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کاربرد تلفیق منطق فازی و روش ماتریس در ارزیابی آثار محیطزیستی
(مطالعه موردی :بزرگراه شمال جنگل گلستان)

نیره عزیزی* ،1مسعود طاهریون ،2نسترن

عظیمی3

 1كارشناسي ارشد مهندسي عمران ،محيط زيستدانشگاه خوارزمي
 2استاديار دانشكده مهندسي عمران ،دانشگاه صنعتي اصفهان
 3دانشجوی دكتری مهندسي عمران ،محيطزيست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
(تاريخ دريافت1331/51/11 :؛ تاريخ تصويب)1330/50/51 :

چكیده
بهطوركلي ،تصميمگيری در مورد نتايج ارزيابيهای محيطزيستي توسط كارشناسان و با استفاده از ابزارهای آناليز آماری و بازديدهای محلیي
انجام ميشود كه در اين ميان ،نكته قابل توجه محدود بودن اطالعات در دسترس ميباشد .چنين موضیوعي درنهايیت منجیر بیه افیزاي
كاربرد متغيرهای معنايي و كيفي برای توصيف آن اطالعات شده و به دنبال آن درجه عدم قطعيت و عدم اطمينان نيز افزاي خواهد يافت.
بنابراين ،استفاده از يک ابزار مناسب ،مانند منطق فازی دسترسي به نتايج واقعي تر را آسان مينمايد .چرا كه اين ابزار ،قابليیت ادغیام كامیل
اطالعات كمي وكيفي در نشان دادن ميزان عدم قطعيتها را داشته و قادر است اين اطالعات را بیهطیور مناسیب میديريت نمايید .در ايین
مطالعه ،روش ارزيابي آثار محيطزيستي بر مبنای ماتريس فازی ،جهت ارزيابي پروژه بزرگراه شمال جنگیل گلسیتان پيشینهاد میي شیود .در
ساختن ماتريس ارزيابي فعاليت های اصلي طرح ( )Aو فاكتورهای مهم محيطزيستي ( )Fكه از اين فعاليتها تاثير ميپذيرند ،تعيين شده و
هر اثر ( )A-Fبا مقادير سه مشخصه شدت ،دامنه و تداوم به صورت اعداد فازی مثلثي برآورد ميشود .در نهايت ،تمام آثار مثبیت ( )EI⁺و
منفي ( )EI⁻ناشي از طرح محاسبه شده و مقدار كل آثار محيطزيستي ( )EIبه دست ميآيد.

کلید واژهها :ارزيابي آثار محيطزيستي ،روش ماتريس ،مشخصههای آثار ،منطق فازی ،روش سلسله مراتبي
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سرآغاز
تصميمگيری و قضاوت در مورد مسايل محيطزيستي و ارزيابي
فاكتورهای محيطزيست فيزيكي ،بيولوژيكي و اجتماعي-
اقتصادی بدون شک پيچيده و دشوار است .بهطوركلي در
ارزيابيهای پيامدهای محيطزيستي طرحها ،اغلب با مفاهيمي
برميخوريم كه توصيف آنها مشكل بوده و يا بهصورت كيفي
بيان شدهاند .با توجه به مطلب فوق و اين حقيقت كه ارزيابيها
معموالً توسط تعداد زيادی از كارشناسان ،با اهداف و اولويتهای
متفاوتي انجام ميگيرد ،ميتوان اينگونه نتيجهگيری نمود كه
 EIAنه تنها به دليل دامنه وسيع ،بلكه بهجهت محدوده گسترده
تفاسيری كه ارزيابيها را بهوجود ميآورند ،همواره موضوعي
پيچيده تلقي شده است (.)Peche & Rodriguez, 2009
تئوری مجموعههای فازی از جمله روشهايي است كه برای حل
اين مشكل و مدل كردن عدم قطعيتها و عدم صراحت در
پارامترها و تحليلهای چندمعياره در ارزيابي وضعيت كيفي
سيستمها بهكار ميرود .تفاوت مجموعههای فازی با مجموعههای
كالسيک در تعريف تابع عضويت فازی ميباشد كه درجه تعلق
هر عضو به مجموعه را مشخص ميسازد ،در حالي كه در
مجموعههای كالسيک يک عضو به مجموعه تعلق دارد يا ندارد
( .)Zadeh, 1965بهطوركلي منطق فازی بهترين وسيله برای
مدلسازی سيستمهايي است كه دارای پيچيدگي زيادی بوده و
دادههای آن ناكافي و يا مبهم و غيرصريح است (حيدرزاده و
طاهريون.)1331 ،
در طول ساليان گذشته ،تحقيقات بسياری در زمينه ارزيابي آثار
محيطزيستي برمبنای منطق فازی انجام شده كه قابليت منطق
فازی را در اين زمينه آشكار ميسازد .در واقع ،منطق فازی را
ميتوان ابزاری مناسب در توسعه شاخصهای محيطزيستي
دانست كه قادر است بسياری از مشكالت مشترک مانند ناهمخواني
در دادههای مشاهداتي را حل نموده و نياز به قضاوتهای
غيرصريح و ضمني را برآورده نمايد ).(Silvert, 2000
برای ارزيابي آثار محيطزيستي روشي مبتني بر منطق فازی ارايه
شد كه در آن ارزيابي شاخصهايي كیه بیهصیورت اعیداد فیازی
نماي داده ميشدند ،با عملگرهای منطقي «اگر»« ،و»« ،يا» و
«آنگاه» بههم مرتبط ميشدند .اين روش بر روی مطالعه موردی
آثار ناشي از عبیور يیک پیروژه راهآهین سیريعالسیير از منطقیه
حفاظیتشیده  Santa Catalinaدر برزيیل انجیام شید )De
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 (Siqueira & De Mello, 2006در تحقيقي ديگر كه در ايین
راستا انجام پذيرفت ،يک مدل زبیانشیناختي مناسیب تعريیف و
رابطهای رياضي مبتني بر منطق فازی بين اين متغيرها ايجاد شد
كه اين مدل توانايي پشتيباني متغيرهای كيفیي و كمیي ارزيیابي
آثیار را دارا بیود ( .)Duarte et al., 2007تحقيقیات آنهیا در
نهايت منجر به توليد نرمافزاری به نیام  TDEIAو انجیام يیک
مطالعه موردی موفق ارزيابي آثار محيطزيستي در زمينه استخراج
معدن شد .هم چنين  ،در مطالعهای ديگر روشي تركيبي مبتني بر
منطق فازی و فرآيند تحليلي شبكهای فیازی ( )1()FANPارايیه
شد كه در آن كارشناسان با استفاده از منطق فازی قضیاوتهیای
خود را بيان داشته و با توجه به مرتبط بودن فاكتورهای محيطي،
اين ارتباط را در محاسبات و ارزيابيها لحیا كردنید .ايین روش
برای طرح راهآهن سريعالسير در تايوان بررسي شده بود (& Liu
 .)Lai, 2009در مطالعهای ديگر ،روشیي را بیرای ارزيیابي آثیار
محيطزيستي بر اساس رويكرد يكپارچهسازی فیازی موسیوم بیه
دستهبندی چند معياره( )2ارايه كردنید كیه در آن از روش سلسیله
مراتب تحليلي فیازی بیه منظیور تعيیين وزن بیرای فاكتورهیای
محيطزيستي استفاده شده بود و سپس برای ارزيابي آثار طرح نيز
روش دستهبندی چند معياره فازی بهكار گرفته شد .اين روش در
پروژههای صنعتي درون شهری مورد بررسي قرار گرفت) Kaya
.( & Kahraman, 2011

از ديگر تحقيقات انجام شده در اين زمينه میيتیوان بیه طراحیي
يک روش فازی برای انجام  ،EIAمبتني بر شبيهسازی ضربدری
آثییار بییرای صیینعت نسییاجي كییه در آن فعییل و انفعییاالت درون
سيستمي توسط يک ماتريس تاثير متقابل كه شامل عناصر زباني
اسییت ) )Parashar et al., 1997و هییمچنییين توسییعه تییابع
محاسباتي برای  ،EIAبراساس منطق فیازی كیه در آن ارزيیابي
كيفي و كمي هر يک از آثار محيطزيستي در فرموالسيون تئوری
مطییرح شییده و از يییک نییرمافییزار جديیید جهییت بییرآورد آثییار
محيطزيستي استفاده ميشیود ،(Blanco et al., 2009) ،اشیاره
نمود.
هم چنين ،در مطالعه ديگری كاربرد منطق فازی در ارزيیابي آثیار
محيطزيستي بررسي شید كیه در روش ارايیه شیده توسیط ايین
تحقيق تركيب مولفهها با ايجاد قواعد استنتاجي و بیا اسیتفاده از
عملگرهايي چون«اگر»« ،و»« ،يیا» و«آنگیاه» صیورت گرفیت
(صالحي و مرادی.)1335 ،
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در مطالعییه حاضییر ،روش ارزيییابي آثییار محییيطزيسییتي برمبنییای
ماتريس فازی پيشنهاد ميشود كه در آن فعاليتهای اصلي طرح
و فاكتورهای مهم محيطزيستي در قالب يیک میاتريس ارزيیابي
تعيين شده و هر اثر با سه مقدار مشخصه شدت ،دامنیه و تیداوم
بهصورت اعداد فازی مثلثي برآورد ميشود .وزن هركیدام از ايین
مشخصیههییا متفیاوت بییوده و بییا روش تحليیل سلسییله مراتبییي
) )3((AHPتعيين ميشوند .در نهايیت تمیام آثیار مثبیت و منفیي
محاسبه شده و مقدار كل آثار محيطزيستي طرح به دست ميآيد.
در اين تحقيق بر خالف تحقيیق انجیام شیده توسیط صیالحي و
مرادی ،از عملگرهای رياضي جمع و تفريق برای تركيب مولفهها
استفاده شده است.
روش ارايه شده در اين تحقيق ،در طرح احداث بزرگراهي كیه از
شمال پارک ملي گلستان و خارج از مرز اين منطقه ميگذرد ،بیه
كار گرفته شده و جهت تحليل نتايج ماتريس فازی ،مقايسهای با
نتايج ماتريس كالسيک آن انجام شده است.
مواد و روشها
 منطقه مورد مطالعه
جاده اصلي حد فاصل گرگان تا مشیهد در حیال حاضیر از درون
پارک ملي گلستان و منطقه حفاظت شده قرخود ميگذرد .پیارک
ملي گلستان منطقه حفاظت شده واقع در شرق استان گلسیتان و
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غرب استان خراسان شمالي ميباشید .بیيشیک ،عبیور و میرور
وسايل نقليه سبک ،نيمهسنگين و سینگين جهیت ترانزيیت كیاال
سبب ايجاد آلودگي صوتي در محدوده ياد شده و افزوده شدن بر
بار ترافيكي اين محور خواهد شد .آثار ناشي از عبور اين محیور از
جنگل گلستان در تردد حياتوح اختالل ايجاد كیرده و سیبب
مرگ و مير پستانداران و پرندگان بويژه گونههای حمايیت شیده
ملي و در خطر انقراض جهاني نظير پلنی و خیرس قهیوهای و
گربه جنگلي ميشود.
باتوجه به تفاسير فوق ،طیرح آزادراه شیمال جنگیل گلسیتان بیه
منظور رفع مشكالت ياد شده پيشنهاد شده اسیت .آزادراه شیمال
جنگل گلستان به طول  175كيلیومتر ،در طیول جغرافيیايي 11
درجه و  21دقيقه تا  11درجه و  11دقيقه و در عرض جغرافيايي
 37درجه و  31دقيقه قرار دارد .مطابق شكل ( ،)1ايین مسیير از
قسمت غربي استان گلستان و از بخ گاليك شروع و پس از
عبور از مركز شهرستان كالكه ،به قسمت شرقي يعنیي آشیخانه
كه يكیي از بخی هیای شهرسیتان مانیه و سیملقان در اسیتان
خراسان است ،ختم ميشود .بهطوركلي اين مسير بصورت بخشي
از بزرگراه سراسری غربي -شرقي عمل خواهید كیرد كیه كیل
مناطق شمالي كشور را با هم میرتبط میيسیازد (مهیاب قیدس،
.)1333

شكل ( :)1موقعیت محور مورد بررسی نسبت به زیستگاههای حساس منطقه (مهاب قدس(1331 ،
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روش پژوهش
ارزيابي آثار محيطزيسیتي در ايیران كیه بیر اسیاس پیي بينیي
تغييرات كمي و كيفي محيطزيست بیر اثیر فعاليیتهیای پیروژه
صورت ميگيرد ،ابزاری برای تصميمگيری است كه به روشهای
مختلفي انجام ميشوند .درحال حاضر ،در كشور میا باتوجیه بیه
مشكالت موجیود در زمينیه جمیعآوری دادههیای میورد نيیاز و
محدوديت زماني در انجام مطالعات ارزيابي 0 ،روش از اهميت و
بازده بيشتری برخوردار است كه عبارت از چکليست ،میاتريس،
رویهیمگیذاری و تجزيیه وتحليیل سيسیتمي (مخیدوم)1331 ،
مي باشد .در اين ميان ،روش ماتريس كه شكل اصیالح شیده آن
به نامهای «ماتريس ساده شده»«،ماتريس لئوپولد ايراني» و يیا
«ماتريس ايراني» مشهور هستند ،از چارچوب میاتريس لئوپولید
تبعيت ميكند و در واقع به دليل شیفافيت و سیهولت اسیتفاده و
انعطاف پذيری متناسب با سطح اطالعات در دسیترس ،بيشیترين
كاربرد را در گزارشهای ارزيابي آثار داشته است.
در ارزيییابي آثییار محییيطزيسییتي بییه روش مییاتريس ،ابتییدا
ريزفعاليتهای مهم پروژه ( )Aشناسايي شده و سپس آثار آنهیا
بر هريک از ريزفاكتورهای سه محيطزيست فيزيكي ،بيولیوژيكي
و اجتماعي -اقتصادی ( )Fبررسي ميشوند .الزم بیه کكیر اسیت
كه اين آثار با استفاده از معيارهايي از پي تعيیين شیده ،توسیط
كارشناسان مربوطه در دو مرحله ساخت و بهیرهبیرداری از طیرح
مشیخص میيشیوند (منیوری .)1335 ،در میاتريس ايرانیي ايین
معيارها با مشخصه شدت تأثير و در محدودهای بين  +1و  -1بیا
ترتيب كيفي براساس جدول ( ،)1تعيين شیده و بیهصیورت تیک
مولفه ای در هر يک از خانههای ماتريس قرار ميگيرند (مخیدوم،
.)1331
جدول ( :)1تخصیص اعداد کمی به عبارات کیفی زبانی
برای مشخصه شدت تاثیر (مخدوم)1331 ،
سودمند

مخرب
-5

با تخريب بسيار زياد

5

با سودمندی بسيار زياد

-4

با تخريب زياد

4

با سودمندی زياد

-3

با تخريب متوسط

3

با سودمندی متوسط

-2

با تخريب كم

2

با سودمندی كم

-1

با تخريب ناچيز

1

با سودمندی ناچيز

نكته قابل توجه اين كه ،در ايجاد ماتريس ارزيابي در اين تحقيق

از لحا نمودن كليه فعاليتهای مراحل سیاخت ،بهیرهبیرداری و
فاكتورهای محيطزيستي در هر سه محيط اجتناب شده و تنها بیه
بيان مهمترين آنها بسنده شده است.
در مرحله ساخت ،مهمترين فعاليتها شامل پاکتراشي ،تخريیب
ساختمان ،انفجار ،خاكبرداری و خاكريزی ،برداشت شن و ماسیه،
دپوی نخاله ساختماني ،تردد ماشينآالت سیاختماني و اسیتخدام
نيروی انساني بوده و مهمترين فاكتورها در محيطزيست فيزيكي
شامل كيفيت هوا ،صدا ،كيفيت آب سطحي و شیكل زمیين و در
محيط زيست بيولوژيک شامل اكوسيستم آبیي ،پوشی گيیاهي،
جانوران ،گونههای نادر و اكوسيستم جنگلیي و در محیيطزيسیت
اجتماعي شامل مهاجرت ،درآمد و اشتغال ،بهداشیت و سیالمتي،
ايمني و چشمانداز جغرافيايي ميباشد.
هم چنين در مرحله بهرهبرداری ،مهمترين فعاليتها شامل عبور و
مرور وسايل نقليه ،حمل و نقل مواد خطرناک و شيميايي ،فعاليت
پمپ بنزينها ،احداث رستورانها و اقامتگاهها و نمک پاشیي در
يخبندانها بوده و مهمترين فاكتورها در محيط زيسیت فيزيكیي
شامل كيفيت هوا ،صدا ،كيفيت و كميت آب سیطحي و آلیودگي
خاک و در محیيط بيولیوژيكي شیامل اكوسيسیتم آبیي ،پوشی
گياهي ،اكوسيستم جنگلي و انقطاع زيستگاهي و در محيطزيست
اجتماعي شامل مهاجرت ،درآمد و اشتغال ،فعاليتهیای خیدماتي،
بهداشت و سالمتي ،ايمني ،ظرفيت گردشگری ،مصرف سوخت و
مطلوبيت تردد ميباشد.
تعیین مشخصههای آثار
با توجه به اين كه درج يک عدد در هر سلول ماتريس نميتوانید
تمامي جنبهها و ويژگيهای هر اثیر را كیه بیرای جمیعبنیدی و
نتيجییهگيییری مییاتريس ضییروری اسییت ارايییه نمايیید ،بنییابراين
مشخصات هر اثر در هر خانه ماتريس بهگونهای انتخاب مي شود
كه منتج از تاثير مشخصههای گوناگون اثر بوده و براساس يیک
عملگییر رياضییي مناسییب قابییل تجميییع بییه يییک عییدد باشیید
(البرزیمن .)1335 ،
بهطوركلي در بررسي جداول و ميزان تكرار معيارهیا و هیم چنیين
مطابقت با روشهای ارزيابي در ايران ،سه مشخصه انتخاب شده
شدت ،دامنه و تداوم اثر ،بيشترين تكرار را در برآورد اهميت آثیار
محيط زيستي ،داشتهاند كه اين امر نشان دهنده آن اسیت كیه ايین
معيارها ،جزء معيارهای اصلي و اثرگیذار در بيیان ويژگیي هیا اثیر
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ميباشند (خدابخشي و جعفری .)1333 ،بهعالوه اين سیه مولفیه
مهمترين ويژگيها آثار را به سادهتیرين و بهتیرين شیكل نشیان
ميدهند ).)Peach & Rodriguez, 2011
با توجه به مطالب ياد شده ،در اين تحقيق جهت ارزيابي اثیر هیر
ريزفعاليت بر هر ريزفاكتور محيطي از سه مشخصه شدت ،دامنیه
و تداوم استفاده شده است كه در هر خانه از ماتريس ارزيابي ،هر
يک به صورت اعداد فازی مثلثي نماي داده ميشود.

ارزيییابيهییا مییورد اسییتفاده قییرار مییيگيرنیید (حيییدرزاده و
طاهريون.)1331،

انتخاب معیار مناسب برای کمیسازی مولفهها
در انتخاب معيار مناسب بیرای كمیيسیازی مولفیههیا ،نيیاز بیه
يكسانسازی مفاهيم و بيان مفهوم هريک از مشخصهها خواهید
بود .اين عمل با هدف كاه خطاهای امتيازدهي انجام ميشود.
در ارزيابي محيط زيستي به روش ماتريس ،منظور از شیدت يیک
اثر ،ماهيت حاد بودن آن اثر است كه تاثير آن از خنثي تیا بسیيار
زياد به تفكيک آثار سودمند و مخرب براساس جدول ( ،)1تعريف
شده است .به همين ترتيب منظور از دامنه اثر ،ماهيت بازه مكاني
تاثيرات طرح بوده كیه ايین بیازه در چیارچوب تعیاريف مصیوب
سازمان محيط زيست ،شامل محدودههیای بالفصیل ،مسیتقيم و
غيرمستقيم در نظرگرفته ميشود .در نهايت منظیور از تیداوم اثیر
نيز ،ماهيت بازه زماني آن آثار بوده كه بر اساس چشمانداز طیرح
برای دورههای ساخت و بهرهبرداری لحیا میيشیوند .بیه ايین
منظور ،تداوم اثر بیرای سیه دوره زمیان اجیرای پیروژه (مرحلیه
ساخت) و بازههای ده ساله و بيست سیاله دوره بهیرهبیرداری بیه
ترتيب بهصورت آثار كوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت تعريیف
ميشود.
بهطوركلي براساس شكل ( ،)2اعداد فازی مثلثیي بیهوسیيله سیه
عدد حقيقي كه بهصورت ( )l,m,uبيان ميشوند ،تعريف ميشود
كه  mمحتملترين مقیدار يیک عیدد فیازی اسیت .ايین اعیداد
بهصورت تابع عضويت فازی نشیان داده میيشیوند و شیامل دو
بخ خطي چپ و راست بوده كه در راس ) (m,1به هم متصل
ميشوند (كورهپزان دزفولي .)1330 ،نكته بسيار مهم آن است كه
استفاده از اعداد فازی مثلثي در شرايط كمبود اطالعات باتوجه به
لحا نمودن دامنه عدم قطعيت بسيار سودمند ميباشد .هم چنين
انجام محاسبات رياضي بر روی اين اعداد آسان بیوده و بیهدليیل
همییين قابليییتهییای ارزنییده ،امییروزه در بسییياری از مسییايل
تصییميمگي یریهییای مییديريتي ،بازرگییاني و مییالي ،مقايسییات و

شكل ( :)2نمایش عدد فازی مثلثی
(کوره پزان دزفولی)1331،

با توجه به توضيحات فوق ،بهمنظور كميسازی معيارهیا ،هماننید
روش متداول مورد استفاده در ماتريس ايراني كه اعداد بين  5تیا
 1متغير هستند ،درجه هر يک از مشخصههیا معیادل يیک عیدد
فازی مثلثي در دامنه بازه مذكور در نظر گرفته ميشیود .در ايین
راستا ،توابع عضويت هر يک از مشخصیههیای شیدت ،دامنیه و
تداوم به ترتيب در شكل ( )3نمیاي داده شیده اسیت .براسیاس
شكل برای شدت اثر پنج عدد فازی (از خنثي تا بسيار زياد) ،برای
دامنه اثر بر اساس تاثير تا محدودههای بالفصل تیا غيرمسیتقيم
سه عدد فازی و برای تدوام اثر بسته به دوام اثیر تیا هیر يیک از
دوره های كوتاهمدت تا بلندمدت نيز سه عدد فازی تعريیف شیده
است.
تعیین وزن اهمیت مشخصههای آثار
جهت مشخص نمودن اثر نهايي هريک از ريزفعاليتهای پیروژه
بر فاكتورهای محيط زيستي لحا نمودن وزن اهميت هر يیک از
مشخصههای اثر ضروری ميباشد .جهت تعيين وزنهای میذكور
در اين مطالعه از روش تحليل سلسله مراتبي ( )AHPكه بر پايه
مقايسات زوجي استوار است ،استفاده ميشود (.)Saaty, 1988
در اين روش ،ميبايست ماتريس هیای مقايسیه زوجیي را بیرای
المانهای هر سطح كه سه مشخصه شیدت ،دامنیه و تیداومانید
براساس قضاوت شخص تصميمگيرنده و بهطور جداگانیه تعيیين
نمود .در اين ماتريسهیا هريیک از المیانهیا بیا 𝑗𝑖𝑎نشیان داده
ميشوند كه بيانگر ميزان ارجحيت يا اهميت نسبي معيار iام بیه
معيییار jام مییيباشیید .در روش  AHPفییرض مییيگییردد كییه
= 𝑗𝑖𝑎  ،𝑎1بنابراين در صورتيكه  i=jباشد آنگاه 𝑎𝑖𝑗 =1خواهد
𝑖𝑗
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بود 𝑎𝑖𝑗 .ها كه همان ارجحيتها میيباشیند ،براسیاس پيشینهاد

ساتي براساس جدول ( )2پيشنهاد ميشود.

شكل ( :)3توابع عضویت مربوط به  a.شدت اثر  b.دامنه اثر  c.تداوم اثر (یافتههای نگارندگان)1311 ،

جدول( :)2مقادیر عددی ارجحیت ها در مقایسات
زوجی ()Saaty, 1988

بنابراين در ماتريس  n ،Aگزينه زوجي با هم مقايسیه شیده كیه
بجای هركدام از درايیههیای میاتريس میيتوانید يكیي از اعیداد
 3 ،2 ،1،...،3و يا عكس آنها قرار گيرد (زارع و احمدی ناصری،
.)1331

a1n
a2n

…
…

a11 a12
a21 a22
…

عبارت زبانی برای تعیین ارجحیت
ارجحيت يا اهميت كامل و مطلق
ارجحيت يا اهميت خيلي قوی
ارجحيت يا اهميت قوی
ارجحيت يا اهميت كم
ارجحيت يا اهميت برابر
برای ترجيحات بين عبارت های زباني فوق

مقدار عددی
3
7
1
3
1
2و0و1و3

()1

ann

=A

an1 an2

تعيين مقايسه زوجي گزينهها با استفاده از قضاوت كارشناسیان و
براساس دان و مهارت آنها انجام ميشود ،بهگونهای كه در آن
 nكارشناس ارزيابي خود را از مقايسه گزينه  iو  jام (  ) C̃ijnارايیه
نموده و سپس نظر تجميیعشیده آنهیا بفیرم معادلیه ) (2بيیان
ميشود:
1
n
n
̃ij = ∑1 C̃ij
C
()2
n
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ميانگين هندسي هر سطر از معادله ( )3و وزن نهیايي المیان iام
نيز از معادله ) (4بهدست ميآيد.
()3
()0

for i=1,2,…,n

1⁄
n

) z1 =( ∏nj=1 aij

zi
) (z1 +z2 +…+zn

= wi

تجمیع مشخصههای آثار
اگر سه عیدد فیازی (  ،P2 =)a2 , b2 , c2 ( ،P1 =)a1 , b1 , c1و
( P3 = )a3, b3 , c3را بعنوان اعیداد مربیوط بیه مشخصیههیای
شدت ،دامنیه و تیداوم اثیر يیک ريزفعاليیت پیروژه بیر يكیي از
فاكتورهای محيطزيستي كه توسط كارشناس مربوطه ارايه شیده،
درنظر بگيريم ،اثر تجميع شده مشخصهها يعني  Pبه شكل عیدد
فازی در هیر يیک از خانیههیای میاتريس از رابطیه ( )1حاصیل
ميشود ) .(Peche & Rodriguez, 2009در اين رابطهwi ،ها
از  1تا  3به ترتيب بيانگر وزن مشخصههای شدت ،تداوم و دامنه
ميباشند.
3
3
3
3
) P= ∑1 Pi wi =(∑1 ai wi , ∑1 bi wi , ∑1 ci wi
()1
پییس از آن ،مجمییوع Pهییای مثبییت ( )EI+و منفیي ( )EI-بییه
تفكيک و برای هر سطر و ستون محاسبه شده و جمع جبری كل
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آنها نيز به همان صورت سطری و ستوني از رابطیه ( )1حاصیل
ميشود:
)EI=(EI+)-(EI-
()1
با توجه به اين كه اعداد مثلثي فازی در نهايت ميبايست با اعداد
كالسيک مقايسه شوند ،مجبور به جايگزين كردن عدد فیازی بیا
يک عدد كالسيک هستيم ،ايین عمیل غيرفیازی كیردن ناميیده
ميشود كه متداولترين روش انجام آن ،يافتن مركز سطح مثلی
عدد فازی است .محاسبه عدد غيرفازی شده  Aبرای هر يیک از
 EIهای سطری و ستوني از رابطه ( )7انجام ميشود (كورهپیزان
دزفولي: )1330 ،
( )7

)(a+b+c
3

=A

یافتهها
بر اساس روش كار ياد شده ،ماتريس های ارزيابي بیرای مراحیل
سییاخت و بهییرهبییرداری طییرح در سییه مح یيطزيسییت فيزيك یي،
بيولوژيكي و اجتماعي -اقتصادی ،درمحيط  Excelساخته شید و
هر يک از خانههای اين ماتريسهیا بیا سیه عیدد فیازی مثلثیي
مربوط به هر يک از مشخصههای شدت ،دامنه و تداوم ،تكميیل
گرديد.

شكل ( :)1نحوه تكمیل ماتریسهای ارزیابی با استفاده از ماکرو در محیط ( Excelیافتههای نگارندگان)1311 ،
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بهمنظور تسهيل وارد نمودن دادههای سه مولفهای فازی مربیوط
به هر يک از مشخصههای آثار در هر سلول ،از میاكروی نوشیته
در برنامه استفاده شده است .به گونهای كه برای تكميل هر يیک
از خانهها توسط كارشناسان ،تنها كیافي اسیت معيارهیای كيفیي
تعيين شده در شكل ( ،)3برای هر يک از مشخصههیا ،از منیوی
آبشاری انتخاب شود .بدينترتيب ،مقادير كمي و فازی مربوط بیه
معيارهای كيفي يادشده ،بهصورت خودكار در خانههیای میاتريس
وارد ميشود .شكل ( )0نمونه ای از نحوه تكميل ماتريسها را بیه
روش شرح داده شده ،نشان ميدهد.

بنابراين ،كليه ماتريسها جهت ارزيابي آمیاده و تمیايز بیين آثیار
مخرب و سودمند نيز با عالمتهای مثبت و منفیي نمايیان شیده
است .همانگونه كه پي از اين نيز عنوان شد ،بهمنظیور تعيیين
وزن هر يک از مشخصههای آثیار ،مطیابق شیكل ( ،)1از نتیايج
ماتريسهای مقايسه زوجي كه توسط پنج متخصیص گیردآوری
شده ،و نيیز روابیط ) 2تیا  (4اسیتفاده شیده اسیت .جیدول (،)3
وزنهای محاسبه شده به روش سلسله مراتبي را نشان ميدهد.

شكل ( :)1نتایج ماتریس زوجی مشخصههای اثر و ماتریس تجمیع نظرات (یافتههای نگارندگان)1311 ،
جدول ( :)3وزن هر یک از مشخصههای آثار (یافتههای نگارندگان)1311،
تداوم ()P3

دامنه ()P2

شدت ()P1

مشخصههای آثار()Pi

5/21

5/2

5/11

وزن مشخصهها ()wi

با داشتن مقادير فازی شدت ،دامنه و تداوم در هرخانه میاتريس و
وزن هريک از آنها ،براساس شكل ( ،)1اثیر تجميعیي ايین سیه
مشخصه محاسبه ميشود .همانطور كیه در شیكل ( )1مشیاهده
ميشود ،ماتريس ايجاد شده بیرای سیه محیيطزيسیت فيزيكیي،
بيولییوژيكي و اجتمییاعي -اقتصییادی و در دو مرحلییه سییاخت و
بهرهبرداری ترسيم شده است .در اين ماتريسها ،تنها آثار تجميع

شده سه مشخصه شدت ،دامنه و تداوم كه از ميانگينگيری وزني
آنهییا و از رابطییه ( )1بییهدسییت آمییده ،نشییان داده شییده اسییت.
همچنين ،و از آوردن ماتريس مفصلي كه هر خانه آن با سه عیدد
فازی مشخصهها تكميل شده اسیت ،خیودداری بیه عمیل آمیده
است.
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)-(0,0.6,2.2

کیفیت آب سطحی

صدا

جانوران وگونه های نادر

)-(1.7,3.3,5

)-(0.6,1.6,3.3
)-(0.6,1.6,3.3

)-(0.6,1.6,3.3

)-(0.6,1.1,2.8

)-(0.6,1.1,2.8

)-(0.6,1.6,3.3

)-(0.6,1.6,3.3

)-(1.1,2.8,4.4

)-(0.6,1.6,3.3

)-(0.6,1.6,3.3
)-(0,1.7,3.3

)-(0,1,2.7

)-(1.1,2.2,3.8

)-(0.6,1.1,2.8

)-(0.6,1.1,2.8

)-(1.1,1.7,3.3

)-(1.1,1.7,3.3

)-(0,1,2.7

)-(0.6,1.6,3.3

)-(0.6,1.6,3.3

)-(1.1,2.2,3.8

)-(0.6,1.1,2.8

)-(0.6,1.1,2.8

)-(0.6,1.1,2.8

)-(0.6,1.1,2.8

)-(0.6,1.1,2.8

)-(0.6,1.1,2.8

)-(1.1,1.7,3.3

)-(0.6,1.1,2.8

کیفیت هوا

(یافتههای نگارندگان)1311،

شكل ( :)6ماتریس تجمیع سه مشخصه و مقایسه جمع جبری سطری وستونی اعداد فازی با کالسیک .aدر مرحله ساخت و  .bدر مرحله بهرهبرداری

(2.2,6.5,13.2) (-13.2,-6.5,-2.2) -7.32

-4.17

-4.87

2.78

-0.42

-1.81

)(-3.3,-1.6,-0.6

)(0.6,1.6,3.3

(3.3,6.5,13.2) (-13.2,-6.5,-3.3) -7.68

(3.3,8.8,17.2) (-17.2,-8.8,-3.3) -9.76

(3.3,8.1,14.8) (-14.8,-8.1,-3.3) -8.75

(2.2,6.6,11.6) (-11.6,-6.6,-2.2) -6.81

-6.35

-8.50

-10.90

)(-20,-8.3,-4.4

EI

جمع جبری سطری آثار

EI-

EI+

تردد ماشین
آالت راهسازی

ساختمانی

دپوی نخاله

برداشت شن و ماسه

خاکریزی

خاکبرداری و

انفجار

تخریب ساختمان

انسانی

استخدام نیروی

پاك تراشی

A

F

محیط فیزیکی

محیط بیولوژیکی محیط اجتماعی-اقتصادی جمع جبری ستونی آثار

b.

a.
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بحث و نتیجهگیری
بهطوركلي شيوه ميانگينگيری از اثرات كیه بیهطیور متیداول در
ماتريس ايراني استفاده ميشود ،امكان ايجاد خطاهای قابل توجه
در جمعبندی آثار را بهدليل تعیديل نمیودن آثیار مثبیت و منفیي
شاخص با ساير آثار كوچکتر ،افزاي ميدهد .هیمچنیين تعیداد
آثار و نيز ماهيت مخرب يا سودمند بودن آنها نيز در ايین روش
مورد توجه قرار نميگيرد ،بدين معني كه ممكن اسیت كیه يیک
فعاليت تنها بر يک فاكتور محيطزيسیت تیاثير گیذارد و فعاليیت
ديگری بر تعداد زيیادی از عوامیل آن محیيط میوثر باشید ،ولیي
ميانگين هر دو مساوی باشد كه در نتيجهگيری نهايي ،بين آنها
تفاوتي وجود نخواهد داشت.
بنابراين بررسي آثار سودمند و مخرب بهصورت جمع جبری و نیه
بهصورت ميانگينگيری و نيز تحليل تعداد آنها بر يیک محیيط و
يا ناشي از يک فعاليت ميتواند روش مناسبي در ارزيابيها باشید
(خدابخشي و جعفری.)1333 ،
با توجه به اين كه مبنای تصميمگيری نهايي در اين ماتريسها،
بر اساس مقايسه جمع جبری آثار و نيز تعداد آثار مخرب و
سودمند به دست آمده از دادههای فازی براساس رابطه ( )1و
كالسيک بصورت سطری و ستوني ميباشد ،بنابراين مقايسه
نتايج كالسيک با نتايج غيرفازی شده EIها مطابق رابطه ()7
انجام ميگيرد كه در شكل ( ،)7آورده شده است .مقايسه جمع
جبری و تعداد كل آثار مخرب و سودمند در دو حالت فازی و
كالسيک بهصورت سطری به معنای بررسي آثار كل پروژه بر هر
ريزفاكتور محيطزيستي و بصورت ستوني به معنای بررسي اثر هر
ريزفعاليت بر كل محيطزيست ميباشد .همانطور كه در شكل
( )7مشاهده ميشود ،نتايج به دست آمده از اين دو حالت بواسطه
اضافه شدن دو مشخصه تداوم و دامنه و آن هم بهصورت اعداد
فازی متفاوت است؛ بهگونهای كه در مرحله ساخت اثر كل طرح
بر هر ريزفاكتور محيطي و هر ريزفعاليت بر كل محيطزيست با
استفاده از منطق فازی كمتر از حالت كالسيک بهدست آمده
است و در مرحله بهرهبرداری ،اين نتيجه عكس ميباشد .اين
مساله بهدليل مطلق نبودن اعداد در منطق فازی و ماهيت
متفاوت تداوم و دامنه آثار در اين دو مرحله ،دور از انتظار نيست.
عالوه بر موارد عنوان شده ،بهمنظور بيان معياری برای تعيين آثار
شاخص ،مشخصههای بزرگتر از ميانگين بازه تعريف شیده بیرای
آنها به عنوان آثار شاخص در نظر گرفته ميشوند(خدابخشیي و
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جعفری .)1333 ،با توجه به متغير بودن  Pهای به دست آمیده در
هر سلول ماتريس ،بين  5و  1برای اعداد كالسيک و بیين 5/11
و  0/00برای اعداد فازی ،مشخصههای بزرگتیر از  2/1و 1/30
به ترتيب برای نتايج كالسيک و فازی بیه عنیوان آثیار شیاخص
شناخته ميشوند .اشیكال شیماره ( 7و  )3آثیار شیاخص منفیي و
مثبت را برای مراحیل سیاخت و بهیرهبیرداری نشیان میيدهید.
همانطور كه مشاهده ميشود ،در بررسي اثر كل پیروژه بیر هیر
ريزفاكتور محيطي ،تعداد آثار شاخص منفیي در حالیت كالسیيک
بيشتر از حالت فازی به دست آمده كه اين امر بیه دليیل در نظیر
نگرفتن تداوم كم آثار ،در مرحله ساخت در حالت كالسيک است.
هم چنين ،در بررسي آثار شاخص منفیي در مرحلیه بهیره بیرداری
بهصورت سطری و ستوني ،مشاهده میيشیود كیه بیرای حالیت
كالسيک هيچ اثر منفیي شاخصیي بیه دسیت نيامیده و ايین در
حاليست كه در حالت فازی ،تعداد آثار شاخص به دسیت آمیده در
سطرها و ستونها بيشتر بوده كه ايین نتيجیه ،بیه دليیل لحیا
نمودن مشخصه تداوم اثیر در ايین مرحلیه از طیرح اسیت .ايین
موضوع در مورد آثار مثبت نيز به همين ترتيب ميباشد.
همانگونه كه پي از اين نيز عنوان شد ،در اين تحقيق بهدليیل
اينكه تاثيرگذارترين فعاليتها و فاكتورهای محيطزيستي در هیر
مرحله انتخاب شده بودند ،بنابراين طبيعي است كه اغلیب آنهیا
جییزء آثییار شییاخص شییناخته شییوند .در مرحلییه سییاخت ،تمییامي
فعاليتها و فاكتورهای محيطزيستي كه در حالت فیازی شیاخص
شناخته شدهاند ،در حالت كالسيک نيز شاخص هسیتند .تنهیا در
بررس یي تییاثير طییرح بییر فاكتورهییای مح یيطزيسییت فيزيك یي و
بيولوژيكي در مرحله ساخت ،مقادير آثار شاخص شناخته شیده در
حالت كالسيک بيشتر از حالت فازی بهدست آمده است كیه ايین
موضوع بدليل لحیا نمیودن مشخصیه دامنیه در حالیت فیازی
ميباشد .به عبارت ديگر ،چون تاثير دامنه در محيطهای فيزيكي
و بيولوژيكي كمتر از محيط اجتماعي ميباشید ،بنیابراين طبيعیي
است كه نتايج لحا نمیودن مشخصیه دامنیه در حالیت فیازی،
مقادير كمتری را در مقايسه با در نظر نگرفتن ايین مشخصیه در
حالت كالسيک بهدست دهد.
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شكل( )7مقایسه نتایج حاصل از دادههای فازی و کالسیک (یافتههای نگارندگان)1931،
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شكل ( ) 3مقایسه تعداد اثرات شاخص حاصل از نتایج فازی و کالسیک به تفكیک مثبت و منفی (یافتههای نگارندگان)1931،
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مقايسه تعیداد آثیار شیاخص بیهدسیت آمیده در حالیت فیازی و
كالسيک و در مرحله بهرهبرداری نشان ميدهد كیه تعیداد ايین
اثرات در حالت فازی بيشتر ميباشد .هم چنين در بررسي اثر طرح
بر هر فاكتور محيطزيست و هر ريز فعاليت بر كل محیيطزيسیت
در حالت كالسيک ،تنها آثار مثبت و آن هم با مقادير كمتر نسبت
به حالت فازی به دست آمده است .اين موضوع بیه دليیل لحیا
نمودن مشخصه تداوم در حالت فازی كه بيشتر خود را در مرحلیه
بهرهبرداری نشان ميدهد ،اتفاق افتاده است .در اين مرحلیه ،بیه
طور تقريبي اثر طرح بر كليه فاكتورهای محيط زيست فيزيكي و
بيولوژيكي ،در حالت فازی ،شاخص و منفي ارزيابي شیده و ايین
درحاليست كه در حالت كالسيک هيچ اثر منفیي و شاخصیي بیه
دست نيامده است .شكل ( ،)3ايین موضیوع را بیه خیوبي نشیان
ميدهد.
با توجیه بیه پيچيیدگي ماهيیت آثیار محیيطزيسیتي طیرحهیا و
عدمقطعيت در ارزيابي آنها ،اين تحقيق به ارايه رويكیرد نیويني
برمبنای منطق فازی در ارزيابي آثار بیه روش میاتريس پرداختیه
است .منطق فازی با مدل كردن عدم قطعيیتهیا در پارامترهیا و
تحليلهای چندمعياره در ارزيیابي وضیعيت كيفیي سيسیتمهیای
محيطزيستي ما را به نتايج واقعيتری ميرساند .در اين روش ،بیا
انتخاب و بهكارگيری مشخصههای مختلف آثار و تلفيق مناسیب
آنها و نيز ارايیه آنهیا بیه فیرم اعیداد فیازی ،از بيیان مفیاهيم
بهصورت مطلق و قطعي پرهيز شده است .هیمچنیين ،بیا تعيیين
وزن هريییک از مشخصییههییا  ،امكییان لحییا نمییودن برتییری
تصميمگيرندگان و کینفعیان مختلیف در طیرح وجیود داشیته و
بنابراين سعي ميشود تا حد امكان تصميمگيریهیا و ارزيیابيهیا
مبتني بر واقعيتها و عدمقطعيتهای موجود باشد.
مقايسیه اجمییالي نتیايج حاصییل از دادههیای فییازی و كالسییيک
ماتريس ارزيابي مشخص ميسازد كه درصورت انتخیاب مناسیب
مقادير آستانههای موجود ،نتايج جمع جبری حاصیل از دادههیای
فازی ،با دقت بيشتری در مراحل ساخت و بهرهبیرداری از طیرح
بهدست آمده و تطابق بيشتری با واقعيتهای موجیود در ارزيیابي
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آثار محيطزيستي دارد ،كه اعتمادپذيری بيشتر اين روش را نشان
ميدهد.
پیشنهادها
بررسي نتايج كاربرد منطیق فیازی در ارزيیابيهیای آثیار محیيط
زيستي ،بخوبي توانايي اين روش را در ارزيیابي و تصیميمگيیری
مبتني بر عدم قطعيتها و شرايط موجود نشان ميدهد ،در نتيجه
امكان توسعه كاربرد اين تكنيک در ارزيابيهای محيط زيستي در
قالب پيشنهادهای زير قابل انجام خواهد بود:
 كییاربرد منطییق فییازی در سییاير روشهییای ارزيییابي جهییت
كميسازی ميزان آثار مانند :رویهمگذاری نقشههیا ،شیبكه و
مدلهای هزينه منفعت و ...
 تعيییين و تییدقيق بییازههییای اعییداد فییازی بییر اسییاس نظییرات
متخصصان و كارشناسان مربوطه عالوه بر استفاده از اطالعات
و دادههای موجود
 استفاده از تكنيکهای تحليل چنید معيیاره فیازی نظيیر روش
تحليل سلسله مراتبي فازی در وزندهي معيارها
 كاربرد سیاير تكنيیکهیای منطیق فیازی نظيیر روش قواعید
استنتاج فازی و خوشه بندی فازی در ارزيابي محیيطزيسیتي و
طبقهبندی شدت آثار و مقايسه نتايج با روش به كیار رفتیه در
اين تحقيق
تشكر و قدردانی
بدين وسيله از مديريت بخ محيطزيست شركت مهاب قدس و
مییديركل دفتییر امییور فنییي مشییاوران و پيمانكییاران وزارت راه و
شهرسازی بهخیاطر همكیاری صیميمانه و در اختيیار قیرار دادن
اطالعات وگزارش مطالعات ارزيابي آثیار محیيطزيسیتي بزرگیراه
جنگل گلستان كمال تشكر و قدرداني ميشود.
یادداشتها
1. Fuzzy Analytic Network Process
2. AHP-Electer
3. Analytical Hierarchy Process
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