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 YAPP و معياره چند گيريتصميم تلفيقي روش به
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 چکيده
 يا حساسیت گرفتن نظر در با پروژه در بالقوه خطرات تحلیل وسیلههب ريسک وکیفیت کمیت تعیین فرايند زيست،محیط ريسک ارزيابی
 تلفیق از استفاده با ريلی خطوط زيستیمحیط ريسک تخمین و معیارها تعیین ،تحقیق اين در اصلی هدف است. پیرامونی محیط پذيريآسیب
 غرب آهنراه ،مطالعه اين در منظور همین به د.باشمی YAPP تکنیک با اکولوژيکی ريسک ارزيابی شرو و معیاره چند گیريتصمیم روش
 استفاده مورد افزارهاينرم .دش انتخاب موردي مطالعه مثابه به کیلومتر 582 تقريبی طول به (خسروي -کرمانشاه -سمنگان )مسیر کشور
 از استعانت با و کارشناسان نظر از استفاده با آمده دستهب معیارهاي به دهیوزن منظور به Expert Choiceافزارنرم مطالعه اين در

 باشد. می اثر شدت و خطر وقوع احتمال هاينقشه تولید جهت Arc GIS 9.3 افزارنرم و دلفی پرسشنامه

 کمترين است، برخوردار ناچیز و کم سطح با ريسک از مسیر طول درصد 80 حدود که است آن مبین کشور غرب آهنخط ريسک بنديپهنه
 )شهرستان 479 کیلومتر در ايمنطقه و همدان( استان در تويسرکان شهرستان )حوالی مسیر 153-155 کیلومترهاي در ريسک میزان
 مالير شهرستان حوالی در مسیر 47-80 کیلومترهاي حدفاصل نقاطی در متوسط ريسک سطح .اشدبمیکرمانشاه( استان در ذهاب پل سر
 در مناطقی است. شده واقع کرمانشاه استان در هرسین و صحنه هايشهرستان فاصل حد 240-250 کیلومتر و همدان استان در

 پتانسیل با اراضی روي بر طرح استقرار دلیل به کرمانشاه استان در کرمانشاه شهرستان محدوده در واقع ،مسیر 480-485 کیلومترهاي
 شدند. شناخته الاب ريسک با محدوده باال یيروانگرا
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 سرآغاز
 لوب)مط داديرو کي وقوع احتمال برآورد ايندفر ريسـک ارزيابی

 يک هايريسک بنديرتبه .است آن ریتاث زانیم و نامطلوب( اي
 در است. انجام قابل کیفی و یکم مختلف ايهروش با پروژه
 ريسک رتبه ،حالت ترينمتداول حال عین در و حالت ترينساده
 ستدهب قوعو احتمال در شدت مقادير ضربحاصل اساس بر را
  .(1386 ،عاملی )جبل آورندمی
 در یستيزمحیط بارزيان مخاطرات شناخت ،قیتحق نيا هدف
 نمودن مکاندار آهن،راه خطوط توسعه هايطرح ساختمانی مرحله
 از استفاده با زيستیمحیط ريسک ارزيابی ،نهايت رد و هاآن
 روش و (AHP) مراتبیسلسله تحلیل فرايند تلفیقی روش
 در .ستا YAPP تکنیک از استفاده با اکولوژکی سکري ارزيابی
 انتخاب کشور غرب آهنراه موردي مطالعه مثابه به ،تحقیق اين
 د.ش
 و جهان سطح در یگوناگون مطالعات سکير یابيارز نهیزم در
 عنوان تحت تحقیقی در نمونه، طور به .است شده انجام رانيا

 هايشانگ دانشگاه پژوهشگران آهنخط ريسک ارزيابی
 انسانی عوامل و زهرلزمین خشکی، برف، وجود مثل هايیشاخص

 از یحاک ،مطالعه نيا نتیجه .دادند قرار مدنظر ارزيابی جهت را
 يرو بر یانسان عوامل به نسبت یعیطب عوامل غالب يرگذاریتأث

 .(Wei & Luxin, 2007) است بوده پروژه سکير سطح
ــر ــارانش و هل ــال در همک ــه ،2006 س ــريحت ب ــونگی ش  چگ
ــريتصــمیم روش کــاربرد ــد گی ــاره چن ــابی در معی  ريســک ارزي
 4 نمونــه بـراي  نامحققــ ايـن  انــد.پرداختـه  طــولی هـاي پـروژه 
 نقـل  و حمـل  جهـت  جـاده  ايجـاد  منظـور  بـه  یابيریمسـ  نهيگز

ــواد ــزا م ــا  دي ــد.گرفت نظــر در را خطرن ــن در ن ــه اي ــه مطالع  ب
 از هرا احــدا  گزينــه تــرينمناســب و بهتــرين انتخــاب منظــور
ــد روش ــتحل فراين ــله لی ــیسلس ــتفاده مراتب ــده اس ــت ش  اس

(Stephen, 2006.) 
 روش از استفاده با یروش ،2008 سال در شانگ و بکر نیهمچن
 .نـد اداده پیشـنهاد  آهـن راه ريسـک  ارزيـابی  جهتAHP و فازي
 کمـی  و هـا داده از بسـیاري  در قطعیت وجود عدم علت به يشانا

 ريسـک  برآورد رايب FAHP و FRA روش ترکیب هاآن نبودن
 (.Shuang & Baker, 2008) دنداد تشخیص مناسب
 يامقاله به وانتیم نهیزم نيا در شده انجام مطالعات گريد از

 يهاپروژه در تیقطع وعدم سکير یابيارز نعنوا تحت
 از پس که .نمود اشارهAHP روش لهیوسهب نیچ کشور یبزرگراه

 کار مراتبی،سلسله ساختار یطراح و ريسک هايگزينه تعیین
 بردار روش به ريسک وقوع احتمال و اثر شدت عوامل دهیوزن
 (.Tarek & Amer, 2008) شدانجام ويژه
 به توانیم نیز کشور داخل در شده انجام مطالعات خصوص در

 نمود: اشاره زير موارد
 مهندسی در غیرمترقبه حواد  ريسک ارزيابی نقش بررسی
 شرايط در عملکرد ارتقاي منظور به شهري قلن و حمل هايطرح
 مترقبه غیر حواد  از ناشی هايريسک بررسی ضمن که اضطرار
 مورد نقل و حمل شبکه هايطرح ارزش، نقل و حمل شبکه بر

 (.1385 چی،گیوه) است گرفته قرار تحلیل و بررسی
 زيستیمحیط مخاطرات ارزيابی تطبیقی مقايسه مقاله در
 نحوه و دهعم يمعیارها مقايسه به رانيا در مترو توسعه هايطرح
 (.1386 نیا،قیومی) است پرداخته هاآن ارزيابی

 در (AHP) یمراتبسلسله لیتحل روش از استفاده سابقه یبررس
 با توأم اي يیتنها به روش نيا :دهدیم نشان سکير یابيازر
 گرفته قرار استفاده مورد سکير یابيارز يبرا گريد يهاروش
 عوامل که داشت توجه ديبا مناسب روش انتخاب در .است
 یدگیچیپ از،ین مورد اطالعات و هاداده زانیم جمله از یمختلف
 و پايه عاتاطال به یدسترس تیقابل سنجش، مورد فرايند
 منوري،) کنندیم فايا یمهم نقش ،ازین مورد هايتخصص

1384.) 
 

 هاروش و مواد
 آهنراه مسیر نام به که رويخس -کرمانشاه -سمنگان مسیر
 از کیلومتر 582 تقريبی طول به شود،می شناخته نیز کشور غرب
 از عبور از پس و شروع مرکزي استان در شازند ستگاهيا

 پوشش به قادر که نحوي به همدان استان در مالير شهرستان
 وارد کرمانشاه استان به ،باشد نهاوند و تويسرکان هايشهرستان

 ،هرسین ،صحنه ،کنگاور هايشهرستان از عبور از سپ و شودمی
 مرز به قصرشیرين و غربگیالن ،غرب آباداسالم ،کرمانشاه
 .دهدیم نشان را غرب آهنراه یرمس ،(1) نقشه .رسدیم خسروي

 در کرمانشاه ستانشهر ،یمطالعات محدوه در شهر نيترتیجمع پر
 آمار مرکز)باشدیم تینفرجمع967196 با کرمانشاه استان
 ارتفاع داراي مطالعاتی محدوده در نقطه نيبلندتر (.1385 ايران،

 در متوسط ارتفاع و متر 254 نقطه نيترپست و متر 2144
 سبز مشاور )مهندسین باشدمی متر 1200 مطالعاتی محدودة
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 -کرمانشاه -سمنگان آهنراه مسیر در (.1385 پايش، انديش
 آن اول قطعه که است شده گرفته نظر در ايستگاه 25 ،خسروي

 ،نیهمچن باشدمی ايستگاه 12 شامل (سمنگان -شازند محور)
 تقاطعی پل 10 حدود (کرمانشاه -سمنگان ریمس) دوم قطعه در
 بزرگ پل 13 و اتوبان( و اصلی هاي)راه اصلی محورهاي با

 در پل 32 و کرمانشاه -سمنگان مسیر در ايدره و ايرودخانه

 .است شده گرفته نظر در خسروي -رمانشاهک مسیر سوم، قطعه
 آهنراه مسیر کیلومتر 5/91 حدود خسروي -کرمانشاه مسیر در
 با تونل 17 احدا  ،بنابراين نمايدمی عبور کوهستانی مناطق از

 )مهندسین است شده بینیپیش کیلومتر 16 حدود در طولی
 (.1385 پايش، انديش سبز مشاور

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کشور غرب آهن راه عمومي موقعيت :(1) نقشه
 

 تقريبی طول به تونل 9 همچنین کرمانشاه -سمنگان مسیر در
 کیلومتر( 1/24 حدود مطالعه مورد محدوده )در متر 8100
  .است شده بینیپیش
 پروژه با مرتبط پايه العاتاط يآورجمع به ابتدا ،مطالعه اين در
 شناخت و کشور غرب آهنراه یفن يهایويژگ رندهیبرگ در که

 .شد پرداخته ،باشدیم پروژه تاثیر تحت زيستمحیط يهاويژگی
 از زيستیمحیط ريسک لدمو عوامل و یاحتمال مخاطرات سپس
 منظر از حساس نقاط نییتع و پروژه يهاتیفعال یبررس قيطر

 تیجمع ها،تقاطع منطقه، یعیطب يهالیپتانس ،یکياکولوژ عوامل
 به نسبت مطالعات نيا موازات به .ندشد يیساشنا ...و ریتأث تحت
 عوارض به توجه با یستيزطیمح ريسک محدوده و عمق تعیین
 و یارتباط يهاراه تراز، خطوط ها،آبراهه) ساختانسان و یعیطب
 Arc افزارنرم از استفاده با پايه يهانقشه تولید شد. اقدام ،...(

GIS 9.3 تمسیس قالب تحت 1: 250000 مقیاس در 
 .گرفت صورتUTM مختصات

  .دـش ادهـاستف YAPP روش از اکولوژيکی ريسک ارزيابی جهت
 تعیین در بار نخستین روش اين از 2007 سال در وي و لوژين
 اکولوژيکی مالحظات بر تاکید با هابزرگراه بهینه مسیر
 محققان اين (.Sarkis & Talluri, 2004) کردنداستفاده
 از ناشی زيستیمحیط صدمات که دنگرفت نتیجه صورتبدين
 باشد.می آن طول با مثبتی همبستگی داراي يهاجاده احدا 
 اجرا دست در هايپروژه ايجاد جهت نظر مورد زمین ابتدا ايشان
 .ندکرد ايجاد امتیازدهی مبناي بر روشی و ندنمود بنديطبقه را

 را بخش هر اکولوژيکی صدمات به مربوط امتیاز که صورتبدين
 در (.Wun, 2004) دنکرد ضرب بررسی تحت مسیر طول در
 بنديرتبه رايب ،YAPP شده اصالح روش از نیز پژوهش اين

 شد. استفاده کشور غرب آهنراه مسیر اکولوژيکی هايريسک
 هر به مربوط هايداده از استفاده با نخست گام در منظور بدين
 بنديرتبه کار زمینه، اين در کارشناسان نظر و قطعات از يک

 گانه سه قطعات از يک هر امتداد در موجود هايزيستگاه
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 هاهزيستگا از يک هر اهمیت درجه و گرفت صورتمسیر
 10 تا 1 عددي بازه از ،روش اين دهینمره در .دش مشخص
 داراي که گرفت تعلق زيستگاهی به 10 عدد شد. استفاده
 با هاستگاهزي دهی نمره در همچنین .بود اهمیت درجه باالترين
 از منتج آراي به مراجعه طريق از يک هر نسبی رزشا به توجه
 و معرفی ،پژوهش اين در شد. انجام بندياولويت کار دلفی روش
 اين گرفت. انجام دلفی روش از استفاده با مؤثر معیارهاي انتخاب
 هاپرسشنامه تنظیم کار شد. انجام پرسشنامه ريزيطرح طريق از ،مهم
 نگر،گذشته مطالعات گرفتن نظر در با و یياجرا تیم توسط

 مورد حوضه درسطح شده انجام هايگیرياندازه و مشاهدات
 تکمیل در .پذيرفت انجام شده معرفی هايمحدوديت و مطالعه

 هايرشته متخصصان و کارشناسان از گروهی ،هاپرسشنامه
 و سازه مهندسی ،مورفولوژي و شناسیزمین زيست،محیط
 آماري جامعه داشتند. مشارکت شناسیزيست مختلف هايايشگر
 احتساب با عدد اين شد. تعیین نفر 30 ،«کوکران» رابطه پايه بر

 محاسبه (1) بطهرا از درصد، 3 خطاي و 90 اطمینان ضريب
  شد:
   :(1) رابطه

n=             =                              = 29/95 
 

 رابطه: اين در
 = tاطمینان يبضر    ،= d  درصد حسب بر مطالعه خطاي ، 

2s=  واريانس  

 تصادفی اصل رعايت با اول سري هايپرسشنامه تکمیل از پس
 انجام دلفی گروه توسط هاپرسشنامه مجدد تکمیل کار بودن،
 با هاآن تحلیل و تجزيه کار ،هاپرسشنامه تکمیل از پس پذيرفت.
 شد. نجاما EXCEL افزارنرم از استفاده
 اهمیت درجه دوم گام در YAPP روش اجراي ادامه در

 از يک هر طول در ،اول مرحله از شده حاصل معیارهاي
 در حاصله ضرايب از هريک به .(2 )رابطه شد ضرب هازيستگاه
 گفته زيستگاه هر براي اکولوژيکی نسبی اهمیت قسمت اين
 هر براي اکولوژيکی آثار شاخص مقادير اين کلجمع و شودمی
  سازد.می مشخص را مسیر

)()( iii LCHHIVERI   رابطه )2(:                        

iERI: اکولوژيکی نسبی اهمیت 
HIVi: زيستگاه هر نسبی اهمیت 
LCHi: مسیر در زيستگاه هر طول 

 از باشد، کمتر مسیر براي اکولوژيکی آثار شاخص مقدار چه هر
 شود.می داده ترجیح مسیر آن اکولوژيکی ارزيابی نظر نقطه
  موارد کشور غرب آهنراه زيستیمحیط ريسک ارزيابی منظور هب
 :است مفروض قطعات از يک هر براي زير
 محلی مردم سوي از ريلی خطوط به رساندن آسیب امکان الف(
 باال جمعیت تراکم افزايش با ،غیرعمد يا عمدي صورت به
 رود.می
 را ريسک وقوع احتمال مسیر طول در کشاورزي هايفعالیت ب(

 دهد.می افزايش
 در شکست يا عطف نقاط و شده بیشتر مسیر طول چه هر ج(

 خواهد باالتر سوانح بروز امکان ،باشد بیشتر آهنخط طول
 رفت.

 روهروب هموارتري اراضی با شناسیزمین نظرنقطه از چه هر د(
 خواهديافت. کاهش سوانح بروز احتمال ،باشیم

 براي زير هايشاخص ،شده مطرح ويژگی چهار به وجهت با
 شد.گرفته نظر در سوانح بروز ريسک محاسبه

nnnn TRWRPLRCRA   رابطه )3(:                
 : کهطوريبه

LRn: استفاده مورد زمین و آهنخط طول به مربوط ريسک 
 n قطعه ساخت براي

WRPn: نقاط تعداد و جمعیت تراکم به مربوط ريسک 
  n قطعه در موجود گاهیسکونت

TRn: نقاط و منطقه شناسیزمین وضعیت به مربوط ريسک 
 n قطعه در شکست

LRn کهطوريبه .ودشمی محاسبه (4) رابطه از، Ln قطعه طول 
n، LL و مسیر قطعه بلندترين طول LAn از قسمت آن طول 

 کند.می عبور کشاورزي هايزمین از که است مسیر
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: (4)رابطه  

WRPn که طوريبه .ودشمی محاسبه (5) رابطه طريق از نیز، 
RPn قطعه در جمعیت تراکم به مربوط ريسک n و RPH 
 .است قطعه سه هر بین جمعیت ريسک میزان باالترين

H

n
n

RP

RP
WRP   رابطه)5(:                                           

2d 

2s2t 2)0/227(  2)1/90( 

2)0/03( 
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RPn دستهب (6) رابطه از جمعیت تراکم به مربوط ريسک 
 تعداد NTn و n قطعه در جمعیت تراکم PDn آن در که آيدمی

 باشد:می قطعه هر در سکونتگاهی مناطق

nnn NTPDRP   رابطه)6(:                                       
TRn که ايگونه به .آمد دستهب (7) رابطه از نیز Th بیشترين 
 شکست مناطق و شناسیزمین وضعیت به مربوط ريسک میزان
 دهد:می نشان را قطعات بین

h

n

n
T

T
TR   رابطه)7(:                                                     

 tn ،که طوريبه .شد محاسبه (8) رابطه از Tn ،(7) رابطه در
 يا صاف زمین که شودمی محاسبه صورت اين به قطعه هر براي
 خواهد 3 = ناهموار کامالً و 2 = ناهموار تقريباً ،1 = صاف تقريباً
 باشد.می n مسیر طول در شکست نقاط تعداد ،IPn بود.

nnn IPtT   رابطه)8(:                                                
 و زمین که کندمی فرض ريسک ارزيابی شاخص ،کلیطوربه

 جمعیت، تراکم با برابر یارزش داراي نظر مورد مسیر طول
 ،باال روابط به توجه با دارد. شکست نقاط و شناسی زمین وضعیت
 قطعاً قطعات وضعیت به توجه با شاخص هر براي میزان بیشترين
 (.Shuang & Baker, 2008) بود خواهد 1 عدد

 منظورهب ،مؤثر يارهایمع يرگذاریتأث نزایدرم تفاوت به توجه با 
 در هاآن يینها وزن نییتع و هم به نسبت ارهایمع يدبنرتبه
 یمراتبسلسله لیتحل فرايند از پروژه، سکير سطح برآورد

(AHP) ترينجامع از ،مراتبیسلسله تحلیل فرايند .دش استفاده 
 انهگچند معیارهاي با گیريتصمیم براي شده طراحی يهاسامانه
 که یطراح مرحله (1 :ردیگیم صورت مرحله دو در که است
 یابيارز مرحله (2 و است یمراتبسلسله ساختار ترسیم شامل
 منظورهب (3. معیارهاست بین یزوج سهيمقا شامل که است
 دو اين هايزيرشاخص از يک هر تأثیر و اهمیت میزان تعیین
 و قرارگرفته ايسهمق مورد دو به دو صورتهب هازيرشاخص مؤلفه،
 ،فرايند اين د.ش تعیین ديگري بر يک هر ارجحیت اساس اين بر
 .شدانجام است عددي صورت به که ارجحیت مقیاس اعمال با
 قرار استفاده مورد AHP فرايند در که استاندارد ارجحیت قیاسم
 دو اهمیت برابري ) :از تعبار که است 9 تا 1 از يابازه گیرد،می
 به نسبت عنصر يک صد در صد بودن مرجح تا 1 عدد ،عنصر
 نیز مقادير اين بین ما اهمیتی براي .باشدمی (9 عدد ديگري
 يمقايسه ماتريس در .شودمی استفاده 5 تا 1 اعداد از بیشتر
 و B عنصر به نسبت Aعنصر اهمیت دهندهشانن "n"عدد زوجی،

 .اشدبمی A به نسبت B عنصر اهمیت گوياي یزن "n/1" عدد
 باشد، مشخص ديگري مقابل رد عامل يک اهمیت اگر ،بنابراين
 & Tarek) بود خواهد تشخیص قابل نیز رابطه اين عکس

Amer, 2008.) 
 براي زوجی هايمقايسه و مراتبیسلسله ساختار ،مطالعه اين در
 وزن و نجاما جداگانه طورهب اثر شدت و وقوع احتمال مولفه دو

 طراحی از پس .( 2و 1 اشکال) دش یینتع ريسک عوامل نهايی
 هر براي شده تعیین معیارهاي تمام مراتبی، سلسله ساختارهاي

 به نسبت معیارها زير وزن و مقايسه زوجی صورتهب مولفه
 هدف به نسبت نیز معیارها وزن ،سپس .نددش مشخص يکديگر
 هر نهايی وزن ،مراتبی سلسله تحلیل فرايند يک در شد. تعیین
 هاگزينه وزن در معیارها اهمیت ضربحاصل مجموع زا گزينه
 مراحل در ،قیتحق نيا در (.1385 پور، )قدسی آيدمی دستهب

 و هيتجز و ارهایمع وزن نییتع ،یمراتبسلسله ساختار لیتشک
 Expert Choice افزارنرم و بردارويژه روش از يناسازگار لیتحل
  شد. گرفته بهره
 سيماتر يمبنا بر AHP روش در (6) (I.R)يناسازگار بيضر
 ،باشد 1/0 از ترکوچک ديبا ضريب اين دش محاسبه ژهيو بردار
 ساتيمقا دياب و شده شناخته ناسازگار سيماتر صورت نيا ریغ در
 .(Tarek & Amer, 2008) شود تکرار یزوج
 د:ش تعیین (9) رابطه از يبرض اين ،تحقیق اين در

CR=  رابطه )9(:                                 

 که است صفر برابر آمده دستهب ناسازگاري نرخ ،مطالعه اين در
 فرآيند (،1) شکل باشد.می سازگار هاقضاوت ارزش دهدمی نشان
 Expert افزارنرم در را ناسازگاري نرخ تعیین و دهینمره

Choice، دهد.می نشان 
 هاياليه تولید به نسبت ها،معیار وزن شدن مشخص از پس

 خیزي،لرزه روانگرايی، جمعیتی، مراکز و هاراه )شبکه اطالعاتی
 در ...( و اکولوژيک حساسیت خطرزا، و حساس هايفعالیت
 توابع از گیريبهره با شد. اقدام Arc GIS 9.3 افزارنرم محیط
 در مذکور هاياليه براي 7مجدد بنديطبقه عملیات مربوطه،
 هاياليه تلفیق از که است ذکر به الزم شد. انجام 5 تا 1 بازه

 کردن لحاظ با و معیارها( )زير هاشاخص زير به مربوط اطالعاتی
 و خطر وقوع احتمال مؤلفه اصلی معیارهاي نقشه اليه، هر وزن
 اصلی معیارهاي هاياليه ادامه، در آمد. دستبه اثر شدت مؤلفه
 اثر شدت و خطر وقوع احتمال نهايی نقشه و تلفیق يکديگر با
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 اثر(، شدت و خطر وقوع )احتمال اليه دو اين تلفیق با شد. حاصل
 دستبه مسیر قطعات براي زيستیمحیط ريسک سطوح نقشه

 وزنی گذاريرويهم روش از رقومی هاياليه ارزيابی جهت آمد.
(Weighted Overlay) شد. استفاده 
 
 
 

 

 
 EC افزارنرم در املعو زوجي مقایسه جدول :(1شکل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  در زیستيمحيط مخاطرات وقوع احتمال معيارهاي وزن تعيين جهت مراتبي سلسله ساختار :(2) لشک

 غرب آهنراه خط مطالعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بهداشتي -فاکتورهاي ایمني
 

 سطح فعاليت منطقه

 

 آهنخط راه محيط زیستياحتمال وقوع مخاطرات  وزن عوامل مؤثر در برآورد تعيين
 

 
 فعاليت موثرپروژه بر پتانسيل طبيعي منطقه

 زیست منطقهمحيط

 وغبارذرات و گرد 
 

 سقوط کارکنان

 

 تصادفات

 فشار صوتتراز 
 

 نشست زمین

 لرزه خیزي

 ريخیسیل 

 

 روانگرايی

 لغزش ريزش و
 

 قطع اشجار بوته کنی و
 

 حیوانات ارذقطع محل گ
 

 آلودگی صوتی

 

 آلودگی هوا
 ضیکاربري ارا

 تیمراکز جمعی

 خطوط ارتباطی
 

هاي فعالیت
 حساس و خطر زا

 

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

 حساسیت اکولوژيک تراکم جمعیت

 مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان

 هاي ويژه زيستگاه ها و رويشگاه
 

 هاي با اهمیت اکولوژيکرودخانه
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 در زیست محيط مخاطرات اثر شدت معيارهاي وزن تعيين جهت مراتبي سلسله ساختار :(3شکل)

 غرب آهنراه خط مطالعه
 

 قرار دامنه يک در دباي هاداده کلیه ها،نقشه گذاريرويهم منظورهب
 تا باشند مشتر  گیرياندازه واحد داراي و (1 تا 0 از )مثالً گیرند
 کار اين جهت د.شو حاصل درستی نتیجه و شده ادغام درستی به
 فازي روش از شود،می نامیده سازي مقیاسبی يا سازينرمال که

 و تهیه معیارها کلیه رياضی تابع ابتدا ،ترتیببدين شد. استفاده
 پس د.ش تبديل 1 تا 0 اعداد به ،هاداده روي تابع اعمال با سپس
 روش از گیريبهره با معیار هاينقشه هايداده کردن يفاز از

 ريسک ارزيابی نهايی هاينقشه (WLC) داروزن خطی ترکیب
 میزان تعیین منظوربه ،تهاان در آمد. دستبه غرب آهنخط قطعات
 تحلیل شد. انجام حساسیت تحلیل آنالیز شده، هيارا نتايج پايداري
 تغییرات آثار تعیین به آن طی که است فرآيندي ،حساسیت

 هايالويت و رافیايیجغ هايداده) هاورودي در آمده وجودهب
 اگر .پردازدمی (هاگزينه بندي)رتبه هاخروجی بر (گیرانتصمیم
 ها خروجی روي بر توجه قابل و معنادار صورتهب نتوانند تغییرات
 داراي موردنظر بنديرتبه که شودمی گفته زمان آن بگذارند، اثر

 (.Tarek & Amer, 2008) است روايی
 

 هایافته
 از حاکی ،مطالعه مورد عرصه زيستمحیط بررسی از حاصل نتايج
 و ظاهري شکل رنظ از منطقه اراضی منابع کلیه که است آن
 فوقانی هايتراس و هاتپه ،هاکوه فرعی تیپ 3 در یزيوگرافیف

 جنس از آهنراه مسیر مراتع غالب گیاهی جنس .دارند قرار
 اتحاديه بنديطبقه لحاظ از که باشدمی (.Astragalus sp)گون
 هايجنس زمره در طبیعی منابع و طبیعت از حفاظت جهانی
 ايهگونه وجود شوند.می محسوب کم ريسک با گیاهی

 بر مهمیزدار پشت ال  و لري تیغ دم آگاماي مانند ارزشمندي
 دارد. تأکید جانوران اين هايزيستگاه تخريب از جلوگیري اهمیت
 و داشته قرار انقراض خطر معرض در جهان در گونه دو اين نسل

9CITES هايزيستگاه دارد. تأکید هاآن از حفاظت به نسبت 
 هايزيستگاه دسته سه به شیب طبقات اساس بر مسیر در موجود
 هايگونه ند.شومی بنديطبقه کوهستانی و ماهوري تپه دشتی،
 ،آهو :مانند پستاندارانی شامل دشتی زيستگاه در شاخص جانوري
 از .است ايرانی جربیل و وحشی گربه ،جنگلی گربه ،شغال ،گرگ
 ايصخره عاتارتفا در که نیز انیکوهست هايزيستگاه جمله

 است. لشگردر شده حفاظت منطقه شده، واقع مطالعاتی محدوده
 از خسروي( -کرمانشاه -سمنگان )مسیر کشور غرب آهنراه

 منطقه نمايد.می عبور شده حفاظت منطقه اين جنوبی حاشیه
 مجاورت در همدان استان در واقع لشگردر شده حفاظت
 جغرافیايی موقعیت ظرن از منطقه اين دارد. قرار مالير شهرستان

 وسعت است. دهش واقع مالير شهرستان شرقیجنوب و شرق در
 کیلومتر 82/160 آن جغرافیايی حدود به توجه با منطقه اين
 با امن منطقه 3 لشگردر، شده حفاظت منطقه در .باشدمی مربع
 در امن منطقه رد که دهش ايجاد هکتار 2300 تقريبی وسعت
 کله سرده، کوه پلنگ، و شیر رتفاعاتا و است واقع غرب شمال
 هايزيستگاه از و گیردبرمی در را شکارچی ايستگاه و قندي
 قسمت در ديگر منطقه يک .شودمی محسوب بز و کل عمده
 ارتفاعات شامل که است دهش واقع منطقه جنوبی و مرکزي
 ونهگ مهم هايزيستگاه از و باشدمی آهنگران کوه و هلرسلون
 هايکاربري مسیر طول در د.شومی محسوب منیار میش و قوچ

 مسیر طول بیشترين ،(4) شکل براساس که دارد وجود مختلفی
 هايگسل از .نمايدمی عبور ديم کشاورزي اربريک با اراضی از

 جنوب در زاگرس معروف گسل به توانمی ،مسیر در موجود
 خوانده صحنه گسل نام به که کرد اشاره صحنه دشت باختري
 صحنه خاوري شمال کیلومتري 3 حدود فاصله از و است هشد
 مناطق در طورکلی، به که است ايپديده روانگرايی کند.می عبور
 مجاورت در متوسط بنديدانه با مصالحی داراي ايماسه دارشیب
 پیوندد.می وقوع به زلزله بروز هنگام بیشتر و باال زيرزمینی آب

 محدوده در آهنراه مسیر طول در خیزيلرزه و روانگرايی قابلیت
 است. شدهمشخص ،(1) جدول در طرح
 و احدا  به مربوط عملیات :شامل خطرزا و حساس هايفعالیت
 فشار برق انتقال خطوط گاز، نفت، انتقال خطوط از برداريبهره
 اثر داراي فعالیت ماهیت دلیل به که هايیفعالیت ساير و قوي
 طول در باشند.می ريلی نقل و حمل سامانه با 10 افزايیهم
 و 2 درجه ،1 جه در آسفالته هايراه راه، آزاد )بزرگراه، مسیر
 جمعیتی، مراکز از پس هاکاربري ساير با مقايسه در (3 درجه

 بیشترين اند.داده اختصاص خود به را هامجاورت میزان بیشترين
 یاراض به مربوط طرح هايفعالیت از ناشی اراضی تخريب درصد
 هکتار 333و 225 با معادل ترتیب به ديم کشاورزي کاربري با
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 مورد 32 دايمی هايرودخانه با آهنراه مسیر تقاطعات تعداد و
 هامسیل با آهنراه خط تقاطع هايمحدوده در بنابراين، باشد.می

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

 
 
 
 

 کشور غرب آهنراه مسير در خيزيلرزه و روانگرایي پتانسيل :(1) لجدو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ،آهنراه با سطحی هايآب تقاطع محل در که است ذکر به الزم
 عملیات بین گرفت. خواهد صورت پل احدا  مانند یهاياقدام

 عملیات ،پذيردمی جامان پروژه اين ساختمانی فاز در که متنوعی
 جهت سازيهرا تجهیزات و سنگین آالتماشین فعالیت و خاکی
 را آلودگی نشر میزان بیشترين ها،تونل احدا  و مسیر سازيپیاده
 و غبار شامل: عمده طور به که دهندمی اختصاص خود به

 احتراق از ناشی گازي هايآالينده منتشره، هايآئروسل
 هايهیدروکربن ،NOX, SOX د:مانن فسیلی هايسوخت
 بر اثرگذاري پتانسیل و بوده مونوکسیدکربن و دوده نسوخته،
 تروسیع محدوده در انتشار امکان و مجاور مناطق در هوا کیفیت
 به )مربوط مقطعی ؛مذکور آثار ويژگی که اين به توجه با د.ندار را
 با و است بوده اجتناب غیرقابل و پذيربرگشت ،ساختمانی( فاز
 در شوند،می پديدار مسیر طول تمام در مختلف زمانی هايبازه

 صوتی آلودگی فاکتور و فاکتور اين امتیاز آمده عملبه هايتحلیل
 عمرانی هايطرح کلیه ساختمانی فاز در بديهی آثار و موارد از که
 انفجار به زنیا و منطقه بودن کوهستانی به جهتو با ،باشدمی
 نزديکی در مسکونی مراکز وجود ،غیره و تونل احدا  جهت
 براين .است محتمل مخاطرات بروز احتمال ،طرح اجراي محل
 بطور فاکتورها اين امتیاز آهنراه مسیر طول تمام در اساس،

 هايفعالیت سوء و مخرب آثار شد. هگرفت درنظر (3) متوسط
 به مربوط بیشتر منطقه گیاهی پوشش بر پروژه ساختمانی
 و هاابنیه ساز و ساخت عملیات و آهنراه محور سازيزير عملیات
 که نکته اين به توجه با باشد.می مسیر در موجود يهاايستگاه
 ظرفیت، از بیش برداريبهره دلیل به ،مطالعاتی منطقه مراتع
 ،نیستند برخوردار مطلوبی کیفیت از و گرفته قرار تخريب مورد

  باشد.می اند  اهمحدوده اين در پذيريآسیب پتانسیل

  شده بنديطبقه هايکاربري وضعيت نمودار :(4)شکل

 آهن راه مسير در

 

 موجود هايشهرستان

 آهن راه مسير در

 روانگرایي پتانسيل خيزيلرزه پتانسيل

 کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد

       شازند

       ارا 

       مالير

       نهاوند

       تويسرکان

       کنگاور

       صحنه

       کرمانشاه

       غرب آباداسالم

       غرب گیالن

       قصرشیرين

36.0

26.3
4.9

15.6

0.9

2.0
14.0

0.3

کشاورزی دیم

کشاورزی آبی

جنگل

مرتع

اراضی صخره ای فاقد پوشش

اراضی بایر

اراضی شور

اراضی دیم پراکنده
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 هايجنگل از پوشیده آن کیلومتر 1 حدود اول )قطعه( طول در
 مسیر اين طول از درصد 38 که آن ضمن است. کوهستانی
 مسکونی، مناطق .است مراتع شامل کیلومتر( 20 )حدود
 کیلومتر 30 و 19 ،22 ترتیب به هانبیابا و کشاورزي هايزمین
 60 شامل دوم قطعه .نداداده اختصاص خود به را مسیر اين از

 53 و (%20) کشاورزي هايزمین کیلومتر 40 مرتع، کیلومتر
 هايجنگل ،که حالی در باشد.می یبیابان اراضی کیلومتر

 را دوم قطعه مابقی دهد.می تشکیل را آن کیلومتر 4 کوهستانی
 داراي تقريب، طور به سوم قطعه شود.می شامل مسکونی طقمنا

 34 ،20 ترتیب به و است کوهستانی جنگل (%59) کیلومتر 64

 بیابان و کشاورزي زمین مرتع، :شامل مسیر اين از کیلومتر 9 و
 براي را هاآن طول و هازيستگاه مختلف انواع ،(2) جدول .است
 میزان به توجه با .دهدمی نشان گانهسه قطعات از يک هر

 هستند، ليقا مناطق اين از يک هر براي کارشناسان که اهمیتی
 شده حفاظت مناطق به را 10 ارزش يعنی اولويت باالترين
 هايزمین دوم، جايگاه در کوهستانی هايجنگل د.نداد اختصاص
 مسکونی نواحی و چهارم رتبه در مراتع سوم، جايگاه در کشاورزي

 مربوط اولويت ترينپايین .گرفتند قرار دهی يتاولو پنجم رتبه در
 صفر ،دلفی گروه ديدگاه از آن اهمیت میزان که هاستبیابان به

 .است شده منظور
 

 اکولوژیکي آثار شاخص محاسبه :(2) جدول
 ميزان 1 قطعه 2 قطعه 3 قطعه

 اهميت
 زیستگاه نوع

ERI طول (km) ERI طول (km) ERI طول (km) 

 شده حفاظت مناطق 10 0 0 0 0 0 0

 کوهستانی جنگل 7 1 64/4 4 16 64 456

 کشاورزي زمین 5 19 180 40 120 34 90

 مراتع 3 20 120 60 120 20 40

 مسکونی مناطق 1 22 68 15 30 5 10

 بیابان 0 30 0 53 0 9 0

 جمع  58/104 64/372 100 286 90 596

ERI= اکولوژيکی تاثیرات شاخص  
 

 کشور غرب آهنراه مسير قطعات ریسک ارزیابي
 را سکونتگاهی مناطق و جمعیت به مربوط هايداده ،(3) جدول
 قطعه طول در سازد.می مشخص مسیر قطعات از يک هر براي
 قطعات براي میزان اين که دارد وجود شهر  و روستا 53 ،اول
 در که جمعیتی تراکم باشد.می 7 و 24 ترتیب به سوم و دوم

 است. شده ذکر جدول اين در نیز دارند سکونت یرمس هر راستاي
 

 و روستاها تعداد و جمعيت به مربوط هايداده :(3)جدول

 مسير در مسکوني مناطق
 قطعه
3 

 قطعه
2 

 عوامل  1 قطعه

 جمعیت تراکم 12987 7456 3214
 مسکونی مناطق و روستاها 53 24 7

 

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

 را (CRA) سوانح بروز ريسک زانمی ،(4) جدول .خواهندداشت
 حیث اين از ومس قطعه .استنموده مشخص قطعه 3 هر براي

 دارد. قطعات ديگر به نسبت بهتري وضعیت
 قطعه هر به مربوط ریسک محاسبه :(4) جدول

 ریسک هايشاخص 1 قطعه 2 قطعه 3 قطعه

345/0 112/0 517/0 nLR 

0078/0 273/0 1 nWRP 

003/0 113/0 119/0 nTR 

522/1 464/1 743/1 nCRA 

  

 ساخت هزینه ارزیابي
 ترتیب به ،3 و 2 قطعات و کیلومتر 182 حدود ،1 قطعه طول
 هزينه د.نباشمی کیلومتر 155 و 245 تقريبی طول داراي
 يکديگر با گانه سه قاطعم از يک هر براي آهن خط اين ساخت
 سال در اول قطعه در متر هر احدا  هزينه است. متفاوت
 قطعات براي و برآورد ريال هزار 800 تقريبی طور به ،1387
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 ريال هزار 600 و 5500 معادل ترتیب به رقم اين سوم و دوم
 ارزيابی نتايج ،(5) جدول .است شده بینیپیش متر هر ازاي به

 اين نتايج دهد.می نشان قطعه 3 هر براي را مختلف عوامل
 مخاطرات ارزيابی نظرنقطه از که کندمی مشخص جدول

 زيستیمحیط ريسک ترينکم واجد مسیر سوم قطعه اکولوژيکی
 را هزينه رينکمت اول قطعه ساخت هاهزينه نظرنقطه از ،اما است.
  .داراست

 معيارها از حاصل نتایج ارزیابي :(5) جدول
 معيارها 1 قطعه 2 قطعه 3 قطعه
596 286 373 EII 

52/1 46/1 74/1 CRA 

 ريال( )میلیارد ها هزينه 51190 67000 68000

 

 چندمعياره گيريتصميم روش به ریسک ارزیابي
 هدف ه،چندمعیار گیريتصمیم روش به ريسک ارزيابی در

 هايشاخص وجود با گزينه چند بین از بهینه گزينه انتخاب
 روش از منظوربدين ،مقاله اين در .است متضاد گاهی و مختلف
 2007 سال در «وي» و «لوژين» توسط که اکولوژيکی تحلیل
 شده نامگذاري Yapp چین در ايرودخانه نام به و شده پیشنهاد
 (.Wei & Luxin, 2007) شد گرفته بهره ،است
 تشريح تحقیق روش در که شکلی به ،Yapp روش از استفاده با
 اين با .گرفت قرار محاسبه مورد معیارها از يک هر وزن د،ش

 عددي مقادير ،زيرا شدند. مقیاسبی هاداده تمامی ابتدا ،هدف
 نتايج خطی صورتبه سازينرمال با داشتند. منفی تأثیر برنتايج
 شد: استخراج (6) جدول رتصوبه معیارها از حاصل

 
 معيارها از حاصل نتایج سازيمقياس بي :(6) جدول

 معيارها 1 مسير 2 مسير 3 مسير
1 48/0 625/0 EII 

87/0 84/0 1 CRA 

 ها هزينه 83/0 96/0 1

 
 زوجی مقايسه ماتريس اساس بر قطعی و فازي هايوزن
 د:ش حاصل زير صورتبه

(1, 261/0, 0 W΄= ( 

W = ( 793/0 , 207/0 , ( 0  

 آمده دستبه مقادير در آمدهدستبه هاينوز از يک هر ضرب با
 شرح به قطعات از يک هر براي وزنی میانگین ،Yapp روش از
 آمد: دستبه زير
 :1 مسیر

107/1 = (1)×(0) + (52/1)×(207/0) + (1)×(793/0)  
 

 :2 مسیر
856/0= (830/0)×(0) + (74/1)×(207/0) + 

(626/0)×(793/0)  
 :3 مسیر
683/0 = (952/0)×(0) + (46/1)×(207/0) + 

(480/0)×(793/0)  
 

 ريسک میزان ترينکم داراي خبرگان نظر به توجه با ومس مسیر
 .باشدمی ساختمانی مرحله در
 سطح برآورد در مؤثر يمعیارها زير و معیارها وزن ،(7) جدول در

 .تاس شده هيارا کشور غرب آهنراه زيستیمحیط ريسک
 هاياليه ريسک، مولد عوامل نهايی، اوزان شدن مشخص از پس

 ادغام طريق به و هااليه وزن گرفتن نظر در با مربوطه اطالعاتی
 هاروش و مواد قسمت در که طور)همان شده دهیوزن خطی
 بنديبازه با خطر وقوع احتمال اصلی مؤلفه نقشه شد(داده توضیح

 (3 )نقشه 5 تا 1 بنديبازه با ثرا شدت نقشه و (2 )نقشه 3 تا 1
 شد. حاصل
 هاياليه ادغام حاصل نقشه، دو اين در آمده دست به هايبازه

 که صورت بدين باشد.می هاآن امتیاز تلفیق و مربوطه اطالعاتی
 با هايیپهنه دهنده نشان 1 عدد خطر وقوع احتمال نقشه در

 احتمال ترينکم با هايیپهنه گرنمايان 3 عدد و احتمال بیشترين
 بیشترين بیانگر 1 عدد اثرشدت نقشه در و بوده خطر وقوع
 است. صفر( به )نزديک ناچیز اثر شدت معرف 5 عدد و اثرشدت
 با و اثر شدت و خطر وقوع احتمال اليه دو ادغام با ادامه، در

 ريسک سطوح نقشه Intersect Overlay تابع از استفاده
 ريسک بنديپهنه نتیجه (4) نقشه در آمد. دستبه زيستیمحیط
  است. شده داده نمايش غرب آهنراه مسیر طول در

 

 گيريونتيجه بحث
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 درصد 80 حدود که است آن از حاکی ريسک بنديپهنه نتايج
 باشد.می برخوردار ناچیز و کم سطح با ريسک از مسیر طول
 )شهرستان مسیر 153-155 کیلومترهاي کم: ريسک سطح

 479 کیلومتر در اينقطه و همدان( تاناس -تويسرکان
 در متوسط: ريسک کرمانشاه(، استان -ذهابسرپل )شهرستان
 -مالير )شهرستان مسیر 47-80 کیلومترهاي حدفاصل نقاطی

 هايشهرستان )مابین 240 -250 کیلومتر و همدان( استان
 کیلومترهاي در مناطقی و کرمانشاه( استان در هرسین و صحنه

 در کرمانشاه شهرستان محدوده در واقع ر،مسی 485-480
 پتانسیل با اراضی برروي طرح استقرار دلیل به کرمانشاه استان

 شدند. شناخته باال ريسک با محدوده باال، روانگرايی
 
 
 
 

 زیستيمحيط ریسک سطح برآورد در مؤثر يزیرمعيارها و معيارها وزن (:7) جدول
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 وزن معيار زیر وزن معيار هدف

 وقوع احتمال تعيين

 زیستيمحيط مخاطرات

 آهنراه خط

 0.30 منطقه فعاليت سطح

0.163 0.04 

0.490 0.14 

0.231 0.063 

0.166 0.031 

 پروژه موثر فعاليت

 منطقه زیست محيط بر
0.08 

0.133 0.014 

0.187 0.013 

0.609 0.04 

0.071 0.006 

 0.49 منطقه طبيعي پتانسيل

0.190 0.082 

0.283 0.13 

0.283 0.13 

0.123 0.057 

0.123 0.057 

 -ایمني هاي فاکتور

 بهداشتي
0.13 

0.350 0.034 

0.391 0.04 

0.152 0.11 

0.11 0.013 

 4.00 جمع 1.00 جمع

 مخاطرات اثر شدت تعيين

 آهنراه خط زیستيمحيط 

 1.00 1.00 0.750 جمعيت تراکم

 0.250 اکولوژیک حساسيت

0.53 0.53 

0.14 0.14 

0.33 0.33 

 2.00 جمع 1.00 جمع
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 آهنراه مسير طول در اثر شدت شاخص بنديبازه (:2نقشه)
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 آهن اهر مسیر طول در وقوع احتمال شاخص بندي بازه -3 شماره نقشه
 

 کشور غرب آهنراه مسير طول در وقوع احتمال شاخص بنديبازه (:3) نقشه

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 کشور غرب آهنراه زیستيمحيط ریسک يینها بنديپهنه :(4) نقشه
 

 مشاهده (4 نقشه) سکير يبندپهنه نقشه در که طورهمان
 وجود عکس رابطه سکير سطح و سکير ازیامت نیب ،شودیم
 با و بوده اديز سکير دهندهنشان نيیپا ازیامت که معنا نيبد ارد.د
 است، ذکر انيشا ابد.يیم کاهش سکير سطح از،یامت شيافزا
 يهاشاخص هیکل ازیامت قیتلف از هامحدوده نيا يینها ازیامت
 دستبه سکير سطح برآورد در مؤثر يفاکتورها و یابيارز
 است.آمده
 يیشناسا يهاسکير نمودن دارانمک ،مطالعه نيا اصلی هدف
 بنابراين، .باشدیم کشور غرب آهنراه خط ریمس طول در شده
 به مراجعه با توانیم سکير کنترل برنامه هیته منظوربه

 را حاصله يامدهایپ و مخاطرات شده، دیتول سکير يهانقشه
 طول در هاآن یمکان و يیایجغراف تیموقع حسب بر و يیشناسا

 داراي مناطق ،(8) جدول در داد. هيارا یکنترل امهبرن ر،یمس
 یبررس مورد يارهایرمعيز و ارهایمع تفکیک به باال خطر پتانسیل

  است. شده ارائه طرح یستيزطیمح سکير برآورد در
 طول از درصد 80 حدود شد، بیان نیز ترپیش که طورهمان
 هاينقشه به توجه با باشد.می ناچیز و کم ريسک داراي مسیر
 پتانسیل داراي مناطق )جدول 8 جدول و آمده دست به ريسک
 متوسط و زياد ريسک سطوح زيحا هايپهنه وضعیت ،باال( خطر
 :مودن بیان زير شرحبه توانمی را

 در واقع 153-155 کیلومتر فاصل حد ايناحیه در :کم ريسک
 را آن اصلی علل که تويسرکان شهرستان -همدان استان
 نمود: بیان نچنی توانمی
 خا  متوسط فرسايش -
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 کم گیاهی پوشش تراکم -
 حساس مناطق با آهنراه تالقی عدم -
 مک جمعیت تراکم با جمعیتی مراکز از آهنراه مسیر عبور -

 در اينقطه آمده عملبه فضايی هايتحلیل نتیجه ،همچنین
 با نیز را (کرمانشاه استان -ذهابپلسر )شهرستان 479 کیلومتر
 داد. اننش کم ريسک

 استان در واقع 47 -80 کیلومتر فواصل در متوسط: ريسک
 توانمی را آن برجسته فاکتورهاي که مالير، شهرستان -همدان
 برشمرد: گونهاين
 خا ، شديد فرسايش -
 فعال و اصلی گسل دو با کیلومتر 4 از کمتر فاصله -
 دايمی رودخانه با آهنراه ريل حريم جواريهم -

 
 
 
 

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

 معيارها زیر معيارها هدف

هاشاخص

 ارزیابي ي

 کيلومتر

 باال پتانسيل

  زیر

 هاشاخص

 کيلومتر

 خطر پتانسيل

 باال

 عوامل و فاکتورها

 ریسک

 کيلومتر

 باال خطر پتانسيل
 شهرستان

ال
تم

اح
 

وع
وق

 
طر

خ
 

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

طح
س

 
ت
الی
فع

 
قه
نط
م

 

240-230 
390 

  جمعیتی مراکز

80-65 
250-230 
340-320 
480-460 

  کرمانشاه، هرسین، صحنه، مالير،
 ذهاب سرپل

 ارتباطی خطوط
40-20 

250-240 
490-430 

 غرب، گیالن هرسین، شازند،
 ذهاب سرپل

 حساس هايفعالیت
 زا خطر و 

 و 30،100،150
240-210 

 صحنه، مالير، شازند،
 کرمانشاه هرسین،

 اراضی کاربري
250-30، 

330-290 
490-450 

 صحنه، مالير، ذهاب، سرپل
 تويسرکان،کنگاور،کرمانشاه
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 شیرين قصر 520-528 اشجار قطع و کنیبوته

 __ حیوانات گذار محل قطع
 * هوا آلودگی

 * صوتی آلودگی
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 لغزش و ريزش
70 

320-290 
470-450 

 ،کرمانشاه مالير
 ذهاب ،سرپل

 زمین نشست
190-0 

320-230 
 صحنه، کنگاور،
 کرمانشاه هرسین،

 خیزي لرزه
230-130 
520-440 

 ذهاب سرپل صحنه، ، کنگاور تويسرکان،

 گیري سیل
70-0 

140-120 
370-340 

 تويسرکان،کرمانشاه، مالير، شازند،
 غرب آباد اسالم 

 هرسین،کرمانشاه 240-300 روانگرايی
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 YAPP 101گیری چند معیاره و آهن غرب کشور به روش تلفیقي تصمیمزیست طرح توسعه راهارزیابي ریسک محیط

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

 لشگردر شده حفاظت منطقه جنوبی حاشیه از عبور -
 بین)ما 240 -250 کیلومتر در ديگر ايپهنه ،همچنین
 از نیز کرمانشاه( استان در هرسین و صحنه هايشهرستان
 ترهايکیلوم فاصل حد ايمحدوده است. برخوردار متوسط ريسک
 از نیز کرمانشاه( ناستا -کرمانشاه )شهرستان مسیر 480 -485
 :از عبارتند آن مهم عوامل که است برخوردار باال ريسک سطح

 اصلی هايگسل باالي تراکم -
 گاز انتقال لوله خط با تالقی -
 هاراه شبکه باالي تراکم -
 جمعیتی مراکز وجود -
 اصلی. هايرودخانه با تالقی -

 

 ریسک کنترل کارهايراه و پيشنهادها
 بالقوه هايفرصت دهنده نشان ريسک کنترل کارهايراه -

 تحت جمعیت و زيستمحیط از حفاظت سطح يارتقا جهت
 تغییر کمک به توانمی را کنترل اين که باشدمی پروژه ثیرتا
 آهنراه از نگهداري و اجرا ساخت، طراحی، فرايندهاي در

  .داد انجام
 لیاتعم انجام هنگام احتمالی خطرات وقوع از جلوگیري جهت -

 و ساخت و هاريل اطراف در حايل يا حصار نصب ساختمانی،
 .اشدبمی الزامی محلی و جانبی هايساز

 رانندگان آگاهی جهت مسیر اطراف در مناسب عاليم نصب -
 راستاي در تواندمی قطار و ريل عبور به نسبت جاده حريم در

 شود. واقع مفید تصادفات کنترل
 قطع را گاز و نفت انتقال خطوط آهنراه که مواردي در -

 دفن محل تا ريل کارگذاري فاصله استاندارد حدود کند،می
 بر پل احدا  االمکان)حتی شود رعايت يدبا تأسیسات اين

 توصیه طبیعی و مصنوعی عوارض با تقاطع محل روي
 قبیل اين بر ريل خط از ناشی فشار همچنین، شود(.می

 ها فشار کاهش جهت در الزم هاياقدام و محاسبه تاسیسات
 گردد. رعايت استاندارد حد تا

 میزان به توجه با ها،رودخانه با تقاطع محل در پل احدا  -
 نیز پل طول یتالق مقطع عرض و آهنراه با هارودخانه تالقی
 بود. خواهد متفاوت

 مترکیلو در بیشتر حفاظتی تاسیسات ايجاد و ايمنی ضرايب -
 همنطق جنوبی حاشیه از عبور علّت به مسیر، 47 -80

 هايبرنامه همچنین، يابد. افزايش لشگردر شده حفاظت
 انزم مدت رساندن حداقل به منظورهب پشتیبانی و نظارت
 شود. ااجر و تنظیم محدوده، اين در ساختمانی عملیات اجراي

 از ناشی صوتی آلودگی کاهش جهت نگهداري و تعمیر برنامه -
 شود. اجرا ساختمانی تجهیزات و وسايل کارکرد

 مناطق محدوده در آهنراه احدا  ساختمانی هايفعالیت -
 )منطقه زيستمحیط تحفاظ سازمان مديريت تحت چهارگانه
 وحشیاتح ولد و زاد فصل در ويژهبه لشگردر( شده حفاظت
 شود. محدود
 گیرد،می صورت آينده در که مطالعاتی در که شودمی توصیه
 انتقال هايهپروژ مانند: ديگر طولی هايپروژه در YAPP روش
 يک از آب انتقال ها،بزرگراه احدا  ريسک ارزيابی گاز، و نفت
 برده کار به ريلی خطوط نیز و ديگر آبريز حوضه به آبريز حوضه
 ريسک ارزيابی مطالعات از آمده دستبه نتايج و شود
 اين اقتصادي و فنی معیارهاي از حاصل نتايج با زيستیمحیط
 گیرد. قرار مقايسه مورد بلندمدت در هاطرح

ت
شدّ

 
ثر

ا
 

80-50 

کم
ترا

 
ت
معی
ج

 

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

 شیرين قصر کرمانشاه، کنگاور، __ __
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80-50 

 حتت مناطق
 سازمان مديريت

 مالير  80-50

 و هارويشگاه
 ويژه هايزيستگاه

__ __ 

 با هايرودخانه
 اکولوژيک اهمیت

__ __ 
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