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  ۱۲۰‐ ۱۰۷ ، صفحة۸۹ بهار ۵۳محيط شناسي، سال سي و ششم، شمارة 

 AHP يقي به روش تلف انتقال گازخطوط لوله يستيط زيمح سکي ريابيارز

  
*۱سيد علي جوزي

  ٢مهدي ايرانخواهي ،
  استاديار گروه محيط زيست، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه آزاداسالمي واحد تهران شمال ‐١

  ‐ دانشگاه آزاد اسالمی محيط زيست و انرژي،ة ارزيابي و آمايش سرزمين، دانشکداسي ارشدرشن کادانش آموخته ‐٢

    irankhahi@ymail.comتحقيقات         واحد علوم و

١٠/٨/٨٨:       تاريخ پذيرش٧/٦/٨٨: تاريخ دريافت  

  
  

  دهيچك

 يي باالبي تخرنيروي که از ييها  پروژهيستيز طيسک محيت ريري کارآمد در مطالعات مدي به عنوان ابزاريستيز طيسک محي ريابيامروزه ارز
کن با توجه به ي است لي و اقتصاديه فنين مواد همراه با توجي انتقال اةنين گزي انتقال گاز غالباً بهترةاحداث خطوط لول. است مطرح ،برخوردارند

ق به منظور ين تحقيدر ا. استازمند مطالعات مستمر ي نبنابراين گذارد، يست برجايز طي بر محچشمگيري آثارتوانند  ي باال ميريپذ  سکير
. دششنهاد يپ (AHP)يل سلسله مراتبيند تحليا و فريگذار  شاخصةروش سامان از يقيتلف خطوط انتقال گاز، يستيز طيسک محي ريابيارز

ن روش ي از اياريبا .  شده استيگذار اني بنيده ازين شاخص اثر و امتيي است که بر اساس تعي جامع و کاربردي روشيگذار  شاخصةسامان
. دكر يبند  تي و اولوي کميبند شده طبقه نيي تعيارهايها و مع  موجود در خطوط لوله را بر اساس شاخصيستيز طي محيها سکيتوان انواع ر يم

ن ي در ايستيز طيسک محي ريي نهاةنمر. است ن شدت اثري، مبآثاررف احتمال وقوع خطر و شاخص در روش مذکور شاخص مخاطرات، مع
 ييها در سطح نها  تمام شاخصيگذار ريزان تأثيکه م  نيانظر به . دشو ي احتمال وقوع در شدت اثر حاصل ميياز نهايروش از حاصل ضرب امت

سک ي ريابين پژوهش، ارزيج ايبه منظور آزمون نتا. دشها استفاده   به شاخصيهد  وزنبرايز ي نAHP) (نديا از فر،ستيکسان نيسک ير
 از يريگ با بهره. دي به انجام رسي موردة مطالعةلومتر به مثابي ک٤٢ يبيبه طول تقر"  سلماس‐تسوج"نچي ا٢٤ خط لوله انتقال گاز يستيز طيمح

سک ين عوامل مولّد ريتر مهم. دش يبند ر خط لوله پهنهيشده در طول مس يي شناسايها سکي، ريياي اطالعات جغرافة سامانيها  توانايي
  .شود يمربوط م)  خاکييجا هجاب (يعي طبيها ليب عوامل ثالث و پتانسي تخرليپتانس از ي ناشيها سکين پروژه به ري شده در اييشناسا

  
 واژه کليد 

   اطالعات جغرافياييةيند تحليل سلسله مراتبي، ساماناذاري، فرگ سامانه شاخصزيستي، خطوط لوله انتقال گاز،  ارزيابي ريسک محيط
  

  سرآغاز

 يفي و کيل کميند تحليافر يستيز طيمح سکير يابيارز
 بالقوه پروژه پذيري سکي بالفعل شدن رينيب شيخطر و پهای  ليپتانس

 است آن يرامونيط پي محيريپذ بيا آسي ،تيبا در نظر گرفتن حساس
(Muhlbauer, 2004). با توجه به ي گازرسانةگسترش شبک 

 ي اصليها استيم گاز، همواره جزء سي کشور از منابع عظيبرخوردار
 در خصوص ي عملکرد بخش انرژيبررس.  بوده استيبخش انرژ

 يها تي از حجم گسترده فعالي حاکيعياحداث خطوط انتقال گاز طب
ن ي بهتراحداث خطوط انتقال گاز غالباً. است  موردنيانجام شده در ا

کن با ي است، لي و اقتصاديه فنين مواد همراه با توجينه انتقال ايگز
ست يط زي بر محچشمگيري  آثارتواند ي باال ميريپذ سکيتوجه به ر
 يابي ارزةنيدر زم .(Brito, 2008) گذارندير خود بر جايتحت تأث

 ي مطالعات مختلف، خطوط لوله انتقال نفت و گازيستيط زيسک محير
مطالعات ارزيابي توان به  ي از آن جمله م.ده استي به انجام رسايدر دن

در  ۲۰۰۱ درسال ۱ خط لوله انتقال گاز باسيستيط زيريسک مح
 آثار در قالب گزارش ارزيابي  که اين مطالعاتدر. دكراستراليا اشاره 

پروژه  ۲ خطراتييند شناسايا فر ابتداده،يرس  به انجاميستيز طيمح
 به روش يستيط زيسک محي ريابي و ارزرفتهگمورد بررسي قرار 

  :sajozi@yahoo.com E-mail                                                                                                    ٠٩١٢٦١٩٤٦٧٦ :تلفن:نويسنده مسئول
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انتقال گاز طبيعي ةارزيابي ريسک خطوط لول .انجام شده است ٣يکم 
 در جنوب مکزيک از ديگر مطالعات انجام شده در اين ۲۰۰۰در سال 

ن ي ناشي از فعاليت احداث ايها در اين پروژه ريسک. استزمينه 
ردگي محيطي، وجود  اجراي پروژه همچون خوةخطوط لوله بر محدود
 ليپتانس واجد يها خيزي و لغزش به عنوان شاخص مناطق با خطر لرزه

 يياي اطالعات جغرافةباال مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از سامان
  .(Lina, 2000)ده است شبندي  ريسک در مسير خط لوله پهنه توان

 يطي محيها سکيت ريري و مديابي با عنوان ارزيگريمطالعات د
 سواحل –ن ينچ شمال آرژانتي ا۲۰ يعي انتقال گاز طبة خطوط لوليبرا
در . ده استي به انجام رس۲۰۰۶ تا ۲۰۰۲ ي در حد فاصل سالهايليش
 يها ر عکسي از تفسيعي مخاطرات طبيين مطالعات به منظور شناسايا

ر خط لوله با ي استفاده شده و طول مسيداني ميدهاي و بازدييهوا
 شده يندب  رتبهييسک به طور ابتداي ريمه کمي نيآوردهااستفاده از بر

 منفعت، نسبت به ‐نهي هزيها ليق با استفاده از تحلين تحقيدر ا. است
ش، ي پايها مانند برنامه(سک ين اقدامات کنترل ريتر انتخاب مطلوب

ن لغزش با استفاده از يها و احتراز از زم ها با رودخانه  تقاطعينوساز
 Porter, et)سک باال، اقدام شده است ياکن با سطح ردر ام ۴اتيعمل

al, 2006).  
 يها سکيت ريري و مديابي متداول در ارزيها گر روشياز د

کرد يرو ي انرژيها  حامل، از خطوط انتقالي ناشيستيز طيمح
 يسي ماتريزير طرح شامل وهيش نيا. است ٥سکي ريابيارز يسيماتر

مولد  عامل٣٠ه را همراه  از خط لولي متر١٠٠است که هر قطعه 
  ازعواملن يا. دهد ينشان م يياي جغرافةرنده آن حوزيط پذيمحسک ير

، ي فرديها بي آس،ک شکستي  متعاقبيامدهاي، پ٦ شکستحاالت
و  ي اجتماع،ي اقتصادياثر بر ساختارهاسک و ي ريياي جغرافراتيثأت

و ق ي، دقيافزار  نرمي، روشکردين رويا. دنشو ي ميناشسک ير يفرهنگ
 است  خبرهي کارشناسنظر مندازي نکنيل ،بوده ي انسانيبا حداقل خطا

.(Henselwood, et al., 2004)   
 يها سک پروژهي ريابي در خصوص ارزيز مطالعاتيران نيدر ا

 يابيتوان به ارز يان مين ميده است که از ايانتقال گاز به انجام رس
 ة منطق۸ و ۷،۶ يدر فازها ۷و خطر اتي عملةسک با روش مطالعير

 .(Foster Wheeler Consultants, 2001)د كر اشاره يپارس جنوب
، نادق و قابل استيج دقين روش، در کنار نتاي ايها يژگياز جمله و

  .است يستيط زيل محئکرد کمرنگ آن به مسايرو
توان  ي را مي طوليها سک پروژهي ريابي ارزيها  روشيکل طور هب

  :دكر يبند ل طبقهي ذةبه سه گروه عمد

ه و ي تجز،HAZOP يها  مانند روشيفي کيها روش)  الف
   ؛۹يا نهيسک گزي ريابيارز و ٨ ل درخت خطايتحل

و  ١٠يا نهي چند گزرضامندي ي همچون تئوري کميها روش ) ب
   وQRAسک موسوم به روشي ري کميابيروش ارز
 ,Brito) يگذار  مثل روش شاخصيکم مهي نيها روش)  ج

2008).  

 از يد توجه داشت که عوامل مختلفيانتخاب روش مناسب بادر 
ند مورد يا فريدگيچياز، پيها و اطالعات مورد ن زان دادهيجمله م

از نقش يمورد ن به اطالعات و تخصص ي دسترستواناييسنجش، 
  ).١٣٨٤، يمنور(کنند  يفا مي ايمهم

ن يا.  استفاده شديگذار شاخص ةسامانق حاضر از روش يدر تحق
 ۱۱ي ذهنيده ازيامت ةي بر پا است کهي جامع و کاربردي روشنهساما
، سرعت باال يريپذ ر انعطافي نظييها يژگي ويدارا شده و يانگذاريبن

توان انواع  ين روش ميبا استفاده از ا. بودن است صرفه به و مقرون
 يارهايها و مع  موجود در خط لوله را بر اساس شاخصيها سکير
 ,Muhlbauer)د كر يبند تي و اولوي کميبند شده طبقه نييتع

1999).   
 سلماس در شمال شهر تسوج ‐نچ تسوجي ا۲۴خط لوله انتقال گاز 

 يياي به مختصات جغرافيا  و در نقطهيجان شرقيواقع در استان آذربا
ً٢٠َ، ١٥،o٢٠َ، ٥٨ًو  يعرض شمال ٣٨،oخط لوله  از ي طول شرق٤٥

 يلومتر طي ک٤٢ه منشعب شده و پس از حدود ي اروم‐زيگاز موجود تبر
جان ي سلماس واقع در استان آذربايشرق ر به موازات آن، در جنوبيمس
، ٢٥ً و  ي عرض شمالo٣٨ ،١١َ، ٤٥ً به مختصات يا  در نقطهيغرب

َ٥٦،oر خود از ين خط لوله در مسيا. رسد يان مي به پاي طول شرق٤٤
 آن از ييگذرد و قسمت انتها ي شبستر م واقع دريها دشت
 از يهدف اصل. دنکن ي عبور ميجان غربي استان آذربايزارها شوره

 ،هي اروم‐زينچ تبري ا٢٠ت فشار گاز خط لوله ين خط لوله تقوياحداث ا
  .است سرد سال ي از افت فشار در ماههايريژه جلوگيبو

 اينچ است ولي ضخامت آن ٢٤قطر خط لوله در تمام طول مسير 
 يا در مجاورت با مناطق مسکوني، ، استحفاظي شهرهاةدر حوز

 به ،مجاورت ايستگاهها و در تقاطع با جاده آسفالته و ريل راه آهن
ها  جنس لوله. منظور حصول به ضريب ايمني استاندارد متفاوت است

سه اليه  اتيلن  بوده و با پوشش پليAPI-5LX 60فوالدي و از نوع 
خط لوله مذکور داراي يک ايستگاه فرستنده . کاري شده است عايق

 توپک در انتهاي مسير و همچنين ةتوپک در ابتدا و يک ايستگاه گيرند
 است خط لوله ۲۰کيلومتر  يک ايستگاه شير قطع اتوماتيک در

٥٣ مجله محيط شناسي شمارة                                                                                                                           ۱۰۸
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) ١ ( شمارةکل در ش.)١٣٨٦ن مشاور هامون گستر صنعت، امهندس(
  : سلماس نمايش داده شده است‐موقعيت جغرافيايي خط لوله تسوج

  
   اينچ ٢٤موقعيت جغرافيايي خط لوله ): ١ (ةشکل شمار

   سلماس‐تسوج
  

  ها مواد و روش

هاي فنّي پروژه و محيط  در اين مطالعه ابتدا کار شناسايي ويژگي
ات احتمالي  مخاطر،در ادامه. زيست تحت تأثير آن به انجام رسيد

در . دشبيني   ساختماني پروژه بر محيط پيراموني پيشةناشي از مرحل
هاي محيط زيست  اين بخش با توجه به روش مورد استفاده و ويژگي

 مطالعات ة محدود،)ساخت توپوگرافي، عوارض طبيعي و انسان (ةمنطق
و سپس تحقيق در قالب شد زيستي مشخص  ارزيابي ريسک محيط

  .  به انجام رسيدها اين محدوده
هاي مکاني و توصيفي، تجزيه و تحليل و   تلفيق دادهبراي

 افزار زيستي در طول مسير خط لوله از نرم بندي ريسک محيط پهنه
Arc GIS 9.3 شد استفاده .  

هاي مؤثر در برآورد سطح ريسک  دهي به شاخص به منظور وزن
 Expert C0e9افزار و از نرم (AHP) يند تحليل سلسله مراتبيااز فر
 شناسايي اين تحقيق ةشايان ذکر است که در مرحل. گيري شد بهره

 پروژه بر محيط و نيز محيط بر پروژه آثارقالب  هاي محتمل در ريسک
هاي طبيعي منطقه تحت  مواردي چون پتانسيل. دندشمتقابالً مطالعه 
خيزي، روانگرايي، لغزش و رانش از جمله  گسل، لرزه بررسي مانند

توانند باعث افزايش احتمال  شوند که مي ل محيطي محسوب ميعوام

وقوع مخاطرات بر خط لوله و تحميل ريسک از جانب محيط زيست بر 
 ييها مقابل، شاخص در. ندشوشده محسوب   گذاري انجام پروژه و سرمايه

هاي  ها ناشي از گاز عبوري، از بين رفتن عايق چون خوردگي لوله
فجار از جمله مخاطرات احتمالي هستند که از  يا دروني و ان،بيروني

  . کنند  انتقال گاز، محيط زيست تحت تأثير را تهديد ميةجانب سامان
توانند خسارات زيادي بر محيط  اين مخاطرات در صورت وقوع مي

سازي  مي تخمين و ک،در ادامه. ندكنزيست تحت اثر تحميل 
خاطرات کل و هاي شناسايي شده در دو محور اصلي شاخص م ريسک
  .  به انجام رسيد آثارشاخص

عواملي است که در افزايش  ةشاخص مخاطرات کل شامل کلي
اين . نداحتمال بالفعل شدن حادثه يا خطر در مسير خط لوله مؤثر

 تخريب عوامل ثالث، ليپتانسشاخص شاخص خود داراي چهار زير
ز به  نيآثارشاخص . خوردگي، طراحي و کارکرد ناصحيح اپراتور است

 يا ضعف وقوع ريسک محيط زيستي مؤثرند ، عواملي که در شدتةکلي
خطر محصول،  اين شاخص نيز داراي سه زير شاخص. شود الق ميطا

  .حساسيت پراکنش و حساسيت اکولوژيک است
هاي  شاخص(هاي اطالعاتي  گذاري اليه هم در ادامه، کار روي

ر خط لوله انجام بندي ريسک در طول مسي و در نتيجه پهنه) ارزيابي
هاي مؤلفه مخاطرات کل و  هاي زيرشاخص با تلفيق نقشه. گرفت
 کردن اهميت وزني هر يک و امتيازات کسب  و با لحاظ  آثارشاخص

 نهايي شاخص مخاطرات کل که مبين احتمال وقوع خطر ةشده، نقش 
 قابل. دش که معرف شدت اثر است توليد اثراتو نقشه نهايي شاخص 

 نمايش و تواناييشاخص مورد بررسي  مواردي که زيرذکر است در
امتياز )  يا خطر محصول،مانند کارکرد اپراتور(بندي نداشت  پهنه

محاسبه شده در اين مرحله به صورت عدد ثابت در طول مسير خط 
   .لوله لحاظ شد

مراحل انجام مطالعات ارزيابي ريسک محيط ) ۱(شمارة  نموداردر 
معيار امتيازدهي و ) ۱(شمارة  جدولدر زيستي در اين تحقيق و 

هاي مورد بررسي مطابق با روش  شاخصها و زير سازي شاخص کمي
  :گذاري ارائه شده است  شاخصةسامان

از آنجايي که در اين مطالعه هر يک از دو مؤلفه شاخص 
 داراي اهميت يکساني از نظر برآورد آثارمخاطرات کل و شاخص 

به . درنظر گرفته شد% ۵۰يت هر يک سطح ريسک هستند، ميزان اهم
هاي اين دو  منظور تعيين ميزان اهميت و تأثير هر يک از زيرشاخص

بر ها به صورت دو به دو مورد مقايسه قرار گرفته و  مؤلفه، زيرشاخص
  .اين اساس ارجحيت هر يک بر ديگري تعيين شد
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  ات ارزيابي ريسک محيط زيستي خط لولهمراحل انجام مطالع): ۱(شمارة  نمودار

   سلماس‐ انتقال گاز تسوج
صورت عددي است  يند با اعمال مقياس ارجحيت كه بهااين فر
 مورد استفاده AHPيند امقياس ارجحيت استاندارد كه در فر. انجام شد
ست از برابري اهميت دو ا  كه عبارتاست ۹ تا ۱ي از  ا گيرد، بازه قرار مي
 تا مرجح بودن صد در صد يك عنصر نسبت به ديگري )۱عدد(عنصر 

 ۵ تا ۱براي اهميتي مابين اين مقادير نيز معموالً از اعداد ). ۹عدد (
 ة نشان دهند″n″ زوجي، عدد ةهاي مقايس در ماتريس. شود استفاده مي

نيز گوياي اهميت  ″n/1″ و عدد B نسبت به عنصر Aاهميت عنصر 
اين اگر اهميت يك عامل در مقابل  بنابر،است A نسبت به Bعنصر 

ديگري مشخص باشد، عكس اين رابطه نيز قابل تشخيص خواهد بود 

(Sarkis, & Talluri, 2004).ها و همچنين نرخ   بدين ترتيب وزن
نتايج اين محاسبه نشان داد ناسازگاري .  محاسبه شد(.I.R)۱۲ناسازگاري

  . اسبه شده استهاي مح  به معناي قابل قبول بودن وزن۱/۰کمتر از 
 با اعمال دباي  بزرگتر باشد مي۱/۰که نرخ ناسازگاري از  صورتي در

 را در حد قابل قبول .I.R زوجي ةتغييراتي مکرر در ماتريس مقايس
ساختار ) ۳ و۲( شمارة هاي در شکل. (Eastman, 2006)د كرتنظيم 
 ةنهاي مورد ارزيابي بر اساس ساما شاخصمراتبي تعيين وزن زيرسلسله 
  .گذاري ارائه شده است شاخص

  ی مخاطرات احتمالیيشناسا: ل ًگام او

  های ژگیيبررسی و
   فنّی پروژه

  شناخت وضع موجود
 ريست تحت تأثيط زي مح

  سکين ريابی و تخميارز: گام دوم 

 آثارشاخص  شاخص مخاطرات کل

شاخص کارکرد  شاخص طراحی
 اپراتور

 نيرويشاخص 
 خطر عوامل ثالث

 حساسيت حساسيت پراکنش خوردگیشاخص
 اکولوژيک

 خطر محصول

  )سازی مختصات کسانيل فرمت و يش، تبدايريرقومی کردن، و(های اطالعاتیهيها و الآماده سازی نقشه

  )OWA و AHP با استفاده از روش(های اطالعاتی  هيها و ال رشاخصيدهی به ز وزن

  آثارد نقشه شاخص مخاطرات کل و شاخصيلها و تورشاخصي زي اطالعاتيهاهيق اليتلف

  سکي ري پهنه بندييد نقشه نهاي و تولآثارق نقشه شاخص مخاطرات کل و شاخصيتلف

 GIS سک بايپهنه بندی ر:گام سوم
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  (Muhlbauer, 2004) گذاري شاخص ةسامان روش در امتيازدهي و معيارهاي مورد بررسي هاي شاخص زير و ها شاخص): ۱( شمارة جدول

محدوده   ها زير شاخص  ها شاخص
  امتيازات

  معيارهاي امتيازدهي

  ارتفاع پوشش بر حسب اينچ / ۳  ۰‐۲۴  حداقل ارتفاع پوشش
هاي حساس و خطرزا،  هاي در حال احداث، فعاليت رتباطي، پروژهاکز جمعيتي، خطوط امر  ۰‐۲۵  هاي منطقه سطح فعاليت

  خطوط انتقال آب و پروژه هاي در حال احداث
  عالي، خوب، متوسط، زير متوسط، ضعيف  ۰‐۶  حريم خط لوله

  ۰ در غير اين صورت امتياز ۱۱عدم وجود تأسيسات زيربنايي سطحي امتياز   ۰‐۱۱  زميني تأسيسات رو

  بار در ماه، هيچ وقت  بار در ماه، کمتر از يک۴ کمتر از ‐ روز در هفته۱ يا ۲، ۳، ۴ ‐روزانه  ۰‐۱۷   بازرسيتواتر گشت و

  
  
  
  

 ليپتانس
تخريب عوامل 

آموزش غير حضوري، مالقات با نمايندگان رسمي مردم و پيمانکاران، انتشار آگهي، برخورد   ۰‐۱۷  برنامه آموزش همگاني  ثالث
  مستقيم و برنامه هاي آموزش منظم گروهي

  در معرض هوا قرار داشتن، شرايط جوي، عايق  ۰‐۱۰  خوردگي ناشي از عوامل جوي

  خوردگي محصول، موانع  ۰‐۲۰  خوردگي دروني
محيط 
  زيرزميني

  خورندگي خاک، خوردگي مکانيکي  ۰‐۲۰

حفاظت 
  کاتديک

   درونيتواناييکارايي،   ۰‐۲۵

  
  
  
  يخوردگ

  خوردگي
  زير سطحي

  ط، شرايتوانايي  ۰‐۲۵  کاري عايق
  ) ريسکشاخص(نسبت ميزان فشار قابل تحمل به فشار طراحي   ۰‐۲۵  ضريب ايمني لوله

  مقاوم به فشار هاي مکانيکي  ۰‐۲۵   انتقال گازةضريب ايمني سامان
فشار مکانيکي ( Surgeفشار 

ناشي از توقف ناگهاني سيال 
  )درون لوله

  )۲۰(و غير ممکن) ۱۰(تمال متوسط ، اح)surge) ۰احتمال باالي ايجاد فشار  ۰‐۲۰

  )۰(زياد   پتانسيل،)۳(متوسط   پتانسيل،)۵(کم   پتانسيل،)۷ (پتانسيلفاقد   ۰‐۷  لغزش

  )۰(زياد   پتانسيل،)۳(متوسط  پتانسيل، )۵(کم   پتانسيل،)۷(  پتانسيلفاقد  ۰‐۷  روانگرايي

  )۰(زياد  پتانسيل ،)۴(متوسط   پتانسيل ،)۶(کم  نيروي ،)۹( پتانسيل فاقد  ۰‐۹  لرزه خيزي

  
  
  
  

  طراحي

جايي  هجاب
  خاک و
عوامل 
زمين 
  )۰(، ساير موارد )۷(  پتانسيلفاقد  ۰‐۷  نشست زمين  ساخت
  )۳(، کنترل )۱۲(هاي ايمني  ، سامانه)۱۵(، حداکثر فشار قابل تحمل )۵(شناسايي خطر   ۰‐۳۵  فاز طراحي

، مواد و تجهيزات )۲(، استفاده از پوشش مناسب )۳(، بررسي اتصاالت )۱۲(زرسي کيفي با  ۰‐۲۵  فاز ساختماني
  )۲(، بررسي عايق لوله )۲(، کارگزاري لوله )۲(، حفاري )۲(مصرفي 

کل
ت 
را
اط
مخ

ص 
اخ
ش

  
    

  
  کارکرد
  ناصحيح
هاي  ، برنامه) امتياز۶( ؛ (SCADA)هاي کنترل از راه دور ، سيستم)۴(هاي ايمني  برنامه  ۰‐۴۰  فاز بهره برداري  اپراتور

  )۱۰(، تجهيزات جلوگيري از خطاهاي مکانيکي )۱۲(، آموزش )۸(زي تعمير و بازسا
  خطر محصول  )۰‐۴(، ميزان سميت )۰‐۴(، واکنش پذيري )۰‐۴( اشتعالتوانايي  ۰‐۱۲   حادهايخطر

 گيري و واکنش پذيري،   آتشتوانايي براي پستانداران، بودن  در محيط آبي، سميبودن سمي  ۰‐۱۰   مزمنهايخطر
  سرطانزايي، اسيديته و خورندگيروي ني

حساسيت   حجم نشت و مدل انتشار  ۰‐۶  ميزان نشت
   کيلومتر از خط لوله۲تا شعاع   ۰‐۴  تراکم جمعيت  پراکنش

  :امتياز نهايي شاخص حساسيت پراکنش
حاصل تقسيم امتياز ميزان نشت به تراکم ) ۰‐۶ (

   استجمعيت
  )۴(و در غير اين صورت ) ۰(هاي مهم از نظراکولوژيکي   يا مجاورت با رودخانه،تقاطع  ۰‐۴  يتهاي با اهم رودخانه

  )۴(و در غير اين صورت ) ۰( کيلومتر ؛ حضور مناطق در طول مسير ۵تا شعاع   ۰‐۴  مناطق چهارگانه تحت مديريت

ص 
اخ
ش

ثار
آ

حساسيت   
  اکولوژيک

  )۴(صورت و در غير اين ) ۰(حضور در طول مسير   ۰‐۴  زيستگاهها و رويشگاههاي ويژه

  )امتياز( محاسبه ةنحو
   سطح ريسک

  )مجموع زير شاخص ها (آثارامتياز نهايي شاخص ) * ها مجموع زير شاخص(امتياز نهايي شاخص مخاطرات کل 
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ساختار سلسله مراتبي تعيين وزن زير ): ۲(شکل شمارة 

  هاي شاخص مخاطرات کل شاخص
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 تعيين وزن زير ي ساختار سلسله مراتب):۳( شمارة شکل

  آثار شاخص يها شاخص
  

اوزان نهايي هر يک از زير ) ۳و۲(شمارة  نمودارهایدر 
اي به  ه به صورت مقايسآثارهاي مؤلفه مخاطرات کل و  شاخص

  :ترتيب ذيل نمايش داده شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مؤلفه هاي  وزن نهايي زيرشاخص ةمقايس): ۲( شمارة نمودار

  مخاطرات کل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
آثار مؤلفه هاي  وزن نهايي زيرشاخص ةمقايس): ۳( شمارة نمودار  

هاي  ها نيز از تلفيق اليه که هر يک از زيرشاخص با عنايت به اين
آيد که نسبت به يکديگر  به دست مي) عوامل ريسک(تعدد اطالعاتي م

دهي به هر يک از اين   وزنبراياز درجه اهميت متفاوتي برخوردارند، 
 13OWAهاي رقومي تهيه شدند از روش  عوامل که به صورت اليه

دهد که  گيرنده مي روش مذکور اين قدرت را به تصميم. گيري شد بهره
 او سطح ريسک پروژه را بيشتر تحت تري را که از نظر عوامل مهم
 ,Malczewski)له قرار دهد ئدهند با همان اهميت در مس تأثير قرار مي

 کارشناسي منتج  آرايتواند از طريق  استخراج اين اوزان مي۰(1999
  ). ۱۳۸۷ ،متکان و ديگران(شود 

ن و اگيري از تجربيات متخصص در اين بخش از مطالعه با بهره
اي هر يک از عوامل مورد ارزيابي ضريب وزني در  خبرگي برهاينظر

 هاي هر يک از زير ذکر است که نقشهشايان . نظر گرفته شد
هاي اطالعاتي مربوط و   تلفيق اليهةهاي مورد بررسي در نتيج شاخص

 جدولدر  .با لحاظ کردن ضرايب وزني مشخص شده به دست آمد
هاي اطالعاتي  يهها و ال ها، زيرشاخص اوزان نهايي شاخص) ۲(شمارة 

  .مورد ارزيابي در اين مطالعه ارائه شده است
  نتايج

 شناسايي ةتأثير در مرحل زيست تحت نتايج حاصل از بررسي محيط
 ‐ خط لوله انتقال گاز تسوجبيشترمخاطرات احتمالي نشان داد که 
هاي واقع در شهرستان شبستر عبور  سلماس در مسير خود از دشت

زارهاي استان آذربايجان غربي  ايي آن از شورهکرده و در قسمت انته
  .گذرد مي

7.7

12.3

26.9

53.1

0 10 20 30 40 50 60

شاخص خوردگي

شاخص كاركرد ناصحيح اپراتور

شاخص طراحي

شاخص پتانسيل تخريب عوامل ثالث

هــا 
ص 

شــاخ
زير

ضريب وزني (درصد وزني تأثير)

11

30.9

58.1

0 10 20 30 40 50 60 70

خطر محصول

حساسيت پراكنش

حساسيت اكولوژيك

هــا 
ص 

شــاخ
زير

ضريب وزني(درصد وزني تأثير)

 هاشاخص

   مؤثر در برآورد ير شاخص هاين وزن زييتع هدف
 آثارشاخص 

  خطر
  محصول

ت يحساس
 کياکولوژ

ت يحساس
 پراکنش

 هاشاخص

هاي مؤثر در برآورد شاخص مخاطرات کل تعيين وزن زير شاخص هدف

 تخريب ليپتانس
 وامل ثالثع

کارکرد ناصحيح  خوردگی طراحی
 اپراتور
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 ارزيابي ريسک محيط زيستي خط انتقال گاز  ها و عوامل ريسک مورد بررسي در مطالعة شاخصرها، زي اوزان نهايي شاخص): ۲(جدول شمارة 

   سلماس‐تسوج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ر لحاظ شده استي کل مسياز محاسبه شده به صورت عدد ثابت برايجه امتي نمايش نداشته درنتتوانايي ياليه اطالعات *
 ۱۷غربي شهر تسوج و   شمالةهمچنين خط لوله مذکور از محدود

 مورد ةاز ميان مراکز جمعيتي محدود. کند بادي در طول مسير عبور ميآ
 نفر و روستاي قره قشالق ۷۳۳۲مطالعه، شهر تسوج با جمعيتي بالغ بر 

ترين و همچنين آبادي چوپانلوي سفلي   نفر جمعيت پرجمعيت۲۱۲۶با 
 مسير ةهاي محدود ترين آبادي  نفر کم جمعيت۲۳۱ و قزلجه با ۱۵۹با 

  ). ۱۳۸۵مرکز آمار ايران، (شوند  محسوب مي

 تقاطع با ۱ تقاطع با جاده آسفالته، ۱۰ اين خط لوله در طول مسير، 
. گذارد را پشت سر مي) ۲۴+۵۵۲کيلومتر ( تقاطع با راه آهن ۱راه شوسه و 

) بيشتر در دشت تسوج( تقاطع با مسيل و آبراهه ۶همچنين در طول مسير 
در کيلومتر ( متر ۶۱چاي با عرض بستر  فصلي زوالة تقاطع با رودخان۱و 

 از کل مسير خط لوله مورد بررسي  .در دشت سلماس وجود دارد) ۵۰۸+۳۵
اراضي با کاربري % ۲۸/۳۰مراتع فقير، % ۸۴/۱۴آن اراضي باير، % ۳۰/۵۱

درصد   يابي ارزيها شاخص
  تياهم

  يابي مورد ارزيطالعات ايها هيال  ييوزن نها  يابي ارزيها رشاخصيز
  )سکيعوامل ر(

ب يضر
  يوزن

  ۱۴/۰  )لومتري ک۲تا شعاع  (يتيمراکز جمع

  ۱۸/۰  )لومتري ک۱تا شعاع  (يخطوط ارتباط

  ۲۱/۰  خط لوله انتقال گاز موجود

  ۱۷/۰  يخطوط انتقال برق فشار قو

  ۲۰/۰  )ي و کشاورزي زراعيها تيفعال (ي اراضيکاربر

  
  
  
  

  
  ب عوامل ثالثي تخرليپتانس

  
  
  
  

  
  
  
  

  
۵۳۱/۰  

  ينيزم سات رويتأس
  

۱۰/۰  

 ۱  *  ۱۲۳۰/۰  ح اپراتوريکارکرد ناصح

  يطراح
  

، يزيلرزه خ: يها هيق اليحاصل تلف( خاک ييجا هجاب  ۲۶۹۰/۰
  )ني، لغزش و نشست زمييروانگرا

۱ 

  
  
  

  
  
  
  

  شاخص
   مخاطرات کل

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
۵۰%  

)۵۰/۰(  
  
  
  

  

 ۱   خاکي خورندگنيروي  ۰۷۷۰/۰  يخوردگ

  )۴ شمارة شکل(ستا شاخص مخاطرات کل ة فوق نقشيها هيق اليحاصل تلف

 ۱  *  ۱۱/۰  خطر محصول

  ۱  )لومتري ک۲تا شعاع (ت يتراکم جمع  ۳۰۹/۰  ت پراکنشيحساس

  
  

   آثارشاخص

  
  
۵۰%  

)۵۰/۰(  

  ۱  )مترلوي ک۵تا شعاع (ه ي ارومةاچي دريپارک ملّ  ۵۸۱/۰  کيت اکولوژيحساس

  )۵  شمارةشکل(است  آثار فوق نقشه شاخصيها هيق اليحاصل تلف
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از طول مسيير از اراضي با کاربري زراعت ديم % ۵۸/۳زراعت آبي و 
  ).۴ شمارة نمودار(کند  عبور مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي اراضي موجود در   انواع و نسبت کاربري):۴( شمارة نمودار

   سلماس‐مسير خط لوله تسوج

 گون   مراتع مسير خط لوله از جنسبيشترجنس گياهي 
(Astragalus sp.)جهاني ةبندي اتحادي  است که از لحاظ طبقه 

هاي گياهي   جنسة در زمر)IUCN( حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي
نزديکي به مراکز جمعيتي، تقاطع با  .شود ک کم محسوب ميبا ريس

 که باعث اند راههاي ارتباطي و گذر از اراضي کشاورزي از جمله عواملي
همچنين . شوند باال رفتن سطح ريسک حاصل از عوامل ثالث مي

مجاورت و تقاطع با خطوط انتقال برق فشار قوي و مجاورت با خط لوله 
ي است يهاي حساس و خطرزا يه به عنوان فعاليت اروم‐انتقال گاز تبريز

توانند اثر تشديدکننده بر سامانه  که در زمان وقوع حوادث احتمالي مي
  .انتقال گاز بر جاي گذارند

 نتايج ، مورد مطالعهةي طبيعي منطقها پتانسيلدر رابطه با 
که دو گسل در نزديکي خط  است هاي صورت گرفته حاکي از آن بررسي
هاي اصلي  ل، گسل فعال تسوج، از انواع گسلَگسل او. ع استلوله واق

با حداقل (غربي است که به موازات خط لوله ‐با روند تقريبي شرقي
در شمال مسير خط لوله واقع شده )  کيلومتر۴ متر و حداکثر ۷۰۰فاصله 
در ادامه، اين گسل به سمت شمال غربي کشيده شده و به . است

اين . پيوندد  مافي کندي مي‐ل شکريازي يعني گس،انتهاي گسل دوم
 کيلومتري شمال ۱۶ از است گسل شمال تبريز ةگسل نيز که ادام

شهرستان سلماس عبور کرده عامل اصلي تشکيل درياچه تکتونيکي 
خيزي ايران، کل  بندي خطر لرزه با توجه به نقشه پهنه. استاروميه 

توانايي بعالوه . استد خيزي بسيار زيا  لرزهقدرتمسير مورد مطالعه واجد 
بندي  اي، دانه دار ماسه  با توجه به وجود مناطق شيب،روانگرايي طول مسير

متوسط و حضور گسل تسوج در برخي از مناطق مسير، متوسط ارزيابي 
، ۱+۲۸۰ تا ۰+۰۰ لغزش و ريزش نيز کيلومترهاي ةاز نظر پديد. دشو مي
 با توجه به ،۴۱+۷۴۰ تا ۳۴+۰۳۲ و ۲۱ تا ۱۳+۲۸۰ ، ۸+۱۵۰ تا ۰۰+۳۰

نزديکي به گسل تسوج و واقع شدن در مناطق بين کوه و دشت و مجاورت 
ن امهندس(ند هست متوسط تا زياد پتانسيلبا رسوبات رسي و مارني داراي 

  ). ۱۳۸۵انديش، کاوومشاور ژئ
زارها با رسوبات سست  در قسمت انتهايي مسير نيز، گذر از شوره

 ذکر است که قابل. ا افزايش داده است نشست زمين رپتانسيلمارني، 
گذاري  هم جايي خاک و عوامل زمين ساخت در اثر تلفيق و روي هنقشه جاب
خيزي، روانگرايي، لغزش و ريزش و نشست زمين به دست  هاي لرزه نقشه
 حساسيت مورد تنهادر خصوص حساسيت اکولوژيک محيط پذيرنده . آمد

که در جنوب مسير خط لوله واقع  است اروميه ةبررسي، پارک ملّي درياچ
 ۸۳۰/۱ شمالي درياچه اروميه ةشده و کمترين فاصله خط لوله از حاشي

 کيلومتري از ۵با توجه به روش منتخب، حريم . شود بيني مي کيلومتر پيش
هاي  نتيجه بررسي.  اروميه به عنوان شعاع ريسک در نظر گرفته شدةدرياچ

از کيلومتر (ر از مسير خط لوله  کيلومت۱۵مکاني حاکي از آن است که 
در اين شعاع واقع شده و در نتيجه در صورت وقوع ) ۳۳+۲۲۰ تا ۲۲۰+۱۸

 مذکور بسته به ةشود که در محدود بيني مي برداري پيش حادثه در فاز بهره
 اين بنابراين.  اروميه را تحت تأثير قرار دهدة درياچه،نوع و وسعت حادث

ژيک، محدوده با ريسک زياد در نظر محدوده از لحاظ حساسيت اکولو
هاي  اروميه، حساسيتيان ذکر است که به غير از درياچه شا. گرفته شد

هاي با اهميت و رويشگاههاي ويژه در  اکولوژيکي ديگري اعم از رودخانه
ترين عوامل تحت تأثير  مهم.  و يا در مسير خط لوله وجود ندارد،مجاورت

 ةانساني مرتبط با اراضي و درياچهاي  شناسايي شده جمعيت، فعاليت
بيني شد، همچنين بيشترين ميزان ريسک پروژه نيز ناشي از  اروميه پيش

جايي  هجاب(ي طبيعي ها پتانسيل تخريب عوامل ثالث و ليپتانسهاي  ريسک
هاي ارزيابي بر اساس  سازي شاخص دهي و کمي نتايج نمره.  است)خاک

 پس .ارائه شده است) ۳ ( شمارةولجدطور خالصه در  همعيارهاي موجود، ب
هاي ارزيابي و برآورد ميزان اهميت هر  از مشخص شدن امتياز شاخص

هاي مورد ارزيابي توليد  هاي اليه نقشه) بر حسب ضريب وزني(يک از آنها 
  .و استاندارد شد

51.3
30.28

14.843.58

اراضي باير زراعت آبي
مراتع فقير زراعت ديم
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   سلماس‐تسوج  هاي ارزيابي در مطالعة ارزيابي ريسک محيط زيستي خط انتقال گاز خصها و زيرشا سازي شاخص نتايج کمي): ۳(جدول شمارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شاخص 
  ها

محدوده   ها زير شاخص
  امتيازات

  معيارهاي امتيازدهي

 مي باشد در نتيجه امتياز اين قسمت ٤٨حداقل ارتفاع پوشش خاک روي لوله بر حسب اينچ   ۱۶  حداقل ارتفاع پوشش
  .برآورد شده است) ۴۸ / ۳= ۱۶(

راههاي ارتباطي، عبور از داخل در بازه هاي مختلف بسته به تراکم نقاط جمعيتي، تقاطع با   ۰‐۲۵  هاي منطقه سطح فعاليت
اراضي کشاورزي، مجاورت و تقاطع با خط لوله انتقال گاز موجود و خطوط انتقال برق فشار 

  .قوي امتيازات متفاوت است
  ).متوسط (۲و در ساير نقاط مسير، امتياز ) عالي (۵در محل تأسيسات سيستم انتقال گاز   ۰‐۶  حريم خط لوله

  ).۱۱(و ساير نقاط ) ۰(، امتياز ۲۰در نقاط ابتدا و انتهاي مسير و کيلومتر   ۰‐۱۱  تأسيسات روزميني

  .هاي صورت گرفته با توجه به معيارها و بررسي  ۲  تواتر گشت و بازرسي

  
  
  
ل يپتانس

تخريب عوامل 
  ثالث

  .هاي صورت گرفته با توجه به معيارها و بررسي  ۱۵  برنامه آموزش همگاني

  .گيرد در زير زمين مدفون بوده و در معرض عوامل اتمسفري قرار نميله خط لو  ۱۰  يًخوردگي ناشي از عوامل جو
  .عالوه تمهيدات مناسب در نظر گرفته شده است  به، خورندگي بودهپتانسيلگاز طبيعي فاقد   ۲۰  خوردگي دروني

 ۵۰۰کمتر از (ز دهي متفاوت است در بازه هاي مختلف بسته به مقاومت الکتريکي خاک امتيا  ۰‐۲۰  محيط زيرزميني
  ).۲۰امتياز  (۱۰۰۰۰و بيش از ) ۱۰امتياز  (۱۰۰۰۰ تا ۵۰۰، بين )امتياز صفر(

  . مربوطههاي اجراي سيستم حفاظت کاتديک طبق استاندارد و انجام آزمايش  ۲۵  حفاظت کاتديک

  
  
  

  خوردگي
  

  خوردگي
  زير سطحي

  .طبق استانداردهاي مهندسي و در حد مناسب ۲۵ عايقکاري
با توجه به معيار در  (۴۰/۱) = عامل ريسک(نسبت ميزان فشار قابل تحمل به فشار طراحي   ۱۰  يب ايمني لوله و سامانه انتقال گازضر

  )حد متوسط است
    surgeاحتمال متوسط ايجاد فشار  Surge ۱۰فشار 

  لغزش

  روانگرايي

  خيزي لرزه

  
  
  
  

  طراحي
  
جايي  جابه

  خاک و
عوامل زمين 
  ساخت

 نشست زمين

  
  
۳۰‐۰  

نتيجه رويهم گذاري اليه هاي لغزش، روانگرايي، لرزه خيزي  جابجايي خاک در پتانسيلنقشه 
  .آيد و نشست زمين در طول مسير خط لوله، به دست مي

  .امتياز اين شاخص در نقاط مختلف بسته به امتياز عوامل مؤثر مذکور، متفاوت است
  .بوده است)  متوسطپتانسيل (۱۰‐۱۷ سلماس ‐دامنه امتيازات در مورد خط لوله گاز تسوج

  ۲۳  فاز طراحي

  ۲۵  فاز ساختماني

کل
ت 
را
اط
خ
ص م

اخ
ش

 
  

  کارکرد
  ناصحيح
  اپراتور

  ۳۴  فاز بهره برداري

  
  هاي صورت گرفته با توجه به معيارها و بررسي

  ).امتياز اين شاخص براي کل مسير خط لوله لحاظ شده است(

  خطر محصول  ).۳(، ميزان سمي بودن )۴(، واکنش پذيري )۰(مجموع امتيازات توانايي اشتعال  ۷  خطرهاي حاد

 ۵۰۰۰برابر ) متان و اتان(هاي موجود ميزان نشت قابل توجه براي گاز طبيعي  بر اساس معيار  ۲  خطرهاي مزمن
  . است۲و در نتيجه امتياز معادل 

  ).متان و اتان(نرخ نشت گاز طبيعي بر اساس جرم مولکولي و   ۵  ميزان نشت

، ) امتياز۳ (۱۸۳ تا ۱۰۵، ) امتياز۴ (۱۰۴ تا ۲۶ کيلومتر از محور خط لوله؛ تراکم ۲تا شعاع   ۰‐۴  تراکم جمعيت
  ). امتياز۱ (۳۴۰ تا۲۶۳، ) امتياز۲ (۲۶۲تا۱۸۴

  
حساسيت 
  پراکنش

  امتياز نهايي حساسيت پراکنش 
  )امتياز ميزان نشت/ امتيازتراکم جمعيت(

  
۶‐۰  

  ۵/۲): ۲( تراکم جمعيت – امتياز ۶۶/۱): ۳( تراکم جمعيت – امتياز  ۲۵/۱): ۴(راکم جمعيت ت
  .  امتياز ۵): ۱( تراکم جمعيت –امتياز 

  .هاي مهم از نظراکولوژيکي در کل مسير  يا مجاورت با رودخانه،عدم تقاطع  ۴  هاي با اهميت رودخانه

 کيلومتري از پارک ملّي درياچه اروميه واقع شده اند ۵مسيرهايي از خط لوله که در شعاع   ۰‐۴  ريتمناطق چهارگانه تحت مدي
  ). امتياز۴(و فواصل بيشتر ) صفر امتياز(

ص
اخ
ش

ثار
 آ

  

حساسيت 
  اکولوژيک

  .عدم وجود زيستگاه و رويشگاه ويژه در طول مسير ۴  زيستگاهها و رويشگاههاي ويژه
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 پتانسيل تخريب هاي نقشهGIS  Arc 9.3 سپس در محيط
شاخص  و) پتانسيل خورندگي خاك(شاخص خوردگي و  ،عوامل ثالث

 Raster عگيري از تاب بهره طراحي با اعمال ضرايب وزني و

Calculator15 ، به صورت۱۴گر فضايي ، از سري توابع تحليلWLC   با

شکل (د ش نهايي شاخص مخاطرات کل توليد ةيکديگر تلفيق و نقش
هاي تراکم جمعيت و   نيز از تلفيق نقشه آثار نهايي شاخصةنقش). ۴شمارة 

  ).۵ ة شمارشکل(حساسيت اکولوژيک حاصل شد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   سلماس‐بازه بندی امتيازات شاخص مخاطرات کل در طول مسير خط لوله تسوج): ۴ (شکل شمارة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 سلماس‐ر خط لوله تسوجي در طول مسآثاربازه بندی امتيازات شاخص ): ۵(شکل شمارة 
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  يريگ جهيبحث و نت

 به عنوان دو  آثار شاخص مخاطرات کل و شاخصةد نقشيبا تول
سک خط لوله از ي رييسک، نقشه نهايد سطح ر در برآوريمؤلفه اصل

. ن دو نقشه با استفاده از توابع همپوشان به دست آمديق ايق تلفيطر
ر خط لوله واجد دو ي طول مسبيشترن پژوهش نشان داد که يج اينتا

ر ياز طول مس% ٤٦که  يبه طور. است اديسک متوسط و زيسطح ر
 ‐٦٦٤١(سک متوسط ير% ٤٨، )ازي امت٥٤٦٧ ‐٦٠٥٤(سک باال ي ريدارا

ز با يسک ناچيو ر) ازيامت ٧٢٢٨ ‐٦٦٤٢(سک کم ير% ٢، )ازي امت٦٠٥٥
 نمودار(اند  ر را به خود اختصاص دادهياز طول مس% ٤، )٧٢٢٨>(از يامت

ر ي در طول مسيستيط زيسک محي ريبند  پهنهيي نهاةنقش ).٥ شمارة
 .ستش داده شده اينما) ۶(شمارة  سلماس در شکل ‐خط لوله تسوج
 يها سکي ريابي  مکان،ن مطالعهيج حاصل از ايکه نتا نيبا توجه به ا

 ةي به منظور تهبنابراين، استر خط لوله يشده در طول مس ييشناسا
د شده، يسک تولي ريها توان با مراجعه به نقشه يسک ميبرنامه کنترل ر

 ييايت جغرافيحسب موقع و بريي حاصله را شناسايامدهايو پ مخاطرات
که در  طور همان.  ارائه دادير، برنامه کنترلي آنها در طول مسيانو مک
ن يياز پايشود؛ امت يمشاهده م) ۶(شمارة شکل  سکي ريبند  پهنهةنقش
سک کاهش ياز، سطح ريش امتياد بوده و با افزايسک زي رةدهند نشان
شدت  اي و ، احتمال وقوع خطري که داراي است قطعاتيمنطق. ابدي يم

. رندي مورد توجه قرار گيشتر از لحاظ اقدامات کنترلي هستند بياثر باالتر
ا شدت ي احتمال وقوع و ي داراير قطعات طوليست که ساين بدان معنا نيا

ها از  ن محدودهي ايياز نهايرا امتياز باشند زين ي بياثر کمتر، از الزامات کنترل
 و اين هدفبا .  به وجود آمده استيابي ارزيها  شاخصةياز کليق امتيتلف

ر ي از آن در طول مسي سوء ناشيامدهايسک و پيبه منظور کاهش سطح ر
  شمارةجدول در ي به صورت اجماليخط لوله مورد مطالعه، اقدامات کنترل

 .ارائه شده است) ۴(

 

46%

48%

2%4%

ريسك زياد ريسك متوسط ريسك كم ريسك ناچيز
  

   سهم سطوح مختلف ريسک در طول ):٥(شمارة  نمودار

  )بر حسب درصد( سلماس‐ تسوجمسير خط لوله

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   سلماس‐بندي ريسک محيط زيستي خط لوله انتقال گاز تسوج نقشة پهنه): ۶(ل شمارة شک
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   سلماس‐اقدامات کنترل و کاهش ريسک محيط زيستي خط لوله انتقال گاز تسوج): ٤(جدول شمارة 

ي  ها شاخص
  ارزيابي

  اقدامات پيشنهادي کنترل ريسک  ها و عوامل ريسک شاخص  ها زير شاخص

  فاصله از مراکز جمعيتي
  تقاطع با خطوط ارتباطي و راهها

   اجراهاي در حال پروژه
  تقاطع با خطوط انتقال نفت، گاز و برق فشار قوي

  ط لوله گاز طبيعي براي نمايش مسير خط لوله نصب مارکرهاي خطو‐
  ها   استفاده از غالف بتني در تقاطع‐
ها و ساخت و سازهاي   جلوگيري از وقوع خطرهاي احتمالي در حفاري‐

  محلي
  ... آموزش در زمينه نوع گاز، محل عبور کريدور اصلي، خطرها و ‐

  
  عبور از اراضي زراعي و تقاطع با خطوط انتقال آب

توجهي در نحوه   جلوگيري از تخريب جادة سرويس خط لوله در اثر بي‐
   آبياري اراضي كشاورزي همجوار

 و  توجه به کريدور خط لوله در خصوص صدور مجوز احداث چاه، قنوات‐
  اي ها از سوي اداره امور آب منطقه ساير حفاري

 در محل (Casing Pipe)اي   يا غالف لوله،استفاده از غالف بتني  ها ها و مسيل ها، آبراهه تقاطع با رودخانه
  تقاطع

  کشي حريم تأسيسات و استفاده از عالئم هشدار دهنده  فنس  تأسيسات طول مسير
  هاي پرخطر با تناوب زماني کمتر  و بازرسي در محدودهزني گشت  گشت زني و بازرسي

  
  
  
  

  شاخص
پتانسيل 

تخريب عوامل 
  ثالث

  آموزش کارگران، کارکنان و ساکنان منطقه  برنامه آموزش همگاني
  خوردگي دروني

  
هاي هوشمند با هدف  مانيتورينگ داخلي خط لوله با استفاده از پيگ

  کنترل وضعيت کيفي خط لوله
  شاخص 
  خوردگي

  خوردگي زير سطحي
  

 از پوشش با کيفيت مناسب  استفاده ‐
 و اجراي برنامه هاي اصالح نواقص  استفاده از سامانه حفاظت کاتديک‐

  احتمالي
محاسبه شده ) نسبت فشار قابل تحمل به فشار طراحي ( ريسک عامل  تنش فشاري خط لوله و کل سامانه انتقال گاز

هاي   از نظر مشخصه است که با توجه به معيارهاي موجود۴۰/۱برابر با
ارزيابي ريسک، ايمني سامانه خط لوله در حد متوسط قرار دارد بنابراين 

  ندكن تمهيدات و اقدامات کنترلي جهت افزايش ايمني آن ضروري مي
، کنترل شيرآالت در بازديدهاي Surgeاستفاده از تجهيزات کنترل فشار   Surge فشار

  روزانه

  
  شاخص 
  طراحي

  

  جايي خاک هجاب
  

 لرزه توانايي با توجه به (Holder)از تجهيزات نگهدارنده  استفاده ‐
  جايي خاک متوسط منطقه ه جابپتانسيلخيزي باال و 

انجام مطالعات شناسايي خطرات احتمالي و ارزيابي ريسک، طراحي   مرحلة طراحي
  ... سيستم قطع جريان در هنگام افزايش فشار و 

ها و تست راديوگرافي، استفاده از پوشش خاک  بازرسي از جوشکاري  تمانيمرحلة ساخ
  مناسب، بررسي عايق لوله قبل از نصب و اجراي هيدروتست

  
کل

ت 
را
اط
مخ

ص 
اخ
ش

  
    

  
  شاخص
کارکرد 

ناصحيح 
 (SCADA) سيستم کنترل از راه دور استفاده ازتهيه برنامة کار ايمني،   برداري مرحلة بهره  اپراتور

  هاي آموزشي و اجراي برنامه
  خطر محصول  ها حادخطر

  خطرهاي مزمن
 تجهيزات ةاستفاده از تجهيزات ايمني در صورت کار با شير آالت، تعبي

آتش نشاني در ايستگاههاي فرستنده و گيرنده توپک و شير قطع 
  اتوماتيک

  
  نشت گاز

  

ها در شرايط   تهية برنامه مديريت بحران شامل کليه اقدامات و برنامه‐
 One Call)هاي تلفن اضطراري  بيه سيستماضطراري و تع

System)که در صورت نشت به واحد عملياتي اطالع داده شود   

  
ص
اخ
ش

  
ثار
آ

    

  
  

شاخص 
 به کار گذاشتن زنگ خطر هشدار دهنده براي جلب توجه عموم مردم ‐  تراکم جمعيت  پراکنش

  ) بخصوص در نقاط نزديک به مراکز جمعيتي(در مواقع بروز حادثه 
ديک به مراکز جمعيتي و ايستگاه راه  ايجاد پست نگهباني در مناطق نز‐

  ) مسير۲۲در کيلومتر (آهن 
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  هاشنهاديپ

مد ا کاري ابزاريستيط زيسک محي ريابيکه ارز نينظر به ا 
بنابراين  استست يط زيسک محيت ريريو مؤثر در مد

، ي صنعتيها ها و طرح ه پروژهيد در کلشو ينهاد مشيپ
ل ي که از پتانسي طوليها خصوص پروژه ه و بيعمران
 برخوردارند بسياري يستيط زي محيها سکي و رييخطرزا

ن ير، از ايط تحت تأثي محيها تيبا در نظر گرفتن حساس
 هايها و خطر سکيشتر ري هر چه بيي شناسابرايابزار 

 شدن آنها ياتيها قبل از عمل  پروژهيا از اجريبالقوه ناش
 .دشواستفاده 

 ي متکّيطي از مسائل محياري بسيکه بررس نيبا توجه به ا 
 اطالعات ة از سامانيريگ  است، بهرهي مکانيها ليبر تحل
واند عالوه بر  ت يها م لين گونه تحلي در انجام اييايجغراف
 ،دها و زمان شو نهي در هزييجو  صرفهموجبش دقت يافزا
 ي طوليها سک پروژهي ريابيشود در ارز يشنهاد مي پپس

دن كرمانند خطوط لوله انتقال گاز، به منظور مکاندار 
  .دشون سامانه استفاده ي شده از ايي شناسايها سکير

  

   و قدردانيتشکر
 يد مخدوم، جناب آقاي دکتر مجي بزرگوار جناب آقاداناتان از اسيدر پا
 و سرکار خانم يرانخواهي رضا اي دکتر علياب آقاعت، جنيد محمود شريدکتر س

 ي خود، گروه مطالعاتبا ارزش که در ارائه اطالعات مهم و يه غفاريمهندس هان
  .ديآ يمانه تشکر به عمل مي فرمودند صمياريرا 

  
  ها يادداشت

1- Bass 
2- Hazard Identification 
3- Quantitative Risk Assessment 
4-.Horizontal Direct Drilling (HDD) 
5- Matrix-Based Risk Assessment Approach 
6- Failure Mode 
7- Hazard and Operability Study 
8- Fault Tree Analysis 
9- Scenario Based 
10- Multi Attribute Utility Theory 
11- Subjective Scoring System 
12- Inconsistency Ratio  
13- Ordered Weight Analysis 
14- Spatial Analyst 
15- Weighted Linear Combination 
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