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Abstract
In this study, flood control projects in the Karun River were
evaluated using bifuzzy and fuzzy multi- criteria group
decision making model. For this purpose, four main criteria of
economic, environmental, social and technical and fifteen subcriteria were used. Then, optimistic and pessimistic scores
were used to rank the projects according to different subcriteria. The results showed that the economic criteria with
fuzzy weight of (0.202, 0.310, 0.452) had the most impact on
the evaluation process, and the technical, environmental and
social criteria were ranked next. The results also showed that
the overall ranking of flood control projects based on bifuzzy
and fuzzy method is different. So that the ranking based on
bifuzzy method as follows: Detention dam, diversion channel,
dredging, dike, beach construction, and groyne. But based on
the fuzzy method, diversion channel and detention dam have
first and second priorities, respectively. So, based on the results
of both methods, it is suggested that Khuzestan Water and
Power Authority, as the proctor of Karun River, put the
construction of detention dam and diversion channel in higher
priority than other flood control projects and provide the
funding needed to carry out these projects.

 طرحهای کنترل سیالب رودخانهی کارون با استفاده از مدل،در این مطالعه
.تصمیمگیری چندمعیاری گروهی بایفازی و فازی مورد ارزیابی قرار گرفتند
 اجتماعی و فنی، زیستمحیطی، چهار معیار اصلی اقتصادی،بدین منظور
 نتایج نشان داد که معیار. زیر معیار مورد استفاده قرار گرفت12 همراه با
) بیشترین تأثیر را در فرآیند۱/2۱2 ،۱/31۱ ،۱/422( اقتصادی با وزن فازی
 زیستمحیطی و اجتماعی به ترتیب در،ارزیابی داشته و معیارهای فنی
 نتایج همچنین نشان داد که رتبهبندی کلی.رتبههای بعدی قرار دارند
طرحهای کنترل سیالب بر اساس روشهای بایفازی و فازی با یکدیگر
 بهطوریکه رتبهبندی کلی طرحهای کنترل سیالب بر.متفاوت میباشند
 کانالهای، احداث سدهای تأخیری:اساس روش بایفازی به شرح زیر است
 اما بر اساس روش. ساحلسازی و آبشکن، سیل بند، الیروبی،انحرافی
 احداث کانالهای انحرافی و سد تأخیری به ترتیب اولویتهای اول و،فازی
 بر اساس نتایج هر دو روش پیشنهاد میشود که، بنابراین.دوم را دارا میباشد
 احداث،سازمان آب و برق خوزستان بهعنوان متولی رودخانهی کارون
سدهای تأخیری و کانالهای انحرافی را در اولویت باالتری نسبت به سایر
روشهای کنترل سیل قرار داده و منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای این
.پروژهها را تأمین نماید
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در پژوهشهای مختلف ،برای سادگی روشهای چندشاخصه را تحت
عنوان روشهای تصمیمگیری چندمعیاری مینامند.

 -0مقدمه
بر اساس تعاریف جهانی ،ازهمگسیختگی جدی بخشی از جامعه که
موجب تلفات و خسارات گستردهی انسانی ،اقتصادی و محیطی شده و
فراتر از توان جامعه برای مقابله با آن باشد ،بالی طبیعی نامیده میشود
( .)Baharlouie et al., 2006در میان بالیای طبیعی گوناگون ،وقوع
سیالبهای شدید در طی دهه گذشته ،بیشترین تلفات و خسارات را
به جامعه بشری وارد نموده و مــوجب تخریب گستردهی مناطق
مسکونی و مــرگ  23هــزار نفر در سـراسـر دنیا شــده است
( .)Yang et al., 2013هرساله سطح وسیعی از کشور ما نیز تحت
تأثیر طغیان آب رودخانهها و سیالب قرارگرفته و درنتیجهی آن
تأسیسات عمرانی ،جادههای ارتباطی و زمینهای کشاورزی تخریب
میگردند ( .)Fazlola and Fouladian, 2017استان خوزستان از
رودخانههای دائمی و بزرگی برخوردار است که از یکسو ،حجم آب
مطمئن و قابلمالحظهای را در استان فراهم نموده و از سوی دیگر،
مخاطراتی نظیر وقوع سیالبهای مخرب و بزرگ را به دنبال دارند
( .)Salahshouri and Vafaei Nezhad, 2012کارون یکی از
بزرگترین و پرآبترین رودخانههای ایران و استان خوزستان میباشد
که رواناب مناطق وسیعی از کشور را جمعآوری نموده و به خلیجفارس
میرساند ( .)Morshedi et al., 2014ساالنه ،سیلهای متعددی در
حوضهی این رودخانه رخداده که هزینههای بسیاری را به مردم شهرها
و روستاها تحمیل مینماید ( .)Foroughifar, 2011ازاینرو ،لزوم
مدیریت سیالبهای رودخانهی کارون ،بهویژه در محدودهی شهر
اهواز ،امری مهم و حیاتی میباشد .مدیریت سیالب شامل طیف
وسیعی از اقداماتی است که برای کاهش اثرات مخرب سیالب بر
اجتماع انسانی ،محیطزیست و اقتصاد یک منطقه انجام میشود .بر
این اساس ،برای ارزیابی اثرهای هر یک از این اقدامات ،باید معیارهای
متنوعی را لحاظ نمود ( .)Noori et al., 2014لذا ،ارزیابی اقدامات
مناسب مدیریت سیالب یک مسألهی تصمیمگیری پیچیده و چندبعدی
بوده و استفاده از مدلهای تصمیمگیری چندمعیاری 1در این زمینه
ضرورت دارد .مدلهای تصمیمگیری چندمعیاری به دو دسته عمده
مدلهای چندهدفه 2و مدلهای چندشاخصه 3تقسیم میشوند.
مدلهای چندهدفه بهمنظور بهینهسازی اهداف کمی با توجه به
محدودیتهای مختلف استفاده میگردند .درحالیکه مدلهای
چندشاخصه بهمنظور انتخاب گزینه برتر ،بر اساس شاخصهای متعدد
کمی و کیفی به کار گرفته میشوند ( .)Asgharpour, 2018برخالف
رویکرد تصمیمگیری چندشاخصه ،در مدلهای بهینهسازی چندهدفه
گزینه تصمیم از ابتدا مشخص نیست و مجموعهای از گزینههای
تصمیم توسط خود مدل تعیین میشوند ( .)Kahraman, 2008معموالً

ازآنجا که هدف از ارزیابی اقدامات مناسب مدیریت سیالب ،انتخاب
بهترین گزینه موجود بر اساس معیارهای کمی و کیفی میباشد،
مطالعات مختلفی از مدلهای چندمعیاری (چندشاخصه) بهمنظور
ارزیابی روشها و راهکارهای کنترل و مدیریت سیالب استفاده شده
که در ادامه به برخی از آنها اشاره میگردد.
)،Hu et al. (2016) ،Zou et al. (2013) ،Chen et al. (2011
) Danumah et al. (2016و Shafiei and Ghanbarzadeh Lak

) (2018از ترکیب روشهای چندمعیاری و سامانهی اطالعات
جغرافیایی برای ارزیابی ریسک وقوع سیل و مکانیابی مناطق مستعد
احداث پخش سیالب استفاده نمودهاند .از سوی دیگر ،در برخی دیگر
از مطالعات ،طرحهای کنترل سیالب با استفاده از روشهای
چندمعیاری مورد ارزیابی قرارگرفته که از آن جمله میتوان به
مطالعهی ) Bana e Costa et al. (2004اشاره نمود که با استفاده از
روش  MACBETHو نظرات کارشناسان زمینههای مختلف،
راهکارهای کنترل سیالب در رودخانه لیورامنتو کشور پرتغال را مورد
بررسی قرار دادند .برای این منظور از سه معیار فنی ،اجتماعی و محیط
زیستی استفاده نمودهاند .همچنینBanihabib and Laghabdoost ،
) Arani (2014از تحلیل سلسلهمراتبی و مدل ارزیابی دادههای
ترکیبی بهمنظور ارزیابی رویکردهای مدیریت سیالب حوزه گرگان رود
استفاده نمودهاند .نتایج رتبهبندی رویکردها نشان داد که بر اساس
روش سلسلهمراتبی ،احداث سدهای مخزنی و بر اساس روش دادههای
ترکیبی ،سیستم هشدار سیل باالترین امتیاز را به خود اختصاص
دادهاند Karamouz and Taheri (2019) .نیز در مطالعهای بهمنظور
ارائه راهکارهای مدیریتی مقابله با مخاطرات سیالب ،ابتدا از نرمافزار
 ،WMSبرای تعیین گستره و عمق آبگرفتگی ناشی از سیالب در
منطقه برانکس شهر نیویورک استفاده نمودند .سپس ضمن معرفی
استراتژیهای کاهشدهنده اثرات مخرب سیالب در منطقه
موردمطالعه ،بهترین استراتژی را با استفاده از روش تحلیل
سلسلهمراتبی و  2معیار درجه کاهش خطر ،زیبایی ،هزینههای ساخت،
هزینههای نگهداری و بهرهبرداری و سطح سازگاری با طبیعت انتخاب
نمودند.
اما باوجود سادگی روشهای چندمعیاری در لحاظ نمودن متغیرهای
کمی و کیفی در مسائلی که بر پایهی داوری افراد تصمیمگیرنده استوار
است ،ابهام موجود در بسیاری از مسائل تصمیمگیری میتواند باعث
داوری نادقیق تصمیمگیرندگان شود .به این دلیل ،استفاده از مدلهای
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کشور مالزی استفاده نمودند .در این مطالعه ،از  4معیار اقتصادی،
اجتماعی ،زیستمحیطی و فنی و  18زیر معیار کمی و کیفی استفاده
شد .وزن معیارهای اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و فنی به ترتیب
 ۱/137 ،۱/323 ،۱/46۱و  ۱/۱2۱به دست آمد .نتایج نشان داد که
احداث سد مخزنی ،ایجاد سیل برها در مسیر آب رودخانه ،احداث سیل
بند و بهبود کانالها به ترتیب دارای اولویتهای اول تا چهارم میباشند.

تصمیمگیری چند معیاری فازی پیشنهاد شده است .این مدلها با ادغام
تئوری مجموعههای فازی و روشهای چندمعیاری بهصورت نظاممند
درآمدهاند ( .)Sánchez-Lozano et al., 2016مطالعات مختلفی ،از
جمله ) ،Yang et al. (2013نیز از روشهای تصمیمگیری چند
معیاری فازی بهمنظور ارزیابی روشهای کنترل سیالب استفاده
کردهاند .این محققین با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی فازی به ارزیابی
اقدامات کاهش ریسک سیل پرداختند .در این مطالعه ،از معیارهای
کاهش احتمال وقوع ریسک سیل ،کاهش ریسک خسارتهای ناشی
از سیل ،کنترلناپذیری و معیار هزینه استفاده گردیده است .نتایج نشان
داد که راهکار افزایش دقت پیشبینی بـارش باران ،دارای باالتـرین
اولــویت در میان راهکارهای مختلف میبـاشـد .همچنین،
) Nikmehr and Zibaei (2015طرحهای کنترل سیالب رودخانهی
کارون را با استفاده از روش تلفیقی تحلیل سلسلهمراتبی فازی و
تاپسیس مورد بررسی قرار دادند .برای ارزیابی این طرحها ،از معیارهای
مختلف و  18زیر معیار جهت ارزیابی استفاده شده است .نتایج مطالعه
نشان داد که معیار اقتصادی بــا وزن  ،۱/426بیشتریــن اهمیت را
دارا است .همچنین ،طرح ساحلسازی باالترین اولویت را در میان
طرحها دارد Azarnivand and Malekian (2016) .نیز ابتدا با
استفاده از روش  ،SWOTراهکارهای کنترل ریسک سیالب در
حوضهی آبریز شمشک را استخراج نموده و سپس با استفاده از روش
اعداد فازی شهودی ،به اولویتبندی این راهکارها مبادرت نمودند .اما
نتایج روش تصمیمگیری چندمعیاری بایفازی 4در مطالعاتی که دارای
معیارهای کیفی نیز هستند ،از دقت باالتری برخوردار است .زیرا در این
روش ،به دلیل ذهنی بودن امتیازها ،برای ارزیابی گزینهها بر اساس
معیارهای کیفی ،دو امتیاز خوشبینانه و بدبینانه در نظر گرفته میشود.
در همین رابطه Taib et al. (2013) ،از روش تصمیمگیری گروهی
بایفازی بهمنظور ارزیابی پروژههای کنترل سیل در ایالت کالنتان

بنابراین با توجه به وجود زیر معیارهای کمی و کیفی متعدد در زمینه
ارزیابی راهکارهای مقابله با مخاطرات سیل ،هدف از انجام مطالعهی
حاضر ،ارزیابی طرحهای کنترل سیالب در رودخانهی کارون و
اولویتبندی آنها با استفاده از روشهای تصمیمگیری گروهی
چندمعیاری بایفازی است.
 -0روش تحقیق
 -0-0منطقهی موردمطالعه

رودخانهی کارون ،با طول  86۱کیلومتر ،طوالنیترین رودخانهی کشور
محسوب میشود .این رودخانه ،از رشتهکوههای زاگرس در غرب ایران
سرچشمه گرفته و با عبور از مناطق کوهستانی ،وارد دشت خوزستان
شده و در شهرستان شوشتر به دوشاخهی گرگر و شطیط تقسیم شده
که در محل بند قیر این دو شاخه مجدداً به هم ملحق میگردند .در
همین منطقه ،رودخانهی دز که یکی از بزرگترین و مهمترین
شاخههای کارون بزرگ است ،به آن میپیوندد .کارون پس از گذر از
شهر اهواز ،در پنج کیلومتری شمال خرمشهر به شاخههای بهمنشیر و
حفار تقسیم و پس از تالقی با رودخانهی مرزی اروندرود وارد
خلیجفارس میگردد .موقعیت رودخانهی کارون در شکل 1
مشخصشده است.

Fig. 1- Location of the Karun River

شکل  -0موقعیت رودخانهی كارون
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آبشکن :9سازههای هدایتکنندهای هستند که تحت زاویهای با جریان
آب (عمود بر جریان آب یا بهصورت مایل با آن) از جدار رودخانه تا
قسمتی از عرض رودخانه امتداد دارند .این دیوارههای عرضی گاهی
بهصورت یک سری متوالی و گاهی بهصورت منفرد ،باعث انحراف آب
از محل کنارهها و هدایت آن به سمت وسط رودخانه میشوند
(.)Khademi and Akbari, 2014

 -0-0روشهای كنترل سیالب در رودخانهی كارون

بهطورکلی ،روشهای کنترل سیالب به دودستهی سازهای و
غیرسازهای تقسیم میشوند .روشهای سازهای ،به کلیهی فعالیتهایی
گفته میشود که با احداث سازههای مهندسی ،سعی در کاهش دبی
اوج سیالب ،افزایش ظرفیت رودخانهها ،جلوگیری از طغیان رودخانهها
و انتقال و هدایت آب اضافی به مناطق دیگر دارد (.)Mokhtari, 2009
اما در روشهای غیر سازهای نحوه برخورد با مسأله سیل و کاهش
خسارات آن بیشتر جنبه نرمافزاری و مدیریتی دارد و برای رفع یا
تسکین اثرات تخریبی سیالب ،سازه فیزیکی احداث نمیشود
( .)Khademi and Akbari, 2014با توجه به شرایط رودخانهی
کارون ،کارشناسان رویکردهای سازهای متفاوتی را برای مدیریت
سیالب در محدودهی این رودخانه پیشنهاد دادهاند که در ادامه مورد
بررسی قرارگرفتهاند.

الیروبی رودخانه :1۱حجم باالی آب و گل و الیی که ساالنه در بستر
رودخانهی کارون در جریان میباشد ،منجر به رسوبگذاری این مواد
و ایجاد جزایر متعدد شده است ( .)Safarian, 2017رسوبگذاری
رودخانهی کارون بعد از سیالب بهار سال  1398منجر به کاهش دبی
عبوری از این رودخانه در مقاطع مختلف آن گردیده که لزوم الیروبی
رودخانه قبل از فصل بارندگی را بیش از پیش مشخص کرده است.

سدهای تأخیری :2بر اساس نظر کارشناسان و بررسیهای انجام شده،
احداث دو سد تأخیری در مقاطع مختلف رودخانهی کارون میتواند از
گزینههای کنترل سیالب رودخانهی کارون باشد.

 -5-0مدل تصمیمگیری گروهی بایفازی برای ارزيابی
طرحهای كنترل سیالب رودخانهی كارون

در این مطالعه ،ابتدا با بررسی مطالعات مختلف در زمینه ارزیابی
روشهای کنترل سیل 12 ،زیر معیار در قالب  4معیار اقتصادی ،فنی،
زیستمحیطی و اجتماعی انتخاب شدند .معیار اقتصادی شامل چهار
زیرمعیار هزینههای عملیاتی پروژه ،هزینهی نگهداری ،خسارات ساالنه
و نرخ بازگشت سرمایه میباشد .معیار اجتماعی نیز از زیرمعیارهای
ایجاد اشتغال ،مقبولیت اجتماعی و ایجاد فعالیتهای تفریحی و
سرگرمی تشکیل شده است .از سوی دیگر ،معیار زیستمحیطی نیز
دارای زیرمعیارهای حفاظت از کیفیت آب ،بهبود وضعیت خاک،
حفاظت از مناظر طبیعی و حفاظت از زیستگاه حیاتوحش میباشد .در
نهایت ،زیر معیار فنی شامل نرخ بازیابی ،11سهولت اجرا ،عمر مفید و
انعطافپذیری است .منظور از نرخ بازیابی ،مدتزمان بازگشت از
وضعیتی که آثار سیالب در آن مشهود است به وضعیت عادی (قبل از
وقوع سیل) میباشد.

عملیات ساحلسازی :6این روش با ساخت و نصب شمعهای بتنی و
جایگذاری دیوار بتنی پشت شمعها ،ضمن ساماندهی رودخانه ،از نظر
کنترل فرسایش و حفاظت دیوارههای ساحلی در دورههای سیالبی که
آب رودخانه از سواحل طبیعی خود بیرون میرود ،نقش عمدهای در
کنترل سیالب داشته و بخش عمدهی زمینهای اطراف رودخانه را از
آبگرفتگی محافظت نماید .نمونههای موفقی از این طرح در ساحل
رودخانهی کارون در محدودهی شهر اهواز و همینطور در اروندرود
انجام شده است (.)Morshed Behbahani, 2014
سیل بند :7محدود نمودن جریان سیالب در عرض معینی از رودخانه
به کمک سازههایی مانند دیوارههای سیل بند انجام میگیرد .این
سازهها از پخش شدن و گسترش سیالب در زمینهای اطراف رودخانه
جلوگیری نموده و آن را در یک مسیر و مجرای مشخص و محدودی
هدایت میکند .استفاده از سیلبند ،برای کنترل سیالب مقاطع رود
گرگر و پاییندست رودخانهی کارون پیشنهاد شده است.

 -1-0تعیین وزن معیارها و زيرمعیارها

برای محاسبهی وزن معیارها و زیرمعیارها از روش سلسلهمراتبی فازی
استفاده شد که شامل مراحل زیر است:

حفر کانالهای انحرافی :8انحراف آب از رودخانهی کارون به اراضی
بایر جناح چپ در حد فاصل بند قیر تا آبادان و سپس انتقال آن توسط
نهر ماله به هور شادگان و همچنین افزایش ظرفیت نهر بحره که در
محدودهی انتهایی شهر اهواز ،آب رودخانه کارون بزرگ را به هور
شادگان منتقل میکند ،بهعنوان گزینههای انحراف سیل در حوضهی
رودخانهی کارون مدنظر میباشد (.)Heidari et al., 2006

ایجاد ساختار سلسلهمراتبی :اولین مرحله در یک مسأله تصمیمگیری،
تعیین ساختار سلسله مراتبی میباشد .در این روش ،هدف ،معیارها،
زیرمعیارها و گزینهها در یک ساختار سلسلهمراتبی شبیه یک درخت
تنظیم میشوند.
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مقایسه زوجی :در این مرحله ،مقایسهی زوجی معیارها و زیرمعیارها با
استفاده از اعداد فازی موجود در مطالعه ) Sevkli et al. (2012صورت
گرفته و ماتریس مقایسهی زوجی فازی برای معیارها و زیرمعیارها
بهصورت رابطه ( )1تشکیل میشود.

که

 a11 a12
a
a 22
D   21


a m1 a m 2

a1m 
a 2m 


a mm 

()1

for i  j

1
a ij

خوشبینانه (درجهی مثبت بودن) و بدبینانه (درجهی منفی بودن) در
نظر گرفتهشده و ماتریس تصمیم متناقض بایفازی 14بر اساس n
گزینه و  mزیرمعیار بهصورت رابطهی ( )3تعریف میشود:


ij

1

()2


ij


ij


ij


ij


ij


ij

m

w

ازآنجا که در این مطالعه هر معیار دارای تعدادی زیرمعیار میباشد،
باید وزن نسبی زیرمعیارها را نیز نسبت به معیار مورد نظر محاسبه
نمود .برای این منظور ،ماتریس مقایسهی زوجی فازی زیرمعیارها بر
اساس معیار مورد نظر تشکیل شده و با استفاده از مقدار ترکیبی فازی،
وزن نسبی هر زیر معیار به دست میآید .درنهایت ،سازگاری وزنهای
بهدستآمده بــا استفاده از روش معرفیشــده در مطالعهی
) Gogus and Boucher (1998مورد بررسی قرار گرفت.

اما در مطالعات چندمعیاری ،از نظرات کارشناسان در زمینههای مختلف
بهمنظور ارزیابی استفاده میشود .ممکن است که سطح اطالعات و
دانش این کارشناسان در رابطه با موضوع مورد بررسی متفاوت میباشد.
بنابراین وزندهی به کارشناسان برای دستیابی به نتایج دقیقتر از
اهمیت باالیی برخوردار میباشد .ازاینرو ،در این مطالعه بهمنظور
تجمیع امتیاز کارشناسان مختلف برای طرحهای کنترل سیل ،برای
هرکدام از کارشناسان یک وزن در نظر گرفته شد و این وزن ،از تلفیق
دو روش تکنیک ارزیــابی وزنی W(eu ) 12ارائه شده توسط

 -1-0امتیازدهی طرحهای كنترل سیالب

) Ölçer and Odabaşi (2005و درجهی شباهت نسبیS(eu ) 16

بر اساس تئوری بایفازی ،برای مجموعهی فازی  ،Mدو عدد
] M (x) : X  [0,1و ] M (x) : X  [0,1تعریف میشود که به
ترتیب درجهی مثبت  12و منفی بودن 13مجموعهی فازی  Mمیباشند.
بـدیـن منظور ،شرط  0  1  M (x)  M (x)  1  نیز
بـرقــرار است کــه در آن  ،یک مقدار منفی بسیار کــوچک است
( .)Zamali et al., 2008بر این اساس ،در این مطالعه ،امتیاز
طرحهای کنترل سیالب برای زیرمعیارهای مختلف به دو صورت

محاسبه شد.
 -0-1-0درجهی شباهت نسبی

با توجه به این موضوع که در این مطالعه ،تصمیمگیری توسط
کارشناسان با زمینههای پژوهشی متفاوت صورت میگیرد ،محاسبهی
درجه شباهت برای آنها ،امری ضروری میباشد.

Table 1- Linguistic variables and thier corresponding fuzzy numbers

جدول  -0متغیرهای كالمی و اعداد فازی مربوط به آنها
Fuzzy number
)(0,0,0.2
)(0.05,0.2,0.35
)(0.2,0.35,0.5
)(0.35,0.5,0.65
)(0.5,0.65,0.8
)(0.65, 0.8,0.95
)(0.8,1,1


ij

کــه )  R  (a , b ,cو )  R  (a , b ,cبــه ترتیب ،امتیاز
خوشبینانه و بدبینانه  iامین گزینه با توجه به  jامین زیرمعیار میباشد.
بنابراین ،هر کارشناس بر اساس زیرمعیارهای مختلف ،به گزینههای
مختلف یک امتیاز خوشبینانه و یک امتیاز بدبینانه اختصاص میدهد
( .)Taib et al., 2015برای این کار ،از متغیرهای کالمی ،عالمت
اختصاری و عدد فازی متناظر موجود در جدول  1استفاده میشود
(.)Wang and Lee, 2009

میباشد .سپس ،با استفاده از رابطه  ،2وزن فازی هر معیار تعریف
میشود (:)Şener and Şener, 2015
m m 
  a ij   a ij  ,i = 1, 2,..., m.
j 1
 i=1 j=1 

(R1j , R 1j ) 

(R 2 j , R 2 j ) 




(R nm , R nm ) 

()3

a ij  1  (1,1,1) for all i=j (i,j=1,2,...,m) and a ji 

att
i





 (R11
, R11
) (R12
, R12
)
  


) (R , R ) (R 22 , R 22
DM   21 21

  


)  (R i1 , R i1 ) (R i2 , R i2

Abbreviation
VP/VL
P/L
MP/ML
M
MG/MH
G/H
VG/VH

Level of importance
Very Poor/Very Low
Poor/Low
Medium Poor/Medium Low
Medium
Medium Good/Medium High
Good/High
Very Good/Very High
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برای  kتصمیمگیرنده ،درجــهی شباهت هـر جفت تصمیمگیرنده
)  (eu ,evبــرای  u, v  1,...., kو  u  vبهوسیلهی معیار شباهت
)  Suv  (R u , R vاندازهگیری میشود .اگر  N  R u  (R ij , R ij )uو
 M  R v  (R ij , R ij )vباشد ،آنگاه معیار شباهت که نشاندهندهی
میزان نزدیک بودن نظرات هر دو کارشناس میباشد ،با استفاده از
رابطهی ( )4به دست میآید:
()4

در آخرین مرحله ،ماتریس امتیاز تجمیعشده فازی با استفاده از رابطهی
( )11محاسبه میگردد:
()11
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ 
R agg  CC(e
1 )  R1  CC(e2 )  R 2  ......  CC(e k )  R k 

که  R̂ iمطابق رابطهی ( )12تعریف میشود:
()12

 n  (x )  2 (x i ) 
Suv (M, N)  1    1 i

2n
 i 1








R   (1  R i )  a ij  (1  cij ) bij  (1  bij ) cij  (1  a ij ) 
R̂ i  i

,
,


2
2
2
2



که:
()2
()6

  (x )  (1   M (x i ))    N (x i )  (1  v N (x i )) 
1 (x i )   M i


2
2

 

)  (x )   N (x i ) 1   M (x i ) 1  vM (x i
2 (x i )  M i


2
2
2

 -5-1-0رتبهبندی نهايی گزينهها

بهمنظور رتبهبندی نهایی گزینهها ،وزن کلی زیرمعیارهای بهدستآمده
از روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی و ماتریس تجمیعشدهی امتیاز
گزینهها وارد برنامه تاپسیس فازی گردید .روش تاپسیس فازی که
توسط ) Chen (2000ارائه شده است ،نزدیکترین گزینه به گزینهی
ایدهآل را ارائه مینماید.

در معادالت ( )2و ( M (xi ) ،)6و )  N (xiبه ترتیب میانگین
امتیازهای خوشبینانه و )   M (xiو )  v N (x iمیانگین امتیازهای بدبینانه
دو کارشناس  Mو  Nمیباشد .اگر مقدار درجهی شباهت
 Suv (M, N)  1باشد ،نشاندهندهی شباهت کامل نظرات دو
کارشناس است .در نهایت ،ماتریس توافق 17بهصورت رابطهی ()7
تشکیل میگردد:
()7

 -8-0اطالعات موردنیاز

در این مطالعه ،بهمنظور جمعآوری اطالعات ،پرسشنامهای شامل دو
بخش تهیه و در اختیار گروه ششنفره از کارشناسان خبره و متخصص
بخشهای مختلف سازمان آب و برق خوزستان قرار داده شد .در بخش
اول پرسشنامه ،ضمن معرفی معیارها ،زیرمعیارها و طرحهای کنترل
سیالب رودخانهی کارون ،از جداول مقایسهی زوجی بهمنظور تعیین
وزن استفاده گردید .در قسمت دوم پرسشنامه ،جداول امتیازدهی
خوشبینانه و بدبینانه برای تعیین امتیاز طرحهای کنترل سیالب بر
اساس زیرمعیارهای کیفی مورد استفاده قرار گرفت .همچنین اطالعات
مربوط به زیرمعیارهای کمی ،از پروژههای مشابه انجام شده توسط
سازمان آب و برق خوزستان جمعآوری گردید.

S1k 
S11 S12
S
S22
S2k 
AM   21




Skk 
Sk1 Sk 2
اگر  Suv  Suv (M, N) ، u  vو اگر  u  vباشد. Suv  1 ،

که
سپس میانگین درجهی شباهت هر کارشناس  euبا کمک رابطهی ()8
محاسبه میشود:
()8

1 k
 Suv
k  1 u,v 1

S(eu ) 

uv

سپس درجهی شباهت نسبی با استفاده از رابطهی ( )9به دست میآید
(:)Wibowo, and Deng, 2013
) S(eu

()9

k

)

u

 S(e

 -5نتايج و تحلیل نتايج

S(e u ) 

 -0-5وزن معیارها و زيرمعیارها

u 1

نتایج وزن معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی طرحهای کنترل سیالب
رودخانهی کارون در جدول  2ارائه شده است .ستون دوم جدول  2وزن
فازی هر یک از معیارهای ارزیابی را نشان میدهد .از نظر کارشناسان،
معیار اقتصادی با وزن فازی ( )۱/2۱2 ،۱/31۱ ،۱/422تأثیرگذارترین
معیار در ارزیابی عملکرد طرحهای کنترل سیالب میباشد .همچنین،
معیار فنی با وزن ( ،)۱/182 ،۱/276 ،۱/4۱1در رتبهی دوم اهمیت قرار
دارد .معیارهای زیستمحیطی و اجتماعی به ترتیب در رتبههای بعدی
اثرگذاری قرار میگیرند .در مطالعات ) Taib et al. (2013و

 -0-1-0تركیب وزن كارشناسان و تجمیع امتیازها

در این مرحله ،با استفاده از فاکتور  ، (0    1) وزن بهدستآمده
از روشهای درجه شباهت نسبی و تکنیک ارزیابی وزنی ،ضریب
اجماع ĈC(eu ) 18با استفاده از رابطهی ( )1۱محاسبه میشود:
()1۱
) ĈC(eu )  W(eu )  (1  )S(eu
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کارون برای هرکدام از زیرمعیارهای کمی شامل هزینهی عملیاتی،
هزینهی نگهداری ،عمر مفید و میزان اشتغال جمعآوری گردید .با توجه
به اینکه اطالعات مربوط به زیرمعیارهای کمی مانند نرخ بازگشت
سرمایه و خسارتهای ساالنه برای تمامی طرحهای کنترل سیالب در
دسترس نبود ،برای بررسی طرحهای کنترل سیالب بر اساس این
زیرمعیارها از نظر کارشناسان استفاده شد .مقادیر زیرمعیارهای کمی در
جدول  3آمده است .این مقادیر بر اساس طرحهای مشابه انجامشده و
یا بر اساس برآورد کارشناسان بهدست آمدهاند .بر این اساس ،میتوان
گفت که هزینههای عملیاتی و نگهداری طرح الیروبی رودخانهی
کارون به ترتیب  6۱۱۱و  14۱میلیارد ریال است که تفاوت زیادی با
سایر طرحها دارد .در میان طرحهای مختلف ،احداث آبشکن به ترتیب
با  61و  4/2میلیارد ریال دارای کمترین هزینه عملیاتی و نگهداری
میباشد .اما در رابطه با زیرمعیارهای عمر مفید و اشتغال ،طرح احداث
سد تأخیری به ترتیب با  2۱سال و اشتغال  22۱نفر -روز بیشترین
میزان اشتغال را ایجاد مینماید .کمترین عمر مفید نیز مربوط به روش
الیروبی میباشد .زیرا هرساله با بارشهای صورت گرفته در باالدست
و شسته شدن رسوبات توسط رودخانه ،این رسوبات در مقاطع مختلف
کارون تهنشین شده و باید الیروبی مجدد انجام گیرد.

) Nikmehr and Zibaei (2015نیز معیار اقتصادی از باالترین وزن
برخوردار بوده است .نسبت سازگاری بر اساس روش پیشنهادی
) Gogus and Boucher (1998برای معیارهای مختلف محاسبه و
در ستون سوم و چهارم جدول  2آمده است .بررسی اعداد این دو ستون
نشان میدهد که تمامی نسبتهای سازگاری محاسبهشده کمتر از ۱/1
بوده و لذا ،مقایسههای زوجی زیرمعیارهای مختلف تمامی معیارها
سازگار میباشند .وزن نسبی زیرمعیارها در ستون ششم جدول  2ارائه
شده است .با بررسی این ستون مشخص میشود که از نظر
تصمیمگیرندگان ،زیر معیار خسارت ساالنه با وزن نسبی (،۱/2۱6
 )۱/244 ،۱/322مهمترین زیرمعیار اقتصادی است .در میان
زیرمعیارهای اجتماعی نیز مقبولیت اجتماعی با وزن (،۱/392 ،۱/274
 )۱/229بیشترین وزن را دارا میباشد .از سوی دیگر ،حفاظت از کیفیت
آب با ( )۱/196 ،۱/3۱3 ،۱/444باالترین اهمیت را در میان
زیرمعیارهای زیستمحیطی دارد .در نهایت از دید کارشناسان ،عمر
مفید با وزن نسبی ( )۱/249 ،۱/4۱2 ،۱/271مهمترین زیر معیار فنی
میباشد .در ستون هفتم جدول  ،2وزن کلی هر زیر معیار مشخصشده
است .وزن کلی هر زیر معیار ،از ضرب فازی وزن معیارها در وزن نسبی
هر زیر معیار به دست میآید .بر این اساس عمر مفید و خسارت ساالنه
به ترتیب با وزن فازی کلی ( )۱/۱46 ،۱/111 ،۱/229و (،۱/229
 )۱/۱49 ،۱/1۱9در بین سایر زیرمعیارها ،بیشترین میزان اهمیت را در
ارزیابی طرحهای کنترل سیالب رودخانهی کارون دارا است .این نتیجه
با نتایج مطالعهی )Banihabib and Laghabdoost Arani (2014
مطابقت دارد.

همانطور که گفته شد ،در این مطالعه ،کارشناسان بر اساس اطالعات
قبلی و دانشی که نسبت به طرحهای کنترل سیالب در اختیار داشتند،
امتیاز هرکدام از طرحها را برای زیر معیارهای کیفی و برخی زیر
معیارهای کمی ،به دو صورت خوشبینانه و بدبینانه مشخص نمودند.
بهعنوان نمونه ،امتیازهای اختصاص دادهشده توسط یکی از کارشناسان
به طرحهای کنترل سیالب رودخانهی کارون در جدول  4آمده است.
با بررسی سطر اول جدول ،مشاهده میشود که بر اساس نظر کارشناس
موردنظر در دو حالت خوشبینانه و بدبینانه ،خسارت ساالنهی احداث

 -0-5تعیین امتیاز روشهای كنترل سیالب رودخانهی كارون

در ایــن مرحله ،ابتدا اطالعات طرحهای کنترل ســیالب رودخانهی

Table 2- The weight of criteria and sub-criteria

جدول  -0وزن معیارها و زيرمعیارها
Overall weight
)(0.034,0.073,0.148
)(0.030,0.066,0.135
)(0.049,0.109,0.229
)(0.028,0.061,0.126
)(0.021,0.046,0.102
)(0.029,0.061,0.134
)(0.025,0.047,0.107
)(0.034,0.078,0.176
)(0.032,0.075,0.171
)(0.021,0.045,0.109
)(0.027,0.059,0.135
)(0.046,0.111,0.229
)(0.024,0.047,0.117
)(0.022,0.047,0.104
)(0.030,0.069,0.151

Local Weight
)(0.169,0.235,0.328
)(0.150,0.214,0.298
)(0.244,0.352,0.506
)(0.142,0.199,0.279
)(0.195,0.301,0.438
)(0.259,0.395,0.574
)(0.108,0.302,0.213
)(0.196,0.303,0.444
)(0.189,0.292,0.432
)(0.125,0.176,0.275
)(0.158,0.229,0.340
)(0.249,0.405,0.571
)(0.130,0.173,0.291
)(0.121,0.171,0.260
)(0.164,0.251,0.378

Sub-criteria
Operation cost
Maintenance cost
Annual Damage
Rate of return
Employment
Social acceptability
Recreation activity
Water quality
Soil impact
Landscapes
Wildlife
Lifetime
Flexibility
Rate of recovery
Simplicity

CRG
0.004

CRM
0.013

Criteria weight
)(0.202,0.310,0.452

Criteria
Economic

0.008

0.000

)(0.111,0.156,0.234

Social

0.036

0.001

)(0.173,0.258,0.396

Environmental

0.002

0.001

)(0.182,0.276,0.401

Technical
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Table 3- Values of quantitative sub-criteria

جدول  -5مقادير زيرمعیارهای كمی
Employment
)(Person-day
250
50
70
50
50
50

Lifetime
)(Year
50
30
50
20
2
15

Maintenance Cost
)(Billion Rials
8
62
12.3
4.2
140
30.8

Flood Control Project

Operation Cost
)(Billion Rials
83
620
176
61
6000
440

Detention dam
Dike
Diversion channel
Groyne
Dredging
Beach construction

Table 4- The score of flood control projects based on qualitative sub-criteria

جدول  -1امتیاز طرحهای كنترل سیالب بر اساس زيرمعیارهای كیفی
Beach
construction
)(L,M
)(MH,M
)(MH,M
)(MH,M
)(L,VL
)(L,VL
)ML,L
)(L,VL
)(L,VL
)(M, ML
)(ML, L

Dredge

Groyne

)(MH,H
)(ML,L
)(H,MH
)(ML,L
)(H,MH
)(L,VL
)(L, L
)(ML, L
)(M,ML
)(ML, L
)(M, ML

)(L,M
)(MH,M
)(MH,M
)(L,VL
)(L,VL
)(L,VL
)(ML,L
)(L,VL
)(L,VL
)(M,ML
)(ML,L

Diversion
channel
)(L,M
)(VH,MH
)(VH, H
)(L,VL
)(L,VL
)(L,VL
)(L,VL
)(M,ML
)(L,VL
)(MH,M
)(ML,L

Dike
)(L,ML
)(H,MH
)(VH, H
)(L,VL
)(L,VL
)(L,VL
)(L,VL
)(M,ML
)(ML, L
)(MH,M
)(M,ML

Detention
dam
)(VL, L
)(MH,M
)(VH, H
)(L,VL
)(L,VL
)(L,VL
)(L,VL
)(ML, L
)(ML, L
)(MH,M
)(L,VL

Sub criteria

Criteria

Annual Damage
Rate of return
Acceptability
Recreation activity
Water quality
Soil Impact
Landscape
Wildlife
Flexibility
Rate of recovery
Simplicity

Economic
Social
Environmental

Technical

Table 5- The weight for experts

طرح سد تأخیری کمتر از سایر طرحهای کنترل سیالب میباشد .بر
اساس معیار ایجاد فعالیتهای تفریحی و سرگرمی ،طرح ساحلسازی
بهترین طرح کنترل سیالب است .همچنین ،بر اساس نظر این
کارشناس ،طرح الیروبی بیشترین تأثیر را بر بهبود کیفیت آب
رودخانهی کارون دارد.

جدول  -1وزن تخصیص داده شده به كارشناسان
) ĈC(eu

) S(eu

) W(eu

Expert

0.198
0.167
0.158
0.159
0.152
0.167

0.166
0.167
0.163
0.169
0.169
0.167

0.208
0.167
0.156
0.156
0.146
0.167

1
2
3
4
5
6

 -5-5تجمیع نظرات كارشناسان

در این مرحله ،بهمنظور تجمیع نظرات کارشناسان مختلف ،با استفاده
از دو روش ارزیابی وزنی و درجهی شباهت نسبی به هرکدام از
کارشناسان یک وزن اختصاص دادهشده که در جدول  2آمده است.
ستون دوم جدول  2نشان میدهد که بر اساس تکنیک ارزیابی وزنی،
بیشترین وزن به مقدار  ۱/2۱8متعلق به کارشناس شمارهی یک
میباشد .این کارشناس که سوابق متعددی درزمینهی طرحهای کنترل
سیالب دارد و مطالعات مختلفی را در این زمینه انجام داده است،
بهعنوان شاخص در نظر گرفته شده و سایر کارشناسان با وی مقایسه
شدند .با بررسی ستون سوم جدول  ،2مالحظه میشود که بر اساس
روش درجهی شباهت نسبی ،کارشناسان دارای وزنهای نسبتاً
مشابهی میباشند .ستون سوم جدول  2نشاندهندهی ضریب اجماع
میان کارشناسان است .برای محاسبه ضریب اجماع   ۱/72 ،در
نظر گرفته شد .بر این اساس بیشترین و کمترین ضریب اجماع به
ترتیب برای کارشناسان شماره  1و  2در نظر گرفته شده است.

 -1-5رتبهبندی نهايی گزينهها بر اساس روش تصمیمگیری
گروهی بایفازی و فازی

در این مرحله ،با استفاده از ضریب اجماع و روابط ( )11و ( ،)12ماتریس
امتیاز تجمیع شدهی فازی به دست آمد .با قرار دادن ماتریس تجمیع
شدهی فازی و وزنهای بهدستآمده از روش تحلیل سلسلهمراتبی
فازی ،رتبهبندی نهایی گزینهها بر اساس مدل تصمیمگیری گروهی
بایفازی تعیین شد .بهمنظور رتبهبندی بر اساس روش فازی نیز فقط
از امتیازهای خوشبینانه استفاده شده است .در شکل  ،2رتبهبندی کلی
طرحهای کنترل سیالب بر اساس روشهای بایفازی و فازی با
یکدیگر مقایسه شده است .نتایج این روش نشان میدهد که احداث
کانال انحرافی باالترین امتیاز را در میان طرحهای کنترل سیالب
داشته و احداث سد تأخیری در رتبه دوم قرار دارد .سیلبند ،آبشکن،
ساحلسازی و الیروبی در رتبههای بعدی قرار میگیرند .اما بر اساس
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) (2015در حوضه رودخانه کارون نیز نشان داد که طرح ساحلسازی
دارای باالترین اولویت بهمنظور کنترل سیالب رودخانه کارون میباشد.
اما نتایج پژوهش حاضر (هر دو روش بایفازی و فازی) نشان داد که
طرح ساحلسازی به دلیل باال بودن هزینههای احداث و نگهداری از
اولویت پایینی نسبت به سایر طرحها برخوردار است.

روش بایفازی ،گزینهی احداث سدهای تأخیری باالترین امتیاز را در
بین طرحهای کنترل سیالب رودخانهی کارون دارا میباشد .احداث
کانال انحرافی در رتبهی دوم و الیروبی ،سیلبند ،ساحلسازی و
آبشکن در رتبههای بعدی قرار میگیرند .با مقایسه نتایج روشهای
بایفازی و فازی مشخص میشود که اولویتهای اول و دوم با یکدیگر
جابهجا شده و در روش فازی ،احداث کانال انحرافی در رتبه اول و سد
تأخیری در رتبه دوم قرار میگیرد .همچنین طرح الیروبی از رتبه سوم
به رتبه ششم رسیده است.

رتبهبندی طرحهای کنترل سیالب رودخانهی کارون با استفاده از روش
بایفازی و بر اساس هرکدام از معیارها نیز در نمودار  3ارائه شده است.
بررسی نمودار نشان میدهد که رتبهبندی طرحها بر اساس هرکدام از
معیارها متفاوت میباشد .بر اساس معیار اقتصادی ،احداث سد تأخیری
و حفر کانالهای انحرافی به ترتیب رتبههای اول و دوم را به خود
اختصاص داده و الیروبی در رتبهی آخر قرار دارد .از نقطهنظر معیار
اجتماعی و زیستمحیطی ،الیروبی بهترین روش کنترل سیالب
رودخانهی کارون میباشد .اما بر اساس معیار فنی ،دو روش احداث سد
تأخیری و حفر کانالهای انحرافی ،به ترتیب باالترین و الیروبی
پایینترین امتیاز را به خود اختصاص دادهاند.

نتایج مطالعات ) Taib et al. (2013در ایالت کالنتان مالزی و
) Banihabib and Laghabdoost Arani (2014در حوضه رودخانه
گرگانرود نشان داد که احداث سد مخزنی بهترین گزینه برای کنترل
سیالب در این حوضهها است .اما بر اساس نظر کارشناسان سازمان
آب و برق خوزستان به دلیل وجود چندین سد مخزنی در باالدست
حوضه ،این گزینه جزو اولویتهای کنترل سیالب حوضه کارون
نمیباشد .از سوی دیگر نتایج مطالعه Nikmehr and Zibaei
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Fig. 2- Overall ranking based on Fuzzy and Bifuzzy methods

شکل  -0رتبهبندی كلی بر اساس روشهای فازی و بایفازی
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Fig. 3- Ranking of projects according to different criteria

شکل  -5رتبهبندی طرحها بر اساس معیارهای مختلف
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Detention dam
Dike
Diversion channel
Groyne
Dredging
Beach construction

شهر تبدیل نموده است .ازاینرو ،الیروبی رودخانه مقبولیت اجتماعی
بیشتری در میان طرحها دارد .همچنین الیروبی رودخانه ،امکان
فعالیتهای ورزشی و تفریحی مانند قایقرانی و ماهیگیری در آن را
افزایش خواهد داد .از سوی دیگر ،احداث سد تأخیری نسبت به سایر
طرحها احساس امنیت بیشتری را به مردم منتقل نموده و مقبولیت
اجتماعی باالتری دارد .همچنین ،میزان اشتغال ایجاد شده در طرح
احداث سد تأخیری ،بیشتر از سایر طرحها است .در مجموع ،بر اساس
نظر کارشناسان ،طرحهای الیروبی و احداث سدهای تأخیری از منظر
معیار اجتماعی بهترین روشهای کنترل سیالب رودخانهی کارون
میباشند .از بُعد زیستمحیطی ،کارشناسان جنبه مثبت الیروبی کارون
را بهبود کیفیت آب و حفظ طبیعت رودخانه میدانند .ازاینرو ،بر اساس
این معیار نیز روش الیروبی بیشترین امتیاز را دارا است .اما از بُعد فنی
نیز این روش نسبت به سایر روشها عمر مفید کمتری داشته و اجرای
آن از لحاظ فنی بسیار سخت و زمانبر میباشد .بنابراین ،از نظر
کارشناسان ،الیروبی به لحاظ فنی امتیاز کمی دارد.

 -1خالصه و جمعبندی
نتایج مطالعه حاضر بیانگر آن است که معیارهای اقتصادی و اجتماعی
به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تأثیرگذاری در ارزیابی عملکرد
طرحهای کنترل سیالب میباشند .دلیل باال بودن وزن معیار اقتصادی
از نظر کارشناسان این است که مهمترین امر در زمینهی اجرای
طرحهای کنترل سیل هزینهها و ریسک بازگشت سرمایهگذاری
صورت گرفته و از همه مهمتر خسارتهای ناشی از بهکارگیری طرح
کنترل سیالب میباشد .همچنین خسارتهای ناشی از بهکارگیری
طرح کنترل سیالب ،بیشترین اهمیت را در میان زیرمعیارهای اقتصادی
دارد .همچنین ،بر اساس نتایج ،در میان زیرمعیارهای ارزیابی ،عمر
مفید و خسارت ساالنه از بیشترین وزن کلی برخوردار میباشند.
همچنین نتایج رتبهبندی طرحهای کنترل سیالب بر اساس روشهای
فازی و بایفازی نشان داد که طرحهای احداث سد تأخیری و کانال
انحرافی از باالترین اولویتها برخوردار میباشند .روش بایفازی،
برخالف روش فازی برای تعیین امتیاز هرکدام از گزینهها برای
زیرمعیارهای کیفی ،از دو نوع امتیاز بدبینانه و خوشبینانه استفاده
میکند .با توجه به ذهنی بودن امتیازها ،استفاده از دو امتیاز خوشبینانه
و بدبینانه به باال بردن دقت امتیاز دادهشده کمک بهسزایی خواهد نمود.
بنابراین نتایج روش بایفازی از دقت باالتری نسبت به روش فازی
برخوردار میباشد .نتایج مدل بایفازی نشان داد که از نظر معیار
اقتصادی ،احداث سد تأخیری و کانال انحرافی با اختالف کمی
بیشترین و الیروبی کمترین امتیاز را در بین طرحهای مختلف کنترل
سیالب دارند .دلیل این نتیجه میتواند تفاوت زیاد هزینهی عملیاتی و
نگهداری الیروبی ،نسبت به سایر طرحها باشد .بهگونهای که
کارشناسان هزینهی عملیاتی طرح الیروبی کامل رودخانهی کارون را
حدود  6۱۱۱میلیارد ریال برآورد میکنند؛ اما با هزینههای کمتر و با
استفاده از روشهای دیگر مانند سد تأخیری و کانالهای انحرافی
میتوان سیالب حوضهی رودخانهی کارون را بهخوبی کنترل نمود .از
سوی دیگر ،بر اساس نظر کارشناسان ،الیروبی رودخانهی کارون
نمیتواند بهاندازهی سایر طرحها خسارتهای ناشی از سیالب را
کاهش دهد .بهطوریکه اگر الیروبی کارون از باالدست اهواز تا
پاییندست خرمشهر با حجمی حدود  22میلیون مترمکعب انجام
میشد ،در زمان سیالب ارتفاع رودخانه تنها در حدود  3۱سانتیمتر
کاهش مییافت .این میزان با توجه به ارتفاع زیاد آب در محدودهی
جاده ساحلی اهواز ،مقدار بسیار کمی میباشد .اما رسوبگذاری بیش
از حد رودخانهی کارون بعد از سیالب بهار  1398که منجر به کاهش
ظرفیت رودخانه برای عبور سیالبهای آینده شده است ،الیروبی این
رودخانه را به مطالبه عمومی مردم ،نمایندگان مجلس و اعضای شورای

اما در پایان پیشنهاد میشود که در مطالعات آینده ،برای باال بردن دقت
نتایج ارزیابی طرحهای کنترل سیالب ،از روشهای تصمیمگیری
چندمعیاری بهمنظور تعیین وزن کارشناسان استفادهشده و زیرمعیارهای
دیگری مانند تلفات جانی مورد انتظار ،میزان مشارکت مردمی ،اثر بر
بهداشت عمومی و میزان محافظت نیز در نظر گرفته شوند .همچنین
بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود که سازمان آب و برق
خوزستان بهعنوان متولی رودخانهی کارون ،احداث سدهای تأخیری و
کانال انحرافی را در اولویت باالتری نسبت به سایر روشهای کنترل
سیالب قرار داده و منابع مالی موردنیاز جهت اجرای این پروژهها را
تأمین نماید.
 -1تشکر و قدردانی
این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی "ارزیابی طرحهای کنترل سیالب
رودخانهی کارون با تأکید بر معیارهای اقتصادی :کاربرد روش
تصمیمگیری چندمعیارهی گروهی بایفازی" میباشد که هزینهی آن
از طرف معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی خوزستان تأمین گردیده است .بدینوسیله از آن معاونت تشکر
و قدردانی میگردد.
پینوشتها
1- Multiple Criteria Decision Making
2- Multiple Objective Decision Making
3- Multiple Attribute Decision Making
4- Bifuzzy
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