشنامه بر اساس مقایسات زوجی معیارهای
مکانیابی و معیارهای اجتماعی اولویتبندی و معیارهای مؤثر برای
محیطزیست درزمینهی ساخت سد در محدوده موردملالعه تعیین
گردید .این معیارها با بررسی و استفاده از استانداردهای مختلا ازجمله
استانداردهای مربوط به سازمان حفا ت محیطزیست و استانداردهای
جهانی و همچنین با استفاده از نظرات کارشناسان محیطزیست و
عمران در احداث سد مشخص گردید  .در مرحله بعد  ،با توجه به
معیارهای زیست محیلی موجود در مکانیابی احداث سد السک،
شاخصها به شاخصهای اصلی (بیولوژیکی -فیزیکی و شیمایی-
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی) تقسیم گردیده و خود این شاخصهای
اصلی نیز به زیر شاخصهای فرعی تقسیمشدهاند .معیارها و زیر
معیارها با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و بر اساس مقایسه
زوجی وزن دهی شده است .در این ملالعه محیطهای اصلی
زیستمحیلی مورداستفاده بر اساس نظر کارشناسان به روش AHP
طبق جدول ( )1از  1تا  9وزن دهی شد .در این روش ،معیارها دوبهدو
با یکدیگر مقایسه شدند و درجه اهمیت هر معیار ،نسبت به دیگری
مشخص شد (نادری و همکاران )1390،که جهت اولویتبندی ابعاد
مکانیابی احداث سد از نرمافزار  Expert choiceاستفاده گردیده
است سپس جهت نرمالیزه کردن از تقسیم هر وزن ،بر مجمو
وزنهای همان ستون استفادهشده است ،درنهایت وزن قلعی و نهایی
هر یک از معیارها و زیر معیارها به دست آمد.با توجه به اینکه هدر از
این تحلیل ،مکانیابی احداث سد و سپس انتخاب بهترین مکان با
رویکرد اجتماعی است؛ بنابراین الیههای اطالعاتی مرتبط با تمام
معیارها از منابع مختلا جمعآوری و در نرمافزار  IDRISIو GIS
اقدام به تهیه الیهها گردید .هر منلقه با توجه به مقداری که معیار
موردنظر را رعایت میکند ،مقدار عضویتی میگیرد که بیانکننده میزان
مللوبیت آن ناحیه باشد .بدین معنی که هر ناحیه ،با مقدار عضویت
باالتر از مللوبیت باالتری برخوردار است .درواقع در منلق فازی مسئله
قلعیت موجود در منلق بولین وجود ندارد و هر الیه در مقیاسی بین
صفر و یک درجهبندی میشود .عالوه بر این از عوامل مؤثر در
استانداردسازی نقشههای فازی تعیین حد آستانه بوده است که به آنها
نقاط کنترل نیز گفته میشود؛ اما نکتهای که بایستی در انتخاب تابع به
آن توجه نمود ،نو کاهشی یا افزایشی بودن معیار موردنظر است .
) (Abolvaset at all, 2007در ادامه نیز با استفاده از تکنیک
تاپسیس فازی طبق (جدول  )2به رتبهبندی مکان برتر بادید اجتماعی
جهت احداث سد موردنظر پرداختهشده است .بدینصورت که جهت
اولویتبندی گزینهها با استفاده از تکنیک  ،FTOPSISمعیارها بر
اساس نظر کارشناسان ،با توجه به طیا ارائهشده امتیازدهی میشوند
بدینصورت که عدد بزرگتر برای هر پارامتر ،اهمیت بیشتر آن را
نشان میداد .لذا چون این تکنیک حساسیت کمتری نسبت به روش
وزن دهی به معیارها دارد لذا این روش بهطور گستردهای برای
اولویتبندی گزینهها استفاده میشود ،درواقع تکنیکFTOPSIS
یکی از تکنیکهای تصمیمگیری چند معیارِ است که  Mگزینه را با
توجه به  Nمعیار ،رتبهبندی میکند و بر اساس ماتریس m*n

توضیح

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jاهمیت
برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به هم
ندارند.
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jکمی
مهمتر است.
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهمتر
است.
گزینه یا شاخص  iدارای ارجحیت خیلی
بیشتری از  jاست.
گزینه یا شاخص مطلقاً  iاز  jمهمتر و
قابلمقایسه با  jنیست.

2و4و6

ارزشهای میانی بین ارزشهای ترجیحی را نشان میدهد مثالً

و8

 ،8بیانگر اهمیتی زیادتر از  7و پایینتر از  9برای  iاست.

جدول  -1مقادیر ارجحیت نسبی (ساعتی) در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

• روش پژوهش
فرایند روش تحقیق در نمودار ( )1آورده شده است:

نمودار  -1فرایند روش تحقیق) -منبع :نویسندگان(1397 ،
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تصمیمگیری که دارای  mگزینه و  nمعیار است و اساس آن انتخاب
گزینهای است که کمترین فاصله را از جواب ایده آل مثبت و بیشترین
فاصله را از جواب منفی ایده آل ،دارد( .نادری و همکاران)1390،

جدول  -3معیارهای مکانیابی سد (منبع :نویسندگان)1397 ،
ابعاد

جدول -2اعداد فازی و عبارت کالمی جهت اولویتبندی گزینهها با استفاده از
(FTOPSISمنبع :نویسندگان(1397 ،

معیارهای اصلی

زیرمعیارها

منابع آبی

شبکه آبراههها

زمینشناسی

سنگبستر

فیزیوگرافی
فیزیکی و
شیمیایی

بیولوژیکی

خاک

اجتماعی

بافت خاک
جنس خاک

اقلیم
بارش

میزان بارش

گسل

فاصله از گسل

مناطق

فاصله از مناطق

حفاظتشده

حفاظتشده

مناطق مسکونی
اقتصادی

شیب

طبقات اقلیم

پوشش گیاهی

درنهایت جهت تأثیر اثرات اجتماعی احداث سررد از مرردل  FANNدر
نرمافزار  MATLABاستفاده میشود( .پیشبینی با استفاده از مرردل
شبکهی عصبی -فازی) .سیسررتمهای اسررتنتاج فررازی ،یر ک چررارچوب
محاسباتی پرطرفدار بر مبنای مفهوم مجموعررههای فررازی ،قواعرردif-
thenو استدالل فازی هستند .ساختار پایر های سیسررتمهای اسررتنتاج
فازی از سه بخررش مفهررومی تشررکیل میشررود .بخررش اول ،قواعرردی
هستند که شامل گزینشی از قواعد فازی میباشند .بخررش دوم ،پایگرراه
داده است که توابع عضویت مورداستفاده در قواعد فررازی ،در قالر آن
تعریا میشود .درنهایت بخش سوم ،سازوکار استنتاج اسررت کرره روال
استنتاج توسط آن و به کمک قواعد و حقایق موجود ،برای رسر یدن برره
یک خروجی معقول انجام میپذیرد .سه نررو از سیسررتمهای اسررتنتاج
فازی که دارای کاربردهای گستردهای هستند ،عبارتانررد از :مرردلهای
فازی ممدانی ،مدلهای فازی سرروگنو و مرردلهای فررازی تسرروکاموتو.
تفاوت بین این سیستمها ،درنتیجهی قواعررد فررازی و درنتیجررهی روال
محاسبهی مجمو و یر فازی سازی در آنها میباشد . (Citation
)at all,2013در ایرر ن تحقیرر ق چررون از اسررتنتاج فررازی سرروگنو
استفادهشده است ،به توضیﺢ دربارهی ایر ن سیسررتم اکتفررا میشررود .در
ساختار  ANFISاز نررو سرروگنو ،الیر ههای مترروالی ،برررای و ررایا
ص اص
مختلفی همانند ،ایجاد یک فرایند تصفیهی ترردریجی مرردل ،اخت ر
مییابند .فرآیند یادگیری از یک فرآیند جلو گررذر و یر ک فرآینررد عقر
گذر ،تشکیلشده است.
 -3نتایج
در ابتدا معیارهای اصلی محیط زیستی منلقه موردملالعه توسط گررروه
ارزیاب و اخذ نظرات کارشناسان شناساییشده و طبق جرردول (13 ، )3
مورد معیارهای اصلی بهدستآمده است.

ارتفاع

جاده
آثار باستانی
کاربری

پوشش جنگلی
پوشش مرتعی
فاصله از مناطق
مسکونی
فاصله از جاده
فاصله از آثار
باستانی
نوع کاربری

و در ادامه وزن قلعی معیارهای اصلی و زیر معیارها در سه محیط
موردنظر در محدوده موردملالعه در جدول ( )4با روش سلسهمراتبی و
بهوسیله نرمافزار Expert choiceبه دست آمد.
جدول  -4وزن قطعی و نهایی ابعاد مکانیابی احداث سد با
(Expert choiceمنبع :نویسندگان )1397 ،استفاده نرمافزار
ابعاد

وزن
معیارها

اقتصادی-
اجتماعی

0/443

بیولوژیکی

0/387

وزن

وزن

زیر

قطعی

معیار

معیارها

کاربری

0/236

0/102

آثار باستانی

0/279

0/123

مناطق مسکونی

0/335

0/148

جاده

0/150

0/066

پوشش گیاهی

0/397

0/153

0/603

0/233

منابع آبی

0/247

0/041

زمینشناسی

0/223

0/037

فیزیوگرافی

0/031

0/005

خاک

0/070

0/011

اقلیم

0/103

0/017

بارش

0/116

0/019

گسل

0/210

0/035

زیر معیار

مناطق
حفاظتشده

فیزیکی و
شیمیایی
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همانطور که مشاهده میگردد بعد اجتماعی با بیشترین اثر ( )0/443و
بعد فیزیکی و شیمیایی با کمترین اثر ( )0/169را به خود اختصاص داده
است .پس از آمادهسازی الیهها در نرمافزار  IDRISIو  GISبا توجه
به منلق فازی ،جهت تولید نقشرره نهررایی بررر طبررق منلررق فررازی در
محدوده موردملالعه اقدام گردید و مناطقی که دارای ارجحیت احررداث
سد در آنها میباشد در نقشه شکل ( )2آورده شده است.

شکل - 4موقعیت مناطق پیشنهادی بر روی تصاویر ماهوارهای
) منبع :نویسندگان)1397 ،
در ادامرره جهررت انتخرراب بهترررین مکرران احررداث سررد بررا اسررتفاده از
FTOPSIS؛ نتایج حاصل از ارزیابی گزینهها بر اساس معیارها طبق
اعداد فازی و عبارات جدول ( )2در جرردول ( )5نشرران دادهشررده اسررت.
اعداد مندرج در این جدول میانگین فازی نظرات خبرگان میباشد .وزن
هریک از معیارها نیز بر اساس نظرسنجی از خبرگان بهدستآمده است.

شکل  - 2نقشه نهایی بر طبق منلق فازی منلقه موردملالعه احداث
سد )منبع :نویسندگان) 1397 ،
جهت احداث سد سه منلقه مولسکام ،شفت (السک) و زرمیخ پیشنهاد
شد؛ که موقعیت آنها بر روی نقشه مشخصشررده اسررت .در ادامرره بررا
اولویتبندی بین این سه منلقه صورت خواهد گرفت و بهترین مکرران
جهت احداث سد مشخص خواهد شد.

جدول  -5ارزیابی گزینهها احداث سد بر اساس معیارهای اجتماعی
طبق اعداد فاز ) منبع :نویسندگان) 1397 ،
نتایج حاصل از رتبهبندی گزینهها با تکنیک تاپسیس فازی طبق جدول
( )6و نمودار ( )2حاکی از این است که گزینه شفت از اولویررت برتررری
نسبت به سایر گزینهها برخوردار است که گزینه شفت بافاصله تررا ایر ده
آل مثبت با مقدار  4.4و فاصله تا ایر ده آل منفر ی بررا مقرردار  0.644و
(CCنزدیکی نسبی) با مقدار  0.128در میان سه گزینه تحررت بررسر ی
رتبه اول از اولویت برتری نسبت به سایر گزینهها برخوردار است .
بر اساس خروجیهای نرمافزاری ،تصاویر ماهوارهای ،بررسر ی وضررعیت
موجود در منلقه و بازدیدهای مکانی سه گزینه نهایی برای احداث سد
در حوزه آبریز شهرستان شفت و بندر انزلی پیشنهاد شد کرره در شررکل
زیر گزینه اول (شفت) موقعیت پیشنهادی بر روی رودخانرره موجررود در
منلقه و بعد از به هم رسیدن دو سرشاخه باالدست میباشد.

شکل  - 3نقشه نهایی مکانهای پیشنهادی جهت احداث سد
)منبع :نویسندگان)1397 ،
در ادامه با اولویتبندی بین این سه منلقرره صررورت خواهررد گرفررت و
بهترین مکان جهت احداث سد مشخص خواهد شررد .موقعیر ت منرراطق
پیشنهادی بر روی تصاویر ماهوارهای نیز بیان میکند کرره سرره منلقرره
مولسکام ،شفت و زرمیخ بر ایر ن اسرراس انتخابشرردهاند کرره اوالً ایر ن
مناطق در مکانی بسیار مناس جهت احداث سد بودهاند و ثانیاً کمترین
اثرات اجتماعی منفی را در محدوده خود داشتهاند.
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و درنهایت جهت پیشبینی ارزیر ابی معیارهررای اجتمرراعی احررداث سررد
بهوسیله مدل  FANNمیزان اثر بررسی گردید ،ساختار شبکه عصبی
اجراشده در پژوهش موردملالعه طبق جدول ( )7بهصورت زیر است.

جدول  -6اولویتبندی نهایی گزینهها با توجه به معیارهای اجتماعی
گزینهها احداث سد بر اساس معیارهای اجتماعی طبق اعداد فازی
) منبع :نویسندگان)1397 ،

جدول  -7ساختار شبکه عصبی جهت تأثیر اثرات اجتماعی
احداث سد ) منبع :نویسندگان)1397 ،

ساختار

پیشخور

الگوریتم

)(0.1,0.2,0.3) (0.1,0.2,0.3) (0.5,0.65,0.8) (0.1,0.2,0.3) (0.1,0.2,0.3) (0.1,0.2,0.3) (0.2,0.35,0.5

شبکه

چندالیه

آموزش

عصبی

(سه الیه)

شبکه

)(0.1,0.2,0.3) (0.1,0.2,0.3) (0.1,0.2,0.3) (0.3,0.5,0.7) (0,0.05,0.15) (0.2,0.35,0.5) (0.5,0.65,0.8

تابع

+

+

-

+

-

+

+

ورودی

)(0.1,0.2,0.3) (0.1,0.2,0.3) (0.2,0.35,0.5) (0.1,0.2,0.3) (0.2,0.35,0.5) (0.1,0.2,0.3) (0,0.05,0.15

خطی

مدل
تابع
خروجی

ترکیب پس
انتشار خطا و
حداقل
مربعات

تعداد

(7معیارهای

ورودی

اجتماعی)

تعداد
خطی

1

الیه
مخفی

نمودار  -2نتایج پژوهش حاصل از رتبهبندی گزینهها با تکنیک

روش

تاپسیس فازی )منبع :نویسندگان) 1397 ،

سیستم
استنتاج

سوگنو

غیر
فازی

میانگین
متحرک

کردن

بر اساس جرردول ارزیررابی معیارهررای اجتمرراعی در مکانیررابی سررد :تررابع
ورودیها از نو خلی و سه بازهای است که شامل  7پررارامتر اجتمرراعی
میباشد .نمودار ()3

نمودار -3طراحی و مدلسازی اثرات اجتماعی سد با استفاده از مدل
عصبی -فازی ) منبع :نویسندگان) 1397 ،

ابتدا تعداد ورودیها و خروجیها مشخصشده سپس برررای هرکرردام از
آنها تابعی تعریا و مشخص شررد .سررپس قرروانین فررازی و الیررههای
میانی برای آنها تعریا شد .درنهایت ارتباطات میان ورودی ،خروجرری
و نورونهای میانی مخفی توسط الگوریتم برقرار گردید .نمودار ()4

شکل  -5موقعیت منطقه رتبه اول جهت احداث سد بر روی
تصاویر ماهوارهای )منبع :نویسندگان) 1397 ،
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بعد از تعلیم مدل ،سیستم استنتاج تولید میشود و بعد آن با استفاده از
روش بهینه هیبرید و خلای قابلقبول  0.1و اپوکس  100سیستم
استنتاج فازی تعلیم داده میشود .دادههای تعلیمی با خروجیهای
سیستم استنتاج منلبق بوده و نشان از دقت باالی مدل میباشد .نمودار
()7

نمودار -4طراحی و مدلسازی اثرات اجتماعی سد با استفاده از مدل
عصبی -فازی ) منبع :نویسندگان) 1397 ،

سپس بر اساس قوانین اگر آنگاه ،قوانین موردنظر به
پارامترهای اجتماعی جهت احداث سد اعمال شد نمودار ()5
نمودار  -5تعریف قوانین ترکیبی فازی IF-THEN
)منبع :نویسندگان) 1397 ،
نمودار  -7تعلیم مدل اثرات اجتماعی سد با استفاده از مدل عصبی-
فازی )منبع :نویسندگان) 1397 ،

بر اساس تست نهایی شبکه عصبی برای تأثیرات اجتماعی سدها ،مدل
با موفقیت آزموده شد و با خلای کمتر از ( 0.1خلای قابلقبول) تست
شد .همانطور که در شکل باال مشاهده میشود دادههررای تعلیمر ی بررا
خروجیهای سیستم استنتاج منلبق بوده و نشان از دقت برراالی مرردل

برای تعلیم دادهها ورودیها را در فرمت  .datتعریا و سپس
در مدل وارد کردهایم .نمودار ()6

میباشد .نمودار ()8
نمودار  -8تست سیستم استنتاج اثرات اجتماعی سد با استفاده از مدل
عصبی -فازی )منبع :نویسندگان) 1397 ،

برای نمایش قوانین تعریاشده در محیط متلر ابررزار نمررایش موجررود
میباشد که توانایی نشان دادن سهبعدی قوانین تعریفی برای ورودیها
را دارا میباشد .در این ابزار هر بار توان نمررایش دوتررا از ورودیهررا بررا
خروجی را دارد .در شررکل زیر ر ارتبرراط سررهبعدی ورودی یر ک و دو بررا
خروجی نشان دادهشده است .نمودار ()9

نمودار  -6تعلیم داده ها (منبع :نویسندگان )1397
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ارزیابیها میتواند ما را در طراحی سدهای بعد و پیشبینیهررای دقیر ق
در آنها نیز یاری کند .بررر اسرراس نتررایج بهدسررتآمده و بررا توجرره برره
شاخصهایی که در باال ذکرشدهاند ،مکان مناس جهت احداث سد در
محدوده روستای السک شهرستان شفت اسررتان گر یالن در رتبرره اول
برآورد میشود ،درواقع منلقه السک هم ازنظر مکان جهت احداث سد
و هم ازنظر اثرات اجتماعی و همچنین بررر اسرراس پیشبینر ی صررورت
گرفته اثرات اجتماعی احداث سد در منلقرره بررا مرردل  ،FANNایر ن
موضو را بیان میکند که منلقرره السررک بیشررترین مللوبیر ت را دارا
میباشد و در اولویت نسبت به دیگر مناطق تحت بررسی قرار میگیر رد
درواقع نتیجه میگیریم منلقه موردملالعه نهتنها مناس میباشد بلکه
در جهت رونق توریسم و گردشگری و رونق کشاورزی با تأمین آبی که
از احداث سد به وجود میآید ،گام مثبتی جهت رشد منلقه خواهد بود.
نتایج تحقیق حاضر به علت کار نشدن موضو با سرره تکنیر ک و مرردل
ذکرشده در باال ،اولین تحقیق در بحث مکانیابی احداث سد با رویکرررد
اجتمرراعی بررا اسررتفاده از AHP, GIS, FTOPSIS, FANN
میباشد؛ اما به لحان اثبات صحت انجام کار بهصررورت جداگانرره بررا دو
تحقیق داخلی مقایسه میگردد :نتایج این پژوهش با تحقیق ترکیانفر و
همکاران که در سال  1394در مقالهای با تحلیل آثررار محرریط زیسررتی
طر های سدسازی برای تعیین گزینۀ منتخ ملالعر ۀ مرروردی :سررد و
نیروگاه کالت ،بهمنظور تعیین گزینۀ برتر 9 ،معیار در قالر سرره گررروه
اصولی فیزیکی ،بیولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بررسی و
ارزشگذاری شد .نتایج نشان داد که در تعیین گزینۀ بهینه ،بر ه ترتیر
معیارهای شرایط لرزهخیزی ،وضعیت کاربری اراضی و وضعیت جمعیتی
منلقه از اهمیت بیشتری برخوردار است .در پایان با استفاده از نرمافزار
 Expert Choiceو بر مبنای روش ارزیابی چندمعیاره ،ساخت گرراه
بهینه با توجه به معیارهای منتخ محیط زیستی معرفر ی شررد  .نتررایج
این پژوهش با تحقیق ملررک حسر ینی و همکرراران در سررال  1393بررا
عنوان تحلیل اثرات اجتماعی اقتصادی سد بر روستا سد سررلیمان شرراه
سنقر همخوانی دارد .وی اثرات اجتماعی سد مذکور در دو بعد مثبررت و
منفی موردبررسی قرار داده که تحقیق مذکور موفقیتی در کرراهش فقررر
داشررته و از اثرررات اجتمرراعی آن کرراهش مهرراجرت و حتر ی مهرراجرت
معکوس بوده و درنهایت در حفظ امنیت منلقه و ایجرراد تنررو اشررتغال
یر کشاورزی و تقویت سرمایههای اجتمرراعی موفررق برروده اسررت-1 .
افزایش امید به زندگی -2بهبود امنیت منلقه -3توسررعه توریسررم - 4
افزایش اشتغال -5کاهش فقر -6وحدت و انسجام اجتماعی -7تقویررت
سرمایه اجتمرراعی  -8توسررعهی نرراموزون و احررداث سررد را در منلقرره
موردملالعه مثبت ارزیابی کرده است.با توجه به نتایج بهدستآمده و نیز
وجود حوزههای آبریز مختلا در نقرراط مختلررا جهرران ،بخصرروص در
اقلیمهای مرطوب و پرباران و با توجه به محدودیت منررابع آبر ی و نیر ز
وابستگی روزافزون به افزایش به تأمین آب جهررت شرررب و کشرراورزی
بررسی مکانیابی بر پایه اثرات اجتماعی توجیهپذیر بوده و ارجحیت این
موضو ازنظر کمی و کیفی تأیید میشررود و در راسررتای سیاسررتهای
کلی محیطزیست جهانی است.

نمودار  -9سهبعدی ارتباط سهبعدی ورودی یک و دو با خروجی در
نرمافزار متلب )منبع :نویسندگان) 1397 ،

بر اساس تست نهایی شبکه عصبی برای تأثیرات اجتماعی سدها ،مدل
با موفقیت آزموده شد .نتایج نهایی مدل برای اثرات اجتماعی سدها و بر
اساس قوانین اگر آنگاه به ایر ن نتیجرره میرسر یم کرره از میر ان عوامررل
موردبررسی تأثیر بر توریسم مهمترین اثر اجتمرراعی میباشررد کرره ایر ن
بهنوبه خود با فراهم نمودن آب برای کشاورزی در منلقه باعث ایجرراد
اشتغال در منلقه تحت تأثیر سد میشود .در ادامه شبکه نشان میدهد
که این اشتغال باعث مهاجرت از دیگر مناطق شهرسررتان و ناحیر ه برره
اطرار سد میشود .مسائل اجتماعی حاصل از سرردها برره همر ین خررتم
نمیشود و اثرات دیگری هم دارد .ازجملرره ایجرراد توسررعه نررامتوازن در
منلقه که میتواند باعث تغییر بافت جمعیتی و فرهنگی منلقه بشود و
انسجام و سرمایههای اجتماعی را تحت تأثیر قرار بدهد
 -4نتیجهگیری
در رویکرد ارائهشررده ،قضرراوتهای ذهنر ی تصررمیم گیر ران در فرآینررد
مقایسه زوجر ی و شررناخت شرراخصهای زیسررتمحیلی برررای تعیررین
ارجحیت مکرران احررداث سررد بهصررورت کمر ی درآمررد و بررا اسررتفاده از
تکنیکهای AHP, FTOPSIS:تعیین گزینه برتر مکرران احررداث
سد انجام شد و سپس با اسررتفاده از مرردل  FANNو پیادهسررازی در
نرمافزار  MATLABاثرات اجتماعی ناشی از احداث سد پیشبینر ی
گردید .با توجه به اینکه ارزیابی اثرات اجتماعی ناشی از احررداث سرردها
نیز همانند دیگر بعدها ضروری میباشد و بنا به اینکه نظام اکولوژیک و
نظام اجتماعی ،فرهنگی در سکونتگاههای روسررتایی در نقرراط مختلررا
ایران متفاوت است و نمیتوان برررای تمررامی نررواحی از یر ک سررازوکار
برنامهریزی و توسعه استفاده نمود ،بررسی اثرات اجتماعی احررداث سررد
بسیار مهم و الزم است ،چون روستاها در پیوند مسررتقیم بررا طر هررای
توسعه قرار دارند .درواقع ،یک نگرانی عمده است که جابررهجای در اثررر
ساختهشدن سد وجود دارد فقیرتر شدن به علت بی زمینی ،بیکاری ،برره
حاشیه راندن و عدم امنیت ذایی اسررت .درواقررع تخریر و جابجررایی
اجباری بزرگترین نقاط اشررتعال برررای ناآرامیهررای اجتمرراعی برررآورد
میشررود .در ایر ن میر ان انجررام ارزیابیهررای مسررتمر در حر ین اجرررای
سدسازی و حتی پس از اتمام آن میتواند هزینههای پیشبینینشررده و
پنهان را که در طی زمانهای مختلا بروز میکنند ،شناسایی کرررده و
باسیاست گذاری دقیق برای مرردیریت آنهررا اقرردام کرررد درواقررع ایر ن
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