نل ــرزه در ح ــوزهی ش ــهری نورآب ــاد
پهنهبن ــدی خط ــر زمی 
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چکیده
 بر این اساس پهنهبندی مناطق از.رفتار خطوط لولههای گاز در زلزلههای گذشته نشاندهندهی آسیبپذیری آنها در برابر زلزله است
ً
نظر میزان خطرپذیری زلزله و شناسایی این مناطق خطر و مقاومسازی این خطوط در برابر زلزله مخصوصا در مناطق لرزهخیز با خطر باال از
 به پهنهبندیExpert Choice  وArcGIS  و با بهکارگیری نرمافزارهایAHP  این پژوهش با استفاده از مدل.اهمیت ویژهای برخوردار است
 معیارهای مؤثر در محاسبهی.خطر زمینلرزه در منطقهی مورد مطالعه و بررسی موقعیت خطوط لولهی گاز در پهنههای خطر میپردازد
 تلفیق،GIS  الیهی ارتفاع که پس از وزندهی در محیط، فاصله از کانون زلزله، فاصله از گسل، شیب، لیتولوژی:خطرپذیری عبارتاند از
 نتایج تحقیق نشان میدهد که در شهرستان ممسنی.گردیده و منطقهی مورد مطالعه از نظر میزان خطر زلزله به چهار منطقه پهنهبندی شد
 زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است و شهر نورآباد، متوسط، درصد از منطقهی مورد مطالعه در طبقهی خطر کم16  و30 ،45 ،9 به ترتیب
 انطباق الیهی خطوط لولهی گاز نورآباد با نقشهی. زیاد و خیلی زیاد قرار میگیرد، درصد در منطقهی خطر متوسط1 ،67 ،32 به ترتیب
. درصد در پهنهی خطر زیاد قرار میگیرد۳۹  درصد از خط لولهها در پهنهی با خطر متوسط و۶۱ پهنهبندی نتایج نشان داد که
AHP ،GIS ، پهنهبندی، شبکهی خطوط گاز، بحران، زلزله:واژههای کلیدی
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Zoning the potential risk of an earthquake in the
Mamasani district (Nourabad) of Fars province,
Iran, for Gas network crisis management based
on the AHP model using the ArcGIS software

پهنهبندی خطر زمینلرزه در حوزهی شهری نورآباد ممسنی
.....  با استفاده از،فارس برای مدیریت بحران شبکهی گاز

Elaheh Mansoorian1*,S.Ali Almodaresi2

Abstract

T,

he behavior of gas pipelines in previous earthquakes indicates their vulnerability against earthquake. Accordingly, zoning and identifying of areas in terms of earthquake risk, and strengthening the lines under seismic
risk particularly in areas with high seismic risk is very important. The aim of this study is to identify risk map of
earthquakes prepared by the AHP method and the ArcGIS and Expert Choice software. Thus, the effective criteria
such as geological formation, slope, distance to fault, distances from the epicenter of the earthquake are defined
and combined as layers in ArcGIS into four zones of earthquake risk. The results indicated that the use of AHP
model in Mamasani, 9, 45, 30 and 16% of the areas were respectively classified as low risk, medium, high and very
high. In Nourabad city, based on the AHP model, 32, 67, 1% were in the medium, high and very high-risk area respectively. Moreover, the results showed that the method of AHP, indicated that 61 percent of the pipelines were
in the zone with medium risk, and those in the high-risk zone was 39%.
Key words: Earthquake, Crises, Vital gas pipelines, Zoning, GIS, AHP.
1 MSc. Remote Sensing and GIS, College of Engineering, Islamic Azad University, Larestan Branch, Fars, Iran; Email: Almodaresi@iauyazd.ac.ir
2 PhD Geomorphology, Associate Professor, Department of Remote Sensing and GIS, College of Engineering, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran
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پهنهبندی خطر زمینلرزه در حوزهی شهری نورآباد ممسنی
فارس برای مدیریت بحران شبکهی گاز ،با استفاده از .....

هــمـهســالــه بــحــرانهــا و بــایــای طبیعی بـهمــنــزلـهی یــکــی از
مهمترین عوامل مرگومیر و خسارات مالی عظیم ،باعث از بین
رفتن منابع جبرانناپذیر انسانی و مالی در سطح جهان میگردند.
بهطورکلی بالیای طبیعی بر حادثهای با منشأ طبیعی اشاره دارد و
قابلطبقهبندی به دودسته بالیای ناگهانی (همانند سیل ،زلزله،
آتشسوزی) و بالیای تدریجی (نظیر خشکسالی و قحطی) است
[ .]1در میان بالیای طبیعی «زلزله» مخربترین آنهــا است که
ً
عموما به علت آمادگی نداشتن جامعه همواره خسارت و تلفات
زیادی به همراه دارد [ .]2زلزله یک حادثهی «طبیعی ،ناگهانی،
با منشأ زمینی» است و به لحاظ قدرت و حوزهی تخریب وسیع و
نیز غیرقابلپیشبینی بودن و زمان بسیار کوتاه وقوع آن از اهمیت
ویژهای برای جوامع بشری برخوردار است [ .]3بیش از  ۵۰درصد
جمعیت جهان در شهرهای بزرگی زندگی میکنند که کمتر از ۳
درصد کل مساحت کرهی زمین را در بر میگیرد .ترا کم بیشازحد
جمعیت ،داراییها ،تأسیسات زیربنایی و منابع تولیدی و خدماتی
در کالنشهرها باعث آسیبپذیر شدن تعداد انبوهی از شهرنشینان
در مقابل سوانح گردیده است .زلزله میتواند در مدتزمان کوتاهی
خسارات و تلفات بسیار گستردهای بر جای بگذارد .آنچه از این
پدیده یک فاجعه میسازد ،پیشگیری نکردن از تأثیر آن و آمادگی
نداشتن برای پاسخ مناسب به آن است .در خالل قرن گذشته بیش
از یک هزار زلزلهی مخرب در هفتاد کشور جهان به وقوع پیوسته
و جان بیش از  ۱/۵۳میلیون نفر را گرفته و خسارات مالی و جانی
فراوانی نیز به بار آورده است.
قــارهی آسیا از نظر شیوع حــوادث و بالیای طبیعی ،رتبهی
نخست را در دنیا دارد و ایران چهارمین کشور آسیا و ششمین کشور
دنیا از نظر کثرت وقوع بالیای به ثبت رسیده است [ .]1واقعشدن
ایران بر روی کمربند زلزلهخیز آلپ  -هیمالیا موجب شده است که
زمینلرزه بهمنزلهی یکی از زیانبارترین بالیای طبیعی در کشور
مطرح شــود .بهطوریکه از هر  ۱۵۳زلــزلـهی مخربی که در دنیا
اتفاق افتاده حدود  9زلزلهی آن مربوط به ایران بوده است [.]4
چنین رخدادهایی همواره موجب تغییرات محیطی بسیاری شده
و خسارتهای فراوانی بر جای میگذارند .آسیبپذیری کالبدی در
همهی شهرهای ایران (بهطور کم یا زیاد) ،وجود دارد تا جایی که
آمارها نشان میدهند ،بیش از  ۹۰درصد شهرهای ایران در برابر یک
زلزلهی  ۵/۵ریشتری بهشدت آسیبپذیر هستند [ .]5با توسعه
و گسترش روزافــزون شهرهایی که در مناطق لرزهخیز قرار دارند،
آسیبپذیری آنها در برابر زلزلههای مخرب رو به افزایش است.
یکی از عمدهترین فعالیتها در راستای کاهش خطرات ناشی از
زلزله و افزایش ایمنی عمومی ،مطالعات پهنهبندی لرزهای مناطق
شهری است که باید در مقیاس مناسب و مطلوب صورت پذیرد.
نقشهی پهنهبندی خطر زلزله نشان میدهد که بخش قابل
توجهی از کشور ما در منطقهی با خطر زیاد یا خیلی زیاد قرار دارد و
گسلها در جایجای کشور موجود است [ .]6پراکنش جغرافیایی
زلزلهها در کشور ما نشانگر آن است که  ۶۶درصد از سرزمین ایران

در معرض خطر زمینلرزه قرار دارد و  ۹۰درصد از جمعیت کشور در
این مناطق زندگی میکنند.
استان فارس یکی از کانونهای مهم زلزلهخیز در ایران است.
به دلیل قرار گرفتن استان فارس روی کمربند لرزهخیزی زاگرس ۲۰
درصد از زلزلههای کشور در این استان رخ میدهد که حاکی از فعال
بودن زمینساخت و گسلهای آن است .قسمتهای شمال غرب،
غرب ،جنوب غرب تا جنوبی فارس از مناطق پرخطر زلزلهخیز این
استان هستند .شهرستانهای نورآباد ممسنی ،کازرون ،فراشبند،
فــیــروزآبــاد ،المــرد ،الرســتــان و غیره ازجمله ایــن مناطق زلزلهخیز
هستند [ .]7در گذشته زلزلههایی در این استان روی داده است،
ازجمله زلزلهی سال  ١٣٣٩الرستان به بزرگی  6/8ریشتر که 400
نفر در این حادثه کشتهشده و  75درصد شهر نیز تخریب گردید.
زلزلهی سال  ١٣٥١قیر و کارزین ،با بزرگی  6/9ریشتر 4000 ،نفر
را به کام مرگ فرو بــرد .در برخی نقاط استان که در محل گسل
یا نزدیک به آن قرار دارند ،مانند کازرون ،نورآباد ،قیر و کارزین و
سپیدان خطر نسبی زلزله بیشتر است.
آمار زلزلههای تاریخی و دستگاهی بیشمار ،وجود گسلهای
پیسنگی فعال چشمههای لرزهزا و نیز دالیل قوی مبتنی بر رویداد
و تداوم جنبشهای نو زمینساختی در این استان ،همه حکایت از
پتانسیل لرزهخیزی باالی آن دارند .ازاینرو هرگونه کوشش برای
ارزیابی دقیق خطر نسبی زلزله و جلوگیری از خسارت ناشی از آن
حائز اهمیت فراوان است [ ۷۱ .]8درصد از مساحت استان فارس
در پهنهی با خطر باال تا خیلی باال قرار گرفته است .بیشترین تعداد
زمینلرزهی ثبتشده در نیمهی جنوبی استان فارس قرار گرفته
است و بر اساس بزرگای زمینلرزه در حدود  60درصد از مساحت
استان فارس در پهنهی پرخطر واق ع شدهاند [.]9
نورآباد ممسنی در کمربند پرخطر استان فارس و کشور ایران و
همچنین کمربند لرزهای آلپ  -هیمالیا قرار دارد .زلزلههای زیادی
طی سالهای گذشته سطح این شهرستان را متأثر ساخته است
[ .]7در یک پهنهبندی خطر زلزله ،شهرستان ممسنی در پهنهی با
خطر زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است [ .]3در تقسیمبندی دیگری
که شهرستانهای استان فــارس بر اســاس خطر نسبی زلزله ،از ۱
(خطر نسبی پایین) تا ( ۵باالترین خطر نسبی) پهنهبندی شدهاند،
شهرستان ممسنی در پهنهی  ۵یعنی باالترین خطر نسبی قرار
گرفته است [.]10
خطوط انتقال گاز از مهمترین شریانهای حیاتی در زندگی
شهری محسوب میشوند .رفتار لولههای انتقال گاز در زلزلههای
گذشته نشاندهندهی آسیبپذیری آنهــا در برابر زلزله است.
لولههای انتقال گاز حــاوی مــواد اشتعالپذیر هستند و نشت گاز
شســوزیهــای پــس از آن میتواند موجب صــدمــات جانی و
و آتـ 
خسارتهای مالی و زیانهای زیستمحیطی گردد و بر این اساس
ً
مقاومسازی این خطوط در برابر زلزله مخصوصا در مناطق لرزهخیز
از اهمیت ویژهای برخوردار است .محتملترین حادثهی نشت گاز
از محل اتصال شیرها به لولههای توزیع گاز است و احتمال رخداد
آتشسوزی از نوع جت آتش بیشتر از حوادث دیگر است و انفجار
هم در صــورت تأخیر در به وجــود آمــدن جرقه باعث بــروز حادثه

پیشینهی تحقیق
بر اساس آمارهای منتشره در هرسال بهطور متوسط  ۱۰۰هزار
نفر جان خود را در جهان بر اثر بالیای طبیعی از دست دادهانــد و
سالیانه خسارت مالی و اقتصادی زیادی در جهان وارد شده است.
در این میان زلزله بهمنزلهی یک حادثهی «طبیعی ،ناگهانی و با
منشأ زمینی» به لحاظ قدرت و حوزهی تخریب وسیع و نیز غیرقابل
پیشبینی بودن و زمان بسیار کوتاه وقوع آن از اهمیت ویژهای
برای جوامع بشری برخوردار است .زلزله شاخصترین بالی طبیعی
با خسارات و هزینههای بسیار جانی و مالی است که فکر آن هم
کافی است تا انسان را دچار نگرانی و اضطراب کند ،بهخصوص که
در منطقهی زلزلهخیز هم باشد .طی  ۱۰۰سال اخیر ،زلزله در مناطق
مختلف جهان ،جان صدها هزار نفر را گرفته و پیشرفتهایی که
بشر در زمینهی زلزلهشناسی کسب کرده ،به میزان ناچیزى از شمار
قربانیان این فاجعهی طبیعى کاسته است .بحران ناشی از لرزش
زمین زمانی بسیار حاد میگردد که درجهی لرزش در مقیاس ریشتر
باال باشد ،مدتزمان لرزش طوالنی باشد ،مجتمعهای زیستی به
کانون لرزش نزدیک باشد ،سازههای ساختهشده از استحکام کافی
برخوردار نباشد ،در مجتمع زیستی محل وقــوع زلزله ،جمعیت و
امکانات بیشتری مستقر باشد ،بستر طبیعی مجتمعهای زیستی
از جنس مناسب و مقاوم نباشند و زمان وقوع زلزله مناسب نباشد
(برای مثال :زمستان یا شبهنگام).
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میگردد [ ،]11به همین علت نیازمند داشتن تأسیسات مطمئن
و سالم اســت .از آنجایی که پــیــادهســازی خطوط گــاز شهرستان
نورآباد ممسنی دارای سابقهی طوالنی است (حدود سال ،)۱۳۶۴
تأسیسات و خطوط لوله و اتصاالت آن مدتزمان زیادی در زمین
قرار گرفتهاند که در معرض پوسیدگی و خطر آسیب در برابر زلزله قرار
دارند و خطر در زمان وقوع زلزله را دوچندان میکنند.
ایران یکی از  ۱۰کشور آسیبپذیر جهان است که بر اساس آمار
ً
موجود تقریبا از  ۴۰نوع بالیای طبیعی که در جهان به ثبت رسیده
است در حدود  ۳۰نوع آن در کشور ایران به وقوع پیوسته است.
مطالعهی مستندات تاریخی در خصوص بحرانها و بالیای طبیعی
کشور ایران و آمار تلفات و خسارت ناشی از آنها ،بیانگر مشکالت
و چالشهایی در خصوص مدیریت کــارآمــد بحرانها و بالیای
طبیعی اســت .نگاه سختافزاری به مسئلهی مدیریت بحران،
ضعف سیستمهای مــتــداول ســاخـتوســاز و کمبود آمــوزشهــای
عمومی در برخورد با حوادث و بحرانها ازجمله چالشهای ایران
در مواجهه با بحران و مدیریت بهینهی شرایط بحرانی است [.]1
در تعریف جدید از «مدیریت جامع بحران» نام میبرند که در  ۵فاز
پیشگیری ،کاهش مخاطرات ،آمادگی ،مقابله و بازتوانی انجام
میشود [.]3
هنگامی که وقفهای در اثر حوادث غیرمترقبه در جریان تولید،
تأمین ،انتقال و یا عرضهی گاز ایجاد شود ،ضروری است تا با انجام
ً
اقدامات بهموقع ،شرایط سریعا به حالت عادی برگردانده شود تا
بتوان اثــرات جانی ،مالی ،محیطزیستی و عملیاتی را به حداقل
حالت ممکن کاهش داد.
از اقدامات قبل از بحران میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. 1تهیهی نقشههای پهنهبندی خطر زمینلرزه و گسلهای
منطقه؛
2. 2انطباق نقشههای پهنهبندی با نقشههای شبکههای
گازرسانی و تعیین نقاط بحرانی؛
3. 3رقومیسازی نقشهها و استقرار سیستم .GIS
از نظر وضعیت مخاطرهپذیری صنعت گاز ،استان فارس در
تقسیمبندی مورد نظر (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم) در وضعیت
مخاطرهپذیری در برابر زلزله با رتبهی «زیــاد» قــرار دارد ،که این
مسئله ضــرورت داشتن نقشههای الزم در زمــان بحران را طلب
میکند.
در ایران نقشههای کامل و دقیق شریانهای حیاتی بهسختی
یافت میگردد .گذشته از آن بعضی از شبکهها و تأسیسات گازی
ً
نسبتا قدیمی فاقد نقشه هستند ،قسمتهایی نیز دارای نقشههای
ً
بسیار قدیمی و نــاخــوانــا هستند کــه اص ــوال یافتن آنه ــا نــیــاز به
جستجوی فراوان در آرشیوهای مختلف شرکتهای مربوطه دارد.
سایر قسمتها دارای نقشههای کــاغــذی بــا مقیاسهای ریــز و
درشت هستند و گاه در محیط  AutoCADو یا در نرمافزار  GISتهیه
شــدهانــد .در اینگونه مــوارد نیز گاهی اوقــات بعضی از الیههای
اطالعاتی الزم برای محاسبات آسیبپذیری وجود نــدارد که الزم
است بهصورت دیگری تأمین شود.

جریان گاز با فشار  ۲۵۰پوند و  ۶۰پوند در زیر شهرها و تا در منازل
از یکسو موجب رفاه و آسایش شهروندان و از سویی دیگر عامل
نگرانی آنها نسبت به احتمال وقوع انفجارات و آتشسوزیهای
گسترده در زمان زلزله است [.]12
از طرفی انتشار امواج ناشی از زلزله ،عامل مهم دیگری برای
ایجاد خسارت بر سیستمهای خطوط لوله است .برای مثال زلزلهی
 ۱۹۷۱سان فرناندو کمتر از  ۱۵ثانیه طول کشید ولی آتشسوزی
بعد از آن تا  ۴روز ادامه داشت؛ بنابراین سیستم گازرسانی نیاز به
راهکارهای مقاومسازی مؤثر و بازسازی فوری دارد [.]3
سیستمهای  GISمیتواند بهمنزلهی ابــزاری قدرتمند برای
ارزیابی ریسک بالیای طبیعی همچون زلزله به کار گرفته شود و
همچنین میتوان با طبقهبندی و تجزیهو تحلیل دادهها و ارائهی
نقشههای گرافیکی میزان خطر و خطرپذیری را در طیف گسترده
به دست آورد.
مدیریت بحران با استفاده از این نقشهها میتواند مکان و میزان
تخریب را تشخیص دهد و برای مقابله با آن قدرت تصمیمگیری و
برنامهریزی و تأمین نیروها و امکانات و ابزار و تجهیزات مورد نیاز
و راهکارهای مقابله با آن را پیدا کند .بهاینترتیب و با استفادهی
مناسب از شرایط مکان و زمان میتوان اثرات و خسارتهای ناشی
از بحران را کاهش داد.
در نهایت بــه علت در دسـتــرس نـبــودن نقشههای یکپارچه
و سیستمی شبکه و خطوط لولهی گاز منطقهی مــورد مطالعه و
نقشههای پهنهبندی خطر زلزله در زمان بحران ،تهیهی نقشهی
پهنهبندی خطر زلزله برای مدیریت شبکهی گاز ضروری است.
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از نظر پیشینهی تحقیق و سوابق مطالعاتی ،در زمینهی
زلزله و پهنهبندی خطر آن مطالعات متعددی صورت گرفته است.
تودیس و یایگیتر ،]13[ 1برای مدیریت صحیح بحران در شهر آدنا
در ترکیه با استفاده از مدل  AHPدر محیط  GISبه امکانسنجی
مناطق خطرپذیر از لحاظ مخاطرات ژئومورفولوژیکی پرداختهاند
و در نهایت به کالسهبندی شهر از لحاظ مناطق مساعد اقــدام
کردهاند .همچنین در مطالعهی دیگری ،راشد ]14[ 2در پژوهش
خود ابتدا به بررسی نقش سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش
از دور ،در مدلسازی و پیشبینی آسیبپذیری پرداخته است و به
این نتیجه رسیده است که سیستم اطالعات جغرافیایی ،با داشتن
بانک اطالعاتی جامع میتواند در مدلسازی آسیبپذیری نقش
داشته باشد .تانگ و ون ]15[ 3در پژوهش خود برای ارزیابی خطر
زلزله در شهر دیانگ در کشور چین ،از سیستم هوش مصنوعی که
مبنی بر توسعهی  GISو شبکهی مصنوعی بود استفاده کردند.
برگی و هــروی [ ]16در پژوهش خــود با مطالعهی رفتار خطوط
لولهی مدفون تحت اثر حرکت نسبی زمین در محل گسلها ،به
بررسی اثر زلزله بر خطوط لولههای گاز مدفون پرداختند .نگارش
[ ]17با استفاده از اطــاعــات منابع لرزهخیزی کشور ،تجربیات
میدانی ،بازدید صحرایی ،تصاویر ماهوارهای و همچنین نقشههای
زمینشناسی شهرهای مختلف به مطالعهی وضعیت شهرهای
مهم حاشیهی گسلها پرداخته و راهکارها و پیشنهادهایی در
این زمینه ارائــه داده اســت .عــبــاسزاده شهری و همکاران []18
با مطالعهی مــوردی شهر همدان ،به بررسی رفتار لولههای گاز
در زمان وقوع زلزله پرداختند و در مطالعهی خود اسلوب مناسبی
برای پیشبینی رفتار شریانها در هنگام زلزله به دست آوردند که
نتایج به دست آمده بینش و کمک شایانی به طراحان و مدیران
مدیریت بحران بــرای برنامهریزی و مدیریت کارآمدتر در مقابل
سوانح طبیعی قبل از وقوع بحران را میدهد .حسنی [ ]12ضمن
بررسی وضعیت آسیبپذیری شریانهای حیاتی ایران (گاز ،آب و
 )...به مشکالت و نقاط ضعف آنها در مقابل زلزله اشاره میکند
و پیشنهادهایی برای اصالح و مدیریت بحران شریانهای حیاتی
کشور در زمان وقوع زلزله میدهد .یوسفی [ ]7در تحقیق خود به
بررسی زلزلهی ر خداده در محدودهی شهرستان ممسنی پرداخته
و گسل فهلیان  -سپیدان (اردکان) را یکی از عاملهای اصلی مؤثر
در زلزله در این منطقه بیان میکند .پیشگاهی فرد و همکاران []19
در تحقیق خود با استفاده از مدل سلسلهمراتبی ( )AHPو نرمافزار
 GISو با استفاده از الیههای مطالعاتی مؤثر در زلزله همچون فاصله
از گسل ،کیفیت ابنیه و غیره اقــدام به تفکیک مناطق خطرپذیر
در منطقهی  8شهر تبریز نمودهاند .نصیری و همکاران [ ]11به
بررسی شناسایی الیههای تأثیرگذار و محاسبهی میزان اهمیت هر
یک از عوامل در پهنهبندی خطر در بافت فرسودهی شهر ایالم با
استفاده از روش  AHPپرداختند و نقشهی آن در  GISتهیه گردید.
حاتمینژاد و همکاران [ ]20اقدام به ارزیابی و پهنهبندی لرزهای
شهر تبریز با استفاده از منطق فازی با تلفیق  AHPو  TOPSISدر
محیط  ArcGISکردند .کرامتی و همکاران [ ]3به بررسی مدیریت
بــحــران و کــاهــش آســیــب شــریــانهــای حیاتی در زلــزلــه در استان

زنجان پرداختند .قاید رحمتی و همکاران [ ]21با استفاده از مدل
جاذبه با تعیین نقطهی جدایی به تحلیل میزان ریسکپذیری
سکونتگاههای شهری اســتــان لرستان از خطر زلــزلــه پرداختند.
تشکری سـبــزواری [ ]22اقــدام به پهنهبندی شهر سبزوار از نظر
خطر زلزله با بهکارگیری مدل  AHPو  GISبرای وزندهی کردند.
رحمانیان کوشککی و همکاران [ ]23مدلسازی مناطق خطرپذیر
را با استفاده از مــدل  AHPدر محیط  GISدر راســتــای مدیریت
بحران شهر سروان انجام دادند .کریمی کردآبادی و نجفی []24
با استفاده از مدل ترکیبی  FUZZY-AHPو به کمک نرمافزارهای
 GISو  Expert Choiceبه پهنهبندی خطر زلزله و تأثیر آن در
امنیت شهری منطقهی یک تهران پرداختند.
بنابرین در این مقاله با تهیهی نقشهی یکپارچهی خطوط
لولهی گاز و تأسیسات آن که تا پیش از این تهیه نگردیده بود و
با تهیهی نقشهی پهنهبندی منطقهی مورد مطالعه و در نهایت
انطباق آنهــا با یکدیگر ،به تهیهی یک نقشهی یکپارچه برای
برنامهریزی در زمــان پیش از بحران و بحران اقــدام شد تا مورد
استفادهی مدیران و برنامهریزان متخصص قرار گیرد.

روش تحقیق
در مطالعهی حاضر نقشههای مورد نیاز با توجه به دسترسی
دادهه ــای اولیهی منطقهی مــورد مطالعه در نهادهای مختلف
همچون سازمان زمینشناسی و شرکت گاز به شرح زیر تهیه گردید
و پایگاه اطالعاتی در محیط نرمافزار  GISتشکیل شد:

گردآوری آمار و اطالعات
گردآوری آمار و اطالعات که به دو صورت میدانی و کتابخانهای
و اسنادی صورت گرفته است ،عبارتاند از:
•نقشهی توپوگرافی ( ۱/۲۵۰۰۰تهیهشده از سازمان زمینشناسی
استان فارس)؛
•نقشهی زمینشناسی شهرستان ممسنی ( ۱/۲۵۰۰۰و
( ،)۱/۱۰۰۰۰۰تهیهشده از سازمان زمینشناسی استان فارس)؛
•نقشهی گسلها (به کمک تصاویر ماهوارهای و نقشهی
گسلهای فعال ایران)؛
•نقشهی شیب؛
•نقشهی ارتفاع؛
•نقشهی خطوط لولهی شبکهی گاز بر اساس فرمهای وصل به
گاز و ازبیلت؛
•نقشهی کانون زلزلههای تاریخی و حاضر ر خداده در محدودهی
شهرستان ممسنی []26 ،25؛
•الیههای تراکم جمعیت [.]27
گــردآوری اطالعات از بانک اطالعاتی و نرمافزارهای کامپیوتر
مانند  GISو  AutoCADو  Excelخواهد بود .در نهایت اطالعات
به سیستم  GISوارد میشود و الیههای رقومی و نقشههای مورد
نیاز تهیه میگردند.

پهنهی گیتایی (عرض جغرافیایی) و در ارتفاع  ۰۲۳متری از سطح دریا واقع شده
(طول جغرافیایی) و  ۱۳درجه و  ۷دقیقه 

ن شهرستان از شمال به شهرستان سپیدان و استان کهگیلویه و بویراحمد و از غرب به استانهای کهگیلویه و بویراحمد و

شهرستانهای شیراز و سپیدان محدود است (تصویر .)۵

و از جنوب به شهرستان کازرون و استان بوشهر و از شرق به

شد .در این پژوهش پس از به دست آوردن وزن الیهها در نرمافزار
 ،Expert Choiceبا استفاده از دستور  Spatial analyzeو با استفاده
از دستور  raster calculatorمحاسبه و سپس  Re classگردیده
است .درنهایت این الیه به چهار طبقهی خطر تقسیمشده و به
اینترتیب نقشهی پهنهبندی ب ه دست آمده است .پس از تهیهی
نقشهی پهنهبندی خطر زمینلرزه اقــدام به همپوشانی خطوط
لــولـهی گــاز و تأسیسات  TBC ،CGSمنطقهی مــورد مطالعه با
نقشهی پهنهبندی مذکور کردیم و در نهایت نقشهی آسیبپذیری
برای بررسی وضعیت خطوط لولهی گاز و تأسیسات و تقسیمات
منطقه از نظر خطرپذیری زمینلرزه تهیه گردید و نتایج نهایی مورد
بررسی و مقایسه قرار گرفتند.

محدودهی مورد مطالعه

تصویر  :1موقعیت جغرافیایی منطقهی مورد مطالعه

یایی منطقهی مورد مطالعه
یت جغراف
لموقع
تحلی :1
ه و تصویر
مکانی
های
تجزی 

تجزیه و تحلیل دادهها در این تحقیق با کمک روش وزندهی
 AHPو بهکارگیری نرمافزارهای  GISو  Expert Choiceانجام
گرفت.
به این صورت که پس از شناسایی معیارهای مؤثر در رخداد
زمینلرزه ،اقــدام به انجام مقایسات زوجی با استفاده از نرمافزار
 Expert Choiceشد .در مرحلهی بعد آمادهسازی و مقیاسسازی
و رستری کــردن الیهها و معیارها و استخراج درصــد پیکسلها و
ترا کم زمینلرزهها در هر الیــه و معیار صــورت پذیرفت .از میان
معیارها معیارهایی همچون فاصله از گسل و فاصله از کانون زلزله
با استفاده از دستور  Distance Euclideanبه الیهی رستری تبدیل

موقعیت و شرایط جغرافیایی منطقهی مورد مطالعه
منطقهی مورد مطالعه در شمال غرب استان فارس قرار دارد.
نورآباد مرکز شهرستان ممسنی در  ۵۱درجــه و  ۳۱دقیقه درازهی
گیتایی (طول جغرافیایی) و  ۳۰درجه و  ۷دقیقه پهنهی گیتایی
(عرض جغرافیایی) و در ارتفاع  ۹۲۰متری از سطح دریا واقع شده
اســت .ایــن شهرستان از شمال بــه شهرستان سپیدان و استان
کهگیلویه و بویراحمد و از غرب به استانهای کهگیلویه و بویراحمد
و بوشهر و از جنوب به شهرستان کازرون و استان بوشهر و از شرق به
شهرستانهای شیراز و سپیدان محدود است (تصویر .)1

یافتههای پژوهش و تجزی ه و تحلیل
ب ــرای پهنهبندی خطر زم ـی ـنلــرزه ،بــا تــوجــه بــه ویژگیهای
منطقهی مورد مطالعه و بر اساس دادهها که شامل شیب ،ارتفاع،
فاصله از گسل ،فاصله از کانون زلزله و سازندهای زمینشناسی
اســت ،ایــن دادههــا وارد نــرمافــزار  ArcGIS10.3گردیدند ،سپس
ویرایش و طبقهبندی شدند (تصاویر  2تا .)6
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تصویر  :2نقشهی طبقهبندیشدهی سازند زمینشناسی
تصویر  :2نقشهی طبقهبندیشدهی سازند زمینشناسی

تصویر  :3نقشهی طبقهبندی ش
یب شیب
بندی
تصویر  :3نقشهی طبقه
تصویر  :3نقشهی طبقهبندی شیب
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تصویر  :4نقشهی طبقهبندی ارتفاع
نقشهی طبقهبندی ارتفاع

تصویر :4
نقشهی طبقهبندی ارتفاع

تصویر :4

پهنهبندی خطر زمینلرزه در حوزهی شهری نورآباد ممسنی
فارس برای مدیریت بحران شبکهی گاز ،با استفاده از .....

تصویر  :5نقشهی طبقهبندی فاصله از گسل
تصویر  :5نقشهی طبقهبندی فاصله از گسل

مدل تحلیل سلسلهمراتبی ( :)AHPاین مدل برای اولین بار توسط توماس ال ساعتی در دههی  0791ابداع شد؛ که اساس روش
فاصله از
طبقهبندی
نقشهی
تصویر :5
گسلمراتبی ( )AHPیکی از جامعترین سیستمهای طراحیشده
سلسله
فرایند
.]82
است [
تصمیمگیری بر مقایسات زوجی بنا نهاده شده

سلسلهمراتبی فراهم میکند و همچنین

برای تصمیمگیری چندگانه است .چرا که این فن امکان فرموله کردن مسئله را بهصورت
امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد .این فرایند گزینههای مختلف را در تصمیمگیری دخالت
داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیرمعیارها را دارد .عالوه بر این بر مبنای مقایسهی زوجی بنانهاده شده که قضاوت و
محاسبات را تسهیل میکند .همچنین میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان میدهد که از مزایای ممتاز این روش در
تصمیمگیری چند معیاره است .مدلسازی  AHPدر چهار مرحله شامل ساختن سلسلهمراتب ،تنظیم و برقراری ترجیحات از طریق
مقایسهی زوجی برحسب معیاری میزان

مقایسات زوجی و محاسبهی اوزان و محاسبهی نرخ ناسازگاری انجام میشود [ .]82در
ارجحیت آنها بهصورت عبارتی مشخص می گردد و به ازای هر عبارت عددی به ارجحیت گزینهها تخصیص داده میشود .مقادیر
ارجحیت گزینهها طبق جدول  0است.
ایجاد ماتریس مقایسهی زوجی
تصویر  :6نقشهی طبقهبندی فاصله از کانون زلزله

تصویر  :6نقشهی طبقهبندی فاصله از کانون زلزله
زوجی ،ماتریسی به ابعاد  5×5ایجاد شد و معیارهای مختلف
با استفاده از مدل تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPبرای انجام مقایسهی

جدول  :1مقیاس کمی و کیفی (مقادیر ارجحیت) مورد استفاده برای مقایسهی زوجی معیارها در روش AHP
اختصاص یافت و تحلیل آن به
دوبهدو توسط پنج تن از متخصصان با هم مقایسه گردید و مقادیر مربوط بر اساس غربال ساعتی
ال مرجح یا کام ً
کام ً
ال مهمتر

کمی مرجح یا کمی

ترجیح یا اهمیت یا
ترجیح بااهمیت
ترجیحات (قضاوت
بینلرزه در شهرستان
ترجیحاتین
ی خطر زم
کمیمؤثر در پهنهبند
عناصر
بااهمیت یااز
ترجیحهر یک
وزنیانهایی
ً Expertال (انتخاب خبره)
اجزایمتر یا
مه
کمک نرمافزار  Choiceیا کام
شفاهی)

مطلوبتر

مطلوبیت خیلی قوی

مطلوبیت قوی

مطلوبیت یکسان

مطلوبتر

است.
نشان داده شده
مرکزیت نورآباد) 9به دست آورده شد 7که در جدول  85و تصویر 9
ممسنی (با
1
3
مقدار عددی

فواصل قوی

8/6/4/2

افزار
افزاردر نرم
یارها
معیارهامع
زوجیزوجی
مقایسهی
مقایسهی 
جدول
جدول :2
Expert
Choice
در نرم
جدول
جدول :2

Expert Choice
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مدل تحلیل سلسلهمراتبی ( :)AHPاین مدل برای اولین
بار توسط توماس ال ساعتی در دههی  1970ابداع شد؛ که اساس
روش تصمیمگیری بر مقایسات زوجی بنا نهاده شده است [.]28
فرایند سلسلهمراتبی ( )AHPیکی از جامعترین سیستمهای
طراحیشده بــرای تصمیمگیری چندگانه اســت .چــرا که ایــن فن
امکان فرموله کردن مسئله را بهصورت سلسلهمراتبی فراهم میکند
و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی
را در مسئله دارد .این فرایند گزینههای مختلف را در تصمیمگیری
دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیرمعیارها
را دارد .عالوه بر این بر مبنای مقایسهی زوجی بنانهاده شده که
قضاوت و محاسبات را تسهیل میکند .همچنین میزان سازگاری
و ناسازگاری تصمیم را نشان میدهد که از مزایای ممتاز این روش
در تصمیمگیری چند معیاره است .مدلسازی  AHPدر چهار مرحله
شامل ساختن سلسلهمراتب ،تنظیم و برقراری ترجیحات از طریق

مقایسات زوجی و محاسبهی اوزان و محاسبهی نرخ ناسازگاری
انجام میشود [ .]28در مقایسهی زوجی برحسب معیاری میزان
ارجحیت آنها بهصورت عبارتی مشخص میگردد و به ازای هر
عــبــارت عــددی بــه ارجحیت گزینهها تخصیص داده میشود.
مقادیر ارجحیت گزینهها طبق جدول  1است.
ایجاد ماتریس مقایسهی زوجی
با استفاده از مدل تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPبرای انجام
مقایسهی زوجــی ،ماتریسی به ابعاد  5×5ایجاد شد و معیارهای
مختلف دوبهدو توسط پنج تن از متخصصان با هم مقایسه گردید و
مقادیر مربوط بر اساس غربال ساعتی اختصاص یافت و تحلیل آن
به کمک نرمافزار ( Expert Choiceانتخاب خبره) وزن نهایی هر
یک از اجزای عناصر مؤثر در پهنهبندی خطر زمینلرزه در شهرستان
ممسنی (با مرکزیت نورآباد) به دست آورده شد که در جدول  2و
تصویر  7نشان دادهشده است.

تصویر  :7اهمیت وزنی شاخصهای مورد استفاده به همراه نرخ ناسازگاری در نرمافزار Expert Choice
جدول  :4ساخت طبقات خطر زلزلهی شهرستان ممسنی
AHPنرخ ناسازگاری در نرمافزار Expert Choice
روشهمراه
استفاده به
تصویر  :7اهمیت وزنی شاخصهای مورد ممسنی

طبقات خطر زلزله
مساحت (هکتار)
درصد مساحت
خطر کم
35952
9
سطح قابل قبولی از
نشانگر
ارزش آنها وابسته است .این شاخص بهگونهای
متوسط
179697تعیین میشود که اگر  CR<01.0باشد،خطر
عناصر و میزان 45
 CR>01.0باشد ،ارزشهای نسبت بیانگر خطر
118172
پایندگی در مقا 30
یسهی دوبهدو است و درصورتیکه این شاخص
زیادی ناپاینده است.
قضاوتها
قابلخیلی
برابر  0100است که نشاندهندهی سطحخطر
63384
زیاداز نتایج وزندهی
قبولی
عدد حاصل برای16شاخص ناسازگاری ( )CRدر ماتریس حاصل
جمع
397205
100

شاخص ) (CRشاخص پایندگی از یک ماتریس مقایسهی زوجی است که بهصورت تصادفی ایجاد شده است و میزان آن به تعداد

است.

جدول  :5مساحت طبقات خطر زلزلهی شهر نورآباد

AHPکانون زلزله و سازند زمینشناسی به ترتیب با داشتن
فاصله از
شود ،معیار
از طرفی دیگر همانگونه که در تصویر  7مشاهده می
ممسنی روش
نورآباد
در فرایند وقوع زمینلرزه در منطقهطبقات
(هکتار)
درصد ومساحت
زلزلهشود.
خطرمی
محسوب
مساحتیرگذار
 010..بیشترین و کمترین معیارهای تأث
وزنهای 013.7

متوسط
در ادامهی روند 32
مقدار نسبت فراوانی
خطر در
5674افزار  ،Expert Choiceمقدار بهدستآمده را
کار پس از به دست آوردن وزن الیهها در نرم
67

11828

خطر زیاد

زیادافزار  ArcGISبا
خیلی نرم
سپس در
 68را بهعنوان وزن الیه منظور میکنیم.
(فراوانی زلزله در 1الیهی مورد نظر) ضرب کرده و جمع نهایی
خطر

 Raster Calculateنتایج را محاسبه و سپسجمع
17570
 Recalssگردیده است
استفاده از دستور Spatial Analysis100و با استفاده از گزینهی

نقشهی پهنهبندی خطر زلزله به دست آمده است.

رابطهی  ).و در نهایت این الیه به چهار طبقه تقسیمشده و به این ترتیب
( 
شاخص ( )CRشاخص پایندگی از یک ماتریس مقایسهی
Spatial Analysis  Map Algebra  Raster Calculator
زوجــی است که بهصورت تصادفی ایجاد شده است و میزان آن
جدول  :3وزن نهایی عوامل مؤثر در پهنهبندی در مدل AHP
به تعداد عناصر و میزان ارزش آنهــا وابسته اســت .این شاخص
وزن نهایی عوامل در مدل ()AHP
رتبهبندی
بهگونهای تعیین میشود که ا گر  CR<0.10باشد ،نشانگر سطح
شیب
۸۶/۰
۳
قابل قبولی از پایندگی در مقایسهی دوبهدو است و درصورتیکه این
ارتفاع
۴۹/۰
۴
شاخص  CR>0.10باشد ،ارزشهــای نسبت بیانگر قضاوتهای
فاصله از کانون زلزله
۳۴/۱
۱
ناپاینده است.
فاصله از گسل
۲۸/۱
۲
عدد حاصل برای شاخص ناسازگاری ( )CRدر ماتریس حاصل
سازند زمینشناسی
۳۱/۰
۵
برابر  0.06اســت که نشاندهندهی سطح قابل قبولی از نتایج
داشت،گسل،
دخالتفاصله
کانون زلزله،
کارشناسانکانون
ترتیب فاصله
ترتیب
که به
که
مدلداد
نتایجدرنشان
داشت ،نتایج
دخالت داشت،
خبره دخالت
کارشناسان خبره
نظر کارشناسان
که نظر
 AHPکه
مدل AHP
وزندهی است .دردر مدل
گسل،
فاصله ازاز
زلزله،
فاصله ازاز
داد
نشان
نتایج
خبره
به نظر
که
AHP
شیب،نشان داد که به ترتیب
گسل ،،نتایج
دخالتاز داشت
خبره
کارشناسان
نظر
که
AHP
مدل
در
گرفتند.
قرار
اهمیت
ولویت
ا
ترتیب
در
شناسی
ین
زم
سازند
،
ارتفاع
یب،
ولویت اهمیت
ترتیب ا
شناسی در
سازند زمین
گرفتند.به ترتیب فاصله از کانون زلزله ،فاصله
قرارداد که
نشان
شود،
مشاهده می
تصویر 7
ارتفاع،که در
یب،نگونه
از طرفی دیگرششهما
قرار گرفتند.
قراراهمیت
ولویت
ترتیب ا
شناسی در
ارتفاع،نسازند
ارتفاع،یب،
ش
گرفتند.
اهمیت
اولویت
ینترتیب
شناسیزمدر
سازند زمی
معیار فاصله از کانون زلزله و سازند زمینشناسی به ترتیب با داشتن

رابطهیی:1:1
رابطه 
رابط:1هی :1
تأثیرگذار
معیارهای
کمترین
و
بیشترین
0.049
و
وزنهای 0.397
رابطهی

شود.
ی
م
محسوب
منطقه
در
لرزه
ن
زمی
در فرایند وقوع
)(("re_liti۵"**13.1
"13.1)++("re_epicenter
)("re_epicenter"**13.1
"13.1) ++("re_fault
)("re_fault"** 13.1
"13.1) ++("high_reclas
)("high_reclas"** 1310
1310)++
"(("re_liti۵
در ادامـ ـهی رونــد کــار پــس از بــه دســت آوردن وزن الیـههــا در
icenter" * 13.1) + ("re_fault" * 13.1) + ("high_reclas" * 1310) +
"("s
*
))1310
/
13.4
("s" * 1310)) / 13.4
نرمافزار  ،Expert Choiceمقدار بهدستآمده را در مقدار نسبت
در رابطهی  1به ترتیب از سمت راست به چپ ضریب درصد
فراوانی (فراوانی زلزله در الیهی مورد نظر) ضرب کرده و جمع نهایی
فاصله ازاز گسل،
زلزله ،فاصله
فاصلهازازمرکز زلزله،
شناسیی ،،فاصله
سنگشناس
شاملسنگ
لرزششامل
درصد زمینلرزش
ضریبدرصد
چپ ضریب
راستبهبه چپ
ترتیبازاز سمت راست
رابطهیی  11به ترتیب
دردر 
گسل،
رابطه 
فاصله از
مرکزمرکز زلــزلــه،
شناسی ،فاصله از
شامل سنگ
زمیننلرزش
زمی
 ArcGISبا
سمتدر نرمافزار
منظور مبهیکنیم .سپس
را بهعنوان وزن الیه
لرزش شامل سنگشناسی
زمین

درصد
ضریب
چپ
به
راست
سمت
از
ترتیب
به
1
ی

رابطه
در
مدل
اساس
بر
شیب
و
ارتفاع
بعد..
کنیم
ی
م
تبدیل
گسسته
به
پیوسته
حالت
از
Reclassify
عمل
انجام
با
بعد
ی
مرحله

در
.
است
AHP
 Analysisبر اساس
ارتفاع و شیب
یکنیم
مرحل مهی
گسستهدرتبدیل
پیوسته به
گسل،عمل
ی بعد با انجام
مرحله
مدل AHP
 AHPاست.
حالتمدل
Reclassifyبر ازاساس
ارتفاع و شیب
�Ras
است.گزیندرهی
استفاده از
 Spatialو با
استفاده از دستو ر
اساس
شیب بر
ارتفاع1و
مدل AHP .است .در مرحلهی بعد با انجام عمل  Reclassifyاز حالت
)
۵
و
1
جداول
و
0
و
تصاویر
(
گردید
ی
بند
پهنه
ناحیه
1
به
مطالعه
مورد
ی

ناحیه
یت
درنها
عملجداول  1و )۵
انجامو  0و
تصاویر 1
بندی
ناحیه پهنه
سپس به 1
موردو مطالعه
ناحیهی
نتایج را 
ter Calculateدرنهایت
 .Reclassifyاز حالت پیوسته به گسسته تبدیل
گردید ( با
است
گردیده
Recalss
محاسبه
بندی 1و  0و جداول  1و .)۵
تصاویر
(
گردید
ی
بند
پهنه
ناحیه
1
به
مطالعه
مورد
ی

ناحیه
یت
درنها
پهنه
گاز4نسبت
گاز
خطوط لوله
خطوط
موقعیت
تلفیق کردیم
تلفیق
گاز
خطوط لوله
خطوط
یهشده
یی تهتهیه
بند
پهنه
سپس 
نقشه
سپس
ناحیهبهبهپهنه
مطالعهییبه
موقعیت مورد
ی
درنهایتووناحیه
گازکنیم.
لولهییمی
به
شده و
الیهم
تقسی
چهار
بندبه
الیه
نقشهییاین
(رابطهی  )1و در
پهنههاهایی
نسبت
لوله
کردیم
الیهیی
طبقهرارا بابا
شده
پهنه
نهایت
شدهو را.)5با الیهی خطوط لولهی گاز تلفیق کردیم و موقعیت
بندوی تهیه
نقشهی
گردید 
سپس
جداول 4
پهنه 9
(تصاویر  8و
است.
آمده
دست
به
زلزله
خطر
بندی
ه
پهن
ی
اینترتیب نقشه
11ووجداول
11وو11
تصاویر11
شد((تصاویر
بررسیشد
پذیربررسی
خطرپذیر
خطر
جداول00وو))44
Spatial Analysis  Map Algebra  Raster Calculator

88

شمـاره دوازدهم
پاییز و زمستان

1396

دوفصلنامه
علمی وپژوهشی

پهنهبندی خطر زمینلرزه در حوزهی شهری نورآباد ممسنی
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خطرپذیر بررسی شد (تصاویر  11و  11و جداول  0و )4

ممسنی
زمینن
بندی
پهنهپهنه
نقشهی
ممسنی
لرزش
زمین
خطر
بندی
ی
نقشه
تصویر ::88
لرزشممسنی
لرزش
خطر زمی
خطر
بندی
پهنه
نقشهی
تصویر  :8
تصویر
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سپس نقشهی پهنهبندی تهیهشده را با الیهی خطوط لولهی
گاز تلفیق کردیم و موقعیت خطوط لولهی گاز نسبت به پهنههای

خطرپذیر بررسی شد (تصاویر  10و  11و جداول  6و )7

پهنهبندی خطر زمینلرزه در حوزهی شهری نورآباد ممسنی
فارس برای مدیریت بحران شبکهی گاز ،با استفاده از .....

تصویر  :9نقشهی پهنهبندی خطر زمینلرزش نورآباد
نورآباد
زمین
خطر
نقشه
تصویر ::99
لرزش نورآباد
زمینلرزش

بندی خطر
پهنهبندی
ی پهنه
نقشهی

تصویر

نورآباد
ی
قطعه
لوله
خطوط
تلفیق
لرزش
زمین
خطر
بندی
پهنه
نقشه
نقشه
::01
ثبتی نورآباد
ی ثبتی
زمینن
بندی
پهنه
یهی
نقش
نورآباد
ثبتی
قطعههی
لولهووو قطع 
خطوطلوله
تلفیقخطوط
لرزشباباباتلفیق
لرزش
خطر زمی
خطر
بندی
پهنه
ی
تصویر  :10
تصویر 01
تصویر
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TBS
هایCGS
ایستگاههای
موقعیت ایستگاه
نمایش موقعیت
پهنه
نقشه
تصویر
CGS –- TBS
لرزش بابا نمایش
زمیننلرزش
خطر زمی 
بندیخطر
بندی
ییپهنه
 :11:00
نقشه
تصویر
زمینلرزش با نمایش موقعیت ایستگاههای CGS – TBS

نقشهی پهنهبندی خطر

تصویر :00

نتایج حاصل از ارتباط بین زمینلرزه ،عوامل مؤثر و میزان اثر
هر یک از آنها با استفاده از مدل  AHPدر جدول  8ارائهشده است.
با تجزیه و تحلیل نقشههای ب ه دست آمده و تطابق آنها با
منطقه نتایج زیر به دست آمد:

 نتایج نشان داد که اولویت سازندها در محل مورد مطالعه ازنظر پتانسیل زمینلرزه به ترتیب عبارتاند از .۱ :سازند گچساران؛
 .۲سازند گورپی؛  .۳سازند آغاجری؛  .۴سازند آسماری؛  .۵رسوبات
کواتنری.

جدول  :6متراژ خطوط لولهی گاز در پهنهبندی طبقات خطر شهر نورآباد روش AHP
متراژ خطوط لولهی گاز در پهنهبندی طبقات خطر شهر نورآباد روش AHP

درصد خط لوله

متراژ خط لوله (متر)

طبقات خطر زلزله

61

151628

خطر متوسط

39

98357

خطر زیاد

0

0

خطر خیلی زیاد

100

249985

جمع

جدول  :7متراژ خطوط لولهی گاز به تفکیک فشار گاز در پهنهبندی طبقات خطر شهر نورآباد روش AHP
متراژ خطوط لوله گاز به تفکیک فشار گاز در پهنهبندی طبقات خطر شهر نورآباد روش AHP

طبقات خطر زلزله
خطر متوسط

فشار خط لوله

درصد فشار خط لوله

250 PSI

6.76

10254

93.24

141374

60 PSI

250 PSI

خطر زیاد

60 PSI

متراژ خط لوله به تفکیک

3.59

3532

96.41

94824

متراژ خط لوله (متر)
151628
98357

جدول  :8ارتباط بین زمینلرزه ،عوامل مؤثر و میزان اثر هر یک از آنها با استفاده از مدل AHP

عامل

طبقه

کالس

درجهی شیب

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

()7 - 0
()15 - 7
()24 - 15
()34 - 24
()69 - 34

جمع

ارتفاع

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

600-109
1200-600
1800-1200
2400-1800
2939-2400

جمع

فاصله از کانون
زلزله

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

3600-0
7200-3600
10800-7200
14400-10800
18000-14400

جمع

جمع

سازند
زمینشناسی

جمع

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

Mgs
KEpd-gu
MPlaj
EMasl
Qt2

4470755
3417505
3277764
2112621
665001
13,943,646
2147037
6004014
3088034
2177438
527123
13,943,646
9247289
5937915
1522745
339138
161263
17,208,350
5156319
3943577
2851973
1413608
575073
13,940,550
3945918
582237
2065120
1366375
1982590
9,942,240

32.06
24.51
23.51
15.15
4.77
100.00
15.40
43.06
22.15
15.62
3.78
100.00
53.74
34.51
8.85
1.97
0.94
100.00
36.99
28.29
20.46
10.14
4.13
100.00
39.69
5.86
20.77
13.74
19.94
100.000

299
219
251
177
58
1004
168
360
240
185
51
1004
664
280
50
5
5
1004
405
252
183
113
51
1004
235
101
144
95
164
739

9.782
21.81
25.00
17.63
5.78
100.00
16.73
35.86
23.90
18.43
5.08
100.00
66.14
27.89
4.98
0.50
0.50
100.00
40.34
25.10
18.23
11.25
5.08
100.00
31.80
13.67
19.49
12.86
22.19
100

0.93
0.89
1.06
1.16
1.21
5.26
1.09
0.83
1.08
1.18
1.34
5.52
1.23
0.81
0.56
0.25
0.53
3.39
1.09
0.89
0.89
1.11
1.23
5.21
0.80
2.33
0.94
0.94
1.11
6.12
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فاصله از گسل

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

3200-0
6400-3200
9600-6400
12800-9600
16000-12800

تعداد پیکسل در
محدوده

درصد پیکسل در
محدوده

تعداد زمینلرزه

درصد تعداد
زمینلرزش

نسبت فراوانی
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ً
گ آهــک تشکیل شــده است
ســازنــد گــچــســاران عمدتا از سن 
(کربنات کلسیم )caco۳؛ از آنجایی که سنگ آهک تحت عوامل
هوازدگی مثل باران اسیدی و  ...تأثیرپذیر است ،لذا این کوههای
سنگی در این نوع سازند در مقابل زمینلرزهها از مقاومت کمتری
برخوردارند و آسیبپذیرند .از آنجایی که دالیل ایجاد زمینلرزه
تاکنون بهصورت کامل و دقیق مشخص نشده ،باید نوع جنس
سازند را در ایجاد زمینلرزه خیلی کم دخیل دانست.
اما عامل اصلی ایجاد زمینلرزه که همهی دانشمندان علوم
زمــیــن آن را قــبــول دارن ــد گسلها هستند .ســازنــد گــچــســاران در
منطقهی ممسنی ،شامل گسلهای متعددی است که میتوان
گسل کــازرون ،گسل گچساران و گسل بهبهان را نام برد و دلیل
اصلی تجمع بیشتر کانونهای زمینلرزه را در این سازند نسبت به
سایر سازندها همین موضوع دانست.
خالصهی نتایج نشان داد که بیشتر زمینلرزشها در واحدهای
دارای شیل ،مارن ،رس و آهک صورت گرفته است و سازند پابده
گورپی 4بیشترین میزان ترا کم زمینلرزه را به خود اختصاص داده
اســت( .با نسبت فراوانی 2.33 5درصــد) و حداقل فراوانی نسبی
مربوط به  Mgsبا مقدار  0.80درصد است.
 انــطــبــاق نــقــش ـهی شــیــب مــنــطــقــه ،ب ــا نــقــش ـهی پــرا کــنــشزمینلرزشها نشان میدهد که بیشترین میزان زمینلرزش در
محدودهی شیب  ۱۵تا  ۲۴درجه ر خ داده است.
 انــطــبــاق نــقــشـهی ارت ــف ــاع مــنــطــقــه ،بــا نــقــشـهی پــراکــنــشزمینلرزشها بیانگر این نکته است که بیشترین میزان زمینلرزش
خ داده اســت.
در مــحــدودهی ارتــفــاعــی  ۱۸۰۰تــا  ۲۴۰۰مــتــری ر 
بهطورکلی اختالف ارتــفــاع در منطقهی ممسنی زیــاد اســت .یک
بــازهی  ۲۹۳۹ -۱۰۹متری که خود این اختالف ارتفاع برای یک
منطقهی محلی 6باید مــورد توجه قــرار بگیرد و طبق قانون ایزو
استازی 7میتواند یکی از عوامل ایجادکنندهی زلزله باشد 8 .باید
توجه کرد در مناطقی که سابقهی ثبت زلزله در مقیاس ریشتری
بزرگ نداشتهاند و یک بازهی زمانی با سکوت لرزهای هم مواجه
بوده باشند ،احتمال وقوع زمینلرزههای بزرگ (باالی  ۶ریشتر) در
آن مناطق خیلی زیاد است.
 بررسی نقشهی فاصله از گسل ،نشان میدهد که آستانهیتأثیر گسلها ،بهطور عمده تا شعاع  ۱۲۸۰۰-۹۶۰۰متر اســت و
کمترین آن در فاصلهی شعاعی .۱۶۰۰۰-۱۲۸۰۰
 بــررســی نقشهی فاصله از کــانــون زلــزلــه نشان مـیدهــد کهبیشترین تأثیر ،بهطور عمده در محدودهی شعاع  ۳۶۰۰۰متر است.
 بــر اس ــاس م ــدل  ،AHPسطحی مــعــادل  ۳۵۹۵۲هکتاردر ردهی مناطق کمخطر و  179.697هکتار ( ۴۵درص ــد) در
محدودهی خطر متوسط 118.172 ،هکتار ( ۳۰درصد) محدودهی
خطر زیاد و  63.384هکتار ( ۱۶درصد) در محدودهی خطر خیلی
زیاد قرار گرفته است .محدودهی شمال شرق و شرق و مرکزی و
جنوب منطقهی مورد مطالعه بیانگر بیشترین میزان خطر زمینلرزه
هستند .ناحیهی جنوب غرب کمترین میزان خطرپذیری را دارا
است .بهطور کل هر چه از قسمت غرب (جنوب غرب) به سمت

شمال (شمال شــرق) پیش میرویم ،میزان خطرپذیری افزایش
پیدا میکند که یکی از دالیل آن میتواند افزایش ارتفاع باشد.
بــر اس ــاس م ــدل  ،AHPمنطقهی ن ــورآب ــاد در دو منطقهی
خطرپذیر قرار گرفت که سطحی معادل  151.628هکتار در ردهی
مناطق خطر متوسط و  ۹۸۳۵۷هکتار در منطقهی با خطر زیاد قرار
میگیرد.
بــا ان ـطــبــاق الیـ ـهی خ ـطــوط لــول ـهی گ ــاز ن ــورآب ــاد بــا نقشهی
پهنهبندی نورآباد نتایج نشان داد که متراژی معادل  151.628متر
( ۶۱درصــد) از خط لولهها در پهنهی با خطر متوسط و 98.357
متر ( ۳۹درصــد) در پهنهی خطر زیــاد قــرار میگیرد؛ که بر اساس
تقسیمبندی بر اساس فشار لوله که یکی از عوامل مهم در گاز است،
میران دو فشار  ۲۵۰پوند و  ۶۰پوند در منطقهی خطر متوسط به
ترتیب برابر با  10.254متر ( 6.76درصد) و  141.374متر (93.24
درصــد) و در منطقهی با خطر زیــاد  ۲۵۰پوند برابر با  3.532متر
( 3.59درصد) و  ۶۰پوند برابر با  96.41( 94.824درصد) است.
 بر خالف روش آنتروپی که در آن نظر کارشناسان دخالتدارد ،در روش  AHPبــه کمک رابـطـهی ریــاضــی و خصوصیات
منطقه اقدام به وزندهی به الیه کردیم و نتایج نشان داد که به
ترتیب سازند زمینشناسی ،فاصله از کانون زلزله ،ارتفاع ،شیب و
فاصله از گسل قرار میگیرند.

نتیجهگیری
داشتن شناخت دقیق از ویژگیهای هر حــوزهی شهری،
تصمیمگیری و برنامهریزی برای پایش مخاطرات طبیعی ،استفاده
از قابلیتهای طبیعی شهر ،مکانیابی بهینه و سرانجام مدیریت و
تصمیمگیری در امور شهری را امکانپذیر میسازد.
نلــرزه در مـنـطـقـهی مــورد
نــق ـش ـهی پـهـنـ هبـنــدی خ ـطــر زم ـی ـ 
مطالعه که در محدودهی خطرپذیری زیاد و خیلی زیاد قرار دارد،
پیشزمینهای در شناخت عوامل مؤثر در وقوع زمینلرزه ،رخداد آن
و مدیریت خطر در زمان بحرانهای مربوط به خطوط لولهی گاز
است .هدف از تحقیق حاضر پهنهبندی منطقه از نظر خطر وقوع
زمینلرزه و بررسی وضعیت خطوط لولهی گاز در این پهنهبندی با
استفاده از مدل تحلیل سلسلهمراتبی است .پس از تهیهی نقشهی
پراکنش زمینلرزهها ،الیههای اطالعاتی شیب ،ارتفاع ،فاصله از
گسل ،فاصله از کانون زمینلرزه و سازند زمینشناسی بهمنزلهی
عوامل مؤثر بر وقوع زمینلرزه در منطقهی مورد مطالعه انتخاب
گــردیــدنــد .اولویتبندی عــوامــل مؤثر بــا استفاده از مــدل تحلیل
سلسلهمراتبی ( )AHPنشان داد که الیهی فاصله از کانون زلزله
و فاصله از گسل بیشترین تأثیر را بر وقــوع زمینلرزه در منطقه و
شاخص سازند زمینشناسی کمترین تأثیر را داشته است؛ همچنین
پهنهبندی نشان داد که خطوط لولهی  61درصــد در منطقه با
خطر متوسط و  39درصــد با خطر زیــاد روب ـهرو هستند و نقشهی
پهنهبندی نشان میدهد که شهر به سمت مناطق با خطر زیاد
در حال گسترش است .بنابراین برای پیشنهاد میتوان گفت که
نقشهی پهنهبندی مذکور همراه با پوشش خطوط لوله بر روی
آن میتواند یک دیــد کلی از وضعیت منطقه از نظر خطرپذیری

زمینلرزه و موقعیت خطوط لوله و تأسیسات  TBSو  CGSکه جزو
تأسیسات مهم گاز است را برای مدیریت بهتر بحران به مدیران
بدهد و توصیه میشود سایر پژوهشگران برای مدیریت بهتر قبل و
بعد از بحران در مناطق دارای خطرپذیری باال که دارای وضعیت
مشابه از نظر فقدان نقشههای سیستم یکپارچهی گاز و نقشههای
پهنهبندی مــورد نیاز بــرای مدیریت بــحــران هستند نقشههای
مشابه تهیه کنند.

سپاسگزاری
تحقیق حــاضــر بــخــشــی از پــایــاننــام ـهی کــارشــنــاســی ارشــد
نویسندهی اول (سیده الهه منصوریان) در دانشگاه آزاد اسالمی
واحــد الرستان ،دانشکده مهندسی (گــروه سنجش از دور و )GIS
اســت و ایــن پایاننامه بــا حمایت مالی و پشتیبانی شرکت ملی
گــاز ای ــران اجــرا گــردیــده اســت .بدین وسیله از همهی زحــمــات و
همکاریهای ارزندهی کارکنان سازمان مذکور قدردانی میگردد.

پینوشت

1. Tudes & Yigiter
2. Rashed
3. Tang and Wen
4. KEpd - gu
5. Ferquncy Ratio
6. local
7. Isostasy
۸.۸ایزوستازی :اجزای مختلف پوستهی زمین مثل کوهها ،دشتها و دریاها،
به صورت فرورفتگیهای نامنظمی که در قسمت باالیی پوسته قرار نگرفتند،
بلکه تمام این اجزا به حالت تعادل نسبی قرار دارند که این امر به کاهش
یا افزایش وزن مخصوص و نیز تغییر ضخامت آنها منجر میشود .مطابق
نظریهی ایزوستازی در زیر سطح زمین ،سطحی به موازات سطح زمین وجود
دارد که فشار وارده از کوهها ،دشتها و دریاها در آن سطح مساوی است .این
سطح به نام سطح تعادل یا سطح ایزوستازی نامیده میشود .زمین زمانی
که برجستگی زیاد یعنی ارتفاع زیاد داشته باشد سنگین میشود و تمایل دارد
نشست کند و مناطقی که فرو رفته است تمایل دارد به سمت باال حرکت کند و
به تعادل و در نهایت به ثبات و پایداری برسد.
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