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 چکيده
-تر از آن زيستاجتماعي و مهم -اقتصادي راهبردي هايبرنامه در توانندمي خيزلو حاص غني هاياكوسيستم عنوان به هاتاالب       

محيطي خشك شدن مخازن بررسي مخاطرات زيست هدف با 4931در سال  تحقيق اينباشند.  داشته كننده تعيين نقشي محيطي، 

به  تاپسيسهاي تصميم گيري چند معياره ز مدلتاالب هورالعظيم به منظور توسعه ميدان نفتي آزادگان با استفاده ا پنجمو  چهارم

آزادگان از استان  دشت شهرستان غربي ايران و درانجام رسيد. تاالب هورالعظيم در منطقه مرزي مشترك ايران و عراق در جنوب

 52د. در نهايت هاي موجود در منطقه از روش دلفي استفاده ششناسايي ريسك برايخوزستان واقع شده است. در اين تحقيق ابتدا 

تجزيه و  برايفرهنگي مشخص گرديد.  _اجتماعي _شيميايي، بيولوژيکي و اقتصادي _هاي فيزيکيعامل ريسك در سه گروه ريسك

مخاطرات بر اساس سه تاپسيس استفاده شد. به كمك روش تاپسيس شده از روش هاي شناساييبندي ريسكتحليل و اولويت

 كه در نتيجه ايجاد كانون گرد و غبار با وزن بندي شدندمحيط پذيرنده( اولويتو حساسيتاثر، احتمال وقوع  شاخص )شدت

ها و كاهش دامپروري در منطقه با وزن ترين مخاطرهبه عنوان مهم 45624/0هاي انتقال نفت با وزن نشت لولهو  454188/0

 ها ارائه شد.مديريتي جهت كنترل و كاهش ريسكترين مخاطره شناسايي شدند. در نهايت راهکارهاي كم اهميت  043362/0
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Abstract 

     The wetlands as the rich and fertile ecosystems may have the crucial role to socio-economic 

plans and can be more important in environmental plans. This study was done in 2015 to 

environmental risk assessment of drying up the reservoir number 4 and 5 of Hoor-Al-Azim 

wetland for develop the Azadegan oil field, using multi criteria decision making methods 

(TOPSIS). Hoor-Al-Azim wetland is located in the Iran-Iraq border, in Dashte-Azadegan county 

in south western of Iran in Khuzestan province. In this study first the Delphi method was used to 

identify risks in the area. 25 risk factors were recognized in 3 groups of physico-chemical risks, 

biological risks and socio-economic and cultural risks. In order to analyze and prioritize the 

identified risks the TOPSIS method was used. According to the TOPSIS method, the risks were 

prioritized to 3 criteria (severity, probability and sensitivity of the receiving environment). 

Results showed that creating centers of dust with weight of 0.828422 and leakage of oil pipelines 

with weight of 0.82658 as the most important risks and Reduction of livestock in the region with 
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weight 0.089965 was the least important risk was identified. Finally, management strategies 

presented for risks control and risks reduction.  
 

KeyWords: Risk, Environmental, Hoor-Al-Azim Wetlands, TOPSIS 
 

 مقدمه

ها در ترین اکوسیستمخیزترین و پر مولدها از حاصلتاالب     
شش د حدوو  (8002 ،1روی زمین هستند )قرماندی و همکاران

و  (8002نام، )بی گیرندطح کره زمین را در برمیاز سدرصد 
های فراوانی نظیر کنترل سیالب، تولیدات کشاورزی، سرویس

و  واسوریاند )بیسشیالت و تفرج را برای نوع بشر داشته
زیستی منحصر دلیل تنوعهها ببوماین زیست(. 8011، 8همکاران

های در سیستمتوده تولیدی باال، نقش کنترلی فرد، حجم زیستهب
هیدرولیکی، تعدیل درجه حرارت، جلوگیری از سیل و طوفان، 

های ارتباطی و حمل و ها، نقشکنترل بیولوژیک امراض و بیماری
شمار های بینقلی، اهمیت چند جانبه توریستی و تفرجی، ارزش

ای های بیوسفری از جایگاه ویژهعلمی، پژوهشی و اندوختگاه
  .(8018،  2و همکاران برینک؛ تن8008، 3تن)بنت و وای برخوردارند

 وجود زیستی محیط تغییرات با مواجهه در رویکرد دو طورکلیبه
 موجود وضع ادامه و تغییرات این گرفتن نادیده اول رویکرد، دارد
 نخواهد پی در زیستمحیط بیشتر تخریب جز ایکه نتیجه است

 و تاکنون تهگذش از تغییرات این شناسایی دیگر رویکرد. داشت
و  تغییرات این کنترل برای زیستیمدیریت محیط یبرنامه تدوین
است )زبردست و  زیستمحیط وضعیت بهبود برای ریزیبرنامه

 (.1321جعفری، 
گرفته  خودبه بیشتری شتاب قرن بیستم از ها تاالب تخریب رشد

هایی از  است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و نشانه
ها  های مدیریتی در حفاظت و جلوگیری از تخریب تاالب کاستی

و   ها را تحت تنش شود. شرایط ناپایدار موجود تاالب مشاهده می
های گوناگون از جمله کمبود آب، فقر پوشش گیاهی،  آشفتگی

های گیاهی و جانوری، افت خدمات کاهش جمعیت و غنای گونه
 است.  شدگی کامل مواجه ساختهزیستی و گاه خشکمحیط

زیست و عوامل شناخت و  ارزیابی تغییرات صورت گرفته در محیط
ها، فرایندی است که منجر به ایجاد درک کننده اکوسیستمتهدید

شود. این مسئله زیست میصحیحی از نحوه تعامل انسان و محیط
ها از اهمیت خصوص تاالبدر مورد مناطق حساس زیستی و به

این اساس،  (. بر8002، 5ین و گیستبیشتری برخوردار است )المب
تواند در ها میها و اراضی پیرامونی آنپایش روند تغییرات تاالب

های ارزشمند راهگشا باشد )اوزسمی و مدیریت این اکوسیستم
 (.8008، 2بائر

                                                 
1- Ghermandi et al. 
2- Biswasory et al. 

3- Bennett and Whitten 

4- Ten Brink et al. 

5- Lambin and Geist 

6- Ozesmi and Bauer 

 هاتاالب ارزیابیمختلف  هایروشو ای از انواع طیف گسترده
  کنوانسیون جرایهای مختلف امربوط به جنبهکه  وجود دارد

اند طراحی شده های مختلفاهداف و موقعیتبا  ناسبتمباشد و می
ارزیابی ، (EIA) 7محیطیزیست رهایارزیابی اثکه شامل: 

ارزیابی ، (RA) 1ارزیابی ریسک ،(SEA) 2زیستاستراتژیک محیط
گونه  ارزیابی، تغییر )وضعیت و روند( ارزیابی(، VA) 10پذیریآسیب
، منابع )مزایای اکوسیستم/ خدمات( ارزیابی، شاخصارزیابی  ،خاص

ی نیاز آبارزیابی  و خدمات تاالب/مزایا و فواید  ارزیابی ارزش
 .(8010نام، )بی شودمی محیطی(محیطی )جریان زیستزیست

فرایندی است که  (ERA) 11محیطیارزیابی ریسک زیست     
الیای های انسانی و بمحیطی ناشی از فعالیتزیستهای خطر

طبیعی و سطح مناسبی از اقدامات مدیریتی متناسب با ریسک 
ها تا رسیدن به سطح قابل سوء آن هایو اثرها کاهش خطر برای

ارزیابی ریسک  دهد.قبولی از ریسک را مورد ارزیابی قرار می
های فنی مناسب، به عنوان یک جزء مهم و از روشمحیطی زیست

منظور بررسی، در نتیجه به باشد.می محیطیدر ارزیابی زیست
 محیطیبسیار نامطلوب زیست هایگیری و کاهش اثرپیش

این (. 8012، 18ژانگوو و )تواند مورد استفاده قرار گیرد می 
تواند راهشود که میارزیابی سبب ایجاد یک پایگاه اطالعاتی می

محیطی در سطوح های مهم مدیریت زیستگیریگشای تصمیم
محمدی و )ملک المللی در سراسر جهان باشدینمحلی، ملی و ب

  (.8012بلوچی، رحیمی 
محیطی در تاکنون مطالعاتی در زمینه بررسی مخاطرات زیست     

توان به مطالعات مناطق طبیعی و تاالبی صورت پذیرفته که می
های  ارزیابی حساسیت سواحل استان بوشهر با توجه به کانون

دل اطالعاتی حفاظتی با استفاده از ساز از طریق تدوین م آلوده
(، ارزیابی چندمعیاره 1322پور،  )شریفی سیستم اطالعات جغرافیایی

کرانه ساحلی استان مازندران با هدف سنجش درجه حساسیت و 
لعل و همکاران، تعیین مناطق تحت حفاظت ساحلی )رضایی

های توسعه  محیطی طرح (، کاربرد ارزیابی ریسک زیست1327
 (، ارزیابی محیط1321ها )منوری و رحیمی،  اظت تاالببرای حف

دهی  وزن های المللی انزلی با استفاده از روش زیستی تاالب بین 

بر  تحلیل عوامل شکست و آثار تجزیه و و (SAW) 13ساده
(، 1318)مکوندی و همکاران،  (EFMEA) 12محیط زیست

                                                 
7- Environmental Impact Assessment 

8- Environmental Strategic Assessment 

9- Risk Assessment 

10- Vulnerability Assessment 
11- Environmental Risk Assessment 

12- Kankan Wu and Luoping Zhang 

13- Simple Additive Weighting  

14- Environment Failure Modes and Effects Analysis 
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 سو استان همدان با زیستی تاالب شیرین ارزیابی ریسک محیط
تحلیل  تجزیه و و (TOPSIS) 1تاپسیس های استفاده از روش

)مکوندی و همکاران، بر محیط زیست  عوامل شکست و آثار
کاری تاالب میقان محیطی معدن(، ارزیابی ریسک زیست1311

  (، ارزیابی ریسک محیط1318استان مرکزی )شریعت و همکاران، 
مبتنی بر روش  شادگان با استفاده از شبکه بیزین  زیستی تاالب

(، ارزیابی 1318زاده و همکاران  گیری چندمعیاره )طیب تصمیم
اساس  المللی شادگان بر زیستی تاالب بین های محیط ریسک
محمدی، بلوچی و ملک)رحیمی های عملکرد اکولوژیکی شاخص
گیری چندمعیاره در ارزیابی ریسک تصمیم روش(، کاربرد 1318
 خمینی  ی بندر امامهامحیطی الیروبی اسکلهزیست

(، بررسی پیامدهای فعالیت 1318 فرد و همکاران،حقیقی)جعفرزاده
انسانی بر هیدرولوژی تاالب آندن پاراموس در آمریکای جنوبی با 

 و ارزیابی (8002، 8)بویتائرت هدف مطالعه هیدرولوژی آب تاالب
و  یعلم قاتیسازمان مشترک تحقتوسط  اکولوژیکی ریسک

 برای  پایدار چارچوبی توسعه هدف ( باCSIRO1) 3یصنعت

 اشاره نمود. (8005، 2)کلت و گالنتز استرالیا های شمالتاالب
تاالب هورالعظیم در منطقه مرزی مشترک ایران و عراق در جنوب 
غربی ایران و در شهرستان دشت آزادگان از استان خوزستان واقع 

های انسانی تتشدید فعالی اثر در گذشته دهه طول شده است. در
 بر انسانی جوامع فشارهای و ویژه توسعه میدان نفتی آزادگانبه

 منطقه در ژرفی های دگرگونی و تاالب مورد مطالعه، تغییرات روی

های احداث شده در هورالعظیم باعث است. جاده آمده وجودهب
هایی گردیده که تاالب به پنج مخزن تبدیل شده و از طریق سازه

ها با یکدیگر ارتباط داشته باشند. پنج مخزن ذر جادهصورت زیرگبه
ترین قسمت تاالب هور در منطقه چذابه مذکور به ترتیب از شمالی

 یه با مخزن پنج خاتمه یشروع و تا منطقه طال یکاز مخزن 

 (.1323، نامبییابند )می
به منظور توسعه میدان  پنجمو  چهارماخیراً خشک شدن مخازن 

محیطی شده است. اعث ایجاد مشکالت زیستنفتی آزادگان ب
 از یکی زیستیمحیط ریسک ارزیابی هایاز روش استفاده بنابراین

 و زیست، شناساییمحیط مدیریت مطالعات در مهم ابزارهای

 این تاالب در زیستی محیط رسانآسیب بالقوه عوامل کاهش

 .باشدپایدار می توسعه به حصول جهت
 

 هامواد و روش
 محدوده مطالعاتيموقعيت 

دقیقه  52درجه و  27تاالب هورالعظیم با مختصات جغرافیایی      
دقیقه در خاک عراق است. حد  12درجه و  27و حد غربی آن 
دقیقه در خاک ایران در حوالی  53درجه و  31شمالی آن نیز 

                                                 
1- Technique for Order Performance by Similarity to 

Ideal Solution 

2- Buytaert 

3- Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organisation 

4- Kellett and Glantz 

درجه  21روستای سابله و حد جنوبی در حوالی عرض جغرافیایی 
الیه مرز جنوب غرب عظیم تقریبا منتهیاست. یال شرقی هورال

 2(. این تاالب در ارتفاع 1323، نامبیایران با کشور عراق است )
متری از سطح دریا قرار گرفته و در این ارتفاع دارای مساحت 

باشد که با احداث خاکریز مرزی توسط کشور کیلومتر می 8880
ع رسیده کیلومترمرب 1000عراق، مساحت آن در خاک ایران حدود 

کیلومترمربع و در  8050است. در مواقع کم آبی وسعت تاالب به 
 3/8رسد. حدود کیلومترمربع می 8231مواقع پرآبی وسعت آن به 

آن در خاک ایران قرار  3/1از مساحت تاالب در خاک عراق و تنها 
 نفتی آزادگان شمالی میدان(. 1325حمادی،  گرفته است )جامعی و
کیلومترمربع بخشی از میــدان نفتی  220با مساحتی حدود 

غربی استان خوزستان و در فاصله حدود که در جنوبآزادگان است 
کیلومتری غرب هویزه دارای مرز مشترک نفتی با کشور عراق  85
کیلومتر و  20الی  25باشد. طول این میدان در بخش ایران می

رمربع کیلومت 100کیلومتر و از مساحت تقریبی  17عرض آن حدود 
(. تاالب هور العظیم به طور فرضی به 1313، نامبیبرخوردار است )

( موقعیت مخازن تاالب 1مخزن تقسیم شده است. شکل ) پنج
 (.8شکل )دهد هورالعظیم را نشان می

 

 روش کار
 در موجود هایریسک شناسایی برای آغاز در این پژوهش در     

 طی چهار مرحله صورت رفت و برگشتیدلفی به روش از منطقه

های اصلی پرسشنامه نهایی شد. پس از شناسایی ریسک استفاده
 پرسشنامه، 25 از مجموع در تهیه و در اختیار خبرگان قرار گرفت.

شد. برای تلفیق نظرات و  داده بازگشت هاآن از عدد 32 تعداد
شناسایی نهایی عوامل ریسک از آن دسته از عوامل ریسک که 

عنوان اند، پذیرش و به)میانگین حسابی( داشته 3ز ای باالتر ا نمره
ریسک نهایی انتخاب شدند. تعدادی از عوامل که میانگین حسابی 

 )میانگین کل( داشتند، رد شدند. 3کمتر از 
ها براساس سه شاخص شدت ریسک، بندی ریسکسپس رتبه     

احتمال ریسک و حساسیت محیط پذیرنده براساس روش تاپسیس 
( 1121، 5و یونیرفت. مدل تاپسیس توسط )هوانگ صورت پذ

 پیشنهاد شد.
 و ازیاره است معگیری چند های تصمیماین مدل از جمله مدل     

گزینه  mشود. در این مدل  یمهای جبرانی محسوب گروه مدل
گیرد. که در این مطالعه شاخص مورد ارزیابی قرار می nوسیله به

های موجود و سه شاخص شدت های شناسایی شده گزینهریسک
 ریسک، احتمال وقوع ریسک و حساسیت محیط پذیرنده 

اولویت اول روش،  نیبا توجه به اباشند. های ارزیابی میشاخص
 به راه حل  ترین فاصله یابد که کمای اختصاص میبه گزینه

داشته  یآل منفدهیراه حل اترین فاصله را با و بیشآل مثبت دهیا
 (. 8007، 2گرول و کاراکاسوگلو)ارتو باشد

                                                 
5- Hwang and Yoon 

6- Ertugrul and Karakasoglu 
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 ای تاالب هورالعظيم تصوير ماهواره -1شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 موقعيت مخازن تاالب هورالعظيم -2شکل 
 

 
 
 
 

 موقعيت مخازن تاالب هورالعظيم -2شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1مخزن شماره   

2مخزن شماره   

3مخزن شماره   

4مخزن شماره   

  5رهمخزن شما
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 حل یک مسئله به روش تاپسیس شامل شش مرحله یا گام 
 باشد:می

 

 (Rشده )ماتريس نرماليزه ماتريس تهيه

 تعلق کمی مقادیر که دارد وجود قوی احتمال آنکه دلیلبه     

بایستی  نباشند واحد یک دارای هاشاخص و معیارها به گرفته
 به را کمی مقادیر این و برده بین از ها راآن واحد دیمانسیون

تعلق  مقادیر تمامی جهت همین نمود. به تبدیل بعد بدون ارقامی
 فرمول براساس بایستی گیری،تصمیم ماتریس هایدرآیه به فتهگر

 (:1شود )رابطه  تبدیل بعد بدون مقادیر به زیر
 

      njmi

X

X
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m

i
ij

ij
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2

1
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(1) 
 

نشان می Rحرف  با را فرآیند این از حاصل شده نرمالیزه ماتریس
 دهند.

 

 (Vشده )ماتريس دهيوزن و نرماليزه ماتريس تهيه

 ، مجموعهRماتریس  هایدرآیه مقادیر کردن ارزش هم جهت     

پارامترهای هایوزن
iW های ستون در نظیر به نظیر صورتبه

 فرآیند این از دست آمدهبه ماتریس گردد.می ضرب ماتریس این
 Vبا حرف  را آن که باشدمی شده دهیوزن و نرمالیزه ماتریس

 پارامترهای هایوزن مجموعه(، 8دهند )رابطه نشان می
iW 

 باشد:می زیر شرایط دارای
 

 


n

i jW
1

1
 

(8                                   )  nWWWW ,...,, 21     

mnnmn RWV ,...,11111 RWV  
 

 ترين(هزينه پر و ها )پرسودترينجواب برترين تعيين

 و هاجواب برترین کردن مشخص برای مرحله این در     

و Aپارامتر  دو ترتیب به هاجواب تریناولویت کم همچنین
A زیر شرح به پارامتر این دست آوردنبه شود. نحوهاستفاده می 

 (:3باشد )رابطه می
 

   






 





   miJjVJjVA ijiiji ,...,2,1min,max

   






 





   miJjVJjVA ijiiji ,...,2,1max,min  

                                                        nJ ,...,2,1 
 

Jاست. سود نوع از آن معیارهای که است ایمجموعه به : متعلق 

 nJ ,...,2,1

 
J

 هزینه از نوع آن معیارهای که است ایمجموعه به : متعلق-

 است.
 

 معيارها صلهفا محاسبه
آن )سود و یا  نوع به توجه با گزینه هر مرحله، فاصله این در     

 از روش استفاده بدترین( با یا و ترینآلبرتر )ایده جواب هزینه( با

 (:2شود )رابطه می بعدی( محاسبه nاقلیدسی ) فاصله
 

الف(                         2)
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iMaxS :فاصله ( گزینهiبا ) باشد.می جواب برترین 

 

ب(                         2)
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iMinS :فاصله ( گزینهiبا ) باشد.می جواب بدترین 

 جواب برترین تا نسبی نزدیکی محاسبه

*پارامتر  از استفاده با مرحله این رد

iC نسبی نزدیکی میزان 

 (:5گردد )رابطه تعیین می آلایده جواب با را هاگزینه
 

(5                   )),...,2,1(,* mi
SS

S
C

iMiniMax

iMin
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چنانچه      ii AA  0باشد، آنگاهiMaxS  1وiC 

و در صورتی که شودمی ii AA  0باشد، آنگاهiMinS  و

0iC خواهد شد بنابراین هر گزینه
iA آل به راه حل ایده

تر باشد مقدار نزدیک
iC  اهد بود.تر خونزدیک 1آن به 

 .مقدار بزرگی حسب بر هاگزینه کردن مرتب
در واقع حل مسئله به روش تاپسیس شامل شش مرحله یا گام 

 باشد:می
 (Rشده )ماتریس نرمالیزه ماتریس تهیه
 (Vشده )ماتریس دهیوزن و نرمالیزه ماتریس تهیه

 ترین(هزینه پر و ها )پرسودترینجواب برترین تعیین
 هامعیار فاصله محاسبه
 جواب برترین تا نسبی نزدیکی محاسبه

)اپریکوویک و  مقدار بزرگی حسب بر هاگزینه کردن مرتب
 (.8002، 1تیزنگ

و  های احتمال، شدتطیف امتیازدهی به هر یک از شاخص
( براساس 1زیاد )( تا خیلی1کم )ساسیت محیط پذیرنده از خیلیح

 (.1طیف ساعتی انتخاب شده است )جدول 

                                                 
1- Opricovic and Tzeng 

(3)  
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 شدت اثر، احتمال وقوع، حساسيت محيط پذيرنده به امتيازدهي حوةن -1جدول 
 نمره تشریح

 1 اگر شدت اثر ناشی از عامل ریسک خیلی کم باشد

 3 اگر شدت اثر ناشی از عامل ریسک کم باشد

 5 اگر شدت اثر ناشی از عامل ریسک متوسط باشد

 7 اگر شدت اثر ناشی از عامل ریسک زیاد باشد

 1 ناشی از عامل ریسک خیلی زیاد باشد اگر شدت اثر

 1 اگر احتمال وقوع پیامد ناشی از عامل ریسک خیلی کم باشد

 3 اگر احتمال وقوع پیامد ناشی از عامل ریسک کم باشد

 5 اگر احتمال وقوع پیامد ناشی از عامل ریسک متوسط باشد

 7 اگر احتمال وقوع پیامد ناشی از عامل ریسک زیاد باشد

 1 حتمال وقوع پیامد ناشی از عامل ریسک خیلی زیاد باشداگر ا

 1 اگر محیط پذیرنده حساسیت خیلی کمی نسبت به عامل ریسک داشته باشد

 3 اگر محیط پذیرنده حساسیت کمی نسبت به عامل ریسک داشته باشد

 5 اگر محیط پذیرنده حساسیت متوسطی نسبت به عامل ریسک داشته باشد

 7 ه حساسیت زیادی نسبت به عامل ریسک داشته باشداگر محیط پذیرند

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

 (1313مأخذ: )جاهدمنش،                                  

 
های مدل( های شناسایی شده )گزینهاین پژوهش ریسک در

سک و حساسیت ری براساس سه شاخص شدت ریسک، احتمال
پذیرنده اولویت بندی شدند. جهت تشریح ریسک از مفهوم محیط
ALARPاصل 

(. با توجه 1312آذر، استفاده شده است )جعفری 1
های مورد بررسی در سه سطح ریسک ALARPبه مفهوم 

 2نییاپهای ریسک و3های متوسطریسک، 8های باالریسک
شامل شدت اثر،  هاهای ارزیابی ریسکشاخص .شدند بندیتقسیم

احتمال وقوع و حساسیت محیط پذیرنده در ارزیابی ریسک دارای 
اولویت  عدد تعیین از پس ادامه ارزش و اهمیت یکسانی نیستند. در

 توزیع روش از استفاده با ریسک سطوح تاپسیسروش  با ریسک
 برای. گردید ارزیابی و ها محاسبهریسک از یک هر برای نرمال
 صورت صعودی به  به هاریسک پذیری،رهمخاط درجه تعیین
 براساس رده طول و رده تعداد هایمؤلفه و گردندمی مرتب نزولی

 اساس بر هاریسک آن از پس شوند.می تعیین (7( و )2) هایرابطه

                                                 
1- As Low as Reasonably Practicable 

2- High Risk 

3- Medium Risk 

4- Low Risk 

های غیرقابل تحمل، قابل توجه، در پنج سطح )ریسک هارده این

و  مکوندی)گردند می بندیی( دستهیتحمل و جزمتوسط، قابل

 :(1318همکاران، 
                                                                                                  تعداد رده =   n                  1+3.3log(n))تعداد ریسک( ( 2)

 ریسک مقدار ترین بزرگ – ریسک مقدار ترین تعداد رده / کوچک

 رده طول  =
(7 )   

 

 نتايج و بحث
عامل ریسک بر اساس بازدید میدانی، گزارش  82این پژوهش  در

بومیان تشخیص داده شد.  و وضع موجود و مصاحبه با کارشناسان
عامل ریسک نهایی شدند  85دلفی  سپس براساس پرسشنامه

 (.8)جدول 



199 

 49ویژه نامه بهار  1/1ی، شماره91پژوهشی(، جلد  -علوم و مهندسی آبیاری )مجله ی علمی

 

االب هورالعظيم به منظور ت پنجمو  چهارممحيطي شناسايي شده خشك کردن مخازن مخاطرات زيست -2جدول 

 نفتي آزادگان  توسعه ميدان

  مخاطرهانواع  کد ریسک

 1A های انتقال نفتنشت لوله 

 شیمیایی _فیزیکی 

8A ایجاد کانون گرد و غبار 

3A آلودگی خاک ناشی از مواد نفتی 

2A وحشآلودگی صوتی و ایجاد ناامنی برای حیات 

5A ن محیطسوزی بر اثر خشک شدخطر آتش 

2A سوزی نفتیتشآ 

7A رهاسازی پسماند نفتی در محیط تاالب 

2A احداث جاده 

1A  آلودگی هوا 

10A آلودگی آب 

11A )کاهش گیاهان آبزی)نی 

 بیولوژیکی

18A از بین رفتن زیستگاه جانوران وابسته به آب 

13A کاهش موفقیت تولیدمثلی جانوران 

12A مهاجرت پرندگان 

15A جانوری  های تهدید شده گیاهی واز بین رفتن گونهIUCN 

12A عدم مدیریت کارا 

 فرهنگی -اجتماعی-اقصادی

17A زیستیعدم اجرای قوانین محیط 

12A هاهای ناشی از آنها و هزینهافزایش بیماری 

11A عدم تعامل مناسب بین سیستم قضایی و ادارات محیط زیست 

80A ریکاهش ماهیگی 

81A افزایش بیکاری 

88A کاهش کیفیت زندگی 

83A نشینیافزایش مهاجرت و حاشیه 

82A ا به علت ریزگردهاهکاهش ایمنی جاده 

85A کاهش دامپروری در منطقه 

 
( نتایج مرحله 3روش تاپسیس، شش مرحله دارد که در جدول )

اتریس ی و مآنتروپها با سوم و چهارم روش )وزن نهایی شاخص
(  و 2های )چنین در جدولموزون( ارائه شده است. هم اسیمقیب

محیطی  خشک کردن مخازن بندی مخاطرات زیست( اولویت5)
چهارم و پنجم تاالب هورالعظیم به منظور توسعه میدان نفتی 

 .ها ارائه شده استبندی آنآزادگان و سطح
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تاالب  پنجمو  چهارممحيطي خشك کردن مخازن زيست موزون مخاطرات اسيمقيبماتريس  -3جدول 

 هورالعظيم به منظور توسعه ميدان نفتي آزادگان 

حساسیت 
 محیط پذیرنده

 انواع ریسک شدت اثر احتمال وقوع
کد 

 ریسک

 1A  های انتقال نفتنشت لوله 102218/0 0282825/0 015551/0

 8A ایجاد کانون گرد و غبار 028287/0 10577/0 015551/0

 3A آلودگی خاک ناشی از مواد نفتی 028287/0 012012/0 022132/0

 2A وحشآلودگی صوتی و ایجاد ناامنی برای حیات 070112/0 052721/0 015551/0

022132/0 070513/0 012251/0  5A سوزی بر اثر خشک شدن محیطخطر آتش 

072317/0 052721/0 051128/0  2A سوزی نفتیتشآ 

072317/0 012012/0 028287/0  7A رهاسازی پسماند نفتی در محیط تاالب 

072317/0 052721/0 051128/0  2A احداث جاده 
023701/0 070513/0 051128/0  1A آلودگی هوا  
023701/0 070513/0 012251/0  10A آلودگی آب 

053022/0 0282825/0 02733/0  11A کاهش گیاهان آبزی)نی( 

028227/0 052721/0 051128/0  18A از بین رفتن زیستگاه جانوران وابسته به آب 

072317/0 052721/0 028287/0  13A کاهش موفقیت تولیدمثلی جانوران 

023701/0 0282825/0 051128/0  12A مهاجرت پرندگان 

053022/0 0282825/0 02733/0  IUCN 15Aجانوری  های تهدید شده گیاهی واز بین رفتن گونه 

053022/0 035857/0 051128/0  12A عدم مدیریت کارا 

028227/0 035857/0 051128/0  17A زیستیعدم اجرای قوانین محیط 

023701/0 083502/0 051128/0  12A هاهای ناشی از آنها و هزینهافزایش بیماری 

028227/0 052721/0 02733/0  11A عدم تعامل مناسب بین سیستم قضایی و ادارات محیط زیست 
053022/0 035857/0 035217/0  80A کاهش ماهیگیری 
023701/0 070513/0 051128/0  81A افزایش بیکاری 
023701/0 070513/0 051128/0  88A کاهش کیفیت زندگی 
028227/0 035857/0 035217/0  83A نشینیافزایش مهاجرت و حاشیه 
023701/0 027001/0 051128/0  82A ردهاا به علت ریزگهکاهش ایمنی جاده 
03125/0 083502/0 02733/0  85A کاهش دامپروری در منطقه 
332322/0 331328/0 332858/0  هاوزن شاخص  
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تاالب هورالعظيم به منظور  پنجمو  چهارممحيطي خشك کردن مخازن بندی مخاطرات زيستاولويت -4جدول 

 تاپسيس توسعه ميدان نفتي آزادگان بر اساس روش

 کد ریسک انواع ریسک بهرت ضریب نزدیکی

 8A ایجاد کانون گرد و غبار 1 282277/0

 1A های انتقال نفتنشت لوله 8 28252/0

 3A آلودگی خاک ناشی از مواد نفتی 3 772212/0

 7A رهاسازی پسماند نفتی در محیط تاالب 2 732183/0

 5A سوزی بر اثر خشک شدن محیطخطر آتش 5 702280/0

 10A ی آبآلودگ 2 282133/0

 2A وحشآلودگی صوتی و ایجاد ناامنی برای حیات 7 572151/0

 13A مثلی جانورانکاهش موفقیت تولید 2 521231/0

 12A مهاجرت پرندگان 1 53270/0

 1A آلودگی هوا 10 272281/0

 81A افزایش بیکاری 10 272281/0

 88A کاهش کیفیت زندگی 10 272281/0

 2A سوزی نفتیتشآ 11 221723/0

 2A احداث جاده 11 221723/0

 11A )نی( کاهش گیاهان آبزی 18 253223/0

 IUCN 15A جانوری های تهدید شده گیاهی واز بین رفتن گونه 18 253223/0

 82A ها به علت ریزگردهاهکاهش ایمنی جاد 13 320853/0

 18A از بین رفتن زیستگاه جانوران وابسته به آب 12 331823/0

 11A عدم تعامل مناسب بین سیستم قضایی و ادارات محیط زیست 15 815120/0

 12A هاهای ناشی از آنها و هزینهافزایش بیماری 12 823251/0

 12A عدم مدیریت کارا 17 823077/0

 17A عدم اجرای قوانین محیط زیستی 12 881328/0

 80A کاهش ماهیگیری 11 128515/0

 83A نشینیش مهاجرت و حاشیهافزای 80 188221/0

 85A کاهش دامپروری در منطقه 81 021125/0
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تاالب هورالعظيم به منظور  پنجمو  چهارممحيطي خشك کردن مخازن بندی مخاطرات زيستسطح -5جدول 

 تاپسيس توسعه ميدان نفتي آزادگان بر اساس روش

 کد ریسک واع ریسکان ضریب نزدیکی حدود رده تعریف رده فراوانی در رده

 

غیرقابل 
 تحمل

220772/0– 282277/0 

 8A ایجاد کانون گرد و غبار 282277/0

 1A های انتقال نفتنشت لوله 28252/0 

 3A آلودگی خاک ناشی از مواد نفتی 772212/0 5

 7A رهاسازی پسماند نفتی در محیط تاالب 732183/0 

 5A ک شدن محیطسوزی بر اثر خشخطر آتش 702280/0 

 

 220772/0 –533078/0 قابل توجه

 10A آلودگی آب 282133/0

 2A وحشآلودگی صوتی و ایجاد ناامنی برای حیات 572151/0 2

 13A مثلی جانورانکاهش موفقیت تولید 521231/0 

 12A مهاجرت پرندگان 53270/0 

 533078/0 –325321/0 متوسط 7

 1A آلودگی هوا 272281/0

 81A افزایش بیکاری 272281/0

 88A کاهش کیفیت زندگی 272281/0

 2A سوزی نفتیتشآ 221723/0

 2A احداث جاده 221723/0

 11A )نی( کاهش گیاهان آبزی 253223/0

253223/0 
 جانوری های تهدید شده گیاهی واز بین رفتن گونه

IUCN 
15A 

 325321/0 –837227/0 قابل تحمل 5

 82A ها به علت ریزگردهاهکاهش ایمنی جاد 320853/0

 18A از بین رفتن زیستگاه جانوران وابسته به آب 331823/0

815120/0 
عدم تعامل مناسب بین سیستم قضایی و ادارات 

 محیط زیست
11A 

 12A هاهای ناشی از آنها و هزینهافزایش بیماری 823251/0

 12A مدیریت کاراعدم  823077/0

 837227/0 –021125/0 جزئی 2

 17A عدم اجرای قوانین محیط زیستی 881328/0
 80A کاهش ماهیگیری 128515/0
 83A نشینیافزایش مهاجرت و حاشیه 188221/0
 85A کاهش دامپروری در منطقه 021125/0

 

وط ترین ریسک مربدر بین معیارهای فیزیکی شیمیایی بیش     
های انتقال نفت به ترتیب با و نشت لوله ایجاد کانون گرد و غباربه 

 باشد.می 28252/0و 282277/0ضریب نزدیکی 
باشد که علل پدیده گرد و غبار یکی از مخاطرات مهم طبیعی می

فارس و های حاشیه خلیجطبیعی و انسانی داشته که منشأ آن بیابان
ز کشورهای عراق، عربستان، باشد و با ورود اکشورهای عربی می

کویت، اردن و سوریه در جنوب غرب ایران نیز تقویت شده و باعث 
های فراوان اقتصادی اجتماعی و کشاورزی شده است خسارت

؛ قربانیان و 1310؛ توکلی و همکاران، 1310)رضویان و کوشکی، 
(. مناطق تولید گردو غبار وابستگی شدیدی با 1313کردوانی، 

ها دارد که در مطالعات )گادی و تر دریاچهخشک شدن بس
 ،(8002؛ گادی و میدلتون، 8001، 8؛ انگلستدلر8001، 1میدلتون

این موضوع تأیید شده است. خشک شدن مخازن تاالب 

                                                 
1- Goudie and Midelton 

2- Engelstadler 

هورالعظیم به منظور توسعه میدان نفتی با این مخاطره روبرو است 
 که در مطالعات شناسایی و تحلیل گرد و غبار در مناطق غربی

( و 1310زاده و همکاران، ایران با روش سنجش از دور )موسوی
غرب های گرد و غبار در جنوبتحلیل الگوهای سینوپتیکی طوفان

-( نشان داده شد که کاهش پوشش1321ایران )فتاحی و قناد، 

گیاهی و در نتیجه کاهش رطوبت و خشک شدن بستر آب تاالب 
نوع بافت خاک شده و  هورالعظیم منجر به ریزدانه شدن و تغییر

اند. همچنین عامل اصلی پدیده گرد و غبار استان خوزستان شده
( با مطالعه بافت خاک تاالب هورالعظیم، 1310عفتی و همکاران )

آن را به عنوان منشأ ریزگردها در جنوب غرب کشورمان معرفی 
( نشان دادند که کانی 1313اند و قربانیان و کردوانی )نموده

اهواز با نوع بافت خاک تاالب هورالعظیم از تشابه  ریزگردهای
یکسانی برخوردارند و بین این مواد با بافت خاک این تاالب رابطه 

 وجود دارد.
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 است. طبیعی بالیای بارترینزیان از یکی غبار و گرد هایطوفان

تأثیر  باعث محیطی هایبحران از عنوان یکی به پدیده این
 و هازمین بردن بین از سبب که ددگرمی محیطیزیست نامطلوب

 خاطر به مشکالت ایجاد سطحی، هایآب نمودن زارها، آلودهکشت
 مسیر در مانع ایجاد ای،جاده بروز تصادفات افقی، دید کاهش

 و اقتصادی مشکالت چشمی، و تنفسی هایبیماری ها،ریل 
دست آمده ( که تمام مخاطرات به1313شود )زنگنه، می معیشتی

 باشد.ین پژوهش نیر مؤید این موضوع میدر ا
آلودگی  های انتقال نفتپیامدهای حاصل از ریسک نشت لوله

وحش، از بین های حیاتسوزی، تهدید گونهمحیط تاالب، آتش
 را نیز آلودگی آب و های گیاهی و جانوری با ارزشرفتن گونه

 سیسات طرح و تجهیزات جانبی أنظارت بر تدنبال دارد که به 
 کار با تجهیزات، نصب تجهیزات و برایها، آموزش کارکنان آن

های اعالم رعایت مسائل ایمنی مرتبط با شغل، نصب سیستم
یابی تجهیزات مکان حریق، خطر، استقرار تجهیزات اعالم و کنترل

تواند در کاهش این می انفجار ثیر در اثرأمرتبط با شعاع تحت ت
. الزم به ذکر است در مطالعات محیطی اثرگذار باشدمخاطره زیست

برداری نفت ( عملیات اکتشاف و بهره1311سبزقبائی و همکاران )
عنوان یکی از سوزی بههای نفتی آزادگان( و بدنبال آن آتش)میدان

ترین عوامل فشار و تهدید بر اکوسیستم تاالب هورالعظیم مهم
 شناسایی شدند. 

با  مثلی جانورانت تولیدکاهش موفقیاز بین معیارهای بیولوژیکی 
 به عنوان مهم ترین مخاطره  521231/0ضریب نزدیکی 

های گاهمحیطی شناخته شد. تاالب هورالعظیم یکی از ذخیرهزیست
که هر ساله با طوریشود. بهارزشمند محیط زیست محسوب می

شروع فصل پاییز هزاران پرنده از نیمکره شمالی در مسیر مهاجرت 
های هورالعظیم فرود آمده و تا گرم جنوب در آب هایخود به آب

پایان فصل زمستان در آن اطراق نموده و به استراحت، پریزان و 
(. با توجه به 1321پردازند )پاپهن شوشتری، گذارنی میزمستان
های شیالتی و پرندگان آبزی شدن مخازن تاالب، گونهخشک
اند از دست داده گذاری راریزی و تخمهای مناسب برای تخممکان

های که این فعالیت باعث شده که تولیدمثل جانوران نسبت به سال
های خشک شده گذشته کمتر شده باشد. ورود دوباره آب به قسمت

تواند تاالب و احیای دوباره زیستگاه جانوران وابسته به آب می
 راهکار مدیریتی جهت کاهش این مخاطره باشد.

بر یازده هزار رأس گاومیش وجود داشت در حاشیه هورالعظیم بالغ 
اند، که عالوه بر آنکه در مدت جنگ متحمل و تلفات فراوانی شده

با توسعه میدان نفتی ازادگان و خشک کردن مخازن تاالب، 
را در برداشت که این گیاهان به عنوان  )نی( کاهش گیاهان آبزی

ن باشد که ایعلوفه جهت دام مردمان بومی قابل استفاده می
و افزایش  کاهش دامپروری در منطقهفعالیت باعث کاهش 

های اخیر شده است. که این مورد نشینی و مهاجرت در سالحاشیه
کاهش و  افزایش بیکاریخود نیز باعث از دست دادن شغل و 

باشد که در واقع از بین معیارهای اقتصادی می کیفیت زندگی

با  ت زندگیکاهش کیفیو  افزایش بیکاریاجتماعی فرهنگی 
 ترین مخاطره عنوان مهمبه 272281/0ضریب نزدیکی 

 محیطی شناخته شدند.زیست
میدان آزادگان شمالی در یک منطقه وسیع جغرافیایی و بدون 
هرگونه ساختار شهری گسترش دارد. توسعه میدان نفتی شامل 

برداری در سطح زمین مشتمل بر تعدادی احداث تجهیزات بهره
های های انشعابی و سیستمآوری، لولهل، جمعخطوط خط انتقا

باشد. آوری نفت و گاز به همراه ساختار و تجهیزات جانبی میعمل
نشت این مخازن و خطای عملکرد در هر یک از تأسیسات و 

ترین مخاطرات را بر تواند بیشهای مرتبط با این طرح میفعالیت
د. در این های منطقه داشته باشمحیط آبی و وضعیت زیستگاه

تواند به ، ایجاد هرگونه تغییر و انتشار آلودگی در آن میمنطقه
های گیاهی و جانوری محیطی برای گونهشرایط ناگوار زیست

نام، بیمنجر شده و کیفیت آن را به سمت نامطلوب تغییر دهد )

های عملیاتی اقدام به خشکاندن (. در این طرح در بخش3131

هایی که از میان است که احداث جاده هایی از تاالب شدهبخش
ترین شاهد در این رابطه باشد تواند مهمکند، مینیزارها عبور می

های طبیعی منطقه و در لذا تبعات این امر عمدتاً متوجه زیستگاه
های دسترسی برای واقع تاالب هورالعظیم خواهد بود. ساخت جاده

شدگی تکهکهبرداری نفت منجر به تعملیات اکتشاف و بهره
( و صرف نظر از 8015، 1زیستگاه شده است )سبزقبائی و همکاران

دلیل عدم توجه اهمیت استراتژیکی و اقتصادی نفت، متأسفانه به
های این مدیران و مسوولین صنعت نفت کشور به اهمیت و ارزش

ناپذیری به منابع تاالب وارد شده است. ایجاد تاالب صدمات جبران
-های اسکان، اکتشاف و بهرهسی، احداث کمپهای دسترجاده

برداری نفت در سراسر تاالب به دنبال خشک کردن مخازن تاالب 
های ایجاد ترین تنشاز مهم …جهت دسترسی و بهره برداری و

باشد که در شده توسط تشکیالت نفتی بر تاالب هورالعظیم می
ی هاای فشارها و تهدیدات تاالبهای آنالیز مقایسهپژوهش

( و ارزیابی سریع 1311گرمسیری ایران )سبزقبائی و همکاران، 
مناطق تحت حفاظت در کشور برزیل و بوتان )لوپز سیمویز و 

تکه ( نیز احداث جاده و تکه8003، 3؛ شرینگ8010، 8همکاران
ترین فشار و تهدید را بر مناطق تحت شدگی زیستگاه بیش

 حفاظت داشته است. 
عدم اجرای قوانین ست و شرکت نفت، عدم تعامل بین محیط زی

 سازمانعدم تعامل مناسب بین سیستم قضایی و ، محیط زیستی
برداری باعث شده که شدت بهره عدم مدیریت کارا و محیط زیست

در تاالب بیش از حد صورت پذیرد. الزم به ذکر است که در 
( در 1312حسینی )( و ملک1322) مطالعات جوزی و شفیعی

اظت از ضعف مدیریتی به عنوان مهمترین عوامل مناطق تحت حف
 ریسک یاد شده است.

                                                 
1- Sabzghabaei et al.  

2- Lopes Simões et al.  

3- Tshering  
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 محیطی خشك شدن مخازن...بررسی مخاطرات زیستسعیدی و دشتی: 

 

 گيرینتيجه
یا ریسک  گیریاندازه مخاطرات، ارزیابی از کلی هدفطوربه     

 و تأثیر میزان قبیل از مختلف هایشاخص مخاطره براساس
 برای ریسک ارزیابی های موجودباشد. روشمی وقوع احتمال
 مدیریت جهت در هاآن نتایج و است بوده مناسب خطرات ارزیابی

 مورد خطر کاهش پیامدهای و کنترل خصوص در گیریتصمیم و
 در نوین هایروش کارگیریگرفت. با به خواهد قرار استفاده
 شدت بروز از ایمالحظه قابل حدود تا توانمی ریسک ارزیابی
 زیستمحیط بر وارده هایزیان و خسارات از آن تبع به و هاریسک

مطالعه  .نمود حرکت پایدار توسعه به نیل راستای در و کاست
حاضر بیانگر این موضوع است که تغییرات گسترده در کاربری 

های برداریها، بهرهاراضی تاالبی و تعرض به حریم تاالب
گسیخته تشکیالت غیراصولی و همچنین دخل و تصرف لجام

ترین عوامل فشار مهم برداری نفتمرتبط با صنایع اکتشاف و بهره
شک چنانچه تدابیر جدی برای باشد که بیو تهدید بر تاالب می

های بومحذف و یا کاهش فشارها و تهدیدات برای این زیست
ارزنده صورت نپذیرد به زودی شاهد تغییرات و صدمات شدید 

 ن بر آن خواهیم بود.غیرقابل جبرا
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نامه  ها با مطالعه موردی تاالب میقان استان مرکزی. فصل تاالبکاری در  محیطی معدن . ارزیابی ریسک زیست1318شریعت، س.م.، منوری، س.م. و ف. سبحانی.  -12
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