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 چکیده

 در1301 نیژو 23 در فرد به منحصر زیستگاهی هایویژگی با که است کشور هایتاالب ترینارزشمند از یکی گاوخونی تاالب
 هایریسک تحلیل و هتجزی و شناسایی هدف با ،حاضر مطالعه است. رسیده ثبت به رامسر کنوانسیون المللیبین هایتاالب فهرست

 زیر در واقع رودزاینده آبریز حوضه قسمت ترینانتهایی در ،مطالعاتی محدوده .رسید انجام به 1331 سال در گاوخونی تاالب تهدیدکننده
 با هانآ بندیرتبه و تحلیل و تجزیه ها،ریسک شناسایی از پس .دارد قرار اصفهان شهر شرقی جنوب کیلومتری 107 در و گاوخونی حوضه
 از هاشاخص سایر نمره تعیین برای و AHP روش از ریسک احتمال نمره تعیین جهت پذیرفت. صورت TOPSIS روش از استفاده

 آب شدن کم و خشکسالی یهاسکیر که داد نشان نتایج شد. استفاده EFMEA روش خصوص به ریسک ارزیابی در موجود هایروش

 درجه ،TOPSIS روش با ریسک اولویت عدد تعیین از پس دارند. قرار دوم و اول هایهرتب در رودزاینده سد احداث و تاالب

 ارزیابی در TOPSISتمزی دهد.می نشان را هاریسک کنترل جهت مدیریتی هایاولویت که دش تعیین هاریسک پذیریمخاطره
 هایریسک ارزیابی در روش این از استفاده با .است متفاوت معیارهای از استفاده با هاریسک بندیرتبه زیستی، محیط هایریسک
 افزارهاینرم از استفاده توانایی و باال دقت کرد. بندیرتبه شاخص نهایتبی اساس بر را ریسک نهایتبی توانمی زیستیمحیط
  هستند. روش این مزایای دیگر از گستردهصفحه
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 سرآغاز
 برای شماریبی منافع که هستند ارزشمندی آبی منابع هاتاالب
 ،گوناگون هایکاربری جهت آب تامین ،مثال برای .دارند هاانسان
 نگهداری ،گیریرسوب ،سیالب مهار ،زیرزمینی هایآب تغذیه
 توریسم و گردشگری آبی، نقل و حمل انرژی، تولید مغذی، مواد

 مکرر، هایبرداری بهره ،امروزه (.1331گندمکار، و )فوالدی
 جمله از و طبیعی منابع از حصر و حد از بیش و غیرآگاهانه

 ما زیستمحیط هایبخش همه بر هاتاالب و آبی هایزیستگاه
 هایروش از استفاده (.1313 )آستانی، شودمی احساس شدت به

 مطالعات در مهم ابزارهای از یکی زیستیمحیط ریسک ارزیابی
 بالقوه عوامل کاهش و شناسایی و زیستمحیط مدیریت

 به حصول جهت تاالبی مناطق در زیستیمحیط رسانآسیب
  است. پایدار توسعه
 برای یکسیستمات و یافته سازمان روش یک ،(1)ریسک ارزیابی

 ،هاتصمیم بندیرتبه برای ریسک برآورد و هاخطر شناسایی
 و )جوزی است قبول قابل سطح یک به ریسک کاهش جهت

 از فراتر گام زیستیمحیط ریسک ارزیابی (.1313 خوزانی، شمس
 هایجنبه تحلیل و بررسی بر عالوه آن در و بوده ریسک ارزیابی
 تحت منطقه زیستمحیط از کامل شناخت ضمن ریسک، مختلف

 خاص هایارزش و متأثر زیستمحیط حساسیت میزان اثر،
 ریسک ارزیابی و تحلیل و تجزیه در نیز منطقه زیستیمحیط
 هایروش .(Haller, 2006) شودمی گرفته نظر در منطقه

 جمله از ،دارد وجود زیستیمحیط ریسک ارزیابی برای متنوعی
 William Fine و FMEA، HAZAN به توانمی هاروش این

 محیط به وابسته معایبی و مزایا دارای یک هر که کرد اشاره
 و شکست حاالت (.1337 جوزی، و )صفاریان اندمطالعه مورد

 ریسک، ارزیابی هایروش تمام مانند (2)(FMEA) اثر بررسی
 .(SAE, 2001) دارد را ریسک ارزیابی و شناسایی قابلیت

 با متناسب و باشدمی یاریبس کاربردهای دارای FMEA تکنیک
 آن از که دارد وجود مختلفی هایFMEA متنوع، کاربردهای

 معادل زیست،محیط به مربوط FMEA به توانمی جمله
EFMEA(3) سابقه بررسی (.1313 نیاورانی، زاده )رضا نمود اشاره 

 ریسک ارزیابی در (0)چندمعیاره گیریتصمیم هایروش از استفاده
 دیگر هایروش با یا تنهایی به هاروش این که دهدمی نشان
 گرفته قرار استفاده مورد مختلف موارد در ریسک ارزیابی برای
 است.

 به TOPSIS(6) و AHP(1) هایروش از (1310) قربان جان شیوا
 هاییسکر مخاطرات تحلیل و تجزیه و شناسایی منظور
 ن،قربا )جان کرد استفاده شده حفاظت منطقه در زیستیمحیط
 تحلیل و تجزیه منظور به ،(1311) شفیعی و جوزی (.1310

 از بوشهر حله شده حفاظت منطقه زیستیمحیط هایریسک
 و انوشه ،(1311 شفیعی، و )جوزی اندکرده استفاده AHP روش

 رودبار سد هاییسکر تحلیل و تجزیه در (1313) همکاران
 AHP و ELECTRE چندمعیاره گیریتصمیم روش از لرستان
 حذف هایسکر زا برخی روش این از استفاده با که ندکرد استفاده
 (1313) همکاران و جوزی (.1313 همکاران، و )انوشه گردیدند

 در خوزستان باالرود سد فیزیکی یهاسکیر تحلیل و تجزیه در
 شاخصه چند گیریتصمیم یهاروش از ساختمانی مرحله

TOPSIS و AHP در (.1313 اران،همک و )جوزی اندبرده بهره 
 گاز واحد زیستیمحیط هایریسک ارزیابی جهت که ایمطالعه
 شمس و جوزی توسط اهواز زرگان مدحج شهید حرارتی نیروگاه
 و AHP یهاروش از پذیرفت صورت (1313) خوزانی

EFMEA (.1313 خوزانی، شمس و )جوزی شد استفاده 
 تجزیه منظور به TOPSIS روش از ،(1337) جوزی و صفاریان

 استفاده آبادان گازی نیروگاه زیستیمحیط هاییسکر تحلیل و
 (.1337 جوزی، و )صفاریان نمودند

 از یکی زیستیمحیط خاص هایویژگی دلیل به گاوخونی تاالب
 فهرست در که است کشور یتاالب هایاکوسیستم ارزشمندترین

 است رسیده ثبت به رامسر کنوانسیون المللیبین هایتاالب
 گوناگون علل به که ستا چندی ،متاسفانه (.1337 دوست، دن)م
 است شده مواجه جدی هایآسیب با تاالب این مختلف طرق و

 .شد خواهد آن نابودی به منجر زود یا دیر روند این ادامه که

 تاالب کننده تهدید هایریسک بررسی هدف با ،حاضر پژوهش
 با هاآن تحلیل و تجزیه و هاریسک ترینمهم تعیین ،گاوخونی
 EFMEA و چندمعیاره گیریتصمیم هایروش از استفاده
 است. گرفته صورت

 

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه
 ترینانتهایی در گاوخونی المللیبین تاالب مطالعاتی محدوده
 گاوخونی حوضه زیر در واقع رودزاینده آبریز حوضه قسمت

 و درجه 37 تا دقیقه 1 و جهدر 32 در جغرافیایی نظر از قراردارد.



 EFMEA 58و  TOPSISهای با استفاده از روش هابتاالزیستی ارزیابی ریسک محیط

 12 درجه 12 تا دقیقه 01 درجه 12 و شمالی عرض دقیقه 37
 قرار اصفهان شرقی جنوب کیلومتری 107 و شرقی طول دقیقه
می بیابانی کوپن، تقسیمات اساس بر منطقه اقلیم .(1 )شکل دارد

 متوسط و بوده میلیمتر 177 تا 17 بین بارندگی میانگین باشد.
 گندمکار، و فوالدی) باشدمی سانتیگراد درجه 11 هساالن دمای
 منطقه یک و مییدا دریاچه صورت به تاالب این (.1331

 مختلف، هایناهمواری توسط اطراف از که است کویری فرورفته
 شده احاطه زا جنگل و کویری و نمکی هایگستره شنی، هایتپه

 تریندارزشمن از یکی گاوخونی تاالب (.1337 دوست، )مدن است
 به منحصر زیستگاهی هایویژگی با که است کشور هایتاالب

 المللیبین هایتاالب فهرست در1301 نیژو 23 در فرد
  (.1312 )نجاری، است رسیده ثبت به رامسر کنوانسیون

 

 
  گاوخونی تاالب قرارگیری موقعیت (:1) شکل

 اصفهان استان در
 

 پژوهش روش
 سال در که مطالعه این در کریس ارزیابی انجام ،کلیطور به

 ،اول مرحله در باشد.می مرحله سه شامل گرفت، صورت 1331
 روش و هاشاخص انتخاب دوم مرحله ها،ریسک شناسایی

 درجه تعیین و بندیرتبه آخر مرحله در و هاریسک به دهینمره
  گرفت. صورت هاریسک پذیریمخاطره
 از استفاده با ،ونیگاوخ تاالب تهدیدکننده هایریسک شناسایی

 در کارشناسان و محلی ساکنان با مصاحبه و میدانی بازدیدهای
 صورت اصفهان استان زیستمحیط اداره زیستمحیط بخش

 نیز مرتبط هایپژوهش و ایکتابخانه مطالعات از پذیرفت.
 از هاریسک ارزیابی جهت دوم، مرحله در گردید. استفاده
 روش ویژهبه ریسک زیابیار هایروش در جودمو هایشاخص

EFMEA گرفته، صورت هایبررسی اساس بر شد. استفاده 
 ریسک، وقوع احتمال شامل پژوهش این در انتخابی هایشاخص

 حساسیت و پذیرنده محیط اهمیت آلودگی، گستره ریسک، شدت
 الزم ،هاریسک ارزیابی منظور به باشند.می ریسک پذیرنده محیط
 از یک هر برای ...( و شدت )احتمال، هاشاخص نمرات تا است

 هر برای نمرات تعیین روش ،ادامه در .شود استخراج هاریسک
 است. شده هیارا هاشاخص از کدام

 سلسله تحلیل روش از هاریسک وقوع احتمال تعیین جهت
 از یکی ،AHP روش است. شده استفاده (AHP) مراتبی
 در که است صهچندشاخ گیریتصمیم هایروش ترینشدهشناخته

 است گرفته قرار استقبال مورد کاربردی مختلف هایحوزه
(Saaty, 1995). که کرد بیان توانمی ،طورکلی به AHP شامل 

 مقایسه .2 مراتبی سلسله ساختار ایجاد .1 شود:می اصلی گام سه
 بر معیارها. دهیارزش .3 مراتبی سلسله ساختار هایالمان دودوبه

 است درختی دارای گیریتصمیم موضوع ،AHP رویکرد اساس
 یا سطح و رقیب هایگزینه آخر سطح هدف، آن اول سطح که

 جهت سپس .بود خواهند تصمیم هایشاخص میانی سطوح
 از ترتیب به سطح هر در موجود عناصر باید هاداده آوریجمع

 باالتر سطوح در مرتبط عناصر کلیه به نسبت باال به پایین سطوح
 Vargas و Saaty توسط که هاییبررسی با ند.شو ارزیابی

 پیشنهاد معیارها مقایسه برای دامنه یک گرفت، انجام (1331)
 (Saaty (1 )جدول شودمی 3 تا 1 عددی مقادیر شامل که شد

(& Vargas, 1991. به منحصر شاخص یک ،(1317) ساعتی 
 کرد مهیا دودوبه مقایسه ماتریس استحکام بررسی برای فردی

(Saaty, 1980). کردن عملی از حاصل اربتج و دانش براساس 
 که کردند پیشنهاد ،Vagner (1331) و AHP، Satty مختلف

 که است نیاز کند، تجاوز «1/7» مقدار از استحکام نسبت اگر
  .(Saaty & Vargas, 1991) شود بازنگری ماتریس

 روش در موجود جداول از استفاده با ریسک شدت نمرات تعیین
EFMEA بر وارده ریسک چه هر (.2 )جدول پذیرفت صورت 

 وارد منابع به شدیدتری زیان و باشد داشته بیشتری شدت تاالب
 استخراج جهت نمود. خواهد دریافت را باالتری نمره نماید،
 از نیز ریسک( بازیافت امکان )یا ریسک آلودگی گستره نمرات
 بر ردهوا ریسک اگر (.3 )جدول دش استفاده EFMEA جداول
 بازگشت امکان و دشو ناپذیرتجدید منابع اتالف باعث تاالب
 را باالتری نمره ریسک ،باشد ترمشکل طبیعی حالت به تاالب

 نمود. خواهد دریافت
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 مبنای بر ابتدا ،ریسک پذیرنده محیط اهمیت تعیین برای
 پذیرنده هایمحیط و منابع تاالب، زیستمحیط شناخت اطالعات

 هاگونه تعداد ،آن از پس شدند. معرفی ها،ریسک از یک هر برای
 از کدام هر در موجود زی خشکی و آبزی گیاهی، جانوری، از اعم

 )دارای هاگونه ترینمهم تعداد ،سپس شدند. مشخص هامحیط
 میان از انقراض( خطر معرض در یا حفاظتی یا اکولوژیک ارزش

 پذیرنده حیطم اهمیت درصد ،نهایت در شدند. تعیین هاگونه کل
 (.1337 وهمکاران، )انوشه شودمی محاسبه ریسک هر برای
 اساس بر ریسک پذیرنده محیط حساسیت نمرات استخراج برای

 چه هر د.ش استفاده (0) جدول از گرفته صورت مطالعات
 ریسک باشد، داشته بیشتری حساسیت ریسک پذیرندهمحیط

 (.1313 )شفیعی، نمود خواهد دریافت را باالتری نمره
 

 در زوجی مقایسه برای اهمیت درجه مقیاس :(1) جدول

AHP (1331 پور، )قدسی 
 درجه ارزش

 3 مرجح کامالً

 0 قوی خیلی ترجیح

 1 قوی ترجیح

 3 مرجح کمی

 1 یکسان ترجیح

 2،0،6،1 فواصل بین ترجیح
  

 ریسک هایجنبه وقوع شدت به مربوط مقادیر :(2) جدول

 EFMEA (Jozi & Salati, 2012) روش در

 امتیاز تعریف شدت شدت

 فاجعه بار
به صورت بالقوه بسیار خطرناک/ 

 زیان شدید به منابع
1 

 خطرناک
مضر نیست، اما به صورت بالقوه 

 خطرناک است/ زیان شدید به منابع
0 

 3 پرخطر/ زیان متوسط به منابع متوسط

 2 پتانسیل کم آسیب/ زیان کم به منابع کم

 ناچیز
است و قابل چشم پوشی  زیان کم

 است/ زیان ناچیز به منابع
1 

 

های ها از روشجهت تجزیه و تحلیل ریسک ،در این مطالعه
یابی به هدفی تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شد. برای دست

گیرنده، چندین معیار را توأم با خاص، بیشتر الزم است که تصمیم
 اساسصمیم را بر های تهم مورد ارزیابی قرار داده و گزینه

 در ریسک آلودگی گستره به مربوط مقادیر :(3) جدول

 EFMEA (Jozi & Salati, 2012) روش
 امتیاز تعریف گستره آلودگی
 1 مصرف منابع تجدید ناپذیر

 0 از بین رفتن منابع تجدید ناپذیر

 3 باشنداز بین رفتن منابعی که به سختی قابل تجدید و بهبود می

 2 باشندمنابعی که به آسانی قابل تجدید و بهبود میاز بین رفتن 

 1 مصرف منابع تجدید پذیر

 

 پذیرنده محیط حساسیت مربوط مقادیر :(4) جدول

 (1331 )شفیعی،

 امتیاز تعریف حساسیت محیط پذیرنده
پذیرنده حساسیت خیلی کمی نسبت به عامل ریسک اگر محیط

 داشته باشد
1 

کمی نسبت به عامل ریسک پذیرنده حساسیت اگر محیط
 داشته باشد

3 

پذیرنده حساسیت متوسطی نسبت به عامل ریسک اگر محیط
 داشته باشد

1 

پذیرنده حساسیت زیادی نسبت به عامل ریسک اگر محیط
 داشته باشد

0 

پذیرنده حساسیت خیلی زیادی نسبت به عامل اگر محیط
 ریسک داشته باشد

3 

 

گیری چندمعیاره نامیده تصمیم معیارها بسنجد. چنین فرایندی
گیری تصمیم هایروش ،طورکلی(. به1316شود )فوالدگر، می

تقسیم  (1)و چندشاخصه (0)چندمعیاره، به دو دسته چندهدفه
های (. دو دسته عمده از روش1310زاده، شوند )آذر و رجبمی

 غیرجبرانی و جبرانی هایمدل شامل چندشاخصه در مختلف
 هاآن در که است هاییروش شامل ،جبرانیغیر مدل هستند.
 بر مشتمل ،جبرانی مدل نیست. مجاز هاشاخص بین مبادله
 مجاز هاآن در هاشاخص بین در مبادله اجازه که است هاییروش
 امتیازدهی، و گذارینمره گروه سه به جبرانی هایمدل است.

 به توجه با (.1310 )اصغرپور، شوندمی تقسیم هماهنگ و سازشی
 بندیاولویت برای شده انتخاب هایشاخص بین که این

 مدل دارد؛ وجود مبادله امکان تاالب تهدیدکننده هایریسک
 قابل به توجه با شود. انتخاب جبرانی هایمدل از باید نظر مورد
 روش گیران،تصمیم برای مدل بودن پذیرش مورد و فهم

 سازشی گروه زیر از (TOPSIS) لآایده حالت به نزدیکی
 ارزیابی جبرانی هایمدل گروه روش هشت میان در شد. انتخاب
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 بندیرتبه در نقص ترینکم دارای TOPSIS شرو چندمعیاره،
 به دهیوزن منظور به .(Zanakis et al, 1998) هاستگزینه

 استفاده AHP روش از ،TOPSIS در استفاده مورد هایشاخص
 .شد

 .کردند پیشنهاد را TOPSIS روش ،1311 سال در یون و هوانگ
1C, ( شاخص n اب A)mA …, ,2A ,1( گزینه m ،روش این در

nC …, ,2C( ، مفهوم این بر تکنیک این اساس .شدند ارزیابی 
 حلراه با را فاصله ترینکم باید انتخابی، گزینه که است استوار

 داشته منفی لآایده حلراه با را فاصله بیشترین و مثبت لآایده
 طی مستلزم روش، این با لهامس حل .(1310 مومنی،) باشد
 :است زیر یهاگام

 سازیمقیاسبی از استفاده با تصمیم ماتریس سازیمقیاسبی .1
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 ماتریس ضرب با ij(v( موزونمقیاسبی ماتریس تشکیل .2
  :(iw) هاوزن قطری ماتریس در ij(r( شدهمقیاسبی

)(,...,1,...,1vij 2niJjrw iji iw 

 .است 1 برابر هاشاخص اوزان جمع است، امi شاخص وزن
 زیر: صورت به )A( منفی و )A*( مثبت آلایده حلراه تعیین .3

)()},''min(),'max{(

},...,{ **

1

*

3IivIiv

vvA

ij
j

ij
j

n




 

)()},''max(),'min{(

},...,{ 1

4IivIiv

vvA

ij
j

ij
j

n



 

 

 

 تعیین منفی و مثبت هایآلایده تا گزینه هر هفاصل میزان .0
  .شودیم

*( مثبت آلایده تا گزینه هر فاصله
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*( نسبی نزدیکی تعیین .1
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( نسبی نزدیکی اساسرب هانهیگز بندیرتبه .6

*

jC(

2004) Tzeng, and (Opricovic، که یانهیگز )*

jC( آن 

 .است بهتر باشد، تربزرگ

 ،TOPSIS روش با ریسک یتاولو عدد تعیین از پس ،ادامه در
 از یک هر برای نرمال توزیع روش از استفاده با ریسک سطوح
 مخاطره درجه تعیین جهت د.ش ارزیابی و محاسبه هاریسک
 رده تعداد هایمؤلفه و مرتب نزولی صعودی به هاریسک پذیری،

 آن از پس و تعیین (3 و 1) هایرابطه اساس بر رده طول و
 و )جوزی ندشومی بندی دسته هارده ینا اساس رب ،هاریسک
 (.1313 خوزانی، شمس

 
(1)  n = ریسک تعداد  1 + 3.3Logn = رده تعداد  

    

(3)  
سکری مقدار ترینبزرگ – ریسک مقدار ترینکوچک  

رده طول =  
رده تعداد  

 

 هایافته
 سه در مطالعه، مورد تاالب کننده تهدید هایریسک شناسایی

 صورت اجتماعی اقتصادی و بیولوژیکی یی،فیزیکوشیمیا محیط
 در A حرف با گاوخونی تاالب کننده تهدید هایریسک پذیرفت.

 به مربوط هایتحلیل و دالیل زیر در .اندشده هیارا (1) جدول
 د.شومی هیارا بررسی تحت هایریسک از یک هر انتخاب

 مرکز در اصفهان استان تاالب: آب شدن کم و خشکسالی

 واقع خشک نیمه و خشک اقلیم قلمرو در و ایران یمرکز فالت
 است ایی گونه به جغرافیایی ناحیه این در بارش توالی است. شده
 طی دهد.می ویر شدید خشکسالی یک یکبار سال 21 هر که
 دارا دلیل به استان شرقی جنوب و شرق هایقسمت ،زمان این

 وارد خسارت و آسیب بیشترین بیابانی و کویری شرایط بودن
 حاشیه در آن گذاردن برجای و شن هایطوفان وقوع آید.می

 شدن خشک محصول ورزنه و سگزی دشت تا اصفهان شرق
 شرایط گاوخونی تاالب سطح کاهش با است. گاوخونی تاالب

 قابل طور به پرندگان جمعیت و دشومی نامطلوب منطقه زیستی
 یابد.می کاهش ایمالحظه

 تاالب این آب فیزیکوشیمیایی مترهایپارا مقادیر :PH افزایش

 بخش در استفاده مورد کودهای حاوی هایآب هرز ورود علت به
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 در مداوم طور به صنعتی و شهری فاضالب ورود و کشاورزی
 تصفیه بدون که اصفهان صنایع فاضالب باشد.می تغییر حال

 گریس، روغن، سنگین، فلزات حاوی ،دشویم تاالب وارد مناسب
 و اسیدی هایPH دارای که است مختلف شیمیایی ادمو و رنگ

 انواع برای را زیست شرایط تغییرات این باشند.می شدید قلیایی
  کند.می سخت تاالب در موجود آبزی پرندگان و گیاهان ماهیان،

 و صنعتی و شهری کشاورزی، هایپساب ورود :BOD کاهش

 منجر تاالب به آلی ترکیبات باالی مقادیر حاوی زاید مواد دفع
 مورد محلول اکسیژن حداقل د.شومی تاالب BOD کاهش به

 هایفاضالب تخلیه و باشدمی mg/l 2 آبی محیط یک در نیاز
 مصرف افزایش به منجر آبی منابع در آلی ترکیبات حاوی

 اکسید برای تالشی عمل این شود.می هاباکتری توسط اکسیژن
 اکسیژن بودن اکافین به منجر مشکل این .است فاضالب کردن
 اکسیژن عالوه، به د.شومی حیات تربزرگ هایفرم ابقای برای

 شیمیاییبیو و شیمیایی مواد واکنش زیرا است مهم بسیار موجود
 و مزه رنگ، در تغییر به منجر بیشتر اکسیژن بدون هایمحیط در

  .(Attiogbe et al., 2007) دشومی آب بوی

 طریق از فسفر و ازت کیباتتر فسفات: و نیترات افزایش

 هایپساب و مسکونی هایفاضالب کشاورزی، هایآب زه
 فتوسنتز فعالیت در و شوندمی کویر آبی منابع وارد صنعتی
 کاهش سبب ،امر این نماید.می ایجاد اختالل آبزی گیاهان
 فعالیت در ناپذیری جبران اثرات و گشته آب در محلول اکسیژن
 ایجاد مثل تولید تا تغذیه از آب، در ودموج جانوران و گیاهان

 نماید.می

 در موجود سنگین فلزات میزان سنگین: فلزات افزایش

 کادمیوم، جیوه، مقادیر که شده گیری اندازه رودزاینده رودخانه
 کمی مقدار تنها است. نبوده خطرتاک حد در بر و آنتیموان نیکل،
 هاآزمایش رد گرچه کروم وجود است. شده مشاهده آن در سرب

 مسیر در آن کننده تولید منابع علت به ولی نیست مشخص
  باشد. موجود کم مقادیر در است ممکن رودخانه

 از که منطقه خشکی و جوی نزوالت کاهش شوری: افزایش

می خود به تریوسیع دامنه روز هر شده، شروع گذشته هایزمان
 و دروزاینده طریق از تاالب ورودی آب کاهش با گیرد.

 طرف از آب شدید تبخیر و طرف یک از فصلی هایرودخانه
 .شودیم گاوخونی تاالب آب شوری افزایش سبب دیگر

  شده حمل رسوبات تاالب: به شده حمل رسوبات افزایش

 شدن کم نتیجه در و زاییرسوب تاالب، شدن پر موجب تاالب به
 تاالب عمق شدن کم است. شده تاالب توسعه و گستره

 خواهد اکوسیستم جانوری و گیاهی حیات متوجه را یهایخطر
 نمود.

 وحش:حیات هایزیستگاه و پرندگان آشیانه نابودی
 و بومیان توسط تاالب مجاور گیاهان و نی سوزاندن

 منجر منطقه در بازدیدکنندگان وسطت مصنوعی هایسوزیآتش
 شده هاآن هایجوجه یا تخم و پرندگان هایالنه نابودی به

 بین از نیز را وحشحیات هایزیستگاه هاسوزیآتش این است.
 است. برده

 و تخریب عمده عوامل از یکی پرندگان: تخم آوریجمع

 واقعی شناخت عدم است. انسانی عوامل هاتاالب انهدام
 ماندن ناکام موجب هاسازگان بوم این اهمیت و بالقوه هایارزش

 را هاتاالب از فاظتح جهت در که شودیم هااقدام از بسیاری
 به اقدام طلب وفرصت سودجو افراد از برخی متاسفانه هستند.

 منجر امر این .اندنموده تاالب سطح در پرندگان تخم آوری جمع
 است. شده منطقه وحش حیات به سنگین ضربه آمدن وارد به

 ،1301 سال در رودزاینده سد تکمیل رود: زاینده سد احداث

 مییدا منبع تنها عنوان به رودزاینده انهرودخ آب که شد موجب
 رودخانه این روی بر سد احداث گردد. کنترل تاالب، کنندهتامین

 که شد خواهد موجب تاالب، به ورودی آب حد از بیش کاهش و
 خشک آبزی و آبزی نیمه گیاهان و نیزارها از وسیعی یهابخش
 آبزی کنار و آبزی پرندگان از برخی زیستگاه طریق این از و شده

 .شود مواجه جدی تهدیدی با

 کاربری به رودزاینده حوزه هایعرصه تبدیل

 از هکتار هزار 337 از بیش رودزاینده حوزه در :کشاورزی

 سطح به توجه با هستند. کشاورزی برداری بهره مورد آبی اراضی
 2 )حدود هکتار در سموم مصرف میزان اساس بر و کشت زیر

 به کش آفت لیتر هزار 667 ساالنه رودهزایند حوزه در لیتر(
 آفت این یابیراه (.1331 گندمکار، و فوالدی) رسدمی مصرف

 هاکش آفت برخی تجمعی اثر به توجه با آبی منابع به هاکش
 است. آمیزمخاطره بسیار

 رودزاینده از برداریبهره رود:زاینده آب از رویهبی برداشت

 و شهرنشینی کشاورزی، صنعت، وسعهت با یابد.می افزایش روز هر
 مقدار تنها رو این از .شودیم تشدید آن از استفاده به نیاز غیره

 این رسد.می تاالب به سال فصول از برخی در هم آن آب، اندکی
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 بیشتر در سودجویانه و غیرمجاز هایبرداریبهره با نیز ناچیز سهم
 .شودیم نزدیک صفر به سال طول

 بسیاری :صنعتی هایفعالیت از ناشی تاالب آب آلودگی

 به مستقیم طور به را خود پساب رودخانه شیهحا صنایع از
 هاینساجی اکریل، پلی کارخانه کنند.می وارد رودزاینده رودخانه
 از .....(. گندمکار، و )فوالدی اندجمله این از ... تجارت وو سیمین
 هایآالینده و سنگین فلزات آلی، سنتیک مواد پساب این طریق
 وارد نهایت در هاآلودگی این شوند.می رودخانه وارد دیگر فراوان
 این بر را جبرانی غیرقابل منفی آثار متأسفانه که شوندمی تاالب

 هاآلودگی این شدت است. داشته ارزشمند و حساس اکوسیستم
 هزاران میر و مرگ شاهد بار یک سال چند هر که است حدی به

 هستیم گاوخونی تاالب ویژه به و رودخانه طول در پرنده و ماهی
 بین از موجود، غذایی و آب منابع از ناشی مسمویت اثر بر که

 اند. رفته

 شهری: هایفعالیت از ناشی تاالب آب آلودگی
 از بعد اصفهان شهر انساکن از نفر هزار 177 حدود فاضالب

 حدودهم از .شودیم تخلیه رودزاینده رودخانه به ناقص تصفیه
 وارد رودخانه به کشاورزی پساب تنها ،بعد به اصفهان شهر

  .شودیم

 :کشاورزی هایفعالیت از ناشی تاالب آب آلودگی
 امری غذا افزون روز نیاز به گوییپاسخ برای کشاورزی توسعه
 برای ناخواسته پیامدهای آن کنار در ،اما .است ناپذیر اجتناب
 چاره نیازمند که دهندمی ویر زیستمحیط و هاانسان زندگی
 نامطلوب پیامدهای ترینمهم جمله از باشند.می اصالح و جویی
 و کود رویه بی استفاده که هاستآب آلودگی کشاورزی توسعه
 مانند حساس هایمحیط در کشاورزی هایپساب تخلیه و سموم
 کشیزه هایشبکه ،اخیر هایسال طی آید.می پدید تاالب

 رودخانه به رود، زاینده انتهای هایقسمت در یژهو به اییگسترده
 اند. افزوده تاالب آب شوری و آلودگی شدت بر که شده منتهی

 تاالب اطراف در :شیمیایی کودهای از رویهبی استفاده

 مواد از ایمالحظه قابل حجم که دارد وجود کشاورزی مزارع
 .شودمی مصرف هاآن در شیمیایی( سموم و )کودها شیمیایی

 از حکایت حوزه در کود انواع تن 132167 ساالنه مصرف
 دارد محیط در نیترات و فسفات از زیادی حجم حضور

 کودهای و سموم از استفاده (.1331 گندمکار، و )فوالدی

 برداری بهره کنار در کویر اطراف کشاورزی اراضی در شیمیایی

 بلغیرقا منفی اثرات متأسفانه زیرزمینی هایآب از رویهبی
 است. داشته ارزشمند و حساس اکوسیستم این بر را جبرانی

 برای گاوخونی مراتع از اندازه از بیش استفاده رویه:بی چرای

 را منطقه گیاهی رویش گذشته، هایزمان در ویژه به دام، چرای
 برده پیش کامل نابودی مرحله تا و داده قرار تاثیر تحت شدت به

 مراتع توان و امکانات با جهو هیچ به دامداری توسعه است.
 17777 از بیش ،ورزنه شهر در تنها باشد. نمی سازگار منطقه
 مراتع ظرفیت برابر چهار تعداد این که دارد وجود دامی واحد

 صورت، این در است آشکار (.1337 دوست، )مدن است گاوخونی
 هایزیستگاه دادن دست از با منطقه طبیعی گیاهان و جانوران
 اند.شده متحمل را لطمه بیشترین ،خود مطلوب

 توانمی یافته سازمان هایسوزیازآتش سوزی:آتش
 از برخی رویشی عناصر و پوششی ترکیب اصالح

 و وسیع هایسوزیآتش اما کرد. استفاده هاسازگانبوم
 مناطق ناساکن دامداران، از برخی وسیله به که ناگهانی
 ایجاد کنند،می بازدید تاالب از که رهگذرانی و مجاور

می بین از را گیاهی جامعه از وسیعی بخش بار هر ،شودیم
 که آن خاطر به هاسوزی آتش این از ناشی هایخسارت برد.

 خود نهایت در و نبوده همراه امر ولینومس هایاقدام با اغلب
 است. گسترده ،شودیم خاموش خود به

 پهنه ار گاوخونی تاالب غربی حاشیه روان: هایشن حرکت

 نواحی این از که بادهایی است. گرفته فرا شنی هایتپه از وسیعی
 حمل خود با را توجهی قابل ماسه و شن روندمی دریاچه طرف به

 طول در حرکت هنگام باد رطوبت، افزایش اثر در کنند.می
 دراز در آن شدن پر موجب و داده رسوب را هاماسه دریاچه

 شوند.می مدت

 علت به آن مجاور مناطق و گاوخونی تاالب :غیرمجاز شکار

 پرندگان از زیادی تعداد و آبزیان وحشی، جانوران از برخی وجود
 از ،منطقه این است. برخوردار باالیی اهمیت از مهاجر، و بومی
 چنین در شکار .شودیم محسوب آزاد مناطق جزء شکار لحاظ

می تصور سال از مشخصی ایام در و خاص قوانین تابع مناطقی
 رعایت را قوانین شکارچیان کافی، نظارت عدم علت به ،اما گیرد.
 کسب بدون شکارچیان از برخی ،شرایطی چنین در کنند.نمی

 صورتبه را وحشحیات هایگونه از کثیری تعداد مجوز
 درای کنندهتعیین نقش هـرویبی شکار کنند.یـم صید ونیـغیرقان
 دارد. پرندگان ویژه به جانوران نابودی تسریع
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 توسط شده تولید هایمزاحمت و هاآلودگی

 عنوان به هاتاالب از استفاده بازدیدکنندگان: و گردشگران

 در هاتاالب مدیریت جدید اهداف از یکی گاهیتفرج مناطق
 و یابیپتانسیل عدم باشد.می ارزش با مردم آشنایی راستای

 تخریب ریسک حداقل با گریطبیعت مستعد مناطق یابیمکان
 به منجر حساس مناطق به بازدیدکنندگان ورود و زیستیمحیط

 شده محیطی زیست هایآلودگی و محل در هازباله سازی رها
 است.

 TOPSIS روش از مطالعه این در ها،ریسک شناسایی از پس
 در مرحله اولین است. شده استفاده هاریسک بندیرتبه جهت

TOPSIS، هایردیف در است. یریگتصمیم ماتریس تشکیل 
 که هاییشاخص هاستون در و ها()ریسک هاگزینه ماتریس این

 منظوربه دارند. قرار شوند،می بندیرتبه هاآن اساس بر هاگزینه
 ارزیابی در موجود هایشاخص مناسب، هایشاخص انتخاب
 قرار بررسی مورد المللیبین و ملی مراجع در زیستیمحیط ریسک
 روش و هاشاخص تکرار میزان و انواع بررسی از سپ گرفتند.
 ریسک وقوع احتمال شاخص پنج ها،شاخص این نمره تعیین

)1(C، ریسک شدت )2(C، ریسک آلودگی گستره )3(C، اهمیت 
 ریسک پذیرنده محیط حساسیت و C)4( ریسک پذیرنده محیط

)5(C مدل از استفاده با هاریسک بندیرتبه برای TOPSIS، 
 ردیف 21 با گیریتصمیم ماتریس نهایت در شدند. انتخاب
 تشکیل C حرف با ها()شاخص ستون 1 و A حرف با ها()ریسک

 صورت به هاشاخص کلیه ارزش است الزم که جا آن از د.ش
 تحقیق این در شود، پیشنهادی مدل تصمیم ماتریس وارد کمّی

 شاخص هر برای عددی مقیاس موجود، هایروش اساس بر
  شد. تعریف

 زیستیمحیط هایریسک احتمال ینمره تعیین منظور به
 هاریسک مراتبی سلسله ساختار مطالعه، مورد تاالب تهدیدکننده

 واحد ارجحیت با هدف اول سطح ساختار این در د.ش رسم
 بخش سه به زیستیمحیط هایریسک دوم سطح در باشد.می

 تقسیم عیاجتما اقتصادی و اییفیزیکوشیمی بیولوژیکی، محیط
 باشد.می هاریسک شامل آخر سطح ،نهایت در د.شومی

 وارد و تکمیل کارشناسان دانش با زوجی مقایسات هایماتریس
 دستور با ت،نهای در د.ش Expert Choice افزارنرم

Synthesize نمره یعنی نهایی اوزان و ادغام افزارنرم این 
 تعیین هتج (.1 )جدول آمد دستبه ریسک هر وقوع احتمال

 و منابع ،کار روش براساس ریسک، پذیرنده محیط اهمیت
 و هاگونه کل تعداد ها،ریسک از یک هر برای پذیرنده هایمحیط
 خطر معرض در یا حفاظتی ،کولوژیکا ارزش دارای هایگونه

 و جنس 100 به متعلق جانور گونه 223 تعداد شد. تعیین انقراض
 121 پستاندار، گونه 03 :شامل داران مهره رده 1 از خانوار 07

 ماهی گونه 12 و دوزیست گونه یک خزنده، گونه 02 پرنده، گونه
 دوست،مدن) است دهش شناسایی رودزاینده آبخیز حوضه در

 پذیرنده محیط اهمیت تعیین (،6) جدول در مثال برای .(1337
 است. شده هیارا تاالب آب شدن کم و خشکسالی ریسک برای
 شاخص هر به مربوط جداول ،هاشاخص سایر مرهن تعیین برای

 .است گرفته قرار استفاده مورد ،است شده هیارا کار روش در که
 د،شو منابع به شدید زیان سبب ریسکی چنانچه نمونه، برای
 حساسیت پذیرنده محیط و ببرد بین از را تجدیدناپذیر منابع

 را 0 و 0 ،1 هاینمره ترتیببه باشد داشته آن به نسبت زیادی
 کرد. خواهد دریافت

سازی آن مقیاسگیری و بیپس از تشکیل ماتریس تصمیم
شود. مقیاس موزون تعیین می(، در گام بعد ماتریس بی1)رابطه 
موزون، الزم است که مقیاس دست آوردن ماتریس بیبرای به

مقیاس های تصمیم را محاسبه و در ماتریس بیاوزان شاخص
ها وزن شاخص ،(. در این پژوهش2د )رابطه ضرب کر ij(r(شده 

(. ماتریس 0محاسبه شد )جدول  AHPبا استفاده از روش 
آل مثبت است. برای ایدهارایه شده 1موزون در جدول مقیاسبی

ل منفی کمترین ابیشترین مقدار عددی هر ستون و برای ایده
 موزون در نظر گرفتهمقیاسمقدار عددی هر ستون از ماتریس بی

های مثبت و لا(. فاصله هر گزینه تا ایده3است )جدول شده 
با  ،محاسبه شد. در نهایت (6و  1)های منفی با استفاده از رابطه

(تعیین نزدیکی نسبی 
*

jC( ل احل ایدهها به راههر یک از گزینه

های تهدید کننده تاالب گاوخونی بندی ریسک(، رتبه0)رابطه 
 ارایه شده است. (17)ام شد که در جدول انج
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 (1311ها )آنوقوع های تهدید کننده تاالب گاوخونی و احتمال : نتایج شناسایی ریسک (5)جدول 
سطح اول 
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 زیکوشیمیاییفی

(033/7) 

 1A 261/7 111/7 خشکسالی و کم شدن آب تاالب

 PH 2A 736/7 767/7افزایش 

 BOD 3A 131/7 702/7کاهش 

 0A 736/7 702/7 افزایش نیترات و فسفات

 1A 763/7 721/7 افزایش فلزات سنگین

 6A 272/7 713/7 شوریافزایش 

 0A 101/7 762/7  افزایش رسوبات حمل شده به تاالب

 بیولوژیکی
(136/7) 

 1A 017/7 700/7 های حیات وحشنابودی آشیانه پرندگان و زیستگاه

 3A 217/7 716/7 جمع آوری تخم پرندگان

 اقتصادی اجتماعی
(311/7) 

 17A 113/7 716/7 زاینده روداحداث سد 

 11A 763/7 731/7 به کاربری کشاورزیرود حوزه زایندههای تبدیل عرصه

 12A 117/7 701/7 رود آب زاینده رویه ازبی برداشت

 13A 103/7 700/7 های صنعتیآلودگی آب تاالب ناشی از فعالیت

 10A 170/7 713/7 شهریهای آلودگی آب تاالب ناشی از فعالیت

 11A 730/7 701/7 های کشاورزیآلودگی آب تاالب ناشی از فعالیت

 16A 717/7 721/7 رویه از کودهای شیمیایی استفاده بی

 10A 706/7 723/7 رویه بیچرای 

 11A 701/7 722/7 آتش سوزی 

 13A 701/7 733/7 های روانحرکت شن

 27A 761/7 732/7 شکار غیر مجاز

 21A 731/7 711/7 های تولید شده توسط گردشگران و بازدیدکنندگانها و مزاحمتآلودگی
 

 (1311گاوخونی) تاالب در : تعیین اهمیت محیط پذیرنده ریسک خشکسالی و کم شدن آب(6)دول ج

 

 هابندی ریسکمنظور رتبهها به: اوزان شاخص(7)جدول 

5C 4C 3C 2C 1C شاخص 

 وزن 121/7 107/7 201/7 102/7 213/7

محیط 

پذیرنده 

 ریسک

 درصد جمع بندی از ریسک متأثرهای گونه از ریسک متأثربع امن ریسک

خشکسالی و  فیزیکوشیمیایی
کم شدن آب 

 تاالب

 آبزیان و پرندگان -
 گیاهان آبزی -
گان پستانداران و خزند -

 وابسته به تاالب
 زیستگاه آبی -

 گونه ماهی 12آبزیان: 
 گونه گیاهی و اغلب شورپسند 63گیاهان: 
دارای ارزش  گونه 3گونه )مجموعاً  121پرنده : 
 (حفاظتی

گونه پستاندار  03: و دوزیستان خزندگان ،پستانداران
 گونه دوزیست 1، گونه خزنده 02و 

در بین منابع زیستگاه آبی: زیستمندان کنارآبزی 
 خشکی بیشترین تأثیرپذیری را دارند.

 گونه 223جمعاً 
گونه دارای  3

 ارزش حفاظتی

33/3 
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 وزین یشده نرمالیزه ماتریس :(3) جدول
 1C 2C 3C 4C 5C  1C 2C 3C 4C 5C 

1A 7103/7  7126/7  7331/7  7117/7  7137/7  12A 7361/7  7126/7  7001/7  7010/7  7137/7  

2A 7230/7  7263/7  7161/7  7211/7  7311/7  13A 7363/7  7126/7  7001/7  7173/7  7137/7  

3A 7276/7  7263/7  7161/7  7211/7  7311/7  10A 7267/7  7263/7  7300/7  7126/7  7636/7  

0A 2767/7  7263/7  7161/7  7271/7  7311/7  11A 7231/7  7263/7  7300/7  7126/7  7311/7  

1A 7130/7  7263/7  7300/7  7126/7  7311/7  16A 7123/7  7263/7  7300/7  7126/7  7311/7  

6A 7036/7  7126/7  7001/7  7300/7  7137/7  10A 7113/7  7263/7  7300/7  7126/7  7311/7  

0A 7321/7  7126/7  7300/7  1172/7  7636/7  11A 7171/7  7263/7  7110/7  7271/7  7636/7  

1A 7237/7  7331/7  7161/7  7126/7  7311/7  13A 7131/7  7263/7  7300/7  7126/7  7636/7  

3A 7701/7  7331/7  7300/7  7126/7  7311/7  27A 7110/7  7263/7  7161/7  7126/7  7636/7  

17A 7201/7  7126/7  7001/7  7117/7  1100/7  21A 7711/7  7132/7  7300/7  7126/7  7636/7  

11A 7112/7  7331/7  7161/7  7126/7  7311/7  - - - - - - 
 

 وزین شده مقیاسبی ماتریس از حاصل منفی و مثبت هایآلایده :(1) جدول
 1C 2C 3C 4C 5C 

*A 7103/7  7126/7  7331/7  7117/7  1100/7  
A 7701/7  7263/7  7110/7  7126/7  7311/7  

 

 (1311) گاوخونی تاالب کننده تهدید هایریسک بندیرتبه از حاصل نتایج :(11) جدول

 ریسک
*

jD 

jD *

jC ریسک رتبه *

jD 

jD *

jC رتبه 

1A 7210/7  1376/7  1301/7  1 12A 7077/7  1713/7  0213/7  3 

2A 1121/7  7017/7  2110/7  1 13A 7130/7  7337/7  6307/7  0 

3A 1111/7  7011/7  2601/7  3 10A 1106/7  7360/7  2011/7  10 

0A 1103/7  7072/7  2103/7  11 11A 1211/7  7200/7  1136/7  10 

1A 1311/7  7136/7  1230/7  13 16A 1327/7  7132/7  1207/7  27 

6A 7611/7  7313/7  1333/7  1 10A 1323/7  7137/7  1216/7  21 

0A 1711/7  7030/7  3216/7  6 11A 1213/7  7360/7  1016/7  16 

1A 1131/7  7020/7  2627/7  17 13A 1160/7  7331/7  2231/7  10 

3A 1316/7  7223/7  1017/7  11 27A 1172/7  7013/7  2307/7  0 

17A 3107/7  1210/7  0011/7  2 21A 1207/7  7302/7  2161/7  11 

11A 1221/7  7073/7  2013/7  12 - - - - - 
 

 تاالب کننده تهدید هایریسک بندیرتبه از حاصل نتایج
 که است آن از حاکی TOPSIS از استفاده با گاوخونی

 سد احداث و تاالب، آب شدن کم و خشکسالی هاییسکر
 برداشت ریسک دارند. قرار دوم و اول هایرتبه در رودزاینده

 هایفعالیت از ناشی تاالب آب آلودگی و رودزاینده آب از رویهبی
 چنین این نتایج از دارند. قرار چهارم و سوم هایرتبه در صنعتی
 همین آلودگی و تاالب به ورودی آب کمبود که شودیم استنباط

 عدم .باشندیم بتاال تهدیدکننده هاییسکر عمده از اندک آب

 رودزاینده آب رویهبی برداشت و تاالب زیستیمحیط حقابه تعیین
 که صورتی در است. زده دامن گاوخونی تاالب مشکالت به

 و کامل بررسی از پس رودزاینده آب از برداری بهره هرگونه
 استانداردها قالب در گاوخونی تاالب زیستیمحیط حقابه تعیین
 تاالب بعدی مشکالت از زیادی بسیار حد تا توانمی شود انجام
 اهمیت لحاظ از رویهبی چرای نمود. جلوگیری آن شوری شامل
  است. کرده کسب را رتبه آخرین

  جهت ،TOPSIS روش اـب ریسک ویتـاول عدد نـتعیی از ســپ
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 طول و رده تعداد هایمؤلفه هاریسک پذیریمخاطره درجه تعیین
 بر ،مطالعه این در گردید. تعیین 3 و 1 هایرابطه اساس بر رده

 طول و (36/1 ≈ 1) 1 رده تعداد (،n=27) هاریسک تعداد اساس
 عدد بیشترین و (1216/7) ریسک عدد کمترین اساس بر رده

 میزان اساس بر ،سپس د.ش تعیین 0231/7 (،1301/7) ریسک
(*

jC) جدول در رفتند.گ قرار هارده این در هاریسک ریسک، هر 

 کننده تهدید هایریسک پذیری مخاطره درجه سطوح (،11)
  است. شده هیارا گاوخونی تاالب
 این در پذیری مخاطره درجه تعیین هایهمحاسب از حاصل نتایج

 از مورد 13 یا ریسک اولویت اعداد بیشترین که داد نشان بخش
 ارقر (2603/7 -1216/7) رده حدود در ریسک اولویت اعداد
 مدیریتی هایاولویت توانمی ،جدول این اساس بر اند.گرفته
 مورد این ذکر البته نمود. ریزی برنامه را هاریسک کنترل جهت

 مدیریت عدم اثر بر و آتی هایسال طی که است ضروری
 جزیی رده در که هاییریسک حتی است ممکن تاالب صحیح

  ند.شو ساز مشکل نیز اندقرارگرفته
 

  گیریتیجهن و بحث
 براساس هایسکر گیریاندازه معنی به ریسک ارزیابی
 کارهایراه هیارا امکان اساس این بر که است معین یهاشاخص

 .شودیم فراهم ریسک مدیریت بعدی مراحل در ،هاآن با مقابله
 دارد وجود زیستیمحیط ریسک ارزیابی برای متنوعی هایروش

 مطالعه مورد محیط به وابسته معایبی و مزایا دارای یک هر که
 با کرد. ییدات یا رد اطمینان با را روشی تواننمی ،بنابراین ند؛هست

 حدود تا توانمی هاریسک ارزیابی در نوین هایروش کارگیریبه
 هاتخسار از آن تبع به و هاریسک بروز شدت از ایمالحظه قابل

 به نیل یراستا در و کاست زیستمحیط بر وارده هایزیان و
 .نمود حرکت پایدار توسعه

 روش از ،یلنات پلی واحد ریسک ارزیابی در تحقیقی در
EFMEA مطالعه این در استفاده مورد یهاشاخص شد. استفاده 

 باشندیم بازیافت میزان و آلودگی گستره احتمال، شدت، شامل
(Jozi & Salati, 2012). 

 که درزیستی طمحیبه منظور بررسی مخاطرات  دیگر در تحقیقی
 واحد تولید کارخانه قیرسازی شرکت نفت پاسارگاد واحد اراک

بهره برده شده است. در این  EFMEAاز روش  ،انجام گرفت
 شدت احتمال وقوع و امکان بازیافت یهااز شاخص ،تحقیق

 ها یسکرزیستی محیطجهت تعیین ضریب تخریب  هایسکر

 ای جهتمطالعه (.1337اند )جوزی و همکاران، استفاده نموده
 زیستی واحد گاز نیروگاه حرارتی شهیدهای محیطارزیابی ریسک

 ها بردر این مطالعه ریسکمدحج زرگان اهواز صورت پذیرفت. 
 اساس سه شاخص شدت، احتمال و گستره آلودگی تجزیه و

 و برای AHPتحلیل شدند. جهت تعیین نمره احتمال ریسک از 
 استفاده EFMEAوجود در روش ها از جداول مسایر شاخص

 هایضرب شاخصاولویت ریسک از حاصل عدد ،در ادامهشد. 
 مذکور تعیین و سطوح ریسک با استفاده از روش توزیع نرمال

در  (.1313)جوزی و شمس خوزانی،  دشها محاسبه ریسک برای
دست هب یهاریسک از طریق ضرب نمره هر سه مطالعه میزان

در تحقیقی که در موضوع  د.شاسبه آمده برای هر شاخص مح
 هاییسکتحلیل رومنظور تجزیهبه ،باشدمشابه تحقیق حاضر می

استفاده شد.  AHPتهدیدکننده منطقه حفاظت شده حله از روش 
نمره هر سه شاخص شدت، احتمال و حساسیت محیط پذیرنده با 

سپس با همان روش  قرار گرفت،محاسبه مورد  AHPاستفاده از 
های تهدید کننده منطقه حفاظت بندی ریسکدند و رتبهشادغام 

ای در مطالعه (.1311دست آمد )جوزی و شفیعی، هشده حله ب
سد رودبار لرستان در  زیستیمحیطهای دیگر در ارزیابی ریسک

های تصمیم از روش SAWو  ELECTEREفاز ساختمانی، از 
ه در این های مورد استفادگیری چندمعیاره استفاده شد. شاخص

ل، شدت، حساسیت محیط پذیرنده و میزان مطالعه شامل احتما
 AHPها از مواجهه با ریسک بودند. نمره احتمال ریسک

 یهابا روش هایسکد. تجزیه تحلیل رشاستخراج 
ELECTERE  وSAW  ،صورت پذیرفت )انوشه و همکاران

 مناسب تصمیم گیری یهادر تحقیقی روش ،(. در نهایت1337
پروژه معرفی  هاییسکله رتبه بندی راخصه برای حل مسشادچن

واقعی  پروژه هاییسکشد و کاربرد این رویکرد در رتبه بندی ر
نشان داده  TOPSISصنعت انرژی در کشور با استفاده از روش 

های روش توان با استفاده ازشد. نتایج نشان داد که می
بدین  کرد.ریسک را ارزیابی  گیری چندمعیاره، عواملتصمیم

چندگانه،  گیری با معیارهایصورت که در یک ساختار تصمیم
های شاخص جایه های مختلف و بریسک ها،بجای گزینه

شدت اثر و : های ارزیابی ریسک مانندگیری نیز شاخصتصمیم
  .(1316و ... قرار بگیرند )عاملی و همکاران،  احتمال وقوع
(، 1316و همکاران )نظر جبل عاملی  براساس ،در این مقاله

زیستی تهدیدکننده تاالب محیطهای ریسک 21و تحلیل  تجزیه
 و با استفاده شاخص 1عنوان گزینه با در نظر گرفتن  به گاوخونی
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 (1311) گاوخونی تاالب کننده تهدید هایریسک پذیری مخاطره درجه سطوح تعیین :(11) جدول

 تعریف

 رده
* ریسک رده حدود

jC 
 فراوانی

 رده در ریسک

 غیرقابل
 تحمل

6301/7- 1301/7 

1A 1301/7 تاالب آب شدن کم و خشکسالی  

17A 0011/7 رود زاینده سد احداث 3  

12A 0213/7  رودزاینده آب از رویهبی برداشت  

 6301/7 -1121/7 توجه قابل
13A 6307/7 صنعتی هایفعالیت از ناشی تاالب آب آلودگی  

2 
6A 1333/7 شوری افزایش  

 7 - - - 1121/7 -0172/7 متوسط

 0172/7 -2603/7 تحمل قابل

0A 3216/7  تاالب به شده حمل رسوبات افزایش  

27A 2307/7 مجاز غیر شکار 3  

PH 2A 2110/7 افزایش  

 2603/7 -1216/7 جزیی

BOD 3A 2601/7 کاهش  

13 

1A 2627/7 وحش حیات هایهزیستگا و پرندگان آشیانه نابودی  

0A 2103/7 فسفات و نیترات افزایش  

11A 2013/7 کشاورزی کاربری به رودزاینده حوزه هایعرصه تبدیل  

10A 2011/7 شهری هایفعالیت از ناشی تاالب آب آلودگی  

13A 2231/7 روان هایشن حرکت  

21A 2161/7 بازدیدکنندگان و دشگرانگر توسط شده تولید هایمزاحمت و هاآلودگی  

11A 1016/7  سوزیآتش  

11A 1136/7 کشاورزی هایفعالیت از ناشی تاالب آب آلودگی  

3A 1017/7 پرندگان تخم آوری جمع  

1A 1230/7 سنگین فلزات افزایش  

16A 1207/7 شیمیایی کودهای از رویه بی استفاده  

10A 1216/7 رویه بی چرای  

 
 انجام چندمعیاره، گیریتصمیم هایروش از ،TOPSIS روش از

 نیز مطالعه این در بررسی، وردم مطالعات بیشتر براساس گرفت.
 استفاده هاریسک به دهی نمره جهت متعددی هایشاخص از

 صورت AHP از استفاده با نیز ریسک احتمال نمره تعیین .شد
 (،1337) همکاران و نوشها مطالعه نتایج براساس پذیرفت.
 برخی حذف به منجر ریسک ارزیابی در ELECTRE از استفاده

 این از مطالعه این در ،دلیل همین به .شد خواهد هاریسک از
 ،(1311) شفیعی و جوزی کار روش خالف بر د.شن استفاده روش

 متفاوت یهاروش از استفاده با شاخص هر نمره مطالعه این در
 صورت بندیرتبه TOPSIS روش با سپس و دش محاسبه
 TOPSIS روش که گفت توانمی کلی گیری نتیجه در .پذیرفت

 نهایت بی بندیرتبه قابلیت کارشناسان، نظر از گیریبهره با
 نتایجی و باشدمی دارا را شاخص نهایت بی اساس بر ریسک

 استفاده با ،روش این دهد.می هیارا واقعیت به ترنزدیک
 خسته و طوالنی هایهمحاسب از گسترده صفحه افزارهاینرم

 است. بندیرتبه صورت به آن خروجی و کرده اجتناب کننده
 تاالب مدیریتی والنومس معتقدند، مقاله این نویسندگان

 عوامل بندی اولویت به توجه با بود خواهند قادر گاوخونی
 در اصالحی کنترلی هایاقدام بندی اولویت و مدیریت به ریسک،

  .بپردازند گاوخونی البتا
 

 دانیقدر و تشکر
 از را خود قدرشناسی و تشکر نهایت مقاله نویسندگان وسیله بدین
 اداره محترم کارشناسان و طبیعی محیط معاونت محترم کل مدیر
 این انجام در را ما که اصفهان استان زیست محیط حفاظت کل

  .دارندمی ابراز ،دادند یاری مقاله



 EFMEA 38و  TOPSISهای با استفاده از روش هابتاالزیستی ارزیابی ریسک محیط

 هایادداشت
1. Risk assessment 

2. Failure Mode and Effect Analysis  

3. Environmental Failure Mode and Effect 

Analysis 

4. Multi criteria decision making. 

5. Analytical Hierarchy Process 

6. Technique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution  

7. Multi objective decision making 

8. Multi attribute decision making 
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