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  چکیده

 یمخزنرر  یمرحلرره در ملالعررات سرردها نیترررمکه مهاست  یسالو استفاده در فصول خشک یآب در فصول پرآب رهیمنظور ذخبه یمخزن یسدها احداث
 نیرر سررت. مراحررل انجررام اشررده اانجام النیالسک در شهرستان شفت استان گرر  یملالعه در منلقه روستا نیاست. ا زینقله حوضه آبر نیانتخاب بهتر
 - یو اجتماع یکیولوژیب ،یکیزیبعد )ف 3در  اریمع 13موردنظر و اخذ نظرات کارشناسان مربوطه که  زیاز حوضه آبر یدانیم دیاست از بازد رتملالعه عبا
 -یاجتماع طیام شد که محانج ارهایمع یقلع یوزن ده Expert Choiceافزار در نرم AHP کی( در نظر گرفته شد، سپس بر اساس تکنیاقتصاد
مناسرر   یهررامکان، GISافررزار در نرم یفرراز یاهنقشرره یرا به خود اختصاص داد و بعد از استانداردساز یشتریدرصد ب 0.44 یبا وزن قلع یاقتصاد
هت احداث سررد شررناخته ج 0.128شفت مکان برتر با نمره  نهیفازی گز سیو در ادامه بر اساس تکنیک تاپس دیشفت( مشخص گرد -مولسگام -خی)زرم

 مرروردعوامررل  انیقرار گرفت که از م یبررس احداث سد مورد یبرا یعملکرد اثرات اجتماع یفاز یمصنوع یبر اساس مدل شبکه عصب تیشد و درنها

اشتغال در منلقه تحت  جادیادر منلقه باعث  یکشاورز ینوبه خود با فراهم نمودن آب برابه  نیبوده که ا  یاثر اجتماع نیترمهم  سمیبر تور  ریتأث یبررس
 .شودیم دس ریتأث
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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. 
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 مقدمه -1
 یبارندگ نیانگیبا م ،یمیو اقل ییایجغراف تیبا توجه به موقع رانیکشور ا
و حرردود  ایآسرر  یبارنرردگ نیانگیرر کرره کمتررر از م متررریلیم 250ساالنه 

 باشدیم  خشکمهیخشک و ن  میاقل  یاست دارا یجهان  نیانگیم  سومکی
 خشررکمهیخشررک و ن یاز مناطق جهان بخصوص نواح یاریکه در بس

از  یکرر ی یبزرگ، احداث سد خرراک یهاالبیو س یآب مکله بامقاب یبرا
( لررذا احررداث 1390ران،و همکررا یمؤثر بوده اسررت. )تقررو یهاشنهادیپ

و اسررتفاده در  یآب در فصررول پرآبرر  رهیرر منظور ذخبرره یمخزن یسدها
 یمرحلرره در ملالعررات سرردها نیتررراست کرره مهم یسالفصول خشک

منظور سرردها برره نیرر ا یبرررا زینقله حوضه آبر نیانتخاب بهتر یمخزن
 نیبنررابرا( 1390 اثونررد،یاسررت. )  یوربهره شیو افزا هانهیکاهش هز
بررا اتخرراذ انرروا   ارِیرر چنررد مع یریگمیتصررم یهرراکیده از تکناسررتفا
در  یمناسررب یهررا ابزارهرراآن یو وزن دهرر  یفیو ک یکم یهامشخصه
 یمتعرردد یهررااز روش هرراکیتکن نیرر . اباشندیم یریگمیتصم لیتحل
. کننرردیاسررتفاده م یبه کمرر  یفیک یهامشخصه لیو تبد یابیارز یبرا
ها، از قضرراوت خبرگرران اسررتفاده شخصهبه م یابیو دست نییمنظور تعبه
ماننررد  یمتعرردد یهرراهرردر روش نیرر برره ا یابیدسررت ی. بررراشررودیم

 ،ی. )محمررد مررراداندافتهیو... توسررعه یدلفرر  ،یطوفان فکررر یهاروش
جهررت  نررهیگز نیحاضر؛ انتخاب بهتررر یقاتیتحق هنیلذا بنا به زم(1388

 یاثرررات اجتمرراع و  یابیرر مکان یارهررایمع ریو ز ارهایساختگاه سد به مع
و مهم ازنظر کارشناسان خبررره  یدارد که از عوامل تحت بررس یبستگ
بررر اسرراس  یاجتمرراع کررردیاحداث سد بررا رو  یابیپژوهش مکان نیدر ا
 یکرر یزیف یارهررای: معزجملررهسررد ا یابیمکان یارهای( مع1شامل: یبررس
گسررل.  م،یخررا ، اقلرر  ،یوگرافیرر زیف ،یشناسرر نیشررامل: زم ییایمیشرر 
. یاهیرر شررده، پوشررش گشررامل: منلقرره حفا ت یکیولرروژیب یارهررایمع
جاده،  ،یشامل: مناطق مسکون یفرهنگ-یو اقتصاد یاجتماع یارهایمع

ازجملرره: نظررام  یعاثرررات اجتمررا یارهررای( مع2. یکرراربر ،یآثار باستان
 یکیشامل: اشتغال، مهرراجرت، اسررکان مجرردد. نظررام اکولرروژ یماعاجت

 یابیمفهوم مکان نکهیبا توجه به ا. باشدیمنلقه م  یهاستمیشامل: اکوس
اسررتقرار و  یمحررل ممکررن برررا نیترمناسرر  نییکه عبارت است از تع

 ،یاجتمرراع ،یمختلررا اقتصرراد طیپررروژه برره شرررا ایرر طررر   یاجرررا
ها سالمت انسرران نی؛ بنابرا (1384،یاست. )منور یو فن یلیمحستیز

و اثرررات  امرردهایمنررد پنظام یابیرر ارز ایرر  ییبرره شناسررا یو رفاه اجتماع
 ،یکیولرروژیب ،ییایمیشرر  ،یکرر یزیها بر اجزای فها و طر ها، برنامهپروژه

وابسرررته اسرررت.  سرررتیزطیمح یو اقتصرررادی اجتمررراع یفرهنگررر 
 کیرر  یمرراعت اجتاثرررا یابیو ارز لیوتحلهی( درواقع تجز1378)مخدوم،
 کیرر داخررل  یاجتماع یهاافراد و گروه یرو  یاساس رییتغ کیپروژه با 
الزم و  یریگمیتصررم نرردیبهبررود فرا یل جامعرره بررراکرر  یرو  ایجامعه 
 نکررهیتوجه برره ا با(Jacobson at all, 2012) .باشدیم یضرور
 مهندسی یهرراتیفعال نیترررمهم از یکیعنوان به یبندساز یا یسدساز
 طیشررررا به بنا مختلا مناطق ساکنین کرررهیطوربه است دهبو ملر 

 هایریگآب یا سدها احداث به نسبت جادشدهیا یهاضرورت و  جغرافیایی
 نیازهاییانرررررررد. نموده اقدام ،گوناگون مشخصات و  مصالح با مختلا
 به نیز مناطقی در ایرر  و  بوده ملر  یرسررانآب و  آبیاری تأمین ملررهازج
 مسیر تغییر جهت نیاز یاها رودخانرره یهرراآب سلح بودن پایین خاطر
 برای و  آورده باال را آب سلح بتوانند تا گرفتررهیم انجام یسدساز ،رود

درواقع . ( 1390،ی)جبار کند استفاده آن از عمرانی و  کشاورزی نیازهای
 یبار توسط ساعت نیاول یبرا (AHP) یسلسله مراتب لیتحل ندیفرآ اب
 یرا بررا سرراختاربند دهیرر چیپ ماتیمتصرر  ترروانیملر  شررد م 1980در 
  (Saaty,1980)  حل کرد یچهارچوب سلسله مراتب کیدر    ارهایمع

کرره در  ارهیرر مع چند یریگمیتصم یهاروش نیتراز مهم یکیبعالوه با 
.    (Ozemoy,1987) شرردهتوسط چن و هوانگ ملر  1992سال 

 یدکرراربر یهرراایبررا ط رانیرر در ا سیتاپسرر  کیرر سابقه استفاده از تکن
عملکرد از آ از دهرره  یابیو ارز یبندتیاولو ،یسنجامکان یها نهیدرزم
 یکمتررر تیحساس کیتکن نیآ ازشده و چون ابه شکل محدود  1370

 طورروش برره نیرر دارد لررذا از ا ارهررایبرره مع یوزن دهرر نسبت به روش 
 کرررد ترروانیخاص استفاده م یهانهیگز یبندتیاولو یبرا یاگسترده

(Wu at all,2009)  .جهررت  یسررازبررا مدل ترروانیم تیرر درنها
. 1ه مرحلرره در سرر  یفرراز -یعصب یبا استفاده از مدل شبکه ینیبشیپ

Jang).     مرردل انجررام داد ی. اجرررا3ها داده یساز. آماده2 یطراح

JSR,1993)  احداث  یابیالزم در مرحله مکان قاتیتحق ودنب نیبنابرا
 تیرر احداث سررد بررا محور یابیمکان تیدر کشور و اهم یمخزن یسدها
عوامررل  ییو شناسا یضرورت بررس نیهمچن ؛ و یاثرات اجتماع یابیارز
در محررل  نررهیگز نیمرتبط با احداث سد و انتخرراب بهتررر یفیک و  یکم

پررروژه  ریرپررذیو تأث رگذاریتأث ستیزطیمح یبررس تیاحداث سد. درنها
 ریأثمحدوده تحت ت ک،یاکولوژ یکه شامل: محدوده بالفصل، محدوده

 ییبرراال تیرر پررروژه از اهم میرمسررتقی  ریو محدوده تحت تررأث میمستق
 ترراکنون (1394،یه آن پرداخته شود. )جوزبرخوردار است الزم هست ب
 یاجتمرراع کررردیاحررداث سررد بررا رو  یابیرر تحقیقات زیادی در مورد مکان

 :اشاره کرد ریبه موارد ز توانیاست که م رفتهیصورت پذ
 یهای سدها بر پایداری سررکونتگاهثرات اجتماعبا عنوان ا یاملالعه در

ررسرری اثرررات کرره باهرردر ب 3روستایی ملالعه مرروردی: سرردِ کررارون 
روستای  63روستایی از میان  یهااجتماعی سدها بر پایداری سکونتگاه

روستا انتخاب و نتایج نشان داد که سد بررر متغیرهررایی  38پیرامون سد،
ی مکانی، تغییرات جمعیت، وابستگ  امکانات رفاهی خدماتی،  همانند توسع

یی روسررتا یهافرهنگی سررکونتگاه -ساختار مسکن و ساختار اجتماعی
تأثیر زیادی دارد. روند این تأثیرات نیز چه در قبل از ایجاد سد و چه بعد 

کرره دررونررد  یاگونهاز ایجاد، به ناپایداری اجتماعی منجر شده است. به
 یهارتات و همچنین تسریع مهاجمانند عدم توسعه امکان  ییهاشاخص

 تملالعا (2018و همکاران، یروستایی نقش مهمی داشته است. )صادق
منتخ   ۀنیتعیین گز یبرا  یسدساز  یهاطر  یستیتحلیل آثار محیط ز

 طیمحرر  یارهررایمع یو بررس نییسد و نیروگاه کالت که هدر از آن تع
و  اریرر مع 4؛ با آمدهدستبه جیبوده که در نتا ستیلبه روش چک یستیز

و برره  سیافررزار اکسررپرچوو نرم ارهیچنرردمع یابیرر با استفاده از روش ارز
 لیتحل (1394خت گاه پرداخته است. )ترکیان فر و همکاران، سا یرفمع

شاه سنقر که هرردر  مانیسد بر روستا سد سل یاقتصاد یاثرات اجتماع
ل پررروژه بررر اسرراس جرردو  یاثرات مثبت و منفرر  نیترمهم یاز آن بررس

ها و شرراخص ینسررب تیرر آمده اهمدسررتبه جیر نتررامورگان بوده کرره د
سررد مررذکور در دو بعررد  یات اجتمرراعها در ملالعه اثرشاخص تیوضع

 (1393اسررت. )ملررک حسررینی و همکرراران،  آمدهدستبه یمثبت و منف
سد سوم  یطر  احداث سد بر اجتماعات محل یاجتماع راتیتأث یابیارز

 یهاکیکه از تکن یفیو ک یکم یهاز روشکوهرنگ باهدر استفاده ا
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 نررهیدر زم جیانترر  نیبه ا قیعم یهامصاحبه ،یدانیمشاهدات م ،یاسناد
سرراکنان و  یازجملرره؛ آوارگرر  افتهیدسررت کوهرنررگسد  یاثرات اجتماع
مخزن سد،  یعدم اشتغال و فقر اهال رگان،یمنلقه ب انییمهاجرت روستا

برره  یاعتمررادیو ب یتیامررردم، نارضرر  یشررتیبه هم خرروردن سرراختار مع
سرردهای کوترراه  یابیرر مکان (1393و همکاران،  یی)موسا .پروژه انیمجر
حوضرره  یسلسررله مراتبرر  لیرر و تحل یحذف ارهاییبا استفاده از مع یخاک
ازدور، جهررت استان گلستان باهدر استفاده از سنجش ،یکال آج زیآبخ

 زهاییآنال هیو بر پا یو کم یفیصورت کبه یهابه دست آوردن شاخص
 یده نو وز یجفت ساتیها بر اساس مقاآن شاخص جیکه نتا یامنلقه
بررر  تیرر شدند کرره درنها یبندتیاولو Expert Choice افزاردر نرم

نقاط برتر  ،یامنلقه دیافزار و بازدآمده از نرمدستبه ییاساس وزن نها
 یاملالعه در (1394و همکاران،  یجهت احداث سد مشخص شد. )آمان

کوچررک: مررورد حوضرره  یسرردها یاثرات اجتماع یبردارن نقشهعنوابا 
طور گسررترده برره کوچک یسدها یاعباهدر اثرات اجتم لندیرودخانه تا

سررد کوچررک  یاثرررات اجتمرراع حال،نیموردملالعه قرارگرفته است. باا
شده است. مقاله گرفته دهیناد یتوسط جامعه دانشگاه یاطور گستردهبه
 کیرر چنررد سررد کوچررک در  یاجتمرراعدارد. اثرات شکار اشاره  نیا هب

را   لندیدخانه تادر حوضه رو   دستنییپا یروستا  کیباالدست و   یروستا
 نفعان،یبا ذ افتهیساخت مهیبر اساس مصاحبه ن قیکرده که تحق یبررس

اثرررات  قیتحق اتیفرض طبق بوده است. یردولتی  یهادولت و سازمان
منظور سدها به نیوده و ارابر بو ناب یچندوجه کوچک یسدها یاجتماع

 یترسدس نی، همچنلیکاهش س یایو ارائه مزا هایماه یکاهش فراوان
داده  شیرا افررزا یاریرر آب یهررابه آب یدستنییو پا یکشاورزان باالدست

 ندیخوشا نیگزیجا کیکوچک  ینشان داد سدها جینتا تیاست. درنها
 در (Fung at all, 2018) .بررزرگ هسررتند ینسرربت برره سرردها

امررا  یمفهرروم یهررا: مرردلپروژه یتحت عنوان چارچوب اجتماع یقیتحق
 یاثرررات اجتمرراع یابیو ارز تیریمد ،یزیررنامهدر ب یابیارز یبرا یعمل
عملکرررد  یرقابررت بررا اسررتانداردها یمدل برا نیها انجام دادند. اپروژه
تجارب  نیو بهتر یالمللنیب یمال یهاشرکت یستیز طیو مح یاجتماع

و  یاجتمرراع یدیرر دسررته کل 8بررود کرره شررامل  شرردهیطراح ملررلالنیب
و  یاجتمرراع یداریرر مربوط به پامسائل  یکه تمام شودیم یستیزطیمح
مرردل  کیرر چررارچوب  نیرر . اکنرردیم ییها را شناسامردم پروژه شیآسا
 نررانیحصول اطم یبرا یارتباط یو ابزار یعمل یمتدلوژ کی ،یمفهوم
 یهرراپروژه دیرر و ارتقاء فوا یاجتماع یفکاهش اثرات من ندیفرآ نکهیاز ا

 سررتبرروده ا نفعررانیذ یتمررام یدسررترس بررراو قابل مررؤثربررزرگ 

(Vanclay at all, 2017). تحرررت عنررروان  یامقالررره در
 یابیبا ارز شتیمع یاسکان مجدد و بازساز یزیربرنامه یسازهماهنگ

 شدهمشخصکه  شدهپرداخت یمشارکت دگاهید کی: به یاثرات اجتماع
 یاثرات اجتماع یابیبعد از ارز کردیرو  نیاسکان مجدد بهتر یزیرمهنابر
 یاثربخشرر  زیرر است زمرران و طررول مرردت ن یستزیطیمجوز مح ازمندین

از  تیرر در حما ژهیو برره دهنرردیمقرررار  ریرا تحررت تررأث یزنرردگ یبازساز
راهکررار  یبرره شررکل پرداخررت فررور ی. جبران نقرردیاجتماع یآورتاب

 یرسرراختیز یهررااز پروژه یهامثال. با ستین یزندگ یدرازمدت بازساز
 یزیربرنامررهو  یجتمرراعاثرررات ا یابیرر مرور ارزمقالرره برره نیا یالمللنیب

 یزنرردگ یبازسرراز اجرررای مالحظات و  هاپروژه کلیدر س مجدداسکان 
 (Rowan at all, 2017) .پردازدیم

 ییو: سد برر یاجتماع داریو توسعه پا یآبسد با عنوان سدها برق راتیتأث
سرردها  نیرابلرره برر  جررادیدر کامبوج که باهدر ا یدر  نا و سد کامچا

عرردالت  دگاهیرر د کیرر بررا اسررتفاده از  یمرراعاجت یداریرر و پا یآبرر برق
حاصل از آن شامل هشررت مررورد  جیصورت گرفت که نتا ستیزطیمح

 یبا عملکرررد بانررک جهرران یاسیتعهدات س لبوده از ک یاسیتعهدات س
 .(Urban at all, 2015) .داده شد قیتلب یمربوط استانداردها

 کرره باهرردر نیسررد سرره دره در چرر  یو اجتماع یلیمحستیمسائل ز 
 یمنلقرره و مسررائل خشررونت سرراختار یفشار بر بافت اجتمرراع یبررس

 یهررایآمده ازلحرران نگراندسررتبه جینتررا یصورت گرفته است که طرر 
منلقرره  سررتمیشدن به اکوس رتریپذ یسه دره باعث آس ،یلیمحستیز
 یهانررهیشده اسررت و هز نیزم شو ران شیفرسا قیل از طرور، اختالد

      برره وجررود آورده اسررت یاجتماع و  یستیز طیبزرگ در هر دو مح

(Xibao at all, 2013) . نیترمناس  نییتع یپژوهش برا نیدر ا 
 کیرر بررا اسررتفاده از تکن یاجتمرراع کررردیمکان جهت احداث سررد بررا رو 

افررزار در نرم یفرراز یمصررنوع یو مرردل شرربکه عصررب یفرراز سیتاپسرر 
MATLAB شد. یریگبهره 

 روش انجام تحقیق -2

 موردمطالعه محدوده  •

  1.17و  لومترمربعیک 14042با وسعت  النیاستان گ نکهیتوجه به ا اب
منلقه موردملالعه در   شود،یرا شامل م  رانیدرصد از مساحت کل ا

  طول  49 ° 24 '  محل سد  یی ایشهرستان شفت با مختصات جغراف
روستای السک واقع است.   کی در نزد شمالی عرض 37 ° 3 'و  شرقی

 )1(( شکل1390طر  جامع  ن،ال)سازمان مسکن و شهرسازی گی
  ز یکه از  رب به حوضه آبر یتاالب انزل زیموردنظر در حوضه آبر منلقه

که  گرددیم یمنته درودیسف زیتالش و از جنوب و شرق به حوضه آبر
و  می زاده ابراهکوه رود و امام  - یمزگ هایآن شامل س یاصل یرودها
 ن یشتریب یمنابع آب ر ایدر مع ییایمیش یکیزیف ط ی. در محباشدی م رهی 

را دارد.   ی آبده زانیم نیو در تابستان کمتر زییفصل پا ی ده آب زمان 
در   یکیدر زون گرگان رشت ازنظر ژئومورفولوژ یشناسن یازنظر زم
 .  شده استزر واقع ت خشد بهمشرر البرز و  یهادامنه کوه 

 
 موقعیت و محدوده موردمطالعه احداث سد السک - 1 شکل

 ) 1397 ندگان،سی: نومنبع (
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  7 یدارا  یو ازنظر ش یطبقه ارتفاع 13 یدارا یوگرافیزیقسمت ف در
درجه   60تا  30  یکه محدوده موردملالعه درش باشدیطبقه م
ساالنه   یمتوسط بارندگ همرطوب و پرباران ک  میشده. منلقه در اقلواقع 
و  کوه البرزکه متأثر از ارتفا  از رشته  باشدیم متری لیم 979حدود 
  ن ی درصد، همچن  86ساالنه  یبوده و متوسط رطوبت نسب شتال یهاکوه 
درجه   -10 نیو کمتر گرادیسانت درجه  38درجه حرارت  نیشتریب

را از گسل   ریتأث نیشتری. منلقه موردنظر امکان بباشدی م گرادیسانت
شامل مناطق   کیولوژیداراست. منلقه در بحث ب لمانید

  م یرمستقیصورت  که به  رود خانگشت و  یمزگ اهیس ؛یشده حفا ت
  ی اجتماع  طی. منلقه در قسمت محگذاردیم ریها تأثاحداث سد بر آن

  4731 تیو جمع 1332تعداد خانوار  95سال  ی در سرشمار یاقتصاد
، سالنامه آماری استان گیالن(، 1390-1395). شودی را شامل منفر 

 ( 1383السک.   ی)ملالعات مرحله اول سد مخزن

 ی( در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی)ساعت یمقادیر ارجحیت نسب -1 جدول

 پژوهش  روش  •
 :( آورده شده است 1در نمودار ) قیروش تحق ندیفرا

 

 
 ) 1397 سندگان،ی: نومنبع (-قیروش تحق ندیفرا -1 نمودار

 

از محدوده موردملالعه و   یدانیم دیپژوهش ابتدا بعد از بازد نیا در
تخاب  حوزه ان نی در ا یاصل ییارهایاستفاده از نظرات کارشناسان، مع

  ی ارهای مع یزوج ساتیپرسشنامه بر اساس مقا میو سپس با تنظ دیگرد
  ی مؤثر برا  یارهایعو م یبندتیاولو یاجتماع یارهایو مع یابیمکان
  ن یی ساخت سد در محدوده موردملالعه تعی نهیدرزم ستیزط یمح
مختلا ازجمله   یو استفاده از استانداردها یبا بررس ارهایمع نی. ادیگرد

  ی و استانداردها ستیزط یمربوط به سازمان حفا ت مح یدهااستاندار 
 و  ستیزط یبا استفاده از نظرات کارشناسان مح نیو همچن یجهان
با توجه به   ، مرحله بعد در . دیمران در احداث سد مشخص گردع
احداث سد السک،   یابیموجود در مکان یلیمح ستیز یارهایمع

 -ییمایش و  یکیزیف -یکیولوژی)ب یاصل یهاها به شاخص شاخص 
  ی هاشاخص  ن یو خود ا دهیگرد می( تقسیو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع
 ریو ز ارهای. معاندشدهمیسقت یفرع یهاشاخص  ریبه ز زین یاصل
  سه یو بر اساس مقا یسلسله مراتب لیتحل کیبا استفاده از تکن ارهایمع
  ی اصل  یهاط یملالعه مح نیا در  .شده است یوزن ده یزوج
 AHP مورداستفاده بر اساس نظر کارشناسان به روش یلیحمستیز

  دو ه دوب ارهایروش، مع نیشد. در ا یوزن ده 9تا  1( از 1طبق جدول )
  ی گرینسبت به د ار،ی هر مع تی شدند و درجه اهم سهیمقا گریکدیبا 

ابعاد   یبندتی( که جهت اولو1390مشخص شد )نادری و همکاران،
  ده یاستفاده گرد Expert choice ارافزاحداث سد از نرم  یابیمکان

هر وزن، بر مجمو    میکردن از تقس زهیاست سپس جهت نرمال
 ییو نها یوزن قلع تیشده است، درنهاه همان ستون استفاد یهاوزن
هدر از   نکهیجه به اتو با.به دست آمد ارهایمع ریو ز ارهای از مع کیهر 
مکان با   نیاحداث سد و سپس انتخاب بهتر یابیمکان ل،یتحل نیا
مرتبط با تمام   یاطالعات یهاه یال نیبنابرا؛ است یاجتماع کردیرو 
 GIS و  IDRISI افزارنرم و در یآوراز منابع مختلا جمع  ارهایمع

  ار یمعکه  ی. هر منلقه با توجه به مقداردیگرد هاه یال هیاقدام به ته
  زان یم کنندهانی که ب ردیگیم یتیمقدار عضو کند،یم تیموردنظر را رعا

 تیبا مقدار عضو ه،یکه هر ناح یمعن نیباشد. بد هیآن ناح تیمللوب
مسئله   یفازواقع در منلق ردبرخوردار است.  یباالتر تیباالتر از مللوب

  ن یب یاسیدر مق هیوجود ندارد و هر ال نیموجود در منلق بول تیقلع
از عوامل مؤثر در   ن ی. عالوه بر اشودیم یبنددرجه  کیصفر و 

ها  حد آستانه بوده است که به آن  نییتع یفاز یهانقشه یاستانداردساز
در انتخاب تابع به   یتسیکه با یااما نکته  شود؛ی گفته م زینقاط کنترل ن

 .موردنظر است اریبودن مع یشیافزا ای یآن توجه نمود، نو  کاهش

(Abolvaset at all, 2007)  ک ی با استفاده از تکن زیدر ادامه ن  
  ی اجتماع  دیمکان برتر باد یبند( به رتبه 2طبق )جدول  یفاز سیتاپس

که جهت   صورتنیشده است. بدجهت احداث سد موردنظر پرداخته 
بر   ارهای، معFTOPSIS کیتکنها با استفاده از ندی گزینهبلویتو ا

 شوند ی م یازدهیشده امتارائه  ای توجه به ط اساس نظر کارشناسان، با 
آن را   شتریب تیهر پارامتر، اهم یتر براکه عدد بزرگ  صورتنیبد

نسبت به روش   یکمتر تیحساس کیتکن ن ی. لذا چون ادادینشان م
 ی برا یاطور گسترده روش به نیدارد لذا ا ا هاری به مع یوزن ده
  FTOPSIS کیقع تکندروا شود،ی استفاده م هانهیگز یبندتیاولو
را با   نهیگز M است که ارِیچند مع یریگمیتصم یهاک یتکن زا یکی

 m*n س یبر اساس ماتر و  کندی م یبندرتبه  ار، یمع N توجه به 

 ارزش

 ترجیحی 

مقایسه  وضعیت 

i  نسبت بهj 

 توضیح

اهمیت   jنسبت به  iگزینه یا شاخص  اهمیت برابر  1

برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به هم  

 ندارند. 

کمی  jنسبت به  iگزینه یا شاخص  ترمهم نسبتاً  3

 است.  ترمهم 

 ترمهم  jنسبت به  iگزینه یا شاخص  ترمهم  5

 است. 

 ترمهم خیلی  7
دارای ارجحیت خیلی   iنه یا شاخص گزی 

 است.  jبیشتری از 

و  ترمهم jاز  iگزینه یا شاخص مطلقاً  کامالً مهم 9

 نیست.  jبا  سهیمقاقابل

  6و  4و  2

 8و 

 مثالًدهد ینشان م اری ترجیحی هاارزش ی میانی بین  هاارزش

 است.  iبرای  9تر از و پایین  7، بیانگر اهمیتی زیادتر از 8
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ساس آن انتخاب  و ا  است اریمع n و  نهیگز m یکه دارا یریگمیتصم
 ن یترش یآل مثبت و ب دهیفاصله را از جواب ا نیاست که کمتر یانهیگز
 ( 1390آل، دارد. )نادری و همکاران، دهیا یاصله را از جواب منفف

 ها با استفاده ازبندی گزینه اعداد فازی و عبارت کالمی جهت اولویت -2 جدول

FTOPSIS (1397  سندگان،یمنبع: نو ( 

در  FANN احداث سررد از مرردل یاثرات اجتماع ریتأث تهج تیدرنها
با استفاده از مرردل  ینیبشی. )پشودیاستفاده م MATLAB افزارنرم
چررارچوب  کیرر  ،یاسررتنتاج فرراز یسررتمهای(. سیفاز -یعصب یشبکه
-if قواعررد ،یفرراز یهامفهوم مجموعرره یپرطرفدار بر مبنا یمحاسبات

then اسررتنتاج  یهاسررتمیس یاهیرر پا ساختارهستند.  یو استدالل فاز
 ی. بخررش اول، قواعرردشررودیم لیتشررک یاز سه بخررش مفهرروم یفاز

 گرراهی. بخررش دوم، پاباشندیم یاز قواعد فاز ینشیهستند که شامل گز
در قالرر  آن  ،یمورداستفاده در قواعد فرراز تیداده است که توابع عضو

کرره روال  سررتبخش سوم، سازوکار استنتاج ا تی. درنهاشودیم ایتعر
برره  دنیرسرر  یموجود، برا قیاج توسط آن و به کمک قواعد و حقااستنت
اسررتنتاج  یهاسررتمی. سه نررو  از سردیپذیل انجام ممعقو یخروج کی
 یهاانررد از: مرردلهستند، عبارت یاگسترده یکاربردها یکه دارا یفاز
تسرروکاموتو.  یفرراز یهاسرروگنو و مرردل یفاز یهامدل ،یممدان یفاز

روال  یجررهیو درنت یقواعررد فرراز یجهیدرنت ها،ستمیس نیا نیتفاوت ب
 Citation) .باشدیها مدر آن یازس یفاز ری مجمو  و  یمحاسبه

at all,2013)سرروگنو  یچررون از اسررتنتاج فرراز قیرر تحق نیرر در ا
. در شررودیاکتفررا م سررتمیس نیرر ا یدرباره حیشده است، به توضاستفاده
 ایو ررا یبرررا ،یمترروال یهاهیرر الاز نررو  سرروگنو،  ANFIS ساختار
اص مرردل، اختصرر  یجیترردر یهیتصف ندیفرا کی جادیهمانند، ا یمختلف
عقرر   نرردیفرآ کیرر و  جلو گررذر ندیفرآ کیاز  یریادگی ندی. فرآابندییم

 .است شدهلیگذر، تشک

 نتایج  -3
 گررروهتوسط  موردملالعهمنلقه  یستیز طیمح یاصل یارهایمعدر ابتدا 

 13،  (3و طبق جرردول ) شدهییشناساارشناسان ارزیاب و اخذ نظرات ک
 است. آمدهدستبهی اصلی ارهایمعمورد 
 
 
 
 

(1397 سندگان،یمنبع: نوسد ) یابیمکان یارهایمع -3ل جدو   

 زیرمعیارها معیارهای اصلی ابعاد

فیزیکی و 

 شیمیایی

هاشبکه آبراهه منابع آبی  

شناسیزمین بسترسنگ   

 فیزیوگرافی
 ارتفاع

 شیب

 خاک
 بافت خاک

 جنس خاک

 طبقات اقلیم اقلیم

 میزان بارش بارش

 فاصله از گسل گسل

 بیولوژیکی

مناطق 

شدهحفاظت  

فاصله از مناطق 

شدهحفاظت  

 پوشش گیاهی
 پوشش جنگلی

 پوشش مرتعی

اقتصادی 

- 

 اجتماعی

 مناطق مسکونی
فاصله از مناطق 

 مسکونی

 فاصله از جاده جاده

یباستانآثار   
فاصله از آثار 

 باستانی

 نوع کاربری کاربری
 

             در سه محیط   ارهای معی و زیر ی اصلارهایمعو در ادامه وزن قلعی 
و  یمراتبسلسه ( با روش 4) جدول در موردملالعهدر محدوده  موردنظر

 آمد.  به دست Expert choice افزارنرم  لهیوسبه
احداث سد با یاب یابعاد مکان  ییو نها یوزن قطع -4جدول   

افزاراستفاده نرم (1397 سندگان،یمنبع: نو)  Expert choice 

 
 

 ابعاد 
وزن 

 معیارها
 زیر معیار

 وزن 

زیر 

 معیار

 وزن 

قطعی  

 معیارها

  -اقتصادی 

 اجتماعی

 

443/0  

236/0 کاربری  102/0  

279/0 آثار باستانی  123/0  

335/0 مناطق مسکونی   148/0  

150/0 جاده  660/0  

387/0 بیولوژیکی   

397/0 پوشش گیاهی   153/0  

 مناطق

شده حفاظت  
603/0  233/0  

و   فیزیکی

 شیمیایی
169/0  

247/0 منابع آبی  041/0  

شناسیزمین  223/0  037/0  

031/0 فیزیوگرافی   005/0  

070/0 خاک  011/0  

310/0 اقلیم   017/0  

116/0 بارش  019/0  

210/0 گسل  035/0  



 1695-1685صفحه  ،1398 سال پاییز،  فصل  سوم، شماره  چهارم، مطالعات علوم محیط زیست، دوره 
 

1690 

 

( و 443/0بعد اجتماعی با بیشترین اثر ) گرددیمکه مشاهده  طورهمان
اختصاص داده   به خود  ( را169/0)  بعد فیزیکی و شیمیایی با کمترین اثر

با توجه  GISو  IDRISIافزار در نرم هاهیالی  سازآمادهپس از   است.
منلررق فررازی در  بررر طبررقتولید نقشرره نهررایی  تجه ،یمنلق فازبه 

اقدام گردید و مناطقی که دارای ارجحیت احررداث  موردملالعهه محدود
 ده است.ش ( آورده2در نقشه شکل ) باشدیم هاآنسد در 

 

احداث   موردملالعهمنلقه  یبر طبق منلق فاز  یینقشه نها - 2شکل  
 (  1397 سندگان،ی: نومنبع (سد

 شنهادیپ خیاحداث سد سه منلقه مولسکام، شفت )السک( و زرم جهت
شررده اسررت. در ادامرره بررا نقشه مشخص یها بر رو آن تی؛ که موقعشد
مکرران  نیو بهتر سه منلقه صورت خواهد گرفت نیا نیب یبندتیاولو

 جهت احداث سد مشخص خواهد شد.

 

  جهت احداث سد یشنهادیپ یهامکان یینقشه نها - 3شکل 
 (1397 سندگان،ی: نومنبع (

نلقرره صررورت خواهررد گرفررت و مسه  نیا نیب یبندتیدر ادامه با اولو
منرراطق  تیرر مکان جهت احداث سد مشخص خواهد شررد. موقع نیبهتر

منلقرره  سررهکرره  کندیمی نیز بیان اماهوارهپیشنهادی بر روی تصاویر 
 نیرر اوالً ا کررهاند شرردهاسرراس انتخاب نیرر بر ا خیمولسکام، شفت و زرم

 نیکمتر اًیثان و اند مناس  جهت احداث سد بوده اریبس یمناطق در مکان
 اند.را در محدوده خود داشته یمنف یاثرات اجتماع

 
 
 
 
 

 

  یاماهواره ریتصاو  یبر رو  یشنهادیمناطق پ تیموقع - 4شکل
 (1397 سندگان،ی: نوعمنب (

انتخرراب بهترررین مکرران احررداث سررد بررا اسررتفاده از در ادامرره جهررت 
FTOPSISها بر اساس معیارها طبق نتایج حاصل از ارزیابی گزینه ؛

شررده اسررت. ( نشرران داده5( در جرردول )2عداد فازی و عبارات جدول )ا
باشد. وزن خبرگان می اعداد مندرج در این جدول میانگین فازی نظرات

 آمده است.دستهریک از معیارها نیز بر اساس نظرسنجی از خبرگان به

  یاجتماع یها احداث سد بر اساس معیارهاارزیابی گزینه -5جدول 
 ( 1397 سندگان،ی: نومنبع ( ازطبق اعداد ف

 
طبق جدول  فازی سیها با تکنیک تاپسبندی گزینهنتایج حاصل از رتبه

حاکی از این است که گزینه شفت از اولویررت برتررری  (2مودار )( و ن6)
 دهیرر ها برخوردار است که گزینه شفت بافاصله تررا انسبت به سایر گزینه
 و  0.644مقرردار  بررا یآل منفرر  دهیرر و فاصله تا ا 4.4آل مثبت با مقدار 

CCیتحررت بررسرر  نهیسه گز انیدر م 0.128( با مقدار ینسب یکی)نزد 

 .  ها برخوردار استیت برتری نسبت به سایر گزینهاز اولو ولرتبه ا
 تیوضررع یبررسرر  ،یاماهواره ریتصاو  ،یافزارنرم یهایبر اساس خروج

احداث سد  یبرا یینها نهیسه گز یمکان یدهایموجود در منلقه و بازد
 شد کرره در شررکل شنهادیپ یشهرستان شفت و بندر انزل زیدر حوزه آبر

موجررود در  دخانررهرو  یرو بر  یشنهادیپ تیموقع (شفت)اول  نهیگز ریز
 .باشدیدو سرشاخه باالدست م دنیمنلقه و بعد از به هم رس
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          + + - + - + + 

      

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

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

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

 

 یاجتماع ی ارهایبا توجه به مع هانهیگز یینها ی بندتیاولو -6جدول 

 معیارهای اجتماعی طبق اعداد فازی بر اساسها احداث سد زینهگ 

 (1397 سندگان،ی: نوعمنب (

 
ها با تکنیک بندی گزینهیج پژوهش حاصل از رتبهنتا -2نمودار 

 ( 1397 سندگان،ی: نومنبع (فازی  سیتاپس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ی بر رو منطقه رتبه اول جهت احداث سد تیموقع -5شکل 

 (  1397 سندگان،ینو :منبع (ی اماهواره  ریتصاو

احررداث سررد  یاجتمرراعی ارهررایمع یابیرر ارزی نیبشیپجهت  تیدرنهاو 
 ی، ساختار شبکه عصبسی گردیدررمیزان اثر ب FANNمدل  لهیوسبه

 است. ریصورت زبه (7جدول ) طبق موردملالعهاجراشده در پژوهش 
 

 عیاثرات اجتما ریجهت تأث یساختار شبکه عصب -7جدول 

 (1397 گان،سندیبع: نومن (  احداث سد        

 

تررابع  سررد:ارزیررابی معیارهررای اجتمرراعی در مکانیررابی  بر اساس جرردول
 پررارامتر اجتمرراعی 7ای است که شامل بازهها از نو  خلی و سه ورودی

 (3نمودار ). باشدیم

 

سد با استفاده از مدل  یاثرات اجتماع ی سازطراحی و مدل-3نمودار 

 ( 1397 سندگان،ی: نومنبع ( ی فاز -عصبی

 
شده سپس برررای هرکرردام از ها مشخصها و خروجیابتدا تعداد ورودی

های الیررهو ین فررازی . سررپس قرروانشرردها تابعی تعریا و مشخص آن
ارتباطات میان ورودی، خروجرری  تیدرنها. شدتعریا  هاآنبرای  میانی
 (4نمودار ) .گردیدهای میانی مخفی توسط الگوریتم برقرار و نورون

ساختار 

شبکه 

 عصبی

 خورشیپ

 هیچندال

 )سه الیه(

الگوریتم 

موزش آ

 شبکه

ترکیب پس 

 انتشار خطا و

حداقل 

 مربعات

تابع 

ورودی 

 مدل

 خطی
تعداد 

 ورودی

ی ارهایمع)7

 اجتماعی(

تابع 

 خروجی
 خطی

تعداد 

الیه 

 مخفی

1 

سیستم 

 استنتاج
 سوگنو

روش 

غیر 

فازی 

 کردن

میانگین 

 متحرک
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سد با استفاده از مدل  یاثرات اجتماع ی سازحی و مدلطرا-4 نمودار

 ( 1397 سندگان،ی: نومنبع ( ی فاز -عصبی
 

 به موردنظر وانین اگر آنگاه، قوانین سپس بر اساس ق
 (5نمودار )ی اجتماعی جهت احداث سد اعمال شد پارامترها

 
 IF-THEN ی فاز یبیترک نیقوان  فیتعر -5نمودار 

 ( 1397 ن،سندگای: نومنبع (       
 

 
 و سپس   ای. تعرdatرا در فرمت   های ها ورودداده  میتعل یبرا

 ( 6. نمودار )میادر مدل وارد کرده 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 1397تعلیم داده ها )منبع :نویسندگان  -6نمودار 

 

 

 

 
و بعد آن با استفاده از   شودیم دیاستنتاج تول ستمیمدل، س میبعد از تعل
  ستم یس 100و اپوکس  0.1قبول قابل  یو خلا دیبریه نهیروش به

  ی های با خروج یمیتعل یها. دادهشودی ه مداد می تعل ی استنتاج فاز
نمودار   .باشدیمدل م یاستنتاج منلبق بوده و نشان از دقت باال ستمیس
(7) 

 -سد با استفاده از مدل عصبی یاثرات اجتماع مدل میتعل -7نمودار 

 ( 1397 سندگان،ی: نومنبع (ی فاز

 

مدل  سدها، یاجتماع راتیتأث یبرا یشبکه عصب ییر اساس تست نهاب
قبول( تست قابل ی)خلا 0.1از کمتر  یآزموده شد و با خلا تیبا موفق

بررا  یمرر یتعل یهرراداده شودیطور که در شکل باال مشاهده مشد. همان
مرردل  یاستنتاج منلبق بوده و نشان از دقت برراال ستمیس یهایخروج

 (8نمودار ) .باشدیم
استفاده از مدل سد با  یاثرات اجتماع استنتاج ستمیتست س -8نمودار 

 ( 1397 دگان،سنی: نومنبع (ی فاز -عصبی

 

موجررود  شیمتلرر  ابررزار نمررا طیدر مح شدهایتعر نیقوان شینما یبرا
 هایورود یبرا یفیتعر نیقوان یبعدنشان دادن سه ییکه توانا باشدیم

بررا  هررایدوتررا از ورود شیابزار هر بار توان نمررا نیا . درباشدیرا دارا م
دو بررا  و  کیرر  یورود یبعدارتبرراط سرره ریرر رد. در شررکل زرا دا یخروج
 (9شده است. نمودار )داده نشان یخروج
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ی در و دو با خروج کی ی ورود ی بعدارتباط سهی بعدسه -9نمودار 

 ( 1397 سندگان،ی: نومنبع (متلب  افزارنرم
 

سدها، مدل  یاجتماع راتیتأث یبرا یشبکه عصب ییست نهابر اساس ت
سدها و بر   یعاثرات اجتما  یمدل برا یینها جینتا. وده شدآزم تیبا موفق

عوامررل  انیرر کرره از م میرسرر یم جررهینت نیرر اگر آنگاه به ا نیاساس قوان
 نیرر کرره ا باشرردیم یاثر اجتمرراع نیترمهم سمیبر تور ریتأث یموردبررس

 جررادیدر منلقه باعث ا یکشاورز یهم نمودن آب براخود با فرا نوبهبه
 دهدی. در ادامه شبکه نشان مشودیم سد ریت تأثاشتغال در منلقه تح

برره  هیرر مناطق شهرسررتان و ناح گریاشتغال باعث مهاجرت از د نیکه ا
خررتم  نیحاصل از سرردها برره همرر  ی. مسائل اجتماعشودیاطرار سد م

توسررعه نررامتوازن در  جررادیجملرره اهم دارد. از یگریو اثرات د شودینم
منلقه بشود و  یو فرهنگ یتیجمعبافت  رییباعث تغ تواندیمنلقه که م
 قرار بدهد ریرا تحت تأث یاجتماع یهاهیماانسجام و سر

 

 یریگجهینت -4
 نرردیدر فرآ رانیرر گ میتصررم یذهنرر  یهاشررده، قضرراوتارائه کردیدر رو  
 نیرریتع یبرررا یلیمحسررتیز یهاو شررناخت شرراخص یزوجرر  سهیمقا
از  درآمررد و بررا اسررتفاده یصررورت کمرر مکرران احررداث سررد به تیارجح
برتر مکرران احررداث  نهیگز نییتع :AHP, FTOPSIS یهاکیتکن

در  یسررازادهیو پ FANNسپس با اسررتفاده از مرردل  و  سد انجام شد
 ینرر یبشیاز احداث سد پ یناش یاثرات اجتماع MATLABافزار نرم
از احررداث سرردها  یناش یاثرات اجتماع یابیارز نکهیتوجه به ا با .دیگرد
و  کیژنظام اکولو نکهیو بنا به ا باشدیضروری م  بعدها گریهمانند د زین

در نقرراط مختلررا  ییروسررتا یهادر سکونتگاه یفرهنگ ،ینظام اجتماع
سررازوکار  کیرر از  ینررواح یبرررای تمررام توانیمتفاوت است و نم رانیا

احررداث سررد  یاثرات اجتماع یمود، بررسو توسعه استفاده ن یزیربرنامه
 یهررابررا طر  میمسررتق وندیتاها در پمهم و الزم است، چون روس اریبس

در اثررر  یجاعمده است که جابرره ینگران کیار دارند. درواقع، توسعه قر
برره  ،یکاریب ،ینیزم یبشدن به علت  رتریشدن سد وجود دارد فقساخته
 ییو جابجررا  یرر درواقررع تخراسررت.  یی ذا تیراندن و عدم امن هیحاش

برررآورد  یاجتمرراع یهرراینقاط اشررتعال برررای ناآرام نیتراجباری بزرگ
 یاجرررا نیمسررتمر در حرر  یهررایابیانجررام ارز انیرر م نیرر . در اشررودیم

و  نشرردهینیبشیپ یهانهیهز تواندیپس از اتمام آن م یو حت یسدساز
کرررده و  یی، شناساکنندیم بروزمختلا  یهازمان یپنهان را که در ط

 نیرر ا هررا اقرردام کرررد درواقررعآن تیریمررد یبرا قیدق یگذار استیباس

 قیرر دق یهرراینیبشیبعد و پ یسدها یما را در طراح تواندیم هایابیارز
آمده و بررا توجرره برره دسررتبه جیاسرراس نتررا بررر کند. یاری زیها ندر آن
اند، مکان مناس  جهت احداث سد در که در باال ذکرشده ییهاشاخص

در رتبرره اول  النیالسک شهرستان شفت اسررتان گرر  یحدوده روستام
ت احداث سد ، درواقع منلقه السک هم ازنظر مکان جهشودیبرآورد م

صررورت  ینرر یبشیاسرراس پ بررر نیو همچن یو هم ازنظر اثرات اجتماع
 نیرر ، اFANNاحداث سد در منلقرره بررا مرردل  یگرفته اثرات اجتماع

را دارا  تیرر مللوب نیشررتریسررک بکه منلقرره ال کندیم انیموضو  را ب
 ردیرر گیقرار م یاطق تحت بررسمن گرینسبت به د تیو در اولو باشدیم

بلکه  باشدیمناس  م تنهانه موردملالعهمنلقه  میریگیم جهیدرواقع نت
که  یآب نیتأمبا  یو رونق کشاورز یو گردشگر سمیدر جهت رونق تور

 ت رشد منلقه خواهد بود.جه یگام مثبت د،یآیاز احداث سد به وجود م
و مرردل  کیرر ا سرره تکنحاضر به علت کار نشدن موضو  ب قیتحق جینتا

 کررردیاحداث سد با رو  یابیدر بحث مکان قیحقت نیذکرشده در باال، اول
 AHP, GIS, FTOPSIS, FANNبررا اسررتفاده از  یاجتمرراع

صررورت جداگانرره بررا دو اما به لحان اثبات صحت انجام کار به ؛باشدیم
و  انفریترک قیپژوهش با تحق نیا جینتا :گرددیم سهیمقا یداخل قیتحق
 یسررتیآثررار محرریط ز با تحلیل یادر مقاله 1394اران که در سال همک
مرروردی: سررد و  ۀمنتخ  ملالعرر  ۀنیتعیین گز یبرا یسدساز یهاطر 

در قالرر  سرره گررروه  اریمع 9برتر،  ۀنیگز نییمنظور تعنیروگاه کالت، به
و  یبررس یو فرهنگ یو اجتماع یو اقتصاد یکیولوژیب ،یکیزیف یاصول
  یرر ه ترتبرر  نه،یبه ۀنیگز نیینشان داد که در تع جیتاشد. ن یگذارارزش
 یتیجمع تیو وضع یاراض یکاربر تیوضع ،یزیخلرزه طیشرا یارهایمع

افزار با استفاده از نرم انیبرخوردار است. در پا یشتریب تیمنلقه از اهم
Expert Choice  ساخت گرراه ارهیچندمع یابیروش ارز یبر مبناو ،

 جینتررا.  شررد یمعرفرر  یستیز طیمنتخ  مح یهااریبا توجه به مع نهیبه
بررا  1393و همکرراران در سررال  ینیملررک حسرر  قیپژوهش با تحق نیا

شرراه  مانیسد بر روستا سد سررل یاقتصاد یاثرات اجتماع لیتحل عنوان
کور در دو بعد مثبررت و سد مذ یاثرات اجتماع یدارد. و  یسنقر همخوان

در کرراهش فقررر  یتیفقمذکور مو قیقرار داده که تحق یموردبررس یمنف
مهرراجرت  یآن کرراهش مهرراجرت و حترر  یاز اثرررات اجتمرراع و داشررته 

تنررو  اشررتغال  جررادیمنلقه و ا تیدر حفظ امن تیمعکوس بوده و درنها
-1موفررق برروده اسررت.  یاجتمرراع یهاهیسرما تیو تقو یکشاورز ری 

- 4توسررعه توریسررم -3بهبود امنیت منلقه -2امید به زندگی  افزایش
قویررت ت-7اجتماعی  اموحدت و انسج-6کاهش فقر -5غال افزایش اشت

نرراموزون و احررداث سررد را در منلقرره  یتوسررعه -8اجتمرراعی  هیسرما
 زیآمده و ندستبه جیتوجه به نتا باکرده است. یابیموردملالعه مثبت ارز

ختلا در نقرراط مختلررا جهرران، بخصرروص در م زیآبر یهاوجود حوزه
 زیرر و ن یمنررابع آبرر  تیا توجه به محدودمرطوب و پرباران و ب یهامیاقل

 یآب جهررت شرررب و کشرراورز نیبه تأم شیروزافزون به افزا یوابستگ
 نیا تیبوده و ارجح ریپذهیتوج یاثرات اجتماع هیبر پا یابیمکان یبررس

 یهااسررتیس یو در راسررتا شررودیم دییتأ یفیو ک یموضو  ازنظر کم
 است. یجهان ستیزطیمح یکل
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