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چکیده
یکی از مهمترین مباحث و اثا شهثای پثیش روی بشثر ،پدیثدة تغییثر اقلثیم و اثرهثای آن بثر تأسیسثات ،صثنایع و
زیرساختهای یک مکان است .استان خوزستان و بهخصوص بخش جنثوبی آن از قطث هثای مهثم صثنعتی ،تجثاری و
بندرگاهی کشور است .در دهۀ اخیر پدیدههای جوی همچون ریزگردها ،امواج گرمایی و بارشهای سیلآسا سب اختالل
در فعا یت این زیرساختها و صنایع شده است .یکی از آثار تغییرات اقلیمی ،ناهنجاری در شدت و تکرار وقوع فرینهثای
اقلیمی است .هدف این پژوهش ،آشکارسازی پهنهبندی آسی پذیری زیرساختهای نواحی جنوبی استان خوزسثتان در
شرایط تغییر اقلیم است .به این منظور ابتدا ایستگاهها براساس دورة آماری مرت شدند .هشت ایستگاه انتخاب شثد و بثا
استفاده از دو آزمون تحلیل روند یعنی آزمون تحلیل روند تخمینگر شی سنس و آزمون تحلیل روند من-کنثدال رونثد
سری زمانی  29سا ۀ این عناصر در طی دورة آماری پایه ( ،)2017-1989بررسی شد .دوره تغییر اقلیم تحت دو سناریوی
 RCP4.5و  RCP8.5گزارش پنجم  CMIP5استخراج شد .با استفاده از ا گوریتم  AHPماتریس مقایسۀ زوجی مخثاطرات
اقلیمی خسارتزا تشکیل شد .بعد از مشخص شدن وزن هر کثدا از فاکتورهثا ،در نثر افثزار  ArcGISایثن وزنهثا روی
الیههای هر کدا از فاکتورهای اقلیمی اجرا شده و اهار پهنۀ خسارتزایی اقلیمی مشثخص شثد .براسثاس وزن نهثایی
بهدستآمده از ماتریس مقایسۀ زوجی ،سیالب ،گردوغبار و سپس امواج گر بهترتی با وزن نهثایی  0/16 ،0/17و 0/15
بیشترین تأثیر را در شدت خسارتزایی اقلیمی برای زیرساختهای مختلف منطقه داشتهاند .پهنۀ با قابلیت مخاطرهزایی
بسیار زیاد در بخشهای شما ی و مرکزی منطقۀ تحقیق دیده میشود .طبقۀ دارای خسارتزایی اقلیمی کم منطبثق بثر
غربیترین بخش از منطقۀ تحت مطا عه است .تنشهای حرارتی ناشی از موج گر و شرجی در این منطقثه کثمرنث تثر
است ،اما گردوغبار و بارشهای رگباری منجر به سیل در این پهنه از مخاطرات اقلیمی مهم به شمار میرود.
واژههای کلیدی :آسی پذیری ،استان خوزستان ،تغییر اقلیم ،زیرساخت ،نواحی جنوبی.
 نویسندة مسئول

Email: bornareza@yahoo.com
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مقدمه
زیرساختهای حیاتی با ارائۀ خدماتی که برای عملکرد جامعه ضروریاند ،سثتون فقثرات جامعثه را
تشکیل میدهند .اختالل در عملکرد زیرساختهای حیاتی ممکن اسثت پیامثدهای گسثتردهای بثر
سالمت ،امنیت ،ایمنی و اقتصاد جامعه داشته باشد ] .[1زیرساختها ،شاهرگهای تعیینکنندة بقای
مناطق صنعتی و شهری در دنیای امروزند .این شریانها برای تو یثد و توزیثع کاالهثا و خثدمات در
واحدهای صنعتی و شهری به کار میروند و امکان زندگی در شهرها و توسعۀ مناطق صنعتی نیز به
کیفیت و کمیت کارکرد این شثریانهثا بسثتگی دارد .از آن جملثه مثیتثوان بثه شثبکۀ بثر ،،آب
آشامیدنی ،نفت و گاز و سوخترسانی ،ارتباطات ،مخابرات و اینترنت اشثاره کثرد .هثر کثدا از ایثن
شبکهها ساختارهای مختص به خود دارند و بثرای خثدمترسثانی و انتقثال و توزیثع خدماتشثان از
روشهای مختلفی استفاده میکنند ] .[15آسی پذیری ،یک عیث یثا کاسثتی در طراحثی ،اجثرا،
عملکرد یا مدیریت زیرساخت تعریف میشود .آن هنگا که زیرساخت مذکور با خطر و تهدید مواجه
میشود آنها را مستعد خرابی یا ناتوان میکند یا ظرفیت آن را برای دوباره بثهدسثت آوردن شثرایط
ثابت جدید کاهش میدهد .ارزیابی تهدید و ریسک در زیرساختها شامل روشهای تعیین ،تحلیل،
کمّیسازی و کشف ارتباطات ،میان ویژگیهای است که مهاجم را بثه سثمت هثدف خاصثی سثو،
میدهد و موج تشخیص نقاط آسی پذیر برای ارائۀ راهکارهای پدافندی خواهد بود ] .[13امثروزه
یکی از جنبههای مهم و درخور توجه در برنامهریزی توسعهای ،تأکید و توجه به آسی پذیری کشور
و از همه مهمتر آسی پذیری زیرساختهای صنعتی در مقابل بالیای طبیعثی و مخثاطرات اقلیمثی
است ] ،[3اراکه از کار افتادن زیرساختها و تأسیسات مهم و حیثاتی بثه بثر هثم خثوردن تعثادل
سیستمهای کنترل و عملیات و مراکز مهم تصمیمگیری در حیات جوامع انسثانی منجثر مثیشثود
] .[10تغییر اقلیم یک پدیدة پیچیده اتمسفری -اقیانوسی در مقیاس جهانی و بلندمدت است که از
عواملی اون فعا یتهای خورشیدی ،آتشفشانی ،اقیانوسی و افزایش غلظت گازهثای گلخانثهای در
جو با اثرهای متقابل تأثیر میپذیرد .تغییر اقلیم سب میشود که برخی مناطق مرطوبتر و برخثی
مناطق خشکتر شده و شدت و تواتر حوادث حدی مانند سیالب و خشکسا ی افزایش یابثد ].[18
نوسانهای آبوهوایی و تغییرات اقلیمی امروزه از مهمترین مخاطراتی هستند که بثهصثورت مثزمن
حیات بشری را از جنبههای مختلفی تحت تأثیر قثرار دادهانثد .تغییثرات آبوهثوایی دارای اثرهثای
جانبی پردامنهای هستند که گاهی این اثرها بهصورت پسخورهای مثبت و منفی ظاهر میشود ].[7
عوامل آبوهوایی بر عملکرد زیرساختها و شریانهای حیاتی تأثیرگذار است .پیشبینی اثثر تغییثر
اقلیم بر زیرساختها برای مدیران و تصمیمگیرندگان مشکل است ،زیثرا اثثر عوامثل آبوهثوایی در
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مکانهای جغرافیایی مختلف ،متفاوت است .آبوهوا ممکن است بر بسیاری از جنبثههثای سیسثتم
زیرساختها بهویژه ایمنثی ،دسترسثی و بهثرهوری اقتصثادی تأثیرگثذار باشثد ] .[2افثزایش شثدت
خشکسا ی ،سیالب ،آتشسوزی و افزایش دمای ناشی از اثرات تغییر اقلیم میتواند بهطور مستقیم
یا غیرمستقیم سازهها و ابنیۀ صنعتی مانند ساختمانها و جثادههثا را تهدیثد کنثد ] .[17همچنثین
کاهش سطح آبهای زیرزمینی بهد یل کاهش آب رودخانهها و افزایش تقاضا برای آب ممکن است
سب افزایش نشست زمین و تأثیر بر تأسیسات زیرزمینی و زیرساختهای صنعتی شود .تغییر اقلیم
نیز میتواند بر شبکۀ حملونقل و سازههای انتقال آب ،بر ،و انرژی اثرهای منفی داشثته باشثد .در
نهایت تغییر اقلیم سب افزایش هزینههای نگهداری و ترمیم خسارات وارد بر مناطق صنعتی خواهد
شد ] .[12پژوهشهای علمی خارجی و داخلی متعددی در این زمینه انجا گرفته است که در ادامه
به برخی از آنها اشاره میشود:
هلسترو با معرفی یک ااراوب برنامهریزی تحلیلی و فرمو ه کثردن و کثاهش آسثی پثذیری
زیرساختهای حیاتی ،اذعان میکند که تغییرات پدیدآمده بهواسطۀ فناوری ،بثهعنثوان یثک نقطثۀ
عطف ،نقش مهمی را در توسعه زیرساختها ایفا میکند .بنابراین پویایی انین تغییراتی باید هنگا
ارزیابی آسی پذیری زیرساختها در طول زمان مثدنظر قثرار گیثرد ] .[18براسثاس دیثدگاه ثی و
همکاران ،بیش از دوسو تهدیدهای معطوف به زیرساختها و شریانهای حیاتی است و نقش مهثم
شریانهای حیاتی در فرایند مدیریت جامع بحران شهری و ارتباط تنگاتن این شبکههثا بثا هثم از
یکسو و ارزش اقتصادی آنها از سوی دیگر سب میشود که توجه ویثژهای بثه آنهثا داشثته باشثیم
] .[22جوهانسون و هنریک ،در پژوهش خود با ارزیابی سیستماتیک از آسی پذیری زیرساختهثای
وابسته به هم ،با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ،شبکههای بر ،و گاز را در سراسر اروپا ازنظر
آسی پذیری بررسی و ارزیابی کرده و نقثاط آسثی پثذیر قثاره را شناسثایی کردنثد ] .[19یودیثه و
همکاران ،در پژوهشی با عنوان یک ااراوب مفهومی برای ارزیابی آسی پذیری تأثیر تغییرات آبو
هوایی بر زیرساختهای بحرانی نفت و گاز در د تای نیجر ،از روند سلسثلهمراتبثی ( )AHPاسثتفاده
کردند و دریافتند که تأثیر تغییرات آبوهوایی در د تا نیجر بسیار شدید است ،اراکه حوادث شدید
آبوهوایی در سطوح مختلف بر زیرساختهای بحرانی نفت و گاز تأثیر میگذارند .بثهطثور معمثول،
مدیران داراییها و سازمانهای دو تی ااراوب مشخصی برای ارزیابی آسی پذیری این سیستمهثا
ندارند .در این تحقیق توصیه میشود که از روشهای دیگر مناس و رویکردهای سیستماتیک برای
آزمودن انعطافپذیری ااراوب استفاده شود ] .[24ردر و همکاران ،به ارزیابی تغییرات شاخصهای
شدید منجر به خطرهای آبوهوایی در زیرساختهای حیاتی در اروپا براساس اثاراوب INTACT
پرداختند .برای شناسایی تغییرات ایجادشده توسط تغییر آبوهوا ،شاخصهای مناسث آبوهثوایی
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شدید ) ،(EWISبهعنوان عاملی از ویژگیهای جوی اصلی تجزیهوتحلیل شد .این ویژگثیهثا سثب
وقایعی با تأثیر زیاد بر زیرساختها ،برای تعدادی از تحقیقثات مثوردی تعریثفشثده و رویکردهثای
مختلف برای بهدست آوردن پیشبینیهای آبوهوایی محلی میشود ] .[23فخرا ثدین و همکثاران،
تحقیقی را با هدف ارزیابی حد تابآوری شهری پایتخت تونگا در برابر تثأثیر تغییثرات آبوهثوایی و
بالیای طبیعی انجا دادند .در این مقا ه با معرفی یثک ارزیثابی یکپاراثۀ فاجعثه و کثاهش ریسثک
آبوهوا ،مخاطرة خطرهای طبیعی در پایتخت تون نوکا وفا شناسثایی شثد و نیثز اثاراوبهثای
سیاستگذاری و نظارتی ارزیابی شد که رویکرد نوکا وفا را برای مدیریت حوادث و تغییثرات آبوهثوا
تعریف میکند ] .[17از جمله پژوهشهای صورتگرفته در ایران میتوان به کار زهرایی و همکثاران
اشاره کرد که نشاندهندة ا گوی متفاوت تأثیر تغییرات اقلیم در قسمتهای مختلف کشور است .در
زمینۀ نحوة درنظر گرفتن اثرهای تغییر اقلیم و پیشبینیهای انجا گرفته دربارة روند آن در طراحی
تأسیسات زیربنایی و ارزیابی عملکرد تأسیسثات موجثود بثهخصثوص در بخثش توسثعۀ منثابع آب،
تحقیقات کافی حتی در دانشگاههای کشور صورت نگرفته است ] .[9بهرامی و همکاران در پثژوهش
خود دریافتند که بین تغییرات اقلیمی و سیستمهثای شثهری رابطثۀ متقثابلی وجثود دارد .یکثی از
راهکارهای اساسی مدیریت و به حداقل رساندن پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی ،ایدة انطبا ،است؛
ایدهای که قصد دارد با راهکارهایی اجرایی توسط نظا برنامهریزی شهری از طریق طرحریزی ،ایجاد
سطوح متخلخل و با های سبز ،بر انعطافپذیری و پایداری سیستمهای شثهری در مقابثل اثرهثای
تغییر اقلیم بیفزاید ] .[5پژوهش محمدخانی و جما ی به تجزیهوتحلیل آسی پذیری ایثران در برابثر
پدیدة تغییرات اقلیمی با استفاده از شاخص آسی پذیری اقلیمی  CVIدر مقیاس استانی میپثردازد
و هدف آن ،کمک به سیاستگذاران برای انتخاب اارهای مناس در کاهش آثار نثامطلوب اسثت .در
این راستا  22زیرشاخص برای نشان دادن سه عنصر اصلی آسی پذیری (در معثر قثرار گثرفتن،
حساسیت و ظرفیت تطبیقی) شناسایی شد .نتایج این تحقیق نشان میدهد که استانهای همدان و
ا برز بیشترین آسی پذیری به تغییرات اقلیمی و در نتیجه بیشترین ظرفیت تطبیقی را دارند ].[15
جما ی در مقا های در زمینۀ آسی شناسی نیروگاههای بر،آبی در مواجهه با تأثیرات تغییر اقلثیم در
حوضۀ آبریز کرخه دریافت که قواعد بهرهبرداری مبتنی بر دادههای مشاهدهای حوضه ،در افق زمانی
کوتاه مناس اند ،و ی در افقهای میانه و دور اندان مناس نیستند .بنابراین برای افزایش سازگاری،
مدیریت تطبیقی ،ضروری خواهد بود ] .[6امیدوار و ا تج در پژوهشی به بررسی تأثیر تغییر اقلیم بثر
حملونقل ریلی و روشهای محاسبۀ ریسک عواق آن پرداختند .نتایج این مقا ه در شثناخت انثواع
شکست اجزای حملونقل ریلی در اثر تغییرات اقلیم و انتخاب روش مناس تحلیثل ریسثک وقثوع
حوادث مرتبط بهمنظور کاهش خطرپذیری شبکۀ ریلی و انتخاب روشهای مقابله و تطثابق کثاربرد
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دارد ] .[2داالیی و همکاران دریافتند که فراوانی شاخصهای بارش کاهش و روند شدت رخداد آنهثا
در مناطق سواحل خزر ،شمال غرب و غرب ایران در دورة تحقیق افزایش داشته است ] .[8یافتههای
پژوهش زرقانی و همکاران نشان میدهد که افزایش سطح آب دریاها بثهد یثل تغییثرات شثدید در
اکوسیستم نواحی ساحلی ،نفوذ آب شور ،ایجاد زمینهای مرطوب و باتالقی ،طغیانهثا و توفثانهثا،
فرسایش شدید ،از بین رفتن سکونتگاهها و زیرسثاختهثای شثهری ،صثنعتی و تهدیثد کشثاورزی،
شیالت و دیگر منابع معیشتی ،به تهدید جدی توسعه ،رفاه ،امنیت و ثبات جوامع و کشثورها منجثر
میشود ].[11
هدف این پژوهش ،کاستن آسی پذیری زیرساختهای حیثاتی و حسثاس و مهثم صثنعتی
نواحی جنوبی استان خوزستان در شرایط بحرانی ناشی از نوسانهای آبوهوایی و تغییثر اقلثیم
است .زیرساختهای حیاتی ،بخشی از بنیانهای اصلی مناطق صنعتی بهشمار میآینثد کثه بثا
آسی آنها بیشتر منطقه تحت تأثیر قرار میگیرد.
موقعیت جغرافیایی منطقۀ تحقیق
منطقۀ تحقیق بخشثی از دشثت خوزسثتان در جنثوب غربثی ایثران اسثت کثه در ناحیثۀ بثین
عر های جغرافیایی  30درجه و  15دقیقه تا  32درجۀ شما ی و طول شرقی  48درجثه و 12
دقیقه تا  50درجه واقع شده است [شکل .]1

شکل  .1موقعیت جغرافیایی نواحی جنوبی استان خوزستان و ایستگاههای تحت مطالعه
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جدول  .1موقعیت ایستگاههای نیمۀ جنوبی استان خوزستان
نام ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

رامهرمز
امیدیه
بهبهان
هندیجان
بندر ماهشهر
اهواز
بستان
آبادان

49.59
49.68
50.21
49.7
49.15
48.74
48.01
48.21

31.27
30.74
30.6
30.24
30.54
31.34
31.7
30.37

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی -توسعهای است .ازنظثر روش ،ایثن تحقیثق از نثوع تحقیقثات
توصیفی -تحلیلی و پیمایشی است .این پژوهش با استفاده از روشهای آماری ،توصیفی و اسنادی به
تجزیهوتحلیل اثر تغییرات اقلیم و آسی پذیری ناشی از آن بر زیرساختهثای صثنعتی و عمرانثی و
نواحی جنوبی استان خوزستان میپردازد .به این منظور ابتدا ایستگاهها براساس دورة آمثاری مرتث
شده و سپس ایستگاههای دارای دورة آماری مشترک انتخاب شدند .در مجموع  8ایسثتگاه انتخثاب
شد که موقعیت ایستگاهها در شکل  1و جدول  1مشاهده میشود .عناصر اقلیمی بررسیشده در این
دوره عبارتاند از :مجموع بارش ساالنه ،میانگین دمای فصل گر و سرد ،روند بارشهای حدی بیش
از  5میلیمتر روزانه ،تعداد کدهای گردوغبار ،رخداد امواج گر باالی صدک 95ا  .بثا اسثتفاده از دو
آزمون تحلیل روند یعنی آزمون تحلیل روند تخمینگر شی سنس و آزمون تحلیل روند من-کندال
روند سری زمانی  29سا ه این عناصر در طی دورة آماری پایه ( ،)2017-1989بررسی شد .تغییرات
سطح آب زیرزمینی منطقه نیز بثا اسثتفاده از دادههثای تخلیثۀ آب زیرزمینثی منطقثۀ شثرکت آب
منطقهای خوزستان بررسی شد .دورة تغییر اقلیم تحثت دو سثناریوی  RCP4.5و  RCP8.5گثزارش
پنجم  ،CMIP5با استفاده از مدل ( The Hadley Centre Global Environmental Model version
 HadGEM2-ES )2استخراج شد .در نهایت سه عنصر اقلیمی ،دمای کمینه و بیشینه ،بارش تحثت
دو خط سیر انتشار مذکور برای منطقه شبیهسازی شده و تغییرات اقلیمی سثال  2070نسثبت بثه
دورة پایه بررسی شد .با استفاده از ا گوریتم  AHPماتریس مقایسۀ زوجی مخاطرات اقلیمی خسارت
زا تشکیل شد و وزن هر کدا از عوامل اقلیمی در شدت خسارتزایی در جنوب خوزستان با استفاده
از نر افزار AHP Calculator onlineمشخص شد .بعد از مشخص شدن وزن هر یک از فاکتورها ،در
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نر افزار  ArcGISاین وزنها روی الیههای هر کدا از فاکتورهای اقلیمی اجثرا شثده و اهثار پهنثۀ
خسارتزایی اقلیمی مشخص و مساحت این پهنهها و نوع مخاطرات آنهثا مشثخص شثد .در نهایثت
زیرساختهایی که در هر پهنه تحت تأثیر مخاطرات اقلیمی قرار میگیرد تحلیل شد.
نتایج تحقیق
بررسی ویژگیهای اقلیمی دورۀ تغییر اقلیم

در این بخش ویژگیهای دما و بارش سال  2070تحت دو سثناریوی  RCp4.5و  RCP8.5ارائثه
شده است .این دادهها براساس مدل گردش عمومی جو  GCMبا استفاده از مدل ( The Hadley
HadGEM2-ES )Centre Global Environmental Model version 2اسثثتخراج شثثد کثثه
رزو وشن فضایی آنها برای منطقۀ تحت مطا عه بزرگ بوده است .از ایثنرو بثا اسثتفاده از مثدل
ریزمقیاس نمایی آماری  LARS_WG6برای موقعیت منطقۀ تحت مطا عه یعنی جنوب اسثتان
خوزستان ریزمقیاس نمایی شدهاند.
میانگین ساالنۀ دما

میانگین ساالنۀ دمای سال  2070براساس شثبیهسثازی مثدل گثردش عمثومی  GCMتوسثط
خروجی ریزمقیاس آماری  LARS_WG6برای موقعیت منطقثۀ تحقیثق یعنثی جنثوب اسثتان
خوزستان تو ید شده است .در سناریوی RCP4.5ا گوی توزیع فضثایی دمثای میثانگین سثاالنه
نسبت به دورة پایه ( 1989تا  )2017تغییر نکرده (2ب) ،بثهطثوری کثه در ایثن سثال نثواحی
مرکزی منطقۀ تحت مطا عه گر تر از اطراف بوده است؛ اما میانگین دمای منطقه در این سناریو
بین  20تا  30درجۀ سانتیگراد بوده است ،درحا ی که در دورة کنونی (2ا ثف) ،میثانگین دمثا
بین  18تا  28/2درجۀ سانتیگراد بوده اسثت .همچنثین ایثن وضثعیت در سثناریوی بدبینانثه
 RCP8.5در دورة  2070بین  22تا  31درجۀ سانتیگراد است (2ج).

شکل  .2الف) توزیع فضایی میانگین دمای منطقۀ تحقیق در دورۀ کنونی؛ ب) توزیع فضاایی میاانگین
دمای سال  2070تحت سناریوی RCP4.5؛ ج) توزیع فضاایی میاانگین دماای ساال  2070تحات
سناریوی .RCP8.5
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مجموع ساالنۀ بارش

مجموع ساالنۀ بارش سال  2070براسثاس شثبیهسثازی مثدل گثردش عمثومی  GCMتوسثط
خروجی ریزمقیاس آماری  LARS_WG6برای موقعیت منطقثۀ تحقیثق یعنثی جنثوب اسثتان
خوزستان تو ید شده است.

شکل  .3الف) توزیع فضایی میانگین بارش منطقه مطالعاتی دوره کنونی؛ ب) توزیع فضاایی میاانگین
بارش سال  2070تحت سناریوی RCP4.5؛ ج) توزیع فضاایی میاانگین باارش ساال  2070تحات
سناریوی .RCP8.5

( 3ب) سناریوی  RCP4.5ا گوی توزیع فضایی مجموع بارش سثاالنه نسثبت بثه دورة پایثه
( 1985تا  )2017تغییر نکرده است ،بهطوری که در این سثال نیثز از غثرب بثه شثر ،منطقثۀ
تحقیق بر مقدار بارش دریافتی افزوده میشود ،امثا مجمثوع بثارش منطقثه بثین  142تثا 321
میلیمتر بوده است؛ درحا ی که در دورة پایه مجموع بارش بین  167تثا  376میلثیمتثر بثوده
است (3ا ف) .در سناریوی  RCP8.5نیز ا گوی توزیع فضایی مجموع بارش ساالنه بثین  175تثا
 399میلیمتر بثوده اسثت کثه رونثد کاهشثی در منثاطق دشثت و رونثد افزایشثی در منثاطق
کوهستانی دارد (3ج).
تحلیل آسیبپذیری زیرساختها

در این بخش الیۀ شدت آسی پذیری در پهنۀ بخثشهثای جنثوبی اسثتان خوزسثتان تشثکیل
میشود .در مرحلۀ اول با بهکارگیری فراینثد تحلیثل سلسثلهمراتبثی ) (AHPمثاتریس مقایسثۀ
زوجی تشکیل مثیشثود .در ایثن مثاتریس مقایسثۀ زوجثی کثه برپایثۀ  19پرسشثنامه توسثط
کارشناسان مدیریت بحران استان تکمیل شده است ،او ویت خسارتزایی هر کدا از فاکتورهای
اقلیمی مشخص میشود در نهایت با اسثتفاده از نثر افثزار  Calculator OnlineAHPوزنهثای
اختصاصی هر کدا از فاکتورهای اقلیمی مشخص شده و بردار وزندهی نهایی تشکیل میشود.
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تشکیل ماتریس مقایسۀ زوجی

وزنگذاری یا اهمیتدهی هر کدا از الیههای اطالعاتی اقلیمشناختی و محیطی ابتدا با تشکیل
ماتریس مقایسۀ زوجی آغاز میشود .در جدول  2ماتریس خا مقایسۀ زوجی ارائثه شثده اسثت
که در واقع دربرگیرندة حد اهمیت هر فاکتور نسبت به دیگر فاکتورهثای تحثت بررسثی اسثت.
همانطور که در این ماتریس مقایسۀ زوجی مشاهده میشود ،قطر اصلی مثاتریس کثه در واقثع
حد اهمیت هر فاکتور را نسبت به خودش نشان میدهد ،برابر  1است که بهمعنای حد اهمیثت
یکسان یا برابر است .ارقا بیشتر از  1گویای اهمیت بیشتر فاکتور یا عامل موجثود در سثطر در
مقایسه با عامل یا فاکتور موجود در ستون است برای مثال ،حد اهمیت یا ترجیح عامثل بثارش
در شدت خسارتزایی برای زیرساختهای منطقه ،دوبرابر عامل دمای فصثل گثر بثوده اسثت،
درحا ی که همین عامل نصف عامل گردوغبار اهمیت داشته است.

تغییرات آب زیرزمینی (تخلیۀ منابع آب

امواج گرم

زیرزمینی)

میانگین دمای ساالنه

جابهجایی خط ساحلی (پیشروی آب دریا

تغییرات دما

تغییرات بارش

سیالب

دمای فصل سرد

1

گردوغبار

0/5

1

دمای فصل گرم

0/2
0/5

0/5
0/5

0/5
1

1

بارش

0/5

0/5

0/3

3

1

ماتریس دودویی

0/5
0/3
0/5
2
0/5
0/5

0/5
0/5
1
2
1
0/5

2
1
4
3
2
2

2
1
4
5
3
2

0/5
0/5
3
2
0/5
0/5

2
1
2
3
2
1

0/5
0/5
2
2
1

0/5
0/3
0/5
1

0/5
0/5
1

2
1

1

بارش
دمای فصل گر
گردوغبار
سیالب
تغییرات بارش
تغییرات دما
جابهجایی خط
ساحلی (پیش روی
آب دریا)
دمای فصل سرد
میانگین دمای ساالنه
تغییرات آب
زیرزمینی (تخلیۀ
منابع آب زیرزمینی)
امواج گر

کدهای اختصاصی هر الیه

جدول  .2ماتریس مقایسۀ زوجی برای استخراج وزنهای نهایی براساس الگوریتم AHP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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با وارد کردن ماتریس مقایسۀ زوجی خا در نر افثزار  ،AHP Calculator Onlineوزنهثای
نهایی هر کدا از فاکتورها در تو ید نقشۀ نهایی عرصههای در معر آسی پثذیری مخثاطرات
اقلیمی از قبیل گردوغبار ،سیالب ،امواج گر  ،جابهجایی خط ساحلی یا پیشروی آب دریا ،تغییر
اقلیم ،شناسایی نواحی مستعد تبدیل شدن بثه کثانون محلثی گردوغبثار در اسثتان خوزسثتان
محاسبه شد .در جدول  3وزنهای نهایی هر کدا از فاکتورها ارائه شده اسثت .همثانطثور کثه
مشاهده میشود ،براساس ماتریس مقایسۀ زوجی بهدستآمده ،سیالب ،گردوغبار و سپس امواج
گر بهترتی با وزن نهایی  0/16 ،0/17و  0/15بیشترین تأثیر را در شدت خسارتزایی اقلیمی
برای زیرساختهای مختلف منطقه داشتهاند ،درحا ی کثه دمثای فصثل سثرد ،تغییثرات دمثا و
میانگین دمای ساالنه از کماهمیتترین فاکتورها در ایجاد خسارات اقلیمی برای زیرساختهثای
منطقه بودهاند.
جدول  .3ماتریس وزنهای نهایی هر کدام از الیههای محیطی و اقلیمشناختی دخیل در تشکیل و
توسعۀ کانونهای محلی گردوغبار در استان خوزستان
عالئم

نام

وزن روش AHP

P

بارش
دمای فصل گر
گردوغبار
سیالب
تغییرات بارش
تغییرات دما
جابهجایی خط ساحلی (پیشروی آب دریا)
دمای فصل سرد
میانگین دمای ساالنه
تغییرات آب زیرزمینی (تخلیۀ منابع آب زیرزمینی)
امواج گر

0/08
0/06
0/16
0/17
0/07
0/03
0/11
0/02
0/05
0/10
0/15

TW
D
F
Pv
Tv
Sv
TC
Tave
WTv
HW

تابع تلفیق وزندار عوامل اقلیمی دخیل در مخاطرات آسی زا برای زیرساختهثای مختلثف
جنوب استان خوزستان بهصورت رابطۀ  1بیان میشود:
()1
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آسثی دیثدگی مخثاطرات اقلیمثی IFV

تابع برهمنهی وزندار شناسایی پهنههای در معثر
عبارت است از شدت آسی پذیری زیرساختها از مخاطرات اقلیمی و مؤ فثههثای دیگثر در بثردار
وزن نهایی معرفی شدهاند .این ترکی خطی اندمتغیره که شامل یثازده مؤ فثۀ اقلیمثی مخثاطره
زاست ،میتواند عرصههای مختلف منطقۀ تحت مطا عثه را از حثا شثدت خسثارتزایثی عوامثل
اقلیمی مشخص کند .بثا اجثرای ایثن تثابع یثازدهمتغیثرة وزندار در ابثزار RASTER Calculator
نر افزار  ArcGISنقشۀ طبقات مخاطرة اقلیمی کثه قابلیثت خسثارتزایثی بثرای زیرسثاختهثای
مختلف استان خوزستان را دارند مشثخص شثد .نقشثۀ تو یدشثده حاصثل اجثرای تثابع یادشثده
بهصورت شکل  4ارائه شده است .همانطور کثه مشثاهده مثیشثود ،در ایثن نقشثه اهثار طبقثۀ
مخاطرهآمیز اقلیمی آشکار شده است .پهنۀ باقابلیت مخاطرهزایی بسیار شدید کثه در بخثشهثای
شما ی و مرکزی منطقۀ تحت مطا عه دیده میشود ،شهرستانهای اهواز ،هثویزه ،بثاوی ،رامشثیر،
حمیدیه ،بخشهای شما ی بندر ماهشهر و هندیجان و نیز شهرستان امیدیه را در بر گرفته است.

شکل  .4نقشۀ طبقات مخاطرۀ اقلیمی استان خوزستان

طبقۀ با خسارتزایی اقلیمی کم منطبق بر غربیترین بخش از منطقثۀ تحقیثق اسثت .ایثن
ناحیه منطبق بر ناهمواریها و ارتفاعات منطقه در شهرستانهای بهبهان ،رامهرمثز و آغاجثاری
است .تنشهای حرارتی ناشی از موج گر و شرجی در این منطقه کمرن تر است ،اما گردوغبار
و بارشهای رگباری منجر به سیل در این پهنه از مخاطرات اقلیمی مهم به شمار مثیرود .ایثن
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منطقه مساحتی برابر  6درصد از کل منطقۀ تحقیق برابر  1806کیلومتر مربثع را در بثر گرفتثه
است ]جدول .[4
در نهایت طبقۀ با خسارتزایثی متوسثط همثانطثور کثه در شثکل  5دیثده مثیشثود ،در
بخشهای شمال غرب منطقۀ تحقیق دیده میشود .این طبقۀ خسارتزایی اقلیمی ،مساحتی در
حدود  3877کیلومتر مربع برابر بثا  0/12از مسثاحت کثل منطقثۀ تحثت مطا عثه را بثه خثود
اختصاص داده است.
جدول  .4مساحت طبقات خسارتزایی
طبقات مخاطرهآمیز
مخاطرهزایی بسیار شدید
مخاطرهزایی شدید
مخاطرهزایی متوسط
مخاطرهزایی کم

مساحت (کیلومتر

مساحت نسبی

مساحت تجمعی

مربع)

(درصد)

(درصد)

11660/13
14377/25
3877/04
1806/41

0/37
0/45
0/12
0/06

0/36
0/81
0/94
0/99

شکل  .5مساحت طبقات خسارتزایی
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بحث و نتیجهگیری
سامانههای اقلیمی از عناصر طبیعیاند که همۀ ابعاد زندگی حیات جانداران را تحت تأثیر خثود
قرار میدهند .زیست و حیات عناصر زنده نیز از شرایط اقلیمی متأثر میشثود .عناصثر جامثد و
ساختۀ دست بشر نیز از عناصر اقلیمی متأثر میشود .دما ،بارش ،رطوبت ،باد ،آفتثاب و فشثار از
عناصری هستند که میتوانند سازهها ،ماشینآالت ،تأسیسات ،سثاختمانهثا و زیرسثاختهثا را
تحت تأثیر قرار دهند و بر عملکرد و بازدهی آنها تأثیر بگذارند .به همثین د یثل هثر سثازهای را
برای کار و فعا یت در شرایط اقلیمی خاصی میسازند تثا بهتثرین کثارایی و بثازدهی را داشثته
باشد .تغییر رفتار ،میزان یا شدت هر کدا از عناصر اقلیمی ،بر بازدهی و عملکرد ایثن سثازههثا
تأثیر می گذارد یا آنها را در معر خطر قرار میدهد .هدف این تحقیق آشکارسازی اثثر تغییثر
اقلیم بر زیرساختهای بخش جنوبی اسثتان خوزسثتان بثود .در بررسثی شثدت آسثی پثذیری
زیرساختهای نواحی جنوبی استان خوزستان در شرایط تغییر اقلیم ،الیۀ شدت آسثی پثذیری
در پهنۀ بخشهای جنوبی استان خوزستان تشکیل شد .در مرحلۀ اول بثا بثهکثارگیری فراینثد
تحلیل سلسلهمراتبی () )AHPوزنهای اختصاصی هر کدا از فاکتورهای اقلیمی مشخص شثده
و بردار وزندهی نهایی تشکیل شد .هر کدا از فاکتورها در تو ید نقشثۀ نهثایی عرصثههثای در
معر آسی پذیری مخاطرات اقلیمی از قبیل گردوغبار ،سیالب ،امواج گر  ،جابثهجثایی خثط
ساحلی یا پیشروی آب دریا ،تغییر اقلیم ،شناسثایی نثواحی مسثتعد تبثدیل بثه کثانون محلثی
گردوغبار در استان خوزستان ،محاسبه شد .براساس مثاتریس مقایسثۀ زوجثی بثهدسثتآمثده،
سیالب ،گردوغبار و سپس امواج گر بهترتی با وزن نهایی  0/16 ،0/17و  0/15بیشترین تأثیر
را در شدت خسارتزایی اقلیمی برای زیرساختهای مختلف منطقثه داشثتهانثد .همچنثان کثه
مالحظه شد در یک دهۀ اخیر پدیدة ریزگردها و امواج گر اثرهای مخربی بثر شثبکۀ انتقثال و
توزیع بر ،حملونقل و آتشسوزیهای صنایع و پاالیشگاههای اسثتان داشثته اسثت .مطا عثات
جما ی و همکاران دربارة پدیده امواج گرمایی استان خوزستان و رحثمخثدا و همکثاران دربثارة
پدیده ریزگردهای استان خوزستان در سه دهۀ اخیر مؤید افزایش تعداد و شثدت امثواج گثر و
تعداد روزهای همراه با پدیدة ریزگرد در استان خوزستان است .درحا ی که دمثای فصثل سثرد،
تغییرات دما و میانگین دمای ساالنه از کماهمیتترین فاکتورها در ایجاد خسارات اقلیمی بثرای
زیرسثثاختهثثای منطقثثه بثثودهانثثد .در نقشثثۀ خروجثثی در ابثثزار RASTER Calculator
نر افزار ArcGISاهار طبقۀ مخاطرهآمیز اقلیمی آشکار شده است .پهنۀ با قابلیت مخاطرهزایثی
بسیار زیاد که در بخشهای شما ی و مرکزی منطقۀ تحقیق دیده میشود ،شهرستانهای اهواز،
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هویزه ،باوی ،رامشیر ،حمیدیه ،بخشهای شما ی بنثدر ماهشثهر و هنثدیجان و نیثز شهرسثتان
امیدیه را در برگرفته است .طبقۀ با مخاطرهزایی اقلیمی زیاد بخش وسثیعی از شهرسثتانهثای
خرمشهر ،نواحی جنوبی شهرستان اهواز ،نواحی جنثوبی بنثدر ماهشثهر ،شثادگان ،هنثدیجان و
آبادان را در بر میگیرد .این طبقۀ مخاطرهزایی اقلیمی بعد از طبقۀ مخثاطرهزایثی بسثیار زیثاد،
میتواند بیشترین خسارات را به زیرساختهای منطقۀ تحقیق وارد کند .در عرصۀ مخاطرهزایثی
اقلیمی بسیار شدید ،تأسیسات زیرساختی از قبیل راههای ارتبثاطی ،پاالیشثگاههثای اسثتخراج
نفت ،شهرها و روستاها ،خطوط انتقال نیرو و خطوط انتقثال آب در معثر مخثاطرات متعثدد
اقلیمی قرار میگیرند .تنش حرارتی ناشی از دماهای زیاد و امواج گر در این بخثش از منطقثۀ
تحت مطا عه بیشتر از دیگر بخشهای منطقه است .در این منطقه تأثیر امواج گثر بثهویثژه در
طی دورة ژوئن تا آگوست (خرداد تا اواخر مرداد) در مخثاطرهزایثی اقلیمثی بسثیار زیثاد اسثت.
دماهای بسیار زیاد بهویژه رکوردهای دمایی بیش از  50درجۀ سثانتیگثراد ،آتثشسثوزیهثای
گستردهای در عرصههای مرتعی و اراضی زراعی دیم ایجاد میکنثد .در پهنثههثای پاالیشثگاهی
مخاطرة آتشسوزی در پاالیشگاهها بهد یل تنشهای حدی دما که سب اشتعال گازهثای فثرار
پاالیشگاهی میشود ،همۀ زیرساختها را تحت تأثیر قرار میدهد.
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