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مقدمه 
در دنیا بیشترین کارهای انجامگرفته در مطالعه و پژوهش زمین  -مخاطرات خط لوله (لولههای نفت و گاز) بهترتیب در
امریکا ،کانادا ،و روسیه است .نخستین مطالعات مربوط به مخاطرات خط لوله برای پروژههایی مانند خط لولة ترنس -
آالسکا 2و گاز شمال آالسکا با طول بیش از  1200کیلومتر در بین سالهای  1970تا  1977انجام داد .آنها مطالعات
هیدرولوژیکی و رودخانهای کامل را برای این منظور ضروری دانستهاند که این اسناد و مطالعات مهندسی اولین از نوع خود
در تاریخ خط لوله است (ولدمن .)1983 ،بعد از خط لولة نفت آالسکا ،خط لولة نفت ساخالین در شرق روسیه ( )1994یکی
دیگر از خطوط نفت و گاز با دو خط لولة جداگانه بود که در طول مسیر با بیش از  1100رودخانه و آبراهه تقاطع داشته است
که برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی در آن مطالعات رودخانهای و ژئومورفولوژیکی انجام گرفته است (شرکت
 این مقاله با حمایت و پشتیبانی شرکت مهندسی و توسعة گاز ایران اجرا شده است.
 نویسندة مسئول ،تلفن09124392790 :

Email: emoghimi@ut.ac.ir
1. Pipeline Risk Screening Management
2. Trans – Alaska
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سرمایهگذاری انرژی ساخالین .)2006 ،2003 ،مؤسسة آی .ان .جی .اَی .اَی )1998( 1در یک پروژه به نام «مطالعة عبور
(لولهها) از رودخانهها و زهکشها »2دربارة گذر خطوط لوله از گذرگاههای رودخانهای و زهکشها مانند شیب بستر ،پهنای
بستر ،ویژگیهای دیوارة رودخانه ،اندازة ذرات رسوبی ،سرعت جریان و وضعیت پیچانرودی رودخانه را از عوامل اساسی
مطالعه برای گذر عبور خطوط لوله میداند .انجمن استانداردهای کانادا( 3سی .اس .اَی )2007 ،4در بخش سیستم
استانداردهای لولههای نفت و گاز و در ارتباط با گذر لولههای نفت و گاز از رودخانهها توجه به فاکتورهای فیزیکی
رودخانهای شامل ترکیب جنس و مواد بستر و دیوارة رودخانه ،امواج ،جریانهای آبی ،شستوشو و فرسایش ،سیل ،چگالی
آب ،هر عامل رودخانهای را که سبب تأثیر ناخوشایند در خط لوله شود الزم میداند .مبین و گرینوف ( )2007در مطالعهای با
نام «ساخت و عملیات پروژههای خطوط لوله در پاکستان -در پیوند با ریسک و راهحل آنها» در نتایج کار خود در پیوند با
مخاطرات ریسک رودخانه برای خط لوله مهمترین فاکتور آسیبرسان را سیالب میدانند که در ماههای خرداد تا مرداد رخ
میدهد .کتاب طراحی زمین -زیستمحیطی خط لوله و مدیریت زمین -مخاطرات ،5اثر ریزکاال ( )2008از کانادا ،تنها کتاب
مرجع بینالمللی در ارتباط با زمین -مخاطرات خطوط لوله ،به بیان فرسایش و شستوشوی رودخانهای ،رسوبگذاری،
فرسایش دیوارة رودخانه ،پسروی دیوارهها ،و جابهجایی و تغییر مسیر کانال رودخانه در ارتباط با خطوط لوله پرداخته است.
انجمن مهندسی مکانیکی امریکا( 6ای .اس .ای .ام )2012 ،مهمترین عوامل زمین -مخاطره خطوط لولههای گاز را
شستوشو ،سیالب ،خاکهای ناپایدار ،زمینلغزش ،و زمینلرزه نام برده است .در ارتباط با رودخانه و مخاطرات آن برای
لولههای گاز ،شستوشو و فرسایش ،تغییر بستر کانال ،سرعت جریان ،ژرفای رودخانه ،و دیوارة رودخانه را مهمترین عوامل
مخاطرات رودخانهای ذکر کردهاند .از دیگر مطالعات انجامشده میتوان به کارهای اوگوو ( )2011در ارتباط با چالشهای
شبکههای خطوط نفت و گاز در نیجریه و نقش برنامهریزان در آن اشاره کرد .او بیتوجهی طراحان به فاکتورهای محیطی
مانند رودخانهها را عامل آسیبهای اجتمایی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی دانسته است .دستگیر ( )2013نیز در مطالعة
مدلسازی خط لوله در بخش خشکی در کشور کنیا به این نتیجه رسیده است که 24درصد از مخاطرات خط لوله در کنیا
مربوط به سیالب و رودخانههاست .انجمن انرژی خط لولة کانادا سی .ای .پی .اَی ،)2014( 7در بررسی مطالعة عبور (لولهها)
از رودخانهها و زهکشها در کانادا ،رعایت استانداردهای مهندسی رودخانه را الزامی دانسته است .آنیفووز و همکاران
( )2014در ارزیابی ممانعت از برخورد خطوط لولههای نفت با رودخانهها با استفاده از ارزیابی اثرهای محیطی یا  EIAدر
نیجریه ،اجرای برنامههای مدیریتی خط لوله بهویژه درون رودخانه را الزامی دانستهاند .گالس و همکاران ( )2016در بررسی
راهنمای برای نظارت مؤثر بر گسترش خطوط لولههای گاز در آبهای سطحی و ذخایر زیرزمینی ،رودخانهها ،و زهکشها
همراه با مناطق کارستی را مهمترین تهدیدات در ویرجینیای امریکا دانستهاند .گروه مرکزی پژوهشهای مشترک اروپا

8

( )2015نیز در مطالعة «درسهای آموختهشده از رخدادهای خطوط لولههای نفت و پیشنهادهایی برای توسعه و بهبود
طرحها و سناریوها» در اتحادیة اروپا حدود 20درصد مخاطرات خط لولة اروپا را مسائل هیدرولوژی مانند سیالب دانستهاند.
ثورن و همکاران ( )2015در «ماتریکس خطر ریسک پروژه برای مدیریت و باسازی آبراههها» در امریکا راجع به مخاطرات
1. INGAA
2. River and Stream Crossings Study
3. Canadian Standards Association
4. CSA
5. Pipeline Geo-Environmental Design and Geohazard Management
6. The American Society of Mechanical Engineer
7. CEPA
8. JRC
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خطوط لوله و آبراههها پرداختهاند .این ماتریکس برای برآورد خطر ریسک خطوط لوله در مسیر آبرههها طراحی شده است.
کاسترو ( ،)2010و ثورن و همکاران ( )2015در ماتریکس خطر ریسک پروژه برای مدیریت و باسازی آبراههها در امریکا و
کلور ( )2010نیز در ارتباط با ریسک و برآورد ریسک برای مدیریت رودخانه و بازسازی آن در امریکا کارهای ارزشمندی
انجام دادهاند .در ایران ،مطالعة جامع و مدوّنی دربارة تأثیر ژئومورفولوژیکی مخاطرات فرسایش آبراههایـ بهواسطة
آسیبهایی که برای خطوط لوله با توجه به پیشینة بیش از  110سال صنعت نفت و گاز ایجاد میکنندـ انجام نشده است .در
این مقاله هدف شناسایی معیارهای اصلی و تأثیر گذار بر خط لوله و برآورد واکنش و پاسخ آبراههها نسبت به آن و همچنین
برآورد وضعیت ریسک و افزایش پاسخ آبراههها و رودخانههاست.

منطقةموردمطﺎلﻌه 
خط لولة گاز نهم سراسری  56اینچ عسلویه (استان بوشهر) -دهگالن (استان کردستان) با طول  1200کیلومتر از فازهای
 ،23 ،22 ،19و  24عسلویه برای تأمین بخشی از نیازهای گاز شمال کشور و همچنین صادرات گاز به اروپا از طریق
ترکیه و مرز بازرگان است .این خط لوله به موازات کوههای زاگرس در استان خوزستان از شهرستانهای اهواز ،باوی،
شوشتر ،گتوند ،و دزفول با طول تقریبی  170کیلومتر (اهواز -دزفول) عبور میکند (شکل .)1

سﺮاسﺮيعسلویه-دﻫگالنومنطقةموردمطﺎلﻌه 

ﺷکل.1خطلولةگﺎز

خط لولة مزبور در استان خوزستان از اهواز تا دزفول با رودخانههای کارون (شاخة گرگر) ،کارون بزرگ ،رودسر
گتوند -سبزآب ،سنگسرا ،و رودخانة دز برخورد دارد .خط لوله گاز نهم سراسری از شهرستانهای اهواز ،باوی ،شوشتر،
گتوند ،و دزفول و با طول  170کیلومتر گذر میکند.

زمﯿنﺷنﺎسﯽوژئومورﻓولوژي 
سازندهای واقع در مسیر خط لولة گاز نهم سراسری شامل رسوبات کواترنری ،ماسهسنگ آغاجاری ،و کنگلومرای
بختیاری است .ماسهسنگ آغاجاری از الیههای ماسهسنگی آهکی با ضخامت  2تا  5متر همراه با میان الیههای مارنی
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فرسایشپذیر تشکیل شده است (مطیعی1372 ،؛ آقانباتی )1383 ،که در مواردی نیز تا  7متر ضخامت الیة ماسهسنگی
است (احمدی)1391 ،؛ سازند کنگلومرای بختیاری بهطور دگرشیب این سازند را پوشانده است (تهرانی .)1374 ،رسوبات
کواترنری شامل ماسة بادی ،رسوبات آبرفتی و رودخانهای ،و مخروطافکنههای جدید و پویاست (شکل  .)2در مسیر خط
لولة گاز نهم سراسری از اهواز تا دزفول بیشترین پهنه مربوط به رسوبات کواترنری عهد حاضر مانند رسوبات بادی و
آبرفتی است که گسترة غالب با رسوبات آبرفتی ازجمله رسوبات دشت سیالبی و رودخانهای است .مسیر خط لولة
50درصد در پهنة رسوبات کواترنری عهد حاضر واقع شده است .دومین سازند از نظر گسترة فراوانی در مسیر خط لولة گاز
نهم سراسری سازند کنگلومرای بختیاری است و در مجموع حدود 40درصد از مسیر خط لوله را اشغال کرده است.
سومین سازند در مسیر خط لوله ،سازند ماسهسنگی آغاجاری است که در مجموع حدود 5درصد کل مسیر است.

زمﯿنﺷنﺎسﯽمنطقةموردمطﺎلﻌه 
ﺷکل.2سﺎزندﻫﺎي 
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در مسیر خط لولة گاز نهم سراسری از اهواز تا دزفول سه واحد ژئومورفولوژیکی کوهستانی (51/3درصد) ،تپة ماهوری
(18/5درصد) ،و دشت (29/8درصد) دیده میشود .در منطقة موردمطالعه مناطق کوهستانی در بخش شمالی واقعاند که از
سازندهای ماسهسنگ آغاجاری و کنگلومرای بختیاری تشکیل شدهاند .در واحد کوهستان سه نوع لندفرم (برونزدگی
سنگی ،تیغه ،و پرتگاه) و در واحد دشت شامل چهار نوع لندفرمـ تلماسه ،دشت سیالبی ،بستر ،و پادگانههای رودخانهایـ
دیده میشوند (شکل  .)3براساس دادههای بهدست آمده (شکل  ،)4واحد دشت در بخش جنوبی و مرکزی خط لوله دیده
میشود .بخش تپة ماهور در مسیر خط لوله در شرق شهرستان شوشتر واقع است .بخش تپة ماهور در مارنهای سازند
آغاجاری واقع است .این بخش دارای شیب بسیار کمی است و در بین تپهها آبراهههای زیادی وجود دارد.

ﺷکل.3درصدلندﻓﺮ ﻫﺎيژئومورﻓولوژیکﯽدرمسﯿﺮخطلوله 

پهنهﻫﺎيلندﻓﺮمﯽعﻤدةژئومورﻓولوژیکﯽمنطقةموردمطﺎلﻌه 
ﺷکل .4
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عمدة رودخانههایی که در مسیر خط لولة گاز نهم سراسریاند بهدلیل شیب عمومی منطقه ،همراستا با شیب
ساختمانی و روراندگی صفحة زاگرس با جهت شمال شرقی -جنوب غربیاند (شکل  .)5در مسیر خط لولة گاز منطقة
موردمطالعه مجموعاً  30آبراهه و رودخانه بررسی شده است .این رودخانهها تنها در فصل سرد سال جریان آب در آنها
جاری است که نشان از رژیم هیدرولوژی بارانی و رگباری است .فقط رودخانة کارون ،گرگر ،و دز دارای جریان آب
دائمیاند.

ﺷﻤﺎلﺷﺮقﯽ-ﺟنوبغﺮبﯽ 

موقﻌﯿوآبﺮاﻫهﻫﺎدرمسﯿﺮخطلولهوروندعﻤومﯽﺟهو
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موادوروشﻫﺎ 
در این پژوهش با استفاده از مدل تحلیل شبکة  ANPو همچنین ماتریکس نمایش ریسک خط لوله ( )PRSMبه بررسی
مخاطرات فرسایش آبراههای خط لولة گاز نهم سراسری پرداخته شده است .در مدل  ANPابتدا چهار معیار اصلی شامل
ژئومورفولوژی ،هیدروژئومورفولوژی ،موقعیت خط لوله ،و دیگر عوامل محیطی با مجموع  36زیرمعیار مقایسة زوجی شد
(شکل  .)6سپس ،بعد از مقایسة زوجی زیرمعیارها ،معیارها 1مورد مقایسه و بررسی واقع شدند .برای این منظور ،نخست الیة
رستری زیرمعیارها مانند دبی ،سیالب ،و اندازة رسوب  ...تهیه و سپس بعد از کالسبندی واحد هر زیرمعیار الیهها
فازیسازی شدند و الیههای فازیسازیشده در ضرایب وزنی نرمال هر زیرمعیار ضرب شدند .برای تهیة نقشة نهایی
مخاطرات ،کل الیههای وزندار روی هم انداز 2و نقشة مخاطرات تهیه شد .بعد از بهدستآوردن نقشة مخاطرات مسیر خط
لوله ،محور ماتریکس ریسک به واکنش و پاسخ رودخانه و آبراههها با استفاده از  18زیرمعیار هیدروژئومورفولوژی ترسیم شد.
در این محور با استفاده از ماتریکس نمایش ریسک خط لوله به کالسبندی وضعیت ریسک آبراههها در مسیر خط لوله
پرداخته شد .محور ماتریکس ریسک آبراههها و رودخانهها نیز از نظر ریسک به سه دستهـ ریسک کم ،ریسک متوسط ،و
ریسک زیادـ تقسیم شد (شکل  .)7همچنین ،بهمنظور تهیة نقشههای مورداستفاده در این پژوهش از  10 Demمتر و
عکسهای هوایی  1/50000سال  1334و  1/10000سال  ،1384همچنین تصاویر ماهوارهای  Landsat 2018استفاده
شد .نرمافزارهای مورداستفاده در این مقاله شامل  GISو  Superdecisionو  Googlemapperاست.

.سﺎختﺎرﺷﺒکهايمﻌﯿﺎرﻫﺎوزیﺮمﻌﯿﺎرﻫﺎيدرمدلANPدرنﺮ اﻓاار Superdecision

ﺷکل6

1. Criteria
2. Overlay
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ﺷکل7

یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق 

نخست بهمنظور شناسایی و اولویتبندی مخاطرات و همچنین شناخت فاکتورهای تأثیرگذار فرسایش آبراههای در مسیر
خط لولة گاز نهم سراسری ،بعد از مشخصشدن معیارها و زیرمعیارها (شکل  ،)6سپس ،برای نمرهدهی و امتیازدهی به
آنها از طریق ماتریکس ریسک خط لوله ( )PRSMو همچنین با استفاده از نظر کارشناسان اجرایی خط لوله و
ژئومورفولوژی از طریق پرسشنامه (شکل  )8نتایج زیر بهدست امد:

تکﻤﯿلﺷدهدرمحﯿطنﺮ اﻓاار Superdecision

پﺮسﺶنﺎمة

نﻤونهاياز

ﺷکل.8

آبﺮاﻫهايبﺮرويخطلولةگﺎزنهمسﺮاسﺮيبﺎاستفﺎدهازروشANP-PRSM

مخﺎﻃﺮاتﻓﺮسﺎیﺶ

 187

ضﺮایبوزنﯽنﺮمﺎل 

ضرایب وزنی بهدستآمده از بررسی چهار معیار موردبررسی مربوط به وضعیت خطوط لوله نسبت به آبراههها با نمرة 0/46
شامل زیرمعیارهای تقاطع با آبراهه ،درجة آبراهه ،روش ساخت ،و موازیبودن خط لوله با آبراهه است .سپس ،بهترتیب
دیگر معیارها شامل واحدهای ژئومورفولوژی (نمرة  ،)0/25هیدروژئومورفولوژی ( ،)0/22و دیگر عوامل محیطی ()0/05
است (شکل .)9

ﺷکل.9ضﺮایبوزنﯽنﺮمﺎلحﺎصلازبﺮرسﯽمﻌﯿﺎرﻫﺎياصلﯽدر ANP-PRSM

در ادامه وضعیت ضرایب وزنی نرمال هر یک از معیارها همراه زیرمعیارها شامل واحدهای ژئومورفولوژی،
هیدروژئومورفولوژی آزمایشگاهی ،و دیگر عوامل محیطی جداگانه بررسی میشود.
مﻌﯿﺎرژئومورﻓولوژي

زیرمعیارهای ژئومورفولوژی از سه بخش بهترتیب واحد کوهستان ( ،)0/74تپة ماهور ( ،)0/19و دشت ( )0/06است؛
بهطوریکه واحد کوهستان دارای بیشترین وزن و دشت دارای کمترین اهمیت از نظر مخاطرات فرسایش آبراههای در
مسیر خط لوله است (شکل .)10

ﺷکل.10ضﺮایبوزنﯽنﺮمﺎلحﺎصلازبﺮرسﯽزیﺮمﻌﯿﺎرﻫﺎيژئومورﻓولوژينسﺒوبهخطلولهدر ANP-PRSM

مﻌﯿﺎرﻫﯿدروژئومورﻓولوژي
بررسی ضرایب وزنی نرمال حاصل از  18زیرمعیار هیدروژئومورفولوژی نشان از باالترین وزن اهمیت جابهجایی آبراهه
( ،)0/11سیالب ( ،)0/1شیب بستر ( ،)0/098اندازة رسوبات ( ،)0/097آشفتگی دشت سیالبی ( ،)0/09آشفتگی کانال
( ،)0/077رژیم هیدرولوژی ( ،)0/071و دیگر زیرمعیارهای هیدروژئومورفولوژی مانند پایدارسازی آبراهه ،دبی ،فرم آبراهه،
پهنای رودخانه ،رتبة آبراهه ،مقیاس ،تراکم آبراهه ،پتانسیل فرسایشپذیری دیواره ،خط ساحل رودخانه ،ژرفای رودخانه ،و
ارتفاع دیواره است .همانطورکه دیده میشود ،سه زیرمعیار جابهجایی آبراهه ،سیالب ،و شیب بستر در میان  18زیرمعیار
بررسیشده دارای بیشترین اهمیت از نظر مخاطرات فرسایش آبراههای در مسیر خط لوله است (شکل .)11
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ﺷکل.11ضﺮایبوزنﯽنﺮمﺎلحﺎصلازبﺮرسﯽزیﺮمﻌﯿﺎرﻫﺎيﻫﯿدروژئومورﻓولوژيدر ANP-PRSM

مﻌﯿﺎردیگﺮعواملمحﯿطﯽ

از شمار و تعداد ده زیرمعیار ضرایب وزنی نرمال «دیگر عوامل محیطی» بهترتیب زمینشناسی ( ،)0/026خاکشناسی
( ،)0/18و وضعیت اقلیمی )0/14( 1دارای بیشترین وزن و اهمیت و همچنین دما و پوشش گیاهی دارای کمترین اهمیت از
نظر تأثیر بر مسیر خط لوله از جنبة فرسایشیاند (شکل .)12

ﺷکل.12ضﺮایبوزنﯽنﺮمﺎلحﺎصلازبﺮرسﯽزیﺮمﻌﯿﺎرﻫﺎي«دیگﺮعواملمحﯿطﯽ»در ANP-PRSM

 .1منظور از اقلیم در این مقاله وضعیت اقلیمی منطقه است که بخش جنوبی و مرکزی منطقه دارای اقلیم گرم خشک و بخش شمالی آن اقلـیم نیمـهخشـک
است.
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آبﺮاﻫهﻫﺎنسﺒوبهخطلوله 

مﻌﯿﺎروضﻌﯿو

ضریب وزنی نرمال حاصل از زیرمعیارهای موقعیت خط لوله نسبت به آبراههها بهترتیب اهمیت به شرح زیر میباشند:
روش ساخت خط لوله ( ،)0/56درجة آبراهه (متقاطع با خط لوله) ( ،)0/27آبراهه یا رودخانة موازی با خط لوله ( ،)0/11و
آبراههها و رودخانههای متقاطع با خط لوله ( .)0/05ازاینرو ،زیرمعیار روش ساخت خط لوله ،که از چهار روش کانال کمعمق،
کانال عمیق ،پل ،و روش حفاری تشکیل شده است ،دارای بیشترین اهمیت از نظر فرسایش آبراههایاند (شکل .)13

ﺮمﻌﯿﺎرﻫﺎيوضﻌﯿوآبﺮاﻫهﻫﺎنسﺒوبهخطلولهدر ANP-PRSM

ﺷکل.13ضﺮایبوزنﯽنﺮمﺎلحﺎصلازبﺮرسﯽزی

رودخﺎنهﻫﺎ 

آبﺮاﻫهﻫﺎو

وضﻌﯿوریسکوواکنﺶ

از نظر وضعیت ریسک مسیر خط لوله 18 ،فاکتور هیدروژئومورفولوژی بررسی شد (شکل  .)10فاکتورهای شیب بستر،
جابهجایی بستر ،آشفتگی کانال ،اندازة رسوبات و آشفتگی دشت سیالبی و سیالب دارای بیشترین ریسک در مسیر خط
لولة نهم گاز سراسریاند .فاکتورهای مقیاس ،ویژگیهای دیواره (شامل ارتفاع و فرسایشپذیری دیواره) ،پایدارسازی
بستر ،درجة آبراهه ،دبی ،کرانة رودخانه ،پهنای رودخانه ،رژیم هیدرولوژی ،و شکل آبراهه در وضعیت ریسک متوسط و
فاکتور جنس آبراهه و تراکم آبراهه در وضعیت ریسک کم قرار دارند (شکل .)14

وضﻌﯿوریسکوواکنﺶوپﺎسخآبﺮاﻫهﻫﺎنسﺒوبهخطلوله

ﺷکل.14

نتﯿجهگﯿﺮي 

پس از اجرای روی هم اندازی کردن  36الیة  ANP-PRSMموجود ،نقشة کالسبندی خطر در پنج کالسـ خیلی کم،
کم ،متوسط ،زیاد ،و خیلی زیادـ بهدست آمد .در بخش جنوبی مسیر خط لوله از کیلومتر صفر تا کیلومتر  ،90در جنوب
شوشتر ،از نظر وضعیت ریسک ،دارای ریسک خیلی کم و کم است .از کیلومتر  90مسیر خط لوله تا کیلومتر  ،110که در
محدودة شمالی شوشتر و کوه فدلک است ،وضعیت ریسک دارای کالس با ریسک زیاد و خیلی زیاد است .این وضعیت
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نیز برای محدودة  10کیلومتری پایان خط لوله (کیلومتر  )165-150و در شرق دزفول نیز همین وضعیت ریسک را
داراست .وضعیت ریسک در بخش کیلومتر  155-120دارای کالس متوسط است (شکل .)15

کالسبنديمخﺎﻃﺮاتخطلولةگﺎزنهمسﺮاسﺮي 

ﺷکل.15نقشة

بهطور کلی ،چنین نتیجه میشود که از چهار معیار بررسیشده (معیار وضعیت خطوط لوله نسبت به آبراههها،
هیدروژئومورفولوژی ،ژئومورفولوژی ،و دیگر عوامل محیطی) با استفاده از روش  ،ANP-PRSMمعیار وضعیت خط لوله
نسبت به آبراههها و رودخانهها دارای بیشترین وضعیت ریسک و واکنش نسبت به مخاطرات خط لوله است .سپس ،سه
معیار دیگر بهترتیب ژئومورفولوژی ،هیدروژئومورفولوژی ،و دیگر عوامل محیطی در مراحل بعد قرار دارند .مهمترین
زیرمعیارهای مهم و دارای بیشترین وضعیت ریسک و پاسخ آبراههای و رودخانهای از چهار معیار گفتهشده نیز زیرمعیار
روش ساخت ،کوهستان ،جابهجایی آبراهه ،و سازندهای زمینشناسی است .ازاینرو ،کیلومتر  +90تا  +110در محدودة
شمال شوشتر و کیلومتر  +150تا  +165در شرق دزفول خط لولة گاز نهم سراسری دارای بیشترین وضعیت ریسک و
همچنین افزایش واکنش آبراههای و رودخانهایاند که در واحد ژئومورفولوژی کوهستان واقع است که نیازمند اقدامات
مدیریتی -ژئومورفولوژی و همچنین بازنگری مجدد طرح از نظر مدیریت مخاطرات فرسایش آبراههای و رودخانه است.
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