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ارزيابي ريسک محيطزيست طرح توسعه راهآهن غرب کشور
به روش تلفيقي تصميمگيري چند معياره و YAPP

سيد علي جوزي* ،1مينا

ابراهيمي2

 1دانشیار گروه محیطزيست ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 2دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد رشته علوم محیطزيست -ارزيابی و آمايش سرزمین ،دانشکده محیطزيست و انرژي،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
(تاريخ دريافت1390/7/3 :؛ تاريخ تصويب)1393/4/30 :

چکيده
ارزيابی ريسک محیطزيست ،فرايند تعیین کمیت وکیفیت ريسک بهوسیله تحلیل خطرات بالقوه در پروژه با در نظر گرفتن حساسیت يا
آسیبپذيري محیط پیرامونی است .هدف اصلی در اين تحقیق ،تعیین معیارها و تخمین ريسک محیطزيستی خطوط ريلی با استفاده از تلفیق
روش تصمیمگیري چند معیاره و روش ارزيابی ريسک اکولوژيکی با تکنیک  YAPPمیباشد .به همین منظور در اين مطالعه ،راهآهن غرب
کشور (مسیر سمنگان -کرمانشاه -خسروي) به طول تقريبی  582کیلومتر به مثابه مطالعه موردي انتخاب شد .نرمافزارهاي مورد استفاده
در اين مطالعه نرمافزار Expert Choiceبه منظور وزندهی به معیارهاي بهدست آمده با استفاده از نظر کارشناسان و با استعانت از
پرسشنامه دلفی و نرمافزار  Arc GIS 9.3جهت تولید نقشههاي احتمال وقوع خطر و شدت اثر می باشد.
پهنهبندي ريسک خطآهن غرب کشور مبین آن است که حدود  80درصد طول مسیر از ريسک با سطح کم و ناچیز برخوردار است ،کمترين
میزان ريسک در کیلومترهاي  153-155مسیر (حوالی شهرستان تويسرکان در استان همدان) و منطقهاي در کیلومتر ( 479شهرستان
سر پل ذهاب در استان کرمانشاه)میباشد .سطح ريسک متوسط در نقاطی حدفاصل کیلومترهاي  47-80مسیر در حوالی شهرستان مالير
در استان همدان و کیلومتر  240-250حد فاصل شهرستانهاي صحنه و هرسین در استان کرمانشاه واقع شده است .مناطقی در
کیلومترهاي  480-485مسیر ،واقع در محدوده شهرستان کرمانشاه در استان کرمانشاه به دلیل استقرار طرح بر روي اراضی با پتانسیل
روانگرايی باال محدوده با ريسک باال شناخته شدند.

کليدواژه ها :ارزيابی ريسک محیطزيستی ،راهآهن ،فرايند تحلیل سلسله مراتبی ،سامانه اطالعات جغرافیايی ،روش  ،YAPPراهآهن
غرب ايران

*نويسنده مسئول:

Email: sajozi@yahoo.com
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سرآغاز
ارزيابی ريسـک فرايند برآورد احتمال وقوع يک رويداد (مطلوب
يا نامطلوب) و میزان تاثیر آن است .رتبهبندي ريسکهاي يک
پروژه با روشهاي مختلف کمی و کیفی قابل انجام است .در
سادهترين حالت و در عین حال متداولترين حالت ،رتبه ريسک
را بر اساس حاصلضرب مقادير شدت در احتمال وقوع بهدست
میآورند (جبل عاملی.)1386 ،
هدف اين تحقیق ،شناخت مخاطرات زيانبار محیطزيستی در
مرحله ساختمانی طرحهاي توسعه خطوط راهآهن ،مکاندار نمودن
آنها و در نهايت ،ارزيابی ريسک محیطزيستی با استفاده از
روش تلفیقی فرايند تحلیل سلسلهمراتبی ) (AHPو روش
ارزيابی ريسک اکولوژکی با استفاده از تکنیک  YAPPاست .در
اين تحقیق ،به مثابه مطالعه موردي راهآهن غرب کشور انتخاب
شد.
در زمینه ارزيابی ريسک مطالعات گوناگونی در سطح جهان و
ايران انجام شده است .به طور نمونه ،در تحقیقی تحت عنوان
ارزيابی ريسک خطآهن پژوهشگران دانشگاه شانگهاي
شاخصهايی مثل وجود برف ،خشکی ،زمینلرزه و عوامل انسانی
را جهت ارزيابی مدنظر قرار دادند .نتیجه اين مطالعه ،حاکی از
تأثیرگذاري غالب عوامل طبیعی نسبت به عوامل انسانی بر روي
سطح ريسک پروژه بوده است ).(Wei & Luxin, 2007
هلــر و همکــارانش در ســال  ،2006بــه تشــريح چگــونگی
کــاربرد روش تصــمیمگیــري چنــد معیــاره در ارزيــابی ريســک
پـروژههـاي طــولی پرداختـهانــد .ايـن محققـان بـراي نمونــه 4
گزينه مسـیريابی بـه منظـور ايجـاد جـاده جهـت حمـل و نقـل
مــواد زاي ـد خطرنــا را در نظــر گرفتنــد .در ايــن مطالعــه بــه
منظــور انتخــاب بهتــرين و مناســبتــرين گزينــه احــدا راه از
روش فراينــد تحلیــل سلســلهمراتبــی اســتفاده شــده اســت
(.)Stephen, 2006

همچنین بکر و شانگ در سال  ،2008روشی با استفاده از روش
فازي و AHPجهت ارزيـابی ريسـک راهآهـن پیشـنهاد دادهانـد.
ايشان به علت عدم وجود قطعیت در بسـیاري از دادههـا و کمـی
نبودن آنها ترکیب روش  FRAو  FAHPبراي برآورد ريسـک
مناسب تشخیص دادند (.)Shuang & Baker, 2008
از ديگر مطالعات انجام شده در اين زمینه میتوان به مقالهاي
تحت عنوان ارزيابی ريسک وعدم قطعیت در پروژههاي
بزرگراهی کشور چین بهوسیله روش AHPاشاره نمود .که پس از
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تعیین گزينههاي ريسک و طراحی ساختار سلسلهمراتبی ،کار
وزندهی عوامل شدت اثر و احتمال وقوع ريسک به روش بردار
ويژه انجامشد (.)Tarek & Amer, 2008
در خصوص مطالعات انجام شده در داخل کشور نیز میتوان به
موارد زير اشاره نمود:
بررسی نقش ارزيابی ريسک حواد غیرمترقبه در مهندسی
طرحهاي حمل و نقل شهري به منظور ارتقاي عملکرد در شرايط
اضطرار که ضمن بررسی ريسکهاي ناشی از حواد غیر مترقبه
بر شبکه حمل و نقل ،ارزش طرحهاي شبکه حمل و نقل مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفته است (گیوهچی.)1385 ،
در مقاله مقايسه تطبیقی ارزيابی مخاطرات محیطزيستی
طرحهاي توسعه مترو در ايران به مقايسه معیارهاي عمده و نحوه
ارزيابی آنها پرداخته است (قیومینیا.)1386 ،
بررسی سابقه استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی ) (AHPدر
ازريابی ريسک نشان میدهد :اين روش به تنهايی يا توأم با
روشهاي ديگر براي ارزيابی ريسک مورد استفاده قرار گرفته
است .در انتخاب روش مناسب بايد توجه داشت که عوامل
مختلفی از جمله میزان دادهها و اطالعات مورد نیاز ،پیچیدگی
فرايند مورد سنجش ،قابلیت دسترسی به اطالعات پايه و
تخصصهاي مورد نیاز ،نقش مهمی ايفا میکنند (منوري،
.)1384
مواد و روشها
مسیر سمنگان -کرمانشاه -خسروي که به نام مسیر راهآهن
غرب کشور نیز شناخته میشود ،به طول تقريبی  582کیلومتر از
ايستگاه شازند در استان مرکزي شروع و پس از عبور از
شهرستان مالير در استان همدان به نحوي که قادر به پوشش
شهرستانهاي تويسرکان و نهاوند باشد ،به استان کرمانشاه وارد
میشود و پس از عبور از شهرستانهاي کنگاور ،صحنه ،هرسین،
کرمانشاه ،اسالمآباد غرب ،گیالنغرب و قصرشیرين به مرز
خسروي میرسد .نقشه ( ،)1مسیر راهآهن غرب را نشان میدهد.
پر جمعیتترين شهر در محدوه مطالعاتی ،شهرستان کرمانشاه در
استان کرمانشاه با 967196نفرجمعیت میباشد(مرکز آمار
ايران .)1385 ،بلندترين نقطه در محدوده مطالعاتی داراي ارتفاع
 2144متر و پستترين نقطه  254متر و ارتفاع متوسط در
محدودة مطالعاتی  1200متر میباشد (مهندسین مشاور سبز
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انديش پايش .)1385 ،در مسیر راهآهن سمنگان -کرمانشاه-
خسروي 25 ،ايستگاه در نظر گرفته شده است که قطعه اول آن
(محور شازند -سمنگان) شامل  12ايستگاه میباشد همچنین،
در قطعه دوم (مسیر سمنگان -کرمانشاه) حدود  10پل تقاطعی
با محورهاي اصلی (راههاي اصلی و اتوبان) و  13پل بزرگ
رودخانهاي و درهاي در مسیر سمنگان -کرمانشاه و  32پل در
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قطعه سوم ،مسیر کرمانشاه -خسروي در نظر گرفته شده است.
در مسیر کرمانشاه -خسروي حدود  91/5کیلومتر مسیر راهآهن
از مناطق کوهستانی عبور مینمايد بنابراين ،احدا  17تونل با
طولی در حدود  16کیلومتر پیشبینی شده است (مهندسین
مشاور سبز انديش پايش.)1385 ،

نقشه ( :)1موقعيت عمومي راه آهن غرب کشور

در مسیر سمنگان -کرمانشاه همچنین  9تونل به طول تقريبی
 8100متر (در محدوده مورد مطالعه حدود  24/1کیلومتر)
پیشبینی شده است.
در اين مطالعه ،ابتدا به جمعآوري اطالعات پايه مرتبط با پروژه
که در برگیرنده ويژگیهاي فنی راهآهن غرب کشور و شناخت
ويژگیهاي محیطزيست تحت تاثیر پروژه میباشد ،پرداخته شد.
سپس مخاطرات احتمالی و عوامل مولد ريسک محیطزيستی از
طريق بررسی فعالیتهاي پروژه و تعیین نقاط حساس از منظر
عوامل اکولوژيکی ،پتانسیلهاي طبیعی منطقه ،تقاطعها ،جمعیت
تحت تأثیر و ...شناسايی شدند .به موازات اين مطالعات نسبت به
تعیین عمق و محدوده ريسک محیطزيستی با توجه به عوارض
طبیعی و انسانساخت (آبراههها ،خطوط تراز ،راههاي ارتباطی و
 ،)...اقدام شد .تولید نقشههاي پايه با استفاده از نرمافزار Arc
 GIS 9.3در مقیاس  1: 250000تحت قالب سیستم
مختصات UTMصورت گرفت.

جهت ارزيابی ريسک اکولوژيکی از روش  YAPPاستفـاده شـد.
لوژين و وي در سال  2007از اين روش نخستین بار در تعیین
مسیر بهینه بزرگراهها با تاکید بر مالحظات اکولوژيکی
استفادهکردند ( .)Sarkis & Talluri, 2004اين محققان
بدينصورت نتیجه گرفتند که صدمات محیطزيستی ناشی از
احدا جادههاي داراي همبستگی مثبتی با طول آن میباشد.
ايشان ابتدا زمین مورد نظر جهت ايجاد پروژههاي در دست اجرا
را طبقهبندي نمودند و روشی بر مبناي امتیازدهی ايجاد کردند.
بدينصورت که امتیاز مربوط به صدمات اکولوژيکی هر بخش را
در طول مسیر تحت بررسی ضرب کردند ( .)Wun, 2004در
اين پژوهش نیز از روش اصالح شده  ،YAPPبراي رتبهبندي
ريسکهاي اکولوژيکی مسیر راهآهن غرب کشور استفاده شد.
بدين منظور در گام نخست با استفاده از دادههاي مربوط به هر
يک از قطعات و نظر کارشناسان در اين زمینه ،کار رتبهبندي
زيستگاههاي موجود در امتداد هر يک از قطعات سه گانه
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مسیرصورت گرفت و درجه اهمیت هر يک از زيستگاهها
مشخص شد .در نمرهدهی اين روش ،از بازه عددي  1تا 10
استفاده شد .عدد  10به زيستگاهی تعلق گرفت که داراي
باالترين درجه اهمیت بود .همچنین در نمره دهی زيستگاهها با
توجه به ارزش نسبی هر يک از طريق مراجعه به آراي منتج از
روش دلفی کار اولويتبندي انجام شد .در اين پژوهش ،معرفی و
انتخاب معیارهاي مؤثر با استفاده از روش دلفی انجام گرفت .اين
مهم ،از طريق طرحريزي پرسشنامه انجام شد .کار تنظیم پرسشنامهها
توسط تیم اجرايی و با در نظر گرفتن مطالعات گذشتهنگر،
مشاهدات و اندازهگیريهاي انجام شده درسطح حوضه مورد
مطالعه و محدوديتهاي معرفی شده انجام پذيرفت .در تکمیل
پرسشنامهها ،گروهی از کارشناسان و متخصصان رشتههاي
محیطزيست ،زمینشناسی و مورفولوژي ،مهندسی سازه و
گرايشهاي مختلف زيستشناسی مشارکت داشتند .جامعه آماري
بر پايه رابطه «کوکران» 30 ،نفر تعیین شد .اين عدد با احتساب
ضريب اطمینان  90و خطاي  3درصد ،از رابطه ( )1محاسبه
شد:
رابطه (:)1
2 2
(1/90)2 (0/227)2
=

= 29/95
(0/03)2

ts

=n

d2

در اين رابطه:
 = tضريب اطمینان  = d ،خطاي مطالعه بر حسب درصد ،
 = s2واريانس
پس از تکمیل پرسشنامههاي سري اول با رعايت اصل تصادفی
بودن ،کار تکمیل مجدد پرسشنامهها توسط گروه دلفی انجام
پذيرفت .پس از تکمیل پرسشنامهها ،کار تجزيه و تحلیل آنها با
استفاده از نرمافزار  EXCELانجام شد.
در ادامه اجراي روش  YAPPدر گام دوم درجه اهمیت
معیارهاي حاصل شده از مرحله اول ،در طول هر يک از
زيستگاهها ضرب شد (رابطه  .)2به هريک از ضرايب حاصله در
اين قسمت اهمیت نسبی اکولوژيکی براي هر زيستگاه گفته
میشود و جمعکل اين مقادير شاخص آثار اکولوژيکی براي هر
مسیر را مشخص میسازد.
) ERI i  ( HIVi )  ( LCH i
رابطه (:)2
 :ERIiاهمیت نسبی اکولوژيکی
 :HIViاهمیت نسبی هر زيستگاه
 :LCHiطول هر زيستگاه در مسیر

هر چه مقدار شاخص آثار اکولوژيکی براي مسیر کمتر باشد ،از
نقطه نظر ارزيابی اکولوژيکی آن مسیر ترجیح داده میشود.
به منظور ارزيابی ريسک محیطزيستی راهآهن غرب کشور موارد
زير براي هر يک از قطعات مفروض است:
الف) امکان آسیب رساندن به خطوط ريلی از سوي مردم محلی
به صورت عمدي يا غیرعمد ،با افزايش تراکم جمعیت باال
میرود.
ب) فعالیتهاي کشاورزي در طول مسیر احتمال وقوع ريسک را
افزايش میدهد.
ج) هر چه طول مسیر بیشتر شده و نقاط عطف يا شکست در
طول خطآهن بیشتر باشد ،امکان بروز سوانح باالتر خواهد
رفت.
د) هر چه از نقطهنظر زمینشناسی با اراضی هموارتري روبهرو
باشیم ،احتمال بروز سوانح کاهش خواهديافت.
با توجه به چهار ويژگی مطرح شده ،شاخصهاي زير براي
محاسبه ريسک بروز سوانح در نظر گرفتهشد.
CRAn  LRn  WRPn  TRn
رابطه (:)3
بهطوريکه :
 :LRnريسک مربوط به طول خطآهن و زمین مورد استفاده
براي ساخت قطعه n
 :WRPnريسک مربوط به تراکم جمعیت و تعداد نقاط
سکونتگاهی موجود در قطعه n
 :TRnريسک مربوط به وضعیت زمینشناسی منطقه و نقاط
شکست در قطعه n
 LRnاز رابطه ( )4محاسبه میشود .بهطوريکه Ln ،طول قطعه
 LL ،nطول بلندترين قطعه مسیر و  LAnطول آن قسمت از
مسیر است که از زمینهاي کشاورزي عبور میکند.
  Ln  LAn  
  L 1 
Ln  
L 

LRn   


2




رابطه(:)4

 WRPnنیز از طريق رابطه ( )5محاسبه میشود .بهطوري که،
 RPnريسک مربوط به تراکم جمعیت در قطعه  nو RPH
باالترين میزان ريسک جمعیت بین هر سه قطعه است.
RPn
WRPn 
رابطه(:)5
RPH
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 RPnريسک مربوط به تراکم جمعیت از رابطه ( )6بهدست
میآيد که در آن  PDnتراکم جمعیت در قطعه  nو  NTnتعداد
مناطق سکونتگاهی در هر قطعه میباشد:
رابطه(:)6
RPn  PDn  NTn
 TRnنیز از رابطه ( )7بهدست آمد .به گونهاي که  Thبیشترين
میزان ريسک مربوط به وضعیت زمینشناسی و مناطق شکست
بین قطعات را نشان میدهد:
رابطه(:)7

Tn
Th

TRn 

در رابطه ( Tn ،)7از رابطه ( )8محاسبه شد .بهطوري کهtn ،

براي هر قطعه به اين صورت محاسبه میشود که زمین صاف يا
تقريباً صاف =  ،1تقريباً ناهموار =  2و کامالً ناهموار =  3خواهد
بود ،IPn .تعداد نقاط شکست در طول مسیر  nمیباشد.
رابطه(:)8
Tn  t n  IPn
بهطورکلی ،شاخص ارزيابی ريسک فرض میکند که زمین و
طول مسیر مورد نظر داراي ارزشی برابر با تراکم جمعیت،
وضعیت زمین شناسی و نقاط شکست دارد .با توجه به روابط باال،
بیشترين میزان براي هر شاخص با توجه به وضعیت قطعات قطعاً
عدد  1خواهد بود (.)Shuang & Baker, 2008
با توجه به تفاوت درمیزان تأثیرگذاري معیارهاي مؤثر ،بهمنظور
رتبهبندي معیارها نسبت به هم و تعیین وزن نهايی آنها در
برآورد سطح ريسک پروژه ،از فرايند تحلیل سلسلهمراتبی
) (AHPاستفاده شد .فرايند تحلیل سلسلهمراتبی ،از جامعترين
سامانههاي طراحی شده براي تصمیمگیري با معیارهاي چندگانه
است که در دو مرحله صورت میگیرد )1 :مرحله طراحی که
شامل ترسیم ساختار سلسلهمراتبی است و  )2مرحله ارزيابی
است که شامل مقايسه زوجی بین معیارهاست )3 .بهمنظور
تعیین میزان اهمیت و تأثیر هر يک از زيرشاخصهاي اين دو
مؤلفه ،زيرشاخصها بهصورت دو به دو مورد مقايسه قرارگرفته و
بر اين اساس ارجحیت هر يک بر ديگري تعیین شد .اين فرايند،
با اعمال مقیاس ارجحیت که به صورت عددي است انجامشد.
مقیاس ارجحیت استاندارد که در فرايند  AHPمورد استفاده قرار
میگیرد ،بازهاي از  1تا  9است که عبارت از ( :برابري اهمیت دو
عنصر ،عدد  1تا مرجح بودن صد در صد يک عنصر نسبت به
ديگري عدد  )9میباشد .براي اهمیتی ما بین اين مقادير نیز
بیشتر از اعداد  1تا  5استفاده میشود .در ماتريس مقايسهي
زوجی ،عدد" "nنشاندهنده اهمیت عنصر Aنسبت به عنصر  Bو
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عدد " "1/nنیز گوياي اهمیت عنصر  Bنسبت به  Aمیباشد.
بنابراين ،اگر اهمیت يک عامل در مقابل ديگري مشخص باشد،
عکس اين رابطه نیز قابل تشخیص خواهد بود ( & Tarek
.)Amer, 2008

در اين مطالعه ،ساختار سلسلهمراتبی و مقايسههاي زوجی براي
دو مولفه احتمال وقوع و شدت اثر بهطور جداگانه انجام و وزن
نهايی عوامل ريسک تعیین شد (اشکال  1و .) 2پس از طراحی
ساختارهاي سلسله مراتبی ،تمام معیارهاي تعیین شده براي هر
مولفه بهصورت زوجی مقايسه و وزن زير معیارها نسبت به
يکديگر مشخص شدند .سپس ،وزن معیارها نیز نسبت به هدف
تعیین شد .در يک فرايند تحلیل سلسله مراتبی ،وزن نهايی هر
گزينه از مجموع حاصلضرب اهمیت معیارها در وزن گزينهها
بهدست میآيد (قدسی پور .)1385 ،در اين تحقیق ،در مراحل
تشکیل ساختار سلسلهمراتبی ،تعیین وزن معیارها و تجزيه و
تحلیل ناسازگاري از روش بردارويژه و نرمافزار Expert Choice
بهره گرفته شد.
ضريب ناسازگاري) )6( (I.Rدر روش  AHPبر مبناي ماتريس
بردار ويژه محاسبه شد اين ضريب بايد کوچکتر از  0/1باشد،
در غیر اين صورت ماتريس ناسازگار شناخته شده و بايد مقايسات
زوجی تکرار شود (.)Tarek & Amer, 2008
در اين تحقیق ،اين ضريب از رابطه ( )9تعیین شد:
رابطه (:)9

=CR

در اين مطالعه ،نرخ ناسازگاري بهدست آمده برابر صفر است که
نشان میدهد ارزش قضاوتها سازگار میباشد .شکل ( ،)1فرآيند
نمرهدهی و تعیین نرخ ناسازگاري را در نرمافزار Expert
 ،Choiceنشان میدهد.
پس از مشخص شدن وزن معیارها ،نسبت به تولید اليههاي
اطالعاتی (شبکه راهها و مراکز جمعیتی ،روانگرايی ،لرزهخیزي،
فعالیتهاي حساس و خطرزا ،حساسیت اکولوژيک و  )...در
محیط نرمافزار  Arc GIS 9.3اقدام شد .با بهرهگیري از توابع
مربوطه ،عملیات طبقهبندي مجدد 7براي اليههاي مذکور در
بازه  1تا  5انجام شد .الزم به ذکر است که از تلفیق اليههاي
اطالعاتی مربوط به زير شاخصها (زير معیارها) و با لحاظ کردن
وزن هر اليه ،نقشه معیارهاي اصلی مؤلفه احتمال وقوع خطر و
مؤلفه شدت اثر بهدست آمد .در ادامه ،اليههاي معیارهاي اصلی
با يکديگر تلفیق و نقشه نهايی احتمال وقوع خطر و شدت اثر

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،5شماره  ،9بهار و تابستان 1393

92

حاصل شد .با تلفیق اين دو اليه (احتمال وقوع خطر و شدت اثر)،
نقشه سطوح ريسک محیطزيستی براي قطعات مسیر بهدست

آمد .جهت ارزيابی اليههاي رقومی از روش رويهمگذاري وزنی
( )Weighted Overlayاستفاده شد.

شکل( :)1جدول مقایسه زوجي عوامل در نرمافزار EC
تعيين وزن عوامل مؤثر در برآورد احتمال وقوع مخاطرات محيط زیستي خط راهآهن

سطح فعاليت منطقه

فعاليت موثرپروژه بر

پتانسيل طبيعي منطقه

فاکتورهاي ایمني -بهداشتي

محيطزیست منطقه

مراکز جمعیتی

خطوط ارتباطی

بوته کنی و قطع اشجار

نشست زمین
لرزه خیزي

قطع محل گذار حیوانات
سیل خیري

فعالیتهاي
حساس و خطر زا
کاربري اراضی

آلودگی صوتی

آلودگی هوا

روانگرايی

تصادفات
سقوط کارکنان
ذرات و گرد وغبار
تراز فشار صوت

ريزش و لغزش

شکل ( :)2ساختار سلسله مراتبي جهت تعيين وزن معيارهاي احتمال وقوع مخاطرات محيطزیستي در
مطالعه خط راهآهن غرب

تعيين وزن عوامل مؤثر در برآورد شدت اثر مخاطرات محيط زیستي خط راه آهن غرب

تراکم جمعیت
مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان
رويشگاه ها و زيستگاه هاي ويژه
رودخانههاي با اهمیت اکولوژيک

حساسیت اکولوژيک
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شکل( :)3ساختار سلسله مراتبي جهت تعيين وزن معيارهاي شدت اثر مخاطرات محيط زیست در
مطالعه خط راهآهن غرب

بهمنظور رويهمگذاري نقشهها ،کلیه دادهها بايد در يک دامنه قرار
گیرند (مثالً از  0تا  )1و داراي واحد اندازهگیري مشتر باشند تا
به درستی ادغام شده و نتیجه درستی حاصل شود .جهت اين کار
که نرمالسازي يا بیمقیاس سازي نامیده میشود ،از روش فازي
استفاده شد .بدينترتیب ،ابتدا تابع رياضی کلیه معیارها تهیه و
سپس با اعمال تابع روي دادهها ،به اعداد  0تا  1تبديل شد .پس
از فازي کردن دادههاي نقشههاي معیار با بهرهگیري از روش
ترکیب خطی وزندار ( )WLCنقشههاي نهايی ارزيابی ريسک
قطعات خطآهن غرب بهدست آمد .در انتها ،بهمنظور تعیین میزان
پايداري نتايج ارايه شده ،آنالیز تحلیل حساسیت انجام شد .تحلیل
حساسیت ،فرآيندي است که طی آن به تعیین آثار تغییرات
بهوجود آمده در وروديها (دادههاي جغرافیايی و الويتهاي
تصمیمگیران) بر خروجیها (رتبهبندي گزينهها) میپردازد .اگر
تغییرات نتوانند بهصورت معنادار و قابل توجه بر روي خروجی ها
اثر بگذارند ،آن زمان گفته میشود که رتبهبندي موردنظر داراي
روايی است (.)Tarek & Amer, 2008
یافتهها
نتايج حاصل از بررسی محیطزيست عرصه مورد مطالعه ،حاکی از
آن است که کلیه منابع اراضی منطقه از نظر شکل ظاهري و
فیزيوگرافی در  3تیپ فرعی کوهها ،تپهها و تراسهاي فوقانی
قرار دارند .جنس گیاهی غالب مراتع مسیر راهآهن از جنس
گون) (Astragalus sp.میباشد که از لحاظ طبقهبندي اتحاديه
جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی در زمره جنسهاي
گیاهی با ريسک کم محسوب میشوند .وجود گونههاي
ارزشمندي مانند آگاماي دم تیغ لري و ال پشت مهمیزدار بر
اهمیت جلوگیري از تخريب زيستگاههاي اين جانوران تأکید دارد.
نسل اين دو گونه در جهان در معرض خطر انقراض قرار داشته و
 9CITESنسبت به حفاظت از آنها تأکید دارد .زيستگاههاي
موجود در مسیر بر اساس طبقات شیب به سه دسته زيستگاههاي
دشتی ،تپه ماهوري و کوهستانی طبقهبندي میشوند .گونههاي
جانوري شاخص در زيستگاه دشتی شامل پستاندارانی مانند :آهو،
گرگ ،شغال ،گربه جنگلی ،گربه وحشی و جربیل ايرانی است .از
جمله زيستگاههاي کوهستانی نیز که در ارتفاعات صخرهاي

محدوده مطالعاتی واقع شده ،منطقه حفاظت شده لشگردر است.
راهآهن غرب کشور (مسیر سمنگان -کرمانشاه -خسروي) از
حاشیه جنوبی اين منطقه حفاظت شده عبور مینمايد .منطقه
حفاظت شده لشگردر واقع در استان همدان در مجاورت
شهرستان مالير قرار دارد .اين منطقه از نظر موقعیت جغرافیايی
در شرق و جنوبشرقی شهرستان مالير واقع شده است .وسعت
اين منطقه با توجه به حدود جغرافیايی آن  160/82کیلومتر
مربع میباشد .در منطقه حفاظت شده لشگردر 3 ،منطقه امن با
وسعت تقريبی  2300هکتار ايجاد شده که در منطقه امن در
شمال غرب واقع است و ارتفاعات شیر و پلنگ ،کوه سرده ،کله
قندي و ايستگاه شکارچی را در برمیگیرد و از زيستگاههاي
عمده کل و بز محسوب میشود .يک منطقه ديگر در قسمت
مرکزي و جنوبی منطقه واقع شده است که شامل ارتفاعات
هلرسلون و کوه آهنگران میباشد و از زيستگاههاي مهم گونه
قوچ و میش ارمنی محسوب میشود .در طول مسیر کاربريهاي
مختلفی وجود دارد که براساس شکل ( ،)4بیشترين طول مسیر
از اراضی با کاربري کشاورزي ديم عبور مینمايد .از گسلهاي
موجود در مسیر ،میتوان به گسل معروف زاگرس در جنوب
باختري دشت صحنه اشاره کرد که به نام گسل صحنه خوانده
شده است و از فاصله حدود  3کیلومتري شمال خاوري صحنه
عبور میکند .روانگرايی پديدهاي است که به طورکلی ،در مناطق
شیبدار ماسهاي داراي مصالحی با دانهبندي متوسط در مجاورت
آب زيرزمینی باال و بیشتر هنگام بروز زلزله به وقوع میپیوندد.
قابلیت روانگرايی و لرزهخیزي در طول مسیر راهآهن در محدوده
طرح در جدول ( ،)1مشخصشده است.
فعالیتهاي حساس و خطرزا شامل :عملیات مربوط به احدا و
بهرهبرداري از خطوط انتقال نفت ،گاز ،خطوط انتقال برق فشار
قوي و ساير فعالیتهايی که به دلیل ماهیت فعالیت داراي اثر
همافزايی  10با سامانه حمل و نقل ريلی میباشند .در طول
مسیر (بزرگراه ،آزاد راه ،راههاي آسفالته در جه  ،1درجه  2و
درجه  )3در مقايسه با ساير کاربريها پس از مراکز جمعیتی،
بیشترين میزان مجاورتها را به خود اختصاص دادهاند .بیشترين
درصد تخريب اراضی ناشی از فعالیتهاي طرح مربوط به اراضی
با کاربري کشاورزي ديم به ترتیب معادل با  225و 333هکتار
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و تعداد تقاطعات مسیر راهآهن با رودخانههاي دايمی  32مورد
میباشد .بنابراين ،در محدودههاي تقاطع خط راهآهن با مسیلها

و رودخانههاي دايمی احتمال بروز خطر در زمان طغیان و بروز
سیل وجود دارد.

جدول ( :)1پتانسيل روانگرایي و لرزهخيزي در مسير راهآهن غرب کشور
شهرستانهاي موجود
در مسير راه آهن

پتانسيل لرزهخيزي
زیاد

متوسط

کم

شازند



ارا



متوسط

زیاد









تويسرکان
کنگاور



صحنه



کم




مالير
نهاوند

پتانسيل روانگرایي




کرمانشاه



اسالمآباد غرب





گیالن غرب





قصرشیرين





الزم به ذکر است که در محل تقاطع آبهاي سطحی با راهآهن،
اقدامهايی مانند احدا پل صورت خواهد گرفت .بین عملیات
متنوعی که در فاز ساختمانی اين پروژه انجام میپذيرد ،عملیات
خاکی و فعالیت ماشینآالت سنگین و تجهیزات راهسازي جهت
پیادهسازي مسیر و احدا تونلها ،بیشترين میزان نشر آلودگی را
به خود اختصاص میدهند که به طور عمده شامل :غبار و
آئروسلهاي منتشره ،آاليندههاي گازي ناشی از احتراق
سوختهاي فسیلی مانند ،NOX, SOX :هیدروکربنهاي
نسوخته ،دوده و مونوکسیدکربن بوده و پتانسیل اثرگذاري بر
کیفیت هوا در مناطق مجاور و امکان انتشار در محدوده وسیعتر
را دارند .با توجه به اين که ويژگی آثار مذکور؛ مقطعی (مربوط به
فاز ساختمانی) ،برگشتپذير و غیرقابل اجتناب بوده است و با
بازههاي زمانی مختلف در تمام طول مسیر پديدار میشوند ،در
تحلیلهاي بهعمل آمده امتیاز اين فاکتور و فاکتور آلودگی صوتی
که از موارد و آثار بديهی در فاز ساختمانی کلیه طرحهاي عمرانی
میباشد ،با توجه به کوهستانی بودن منطقه و نیاز به انفجار
جهت احدا تونل و غیره ،وجود مراکز مسکونی در نزديکی
محل اجراي طرح ،احتمال بروز مخاطرات محتمل است .براين
اساس ،در تمام طول مسیر راهآهن امتیاز اين فاکتورها بطور



متوسط ( )3درنظر گرفته شد .آثار مخرب و سوء فعالیتهاي
ساختمانی پروژه بر پوشش گیاهی منطقه بیشتر مربوط به
عملیات زيرسازي محور راهآهن و عملیات ساخت و ساز ابنیهها و
ايستگاههاي موجود در مسیر میباشد .با توجه به اين نکته که
مراتع منطقه مطالعاتی ،به دلیل بهرهبرداري بیش از ظرفیت،
مورد تخريب قرار گرفته و از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند،
پتانسیل آسیبپذيري در اين محدودهها اند میباشد.
کشاورزی دیم

14.0

کشاورزی آبی
جنگل

2.0
0.3
0.9

36.0

مرتع
اراضی صخره ای فاقد پوشش

15.6

اراضی بایر

4.9

اراضی شور
اراضی دیم پراکنده

26.3

شکل( :)4نمودار وضعيت کاربريهاي طبقهبندي شده
در مسير راه آهن
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در طول (قطعه) اول حدود  1کیلومتر آن پوشیده از جنگلهاي
کوهستانی است .ضمن آن که  38درصد از طول اين مسیر
(حدود  20کیلومتر) شامل مراتع است .مناطق مسکونی،
زمینهاي کشاورزي و بیابانها به ترتیب  19 ،22و  30کیلومتر
از اين مسیر را به خود اختصاص دادهاند .قطعه دوم شامل 60
کیلومتر مرتع 40 ،کیلومتر زمینهاي کشاورزي ( )20%و 53
کیلومتر اراضی بیابانی میباشد .در حالی که ،جنگلهاي
کوهستانی  4کیلومتر آن را تشکیل میدهد .مابقی قطعه دوم را
مناطق مسکونی شامل میشود .قطعه سوم به طور تقريب ،داراي
 64کیلومتر ( )59%جنگل کوهستانی است و به ترتیب 34 ،20

و  9کیلومتر از اين مسیر شامل :مرتع ،زمین کشاورزي و بیابان
است .جدول ( ،)2انواع مختلف زيستگاهها و طول آنها را براي
هر يک از قطعات سهگانه نشان میدهد .با توجه به میزان
اهمیتی که کارشناسان براي هر يک از اين مناطق قايل هستند،
باالترين اولويت يعنی ارزش  10را به مناطق حفاظت شده
اختصاص دادند .جنگلهاي کوهستانی در جايگاه دوم ،زمینهاي
کشاورزي در جايگاه سوم ،مراتع در رتبه چهارم و نواحی مسکونی
در رتبه پنجم اولويت دهی قرار گرفتند .پايینترين اولويت مربوط
به بیابانهاست که میزان اهمیت آن از ديدگاه گروه دلفی ،صفر
منظور شده است.

جدول ( :)2محاسبه شاخص آثار اکولوژیکي
نوع زیستگاه
مناطق حفاظت شده
جنگل کوهستانی
زمین کشاورزي
مراتع
مناطق مسکونی
بیابان
جمع

قطعه 1

ميزان
اهميت

طول )(km

ERI

10
7
5
3
1
0

0
1
19
20
22
30
104/58

0
4/64

0
4
40
60
15
53
100

ارزیابي ریسک قطعات مسير راهآهن غرب کشور
جدول ( ،)3دادههاي مربوط به جمعیت و مناطق سکونتگاهی را
براي هر يک از قطعات مسیر مشخص میسازد .در طول قطعه
اول 53 ،روستا و شهر وجود دارد که اين میزان براي قطعات
دوم و سوم به ترتیب  24و  7میباشد .تراکم جمعیتی که در
راستاي هر مسیر سکونت دارند نیز در اين جدول ذکر شده است.
جدول( :)3دادههاي مربوط به جمعيت و تعداد روستاها و
مناطق مسکوني در مسير
قطعه 1

قطعه قطعه
2
3
12987 7456 3214
53
24
7

قطعه 2
طول )(km

180
120
68
0
372/64

قطعه 3
ERI

طول )(km

ERI

0
0
0
456
64
16
90
34
120
40
20
120
10
5
30
0
9
0
596
90
286
شاخص تاثیرات اکولوژيکی =ERI

خواهندداشت .جدول ( ،)4میزان ريسک بروز سوانح ( )CRAرا
براي هر  3قطعه مشخص نمودهاست .قطعه سوم از اين حیث
وضعیت بهتري نسبت به ديگر قطعات دارد.
جدول ( :)4محاسبه ریسک مربوط به هر قطعه
قطعه 3
0/345
0/0078
0/003
1/522

قطعه 2
0/112
0/273
0/113
1/464

قطعه 1
0/517
1
0/119
1/743

شاخصهاي ریسک
LRn
WRPn
TRn
CRAn

عوامل
تراکم جمعیت
روستاها و مناطق مسکونی

از آنجا که در قطعه اول تعداد زيادي تغییر در جهت مسیر بهوجود
خواهد آمد ،بنابراين اين مسیر داراي بیشترين نقطه عطف يا
شکست خواهد بود .اما ،قطعات دوم و سوم تغییر جهت اندکی

ارزیابي هزینه ساخت
طول قطعه  ،1حدود  182کیلومتر و قطعات  2و  ،3به ترتیب
داراي طول تقريبی  245و  155کیلومتر میباشند .هزينه
ساخت اين خط آهن براي هر يک از مقاطع سه گانه با يکديگر
متفاوت است .هزينه احدا هر متر در قطعه اول در سال
 ،1387به طور تقريبی  800هزار ريال برآورد و براي قطعات
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دوم و سوم اين رقم به ترتیب معادل  5500و  600هزار ريال
به ازاي هر متر پیشبینی شده است .جدول ( ،)5نتايج ارزيابی
عوامل مختلف را براي هر  3قطعه نشان میدهد .نتايج اين
جدول مشخص میکند که از نقطهنظر ارزيابی مخاطرات
اکولوژيکی قطعه سوم مسیر واجد کمترين ريسک محیطزيستی
است .اما ،از نقطهنظر هزينهها ساخت قطعه اول کمترين هزينه را
داراست.
جدول ( :)5ارزیابي نتایج حاصل از معيارها
قطعه 3
596
1/52
68000

قطعه 2
286
1/46
67000

قطعه 1
373
1/74
51190

معيارها
EII
CRA
هزينه ها (میلیارد ريال)

ارزیابي ریسک به روش تصميمگيري چندمعياره
در ارزيابی ريسک به روش تصمیمگیري چندمعیاره ،هدف
انتخاب گزينه بهینه از بین چند گزينه با وجود شاخصهاي
مختلف و گاهی متضاد است .در اين مقاله ،بدينمنظور از روش
تحلیل اکولوژيکی که توسط «لوژين» و «وي» در سال 2007
پیشنهاد شده و به نام رودخانهاي در چین  Yappنامگذاري شده
است ،بهره گرفته شد (.)Wei & Luxin, 2007
با استفاده از روش  ،Yappبه شکلی که در روش تحقیق تشريح
شد ،وزن هر يک از معیارها مورد محاسبه قرار گرفت .با اين
هدف ،ابتدا تمامی دادهها بیمقیاس شدند .زيرا ،مقادير عددي
برنتايج تأثیر منفی داشتند .با نرمالسازي بهصورت خطی نتايج
حاصل از معیارها بهصورت جدول ( )6استخراج شد:
جدول ( :)6بي مقياسسازي نتایج حاصل از معيارها
مسير 3
1
0/87
1

مسير 2
0/48
0/84
0/96

مسير 1
0/625
1
0/83

معيارها
EII
CRA
هزينه ها

وزنهاي فازي و قطعی بر اساس ماتريس مقايسه زوجی
بهصورت زير حاصل شد:
(W΄= ( 0 ,0/261 ,1
( W = (0/793, 0/207,0

با ضرب هر يک از وزنهاي بهدستآمده در مقادير بهدست آمده
از روش  ،Yappمیانگین وزنی براي هر يک از قطعات به شرح
زير بهدست آمد:
مسیر :1
)0/793(×)1( + )0/207(×)1/52( + )0(×)1( = 1/107
مسیر :2
=0/856

()0(×)0/830

+

(+ )0/207(×)1/74
()0/793(×)0/626

مسیر :3
+ )0/207(×)1/46( + )0(×)0/952( = 0/683
()0/793(×)0/480
مسیر سوم با توجه به نظر خبرگان داراي کمترين میزان ريسک
در مرحله ساختمانی میباشد.
در جدول ( ،)7وزن معیارها و زير معیارهاي مؤثر در برآورد سطح
ريسک محیطزيستی راهآهن غرب کشور ارايه شده است.
پس از مشخص شدن اوزان نهايی ،عوامل مولد ريسک ،اليههاي
اطالعاتی مربوطه با در نظر گرفتن وزن اليهها و به طريق ادغام
خطی وزندهی شده (همانطور که در قسمت مواد و روشها
توضیح دادهشد) نقشه مؤلفه اصلی احتمال وقوع خطر با بازهبندي
 1تا ( 3نقشه  )2و نقشه شدت اثر با بازهبندي  1تا ( 5نقشه )3
حاصل شد.
بازههاي به دست آمده در اين دو نقشه ،حاصل ادغام اليههاي
اطالعاتی مربوطه و تلفیق امتیاز آنها میباشد .بدين صورت که
در نقشه احتمال وقوع خطر عدد  1نشان دهنده پهنههايی با
بیشترين احتمال و عدد  3نمايانگر پهنههايی با کمترين احتمال
وقوع خطر بوده و در نقشه شدتاثر عدد  1بیانگر بیشترين
شدتاثر و عدد  5معرف شدت اثر ناچیز (نزديک به صفر) است.
در ادامه ،با ادغام دو اليه احتمال وقوع خطر و شدت اثر و با
استفاده از تابع  Intersect Overlayنقشه سطوح ريسک
محیطزيستی بهدست آمد .در نقشه ( )4نتیجه پهنهبندي ريسک
در طول مسیر راهآهن غرب نمايش داده شده است.
بحث ونتيجهگيري
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استان همدان) و کیلومتر ( 240 -250مابین شهرستانهاي
صحنه و هرسین در استان کرمانشاه) و مناطقی در کیلومترهاي
 485-480مسیر ،واقع در محدوده شهرستان کرمانشاه در
استان کرمانشاه به دلیل استقرار طرح برروي اراضی با پتانسیل
روانگرايی باال ،محدوده با ريسک باال شناخته شدند.

نتايج پهنهبندي ريسک حاکی از آن است که حدود  80درصد
طول مسیر از ريسک با سطح کم و ناچیز برخوردار میباشد.
سطح ريسک کم :کیلومترهاي  153-155مسیر (شهرستان
تويسرکان -استان همدان) و نقطهاي در کیلومتر 479
(شهرستان سرپلذهاب -استان کرمانشاه) ،ريسک متوسط :در
نقاطی حدفاصل کیلومترهاي  47-80مسیر (شهرستان مالير-
جدول ( :)7وزن معيارها و زیرمعيارهاي مؤثر در برآورد سطح ریسک محيطزیستي
هدف

معيار

وزن

سطح فعاليت منطقه

0.30

فعاليت موثر پروژه
بر محيط زیست منطقه

تعيين احتمال وقوع

زیر معيار

وزن

0.163
0.490
0.231
0.166
0.133
0.187
0.609
0.071
0.190
0.283
0.283
0.123
0.123
0.350
0.391
0.152
0.11
جمع

0.04
0.14
0.063
0.031
0.014
0.013
0.04
0.006
0.082
0.13
0.13
0.057
0.057
0.034
0.04
0.11
0.013
4.00

0.750

1.00
0.53

1.00
0.53

0.250

0.14

0.14

1.00

0.33
جمع

0.33

0.08

مخاطرات محيطزیستي
خط راهآهن

پتانسيل طبيعي منطقه

فاکتور هاي ایمني-
بهداشتي

0.49

0.13
1.00

جمع
تراکم جمعيت
تعيين شدت اثر مخاطرات
محيطزیستي خط راهآهن
جمع

حساسيت اکولوژیک

2.00
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نقشه شماره  -3بازه بندي شاخص احتمال وقوع در طول مسیر راه آهن
نقشه ( :)3بازهبندي شاخص احتمال وقوع در طول مسير راهآهن غرب کشور

نقشه ( :)4پهنهبندي نهایي ریسک محيطزیستي راهآهن غرب کشور
همانطور که در نقشه پهنهبندي ريسک (نقشه  )4مشاهده
میشود ،بین امتیاز ريسک و سطح ريسک رابطه عکس وجود
دارد .بدين معنا که امتیاز پايین نشاندهنده ريسک زياد بوده و با
افزايش امتیاز ،سطح ريسک کاهش میيابد .شايان ذکر است،
امتیاز نهايی اين محدودهها از تلفیق امتیاز کلیه شاخصهاي
ارزيابی و فاکتورهاي مؤثر در برآورد سطح ريسک بهدست
آمدهاست.
هدف اصلی اين مطالعه ،مکاندار نمودن ريسکهاي شناسايی
شده در طول مسیر خط راهآهن غرب کشور میباشد .بنابراين،
بهمنظور تهیه برنامه کنترل ريسک میتوان با مراجعه به
نقشههاي ريسک تولید شده ،مخاطرات و پیامدهاي حاصله را
شناسايی و بر حسب موقعیت جغرافیايی و مکانی آنها در طول

مسیر ،برنامه کنترلی ارايه داد .در جدول ( ،)8مناطق داراي
پتانسیل خطر باال به تفکیک معیارها و زيرمعیارهاي مورد بررسی
در برآورد ريسک محیطزيستی طرح ارائه شده است.
همانطور که پیشتر نیز بیان شد ،حدود  80درصد از طول
مسیر داراي ريسک کم و ناچیز میباشد .با توجه به نقشههاي
ريسک به دست آمده و جدول ( 8جدول مناطق داراي پتانسیل
خطر باال) ،وضعیت پهنههاي حايز سطوح ريسک زياد و متوسط
را میتوان بهشرح زير بیان نمود:
ريسک کم :در ناحیهاي حد فاصل کیلومتر  153-155واقع در
استان همدان -شهرستان تويسرکان که علل اصلی آن را
میتوان چنین بیان نمود:
 -فرسايش متوسط خا
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ريسک متوسط :در فواصل کیلومتر  47 -80واقع در استان
همدان -شهرستان مالير ،که فاکتورهاي برجسته آن را میتوان
اينگونه برشمرد:
 فرسايش شديد خا ، فاصله کمتر از  4کیلومتر با دو گسل اصلی و فعال -همجواري حريم ريل راهآهن با رودخانه دايمی

 تراکم پوشش گیاهی کم عدم تالقی راهآهن با مناطق حساس عبور مسیر راهآهن از مراکز جمعیتی با تراکم جمعیت کمهمچنین ،نتیجه تحلیلهاي فضايی بهعمل آمده نقطهاي در
کیلومتر ( 479شهرستان سرپلذهاب -استان کرمانشاه) را نیز با
ريسک کم نشان داد.

جدول( :)8مناطق داراي پتانسيل خطر باال به تفکيک معيارها و زیرمعيارها
هدف

معيارها

شاخصها

کيلومتر

زیر

ي ارزیابي

پتانسيل باال

شاخصها

زیر معيارها
کيلومتر

پتانسيل خطر
باال

فاکتورها و عوامل

کيلومتر

ریسک

پتانسيل خطر باال

مراکز جمعیتی

سطح فعالیت منطقه

240-230
390

خطوط ارتباطی
فعالیتهاي حساس
و خطر زا
کاربري اراضی

احتمال وقوع خطر

فعالیتهاي موثر
پروژه بر
محیطزيست

50-40
140-120
250-190
450-420

528-520

بوتهکنی و قطع اشجار
قطع محل گذار حیوانات

80-65
250-230
340-320
480-460
40-20
250-240
490-430
 30،100،150و
240-210
،250-30
330-290
490-450
528-520

آلودگی صوتی

پتانسیلهاي طبیعی

80-40
150-120
250-190
450-430

نشست زمین
لرزه خیزي
سیل گیري
روانگرايی

مالير ،صحنه ،هرسین ،کرمانشاه،
سرپل ذهاب
شازند ،هرسین ،گیالن غرب،
سرپل ذهاب
شازند ،مالير ،صحنه،
هرسین ،کرمانشاه
سرپل ذهاب ،مالير ،صحنه،
تويسرکان،کنگاور،کرمانشاه
قصر شیرين
__
*
*

آلودگی هوا

ريزش و لغزش

شهرستان

70
320-290
470-450
190-0
320-230
230-130
520-440
70-0
140-120
370-340
300-240

ايمنی و
بهداشتی

*

مالير ،کرمانشاه
،سرپل ذهاب
کنگاور ،صحنه،
هرسین ،کرمانشاه
تويسرکان ،کنگاور  ،صحنه ،سرپل ذهاب
شازند ،مالير ،تويسرکان،کرمانشاه،
اسالم آباد غرب
هرسین،کرمانشاه
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تراکم جمعیت

شدّت اثر

حساسیت اکولوژيک



80-50

180-175
290-280
325-320
510-500

80-50

__

__

کنگاور ،کرمانشاه ،قصر شیرين

مناطق تحت
مديريت سازمان
رويشگاهها و
زيستگاههاي ويژه
رودخانههاي با
اهمیت اکولوژيک

80-50

مالير

__

__

__

__

به علّت در دسترس نبودن اطّالعات مکانی و جغرافیايی دقیق در تمام طول مسیر متوسط فرض شده است.

 عبور از حاشیه جنوبی منطقه حفاظت شده لشگردرهمچنین ،پهنهاي ديگر در کیلومتر ( 240 -250مابین
شهرستانهاي صحنه و هرسین در استان کرمانشاه) نیز از
ريسک متوسط برخوردار است .محدودهاي حد فاصل کیلومترهاي
 480 -485مسیر (شهرستان کرمانشاه -استان کرمانشاه) نیز از
سطح ريسک باال برخوردار است که عوامل مهم آن عبارتند از:
 تراکم باالي گسلهاي اصلی تالقی با خط لوله انتقال گاز تراکم باالي شبکه راهها وجود مراکز جمعیتی تالقی با رودخانههاي اصلی.پيشنهادها و راهکارهاي کنترل ریسک
 راهکارهاي کنترل ريسک نشان دهنده فرصتهاي بالقوهجهت ارتقاي سطح حفاظت از محیطزيست و جمعیت تحت
تاثیر پروژه میباشد که اين کنترل را میتوان به کمک تغییر
در فرايندهاي طراحی ،ساخت ،اجرا و نگهداري از راهآهن
انجام داد.
 جهت جلوگیري از وقوع خطرات احتمالی هنگام انجام عملیاتساختمانی ،نصب حصار يا حايل در اطراف ريلها و ساخت و
سازهاي جانبی و محلی الزامی میباشد.
 نصب عاليم مناسب در اطراف مسیر جهت آگاهی رانندگاندر حريم جاده نسبت به عبور ريل و قطار میتواند در راستاي
کنترل تصادفات مفید واقع شود.
 در مواردي که راهآهن خطوط انتقال نفت و گاز را قطعمیکند ،حدود استاندارد فاصله کارگذاري ريل تا محل دفن
اين تأسیسات بايد رعايت شود (حتیاالمکان احدا پل بر

روي محل تقاطع با عوارض مصنوعی و طبیعی توصیه
میشود) .همچنین ،فشار ناشی از خط ريل بر اين قبیل
تاسیسات محاسبه و اقدامهاي الزم در جهت کاهش فشار ها
تا حد استاندارد رعايت گردد.
 احدا پل در محل تقاطع با رودخانهها ،با توجه به میزانتالقی رودخانهها با راهآهن و عرض مقطع تالقی طول پل نیز
متفاوت خواهد بود.
 ضرايب ايمنی و ايجاد تاسیسات حفاظتی بیشتر در کیلومتر 47 -80مسیر ،به علّت عبور از حاشیه جنوبی منطقه
حفاظت شده لشگردر افزايش يابد .همچنین ،برنامههاي
نظارت و پشتیبانی بهمنظور به حداقل رساندن مدت زمان
اجراي عملیات ساختمانی در اين محدوده ،تنظیم و اجرا شود.
 برنامه تعمیر و نگهداري جهت کاهش آلودگی صوتی ناشی ازکارکرد وسايل و تجهیزات ساختمانی اجرا شود.
 فعالیتهاي ساختمانی احدا راهآهن در محدوده مناطقچهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محیطزيست (منطقه
حفاظت شده لشگردر) بهويژه در فصل زاد و ولد حیاتوحش
محدود شود.
توصیه میشود که در مطالعاتی که در آينده صورت میگیرد،
روش  YAPPدر پروژههاي طولی ديگر مانند :پروژههاي انتقال
نفت و گاز ،ارزيابی ريسک احدا بزرگراهها ،انتقال آب از يک
حوضه آبريز به حوضه آبريز ديگر و نیز خطوط ريلی به کار برده
شود و نتايج بهدست آمده از مطالعات ارزيابی ريسک
محیطزيستی با نتايج حاصل از معیارهاي فنی و اقتصادي اين
طرحها در بلندمدت مورد مقايسه قرار گیرد.
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