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چکیده:
ضــرورت اتخــاذ تدابیــر الزم در مواقــع اضطــراری جهــت فعال شــدن مســیرهای بحرانــی ایجــاب می نمایــد مدیریــت شــهری 
نســبت بــه شناســایی شــبکه حمــل و نقــل اضطــراری بــرای مراکــز و مکان هایــی کــه در مدیریــت اقتضائــی و تــداوم امــداد و 
نجــات در مواقــع اضطــراری مداخلــه داشــته و هرگونــه عــدم دسترســی آنهــا منجــر بــه اختــال در  فرماندهــی، کنتــرل و تداوم 
ــا  ــن تحقیــق ب ــذا در ای ــد. ل ــی کاهش یاب ــق تلفــات و خســارات احتمال امــداد و نجــات می شــوند، اهتمــام داشــته و بدین طری
اولویــت قــرار دادن اهــداف مزبــور در ســطح منطقــه 7 تهــران: محورهــای خیابــان انقــاب - دماونــد، خیابــان ســپاه و همچنیــن 
ــرای  بزرگراه هــای صیــاد شــیرازی و امام علــی)ع( به عنــوان مســیرهای بحرانــی در نظــر گرفته شــده و مجموعــاً  105 محــل ب

کنتــرل تــردد بــرای مواقــع بحرانــی ملحــوظ گردیــد .
وازگان کلیدی: شبکه حمل و نقل شهری، مدیریت مخاطرات، محورهای شریانی درجه 1 و 2

مقدمه:
ــن  ــن و چهارمی ــب: پنجمی ــه ترتی ــا ب ــیر و تقاطع ه ــه در مس ــایل  نقلی ــر وس ــاظ تاخی ــه لح ــران ب ــهرداری ته ــه 7  ش منطق
ــر در شــبکه  ــای تاخی ــه از معیاره ــان ســفر آزاد ک ــاوت کل زم ــن از نظــر تف ــه، دارای مشــکل در شــهر اســت. همچنی منطق
ــن  ــت. ای ــه اس ــی در منطق ــکات ترافیک ــود مش ــر وج ــا بیانگ ــن ویژگیه ــرار دارد؛ ای ــم ق ــه پنج ــود و در رتب ــوب می ش محس
ــه  ــن ب ــه و همچنی ــعه نیافت ــر، توس ــی و معاب ــبکه بزرگراه ــه از لحــاظ ش ــه ک ــرار گرفت ــهر ق ــزی ش ــه در قســمت مرک منطق
دلیــل توســعه کاربــری هــای اداری و تجــاری از ســمت جنــوب و غــرب منطقــه و نیــز عبــور حجــم باالیــی از وســایل نقلیــه 
مرکــز شــهر، تقاضــای ســفر بــه منطقــه زیــاد است)ســیفایی ،20،1384(. منطقــه7 بــه 5 ناحیــه  و 19 محلــه تقســیم شــده 
اســت کــه منتهــی  الیــه جنوبــی اراضــی عبــاس آبــاد شــامل مصــای بــزرگ تهــران و پــادگان عبــاس آبــاد و همچنیــن پهنــه 
خــرم دره، شــامل پــادگان حشــمتیه، دانشــگاه پلیــس، بــاغ مــوزه قصــر و پــادگان ولیعصــر ) عشــرت آباد ( را در بــر می گیــرد. 
ایــن منطقــه از شــمال بــه بزرگــراه رســالت، از شــرق بــه خیابــان هــای ســبان و اســتاد حســن بنــا، از جنــوب بــه خیابــان 
انقــاب، میــدان امــام حســین و خیابــان دماونــد و از غــرب بــه بزرگــراه مــدرس، میــدان هفــت تیــر و خیابــان مفتــح محــدود 

ــت)کانتری،121، 1390(. اس

1-1- وسعت و پهنه های منطقه
ــه  ــی از مناطــق پهن ــار وســعت یک ــا 1540 هکت ــه 7 ب منطق
مرکــزی شــهر تهــران بــا وجــه غالــب پهنــه ســکونت ) %41 
ــط  ــه مختل ــه، پهن ــن منطق ــه ( اســت . در ای از ســطح منطق
بــا 24% در جایــگاه دوم قــرار دارد و بــا اختــاف یــک 
درصــد، پهنــه فعالیــت جایــگاه ســوم را بــه خــود اختصــاص 
ــبز در اختصــاص  ــه س ــه در پهن ــن منطق ــر ای داده اســت. فق
تنهــا 11 درصــد وســعت منطقــه بــه ایــن کاربــری مشــخص 

می شــود.

1-2- سناریوهای زلزله
بــر اســاس ســناریوی زلزلــه بــا بــزرگای 7 روی گســل شــمال 
ــان در  تهــران تعــداد کشــته شــدگان، مجروحیــن و پناهجوی
ایــن منطقــه بــه ترتیــب : 1399 نفــر و 442، 220 نفــر برآورد 
شــده اســت؛ همچنیــن 9796 ســاختمان متحمــل خســارت 
ســنگین و 15 حریــق عمــده روی خواهــد داد )محمــودی ،53 
،1387(.ایــن در حالــی اســت کــه در ســناریوی فــوق، در کل 
شــهر تهــران تعــداد کشته شــدگان، مجروحیــن و پناهجویــان 
ــه ترتیــب 37/066 نفــر، 84/950 نفــر، 5/663/8873 نفــر،  ب
تعـــــداد ساخــتمان های بــا خــسارت ســنگین 242/502 
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ــت.  ــده اس ــرآورد ش ــورد ب ــده 282 م ــق عم ــداد حری و تع
)1385  ،27، )عبدلــی 

1-3- شبکه حمل و نقلی منطقه
ــای  ــری محوره ــک س ــه از ی ــود منطق ــر موج ــبکه معاب ش
شــرقی - غربــی - شــمالی- جنوبــی بــه شــرح زیــر تشــکیل 

ــت : ــده اس ش
ــهید  ــالت، ش ــدرس، رس ــی، م ــام عل ــراه ام ــا : بزرگ بزرگراه ه

ــمالی ــبان ش ــیرازی و س ــاد ش صی
ــد و  ــای دماون ــان ه ــک: خیاب ــه ی ــریانی درج ــای ش محوره
ســبان جنوبــی، انقــاب، مطهــری، بهشــتی، شــریعتی، دکتــر 

مفتــح
ــه  ــی، خواج ــان طالقان ــه دو: خیاب ــریانی درج ــای ش محوره
نصیرالدیــن طوســی، ســپاه، بهــار شــیراز، اســتاد حســن بنــا، 

ــی، قدوســی  مدن
تعدادی از معابر جمع و پخش کننده ترافیک

منطقــه 7 در تولیــد ســفر بــا سیســتم حمــل و نقــل عمومــی 
در رتبــه پنجــم و در جــذب ســفر بــا سیســتم هــای حمــل و 
نقــل عمومــی در رتبــه چهــارم قــرار گرفتــه اســت. ایــن ارقــام 
ــا حمــل و نقــل عمومــی  ــاالی ســفر ب ــت از تقاضــای ب حکای
ــه در  ــن منطق ــدی ،17 ،1388(.ای ــت. )آخون ــه اس در منطق
مجمــوع 352 کیلومتــر بزرگــراه، خیابــان هــای اصلــی و 

ــه شــرح جــدول شــماره 1 دارد.  فرعــی و کوچــه ب

همچنیــن در ایــن منطقــه 8 پــل عمــده ) بــا طــول کل دهانــه 
بیــش از ده متــر ( بــا مشــخصات ذکــر شــده در جدول شــماره 
ــای  ــیب ه ــال آس ــت احتم ــر اس ــه ذک ــود دارد. الزم ب 2 وج
ــزرگای 7  ــا ب ــه ب ــناریوی زلزل ــاس س ــا براس ــل ه ــه پ وارده ب
روی گســل شــمال تهــران بــرآورد شــده کــه در ایــن ســناریو 
Pga منطقــه برابــر 494 گال تخمیــن زده شــده اســت)عبدی 

.)1385، 15،

2- برآورد سفرهای منطقه
ــن  ــال 1400 ( ای ــرآورد س ــق ب ــادی ) مطاب ــک روز ع در ی
منطقــه 373212 ســفر تولیــد و 500600 ســفر جــذب 
می کنــد کــه توزیــع آنهــا در جــدول شــماره 3 لیســت شــده 

اســت )کانتــری ،21، 1390(.

از�س�ح��ن�قه�����41س�ونت���ه�تار�وسعت�ی�ی�از��نا�ق�پهنه��ر�زی��هر�تهران�با�و�ه��الب�پهنه��1540با��7�ن�قه�
در��ای�اه�دو��قرار�دارد�و�با�ا�ت�ف�ی��درصد،�پهنه�فعالیت��ای�اه�سو��را�به���24پهنه���تل��با�،�است���در�این��ن�قه

�اربری����ص��درصد�وسعت��ن�قه�به�این�11سبز�در�ا�تصاص�تنها���ود�ا�تصاص�داده�است��فقر�این��ن�قه�در�پهنه
��ود��ی

 زلزله�س�اریوهای -2-1

��روحین�و�پناه�ویان�در�این��ن�قه�به�،�روی��سل���ال�تهران�تعداد���ته��د�ان�7بر�اساس�سناریوی�زلزله�با�بزر�ای�
حریق��15سا�ت�ان��تح�ل��سارت�سن�ین�و��9796ه��نین��؛�ده�است�دنفر�برآور�220،�442نفر�و��1399�:ترتیب�

�داد ��واهد �روی �،�ع�ده ���1387،�53��ح�ودی �در �تعداد�این �تهران ��هر ��ل �در �فوق، �سناریوی �در ��ه �است حالی
�ترتیب���ته �پناه�ویان�به ���روحین�و ��066/37�د�ان، ��950/84نفر، �سا�ت�ان�،نفر�8873/663/5نفر، های�با��تعداد

��1385،�27�عبدلی�،��ورد�برآورد��ده�است��282و�تعداد�حریق�ع�ده��502/242�سارت�سن�ین�

 ���ه�ح�ل�و���لی�����ه -3-1

��نوبی�به��رح�زیر�ت��یل��ده�است�:�–��الی��–�ربی��–ب�ه��عابر��و�ود��ن�قه�از�ی��سری��حورهای��رقی��

��درس،�رسالت،��هید�صیاد��یرازی�و�سب�ن���الی،�بزر�راه�ا�ا��علی�:�ها�زرگراه

��یابان�های�د�اوند�و�سب�ن��نوبی،�انق�ب،���هری،�به�تی،��ریعتی،�د�تر��فتح���ورهای��ریا�ی�درجه�یک:

�حسن�بنا،��دنی،�قدوسی��استاد�وا�ه�نصیرالدین��وسی،�س�اه،�بهار��یراز،�،��یابان��القانی��حورهای��ریانی�در�ه�دو:

����ده�ترا�یکت�دادی�از���ا�ر�ج���و�پ�ش

نقل�ع�و�ی�در�رتبه�پن���و�در���ب�سفر�با�سیست��های�ح�ل�و�نقل�ع�و�ی�در��در�تولید�سفر�با�سیست��ح�ل�و�7�ن�قه�
�این�ارقا��ح�ایت�از�تقا�ای�با�ی�سفر�با�ح�ل�و�نقل�ع�و�ی�در��ن�قه�است� �17�آ�وندی�،�رتبه�چهار��قرار��رفته�است�

��دارد��1�رح��دول���اره���یابان�های�اصلی�و�فرعی�و��وچه�به،��یلو�تر�بزر�راه�352این��ن�قه�در����وع���1388،

�:�����ات���ا�ر�����ه1جدول���اره�

��ول��تر��نوع���عبر�ردیف
�8/11�بزر�راه�1
�1/62��یابان�اصلی�2
�1/68��یابان�فرعی�3
�3/210��وچه�4

 

و�ود��2پل�ع�ده���با��ول��ل�دهانه�بی��از�ده��تر���با�����ات�ذ�ر��ده�در��دول���اره��8ه��نین�در�این��ن��ه�
�با�بزر�ای� روی��سل���ال�تهران��7دارد���ز��به�ذ�ر�است�ا�ت�ال�آسیب�های�وارده�به�پل�ها�براساس�سناریوی�زلزله

���1385،�15�عبدی�،�ال�ت��ین�زده��ده�است�494�ن��ه�برابر��Pgaبرآورد��ده��ه�در�این�سناریو�

�

 �رآورد�س�رهای��ن��ه -2

�ند��ه�توزیع�س�ر��ذب��ی�500600س�ر�تولید�و��373212��این��ن��ه��1400در�ی��روز�عادی�����اب��برآورد�سال�
���1390،�21���نتری�،�لیست��ده�است�3آنها�در��دول���اره�

�
ردی

 نوع�س�ر 
تولید��هزار�

 س�ر��ذب��هزار� س�ر�
 172914 112135 �اری 1
 60371 56536 ت��یلی 2
 79639 42874 �رید 3
 70006 43978 ت�ری�ی 4
 117670 117689 �دا�هی� 5
 500600 373212 ���وع 6

�

 �رآورد�ت�داد���ا�ران��ترو�در�سا�ات���تلف�روز -1-2

در�ساعات���تل��روز�در�هر�ایست�اه�در��با�تو�ه�به�و�ود�ی��ایست�اه��تروی����دو�در�این��ن��ه�تعداد��سا�ران��ترو
ارائه��ده�است��براساس�ا��عات��ا�ل��ده�در�این��دول�تعداد��سا�ران�از����دو��ترو�در�این��ن��ه��4�دول���اره�

���17،1390���نتری�،�ودن�ر�برآورد��ی�621���18-17در��لوغ�ترین�ساعت���ساعت�

در�سا�ات���تلف�روز�در�هر�یک�از�ای�ت�اههای��تروی�وا���در��:��رآورد�ت�داد���ا�ران��ترو�4جدول���اره�
�خ��دو��ن��ه

�
ردی

 
�روه�
 تعداد��سا�ران��ترو�در�روز �ریب�ساعتی ساعتی

تعداد��سا�ران�در��ن��ه�از����دو�
 �ترو

1 6-5 1�11 1�700 81 
2 7-6 5�04 7�718 368 
3 8-7 7�64 11�699 557 
4 9-8 7.00 10�719 510 
5 10-9 6�35 9�723 463 
6 11-10 5�94 9�096 433 

و�ود��2پل�ع�ده���با��ول��ل�دهانه�بی��از�ده��تر���با�����ات�ذ�ر��ده�در��دول���اره��8ه��نین�در�این��ن��ه�
�با�بزر�ای� روی��سل���ال�تهران��7دارد���ز��به�ذ�ر�است�ا�ت�ال�آسیب�های�وارده�به�پل�ها�براساس�سناریوی�زلزله

���1385،�15�عبدی�،�ال�ت��ین�زده��ده�است�494�ن��ه�برابر��Pgaبرآورد��ده��ه�در�این�سناریو�

�

 �رآورد�س�رهای��ن��ه -2

�ند��ه�توزیع�س�ر��ذب��ی�500600س�ر�تولید�و��373212��این��ن��ه��1400در�ی��روز�عادی�����اب��برآورد�سال�
���1390،�21���نتری�،�لیست��ده�است�3آنها�در��دول���اره�

�
ردی

 نوع�س�ر 
تولید��هزار�

 س�ر��ذب��هزار� س�ر�
 172914 112135 �اری 1
 60371 56536 ت��یلی 2
 79639 42874 �رید 3
 70006 43978 ت�ری�ی 4
 117670 117689 �دا�هی� 5
 500600 373212 ���وع 6

�

 �رآورد�ت�داد���ا�ران��ترو�در�سا�ات���تلف�روز -1-2

در�ساعات���تل��روز�در�هر�ایست�اه�در��با�تو�ه�به�و�ود�ی��ایست�اه��تروی����دو�در�این��ن��ه�تعداد��سا�ران��ترو
ارائه��ده�است��براساس�ا��عات��ا�ل��ده�در�این��دول�تعداد��سا�ران�از����دو��ترو�در�این��ن��ه��4�دول���اره�

���17،1390���نتری�،�ودن�ر�برآورد��ی�621���18-17در��لوغ�ترین�ساعت���ساعت�

در�سا�ات���تلف�روز�در�هر�یک�از�ای�ت�اههای��تروی�وا���در��:��رآورد�ت�داد���ا�ران��ترو�4جدول���اره�
�خ��دو��ن��ه

�
ردی

 

�روه�
 تعداد��سا�ران��ترو�در�روز �ریب�ساعتی ساعتی

تعداد��سا�ران�در��ن��ه�از����دو�
 �ترو

1 6-5 1�11 1�700 81 
2 7-6 5�04 7�718 368 
3 8-7 7�64 11�699 557 
4 9-8 7.00 10�719 510 
5 10-9 6�35 9�723 463 
6 11-10 5�94 9�096 433 

2-1- برآورد تعداد مسافران مترو در ساعات مختلف 
روز

بــا توجــه بــه وجــود یــک ایســتگاه متــروی خــط دو در ایــن 
ــف روز در  ــاعات مختل ــرو در س ــافران مت ــداد مس ــه تع منطق
هــر ایســتگاه در جــدول شــماره 4 ارائــه شــده اســت. براســاس 
ــداد مســافران از  ــن جــدول تع ــات حاصــل شــده در ای اطاع
ــاعت )  ــن س ــلوغ تری ــه در ش ــن منطق ــرو در ای ــط دو مت خ
می شــود)کانتری  بــرآورد  نفــر   621  )  18-17 ســاعت 

.)17،1390،
جــدول شــماره 4 : بــرآورد تعــداد مســافران متــرو در ســاعات 
ــع در  ــروی واق ــتگاههای مت ــک از ایس ــر ی ــف روز در ه مختل

خــط دو منطقــه 

همچنیــن بــا توجــه بــه وجــود 4 ایســنگاه متــروی خــط یــک 
در ایــن منطقــه تعــداد مســافرانن متــرو در ســاعات مختلــف 
روز در هــر ایســتگاه در جــدول شــماره 5 ارائــه شــده اســت. 
براســاس اطاعــات حاصل شــده در ایــن جــدول تعــداد 
مســافران از خــط یــک متــرو در ایــن منطقــه در شــلوغ ترین 
ــن  ــود. بنابرای ــرآورد می ش ــر ب ــاعت ) 17-18( 2/186 نف س
تعــداد کل مســافران متــرو در خطــوط دو و یــک 2/807 نفــر 

تخمیــن زده می شــود)کانتری  1390،25

7 12-11 5�74 8�789 419 
8 12-13 5�88 9�004 429 
9 13-14 5�80 8�881 423 
10 14-15 6�25 9�570 456 
11 15-16 6�49 9�938 473 
12 16-17 7�45 11�408 543 
13 17-18 8�51 13�031 621 
14 18-19 7�85 12�020 572 
15 19-20 6�03 9�233 440 
16 20-21 3�90 5�972 284 
17 21-22 2�18 3�338 159 
18 22-23 0�81 1�240 59 
19 23-24 0�03 46 2 

�این�4ه��نین��ا�تو�ه��ه�و�ود� �نط�ه�ت�داد��سا�رانن��ترو�در�سا�ات���تل��روز�در�هر��ایسن�اه��تروی��ط�ی��در
در���ده�در�این��دول�ت�داد��سا�ران�از��ط�ی���تروارائه��ده�است���راساس�اط��ات��ا�ل�5ایست�اه�در��دول���اره�

وط�دو�و�ی���ود���نا�راین�ت�داد��ل��سا�ران��ترو�در��طن�ر��رآورد��ی�186/2��18-17ترین�سا�ت���این��نط�ه�در��لوغ
�1390،25���نتری���ودزده��ین�ر�ت��ین�807/2
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 نا���راکزردی�
�عدا�
��� 

�سا���
�ضای�
باز����ر�
 �ربع��

�ا���
�قاو���
 آدرس سازه

�ول��سیر�
  دس�رسی���ر�

�یابان�
 دس�رسی

 �س�قی�            
�یر�
 عرض��یابان�س�قی�

   �سیر �سیر            

 2/55 300 145 بی�ارس�ان�آراد� 1
�یابان�س�یه�بین�بهار�و��ریع�ی�

 س�یه 500   67پ�ک�

              ����   

2 
بی�ارس�ان�
 2/10 550 100 پاسار�اد

�یابان��ریع�ی،�سه�راه��القانی�
�،با��ر�از�

 �ریع�ی 500   �یابان�س�یه�

   انق�ب              

3 

�رکز�پز�کی�
�آ�وز�ی

و�در�انی�ا�ا���
 2/85 ... 564 �سین��ع�

�یدان�ا�ا���سین�،�یابان��هید�
��دنی

 750   �ن�ا��آباد�
-اورید-�دنی

 اس�ائیل

   د�اوند              

4 

�502بی�ارس�ان�
�ار��

 �القانی 280  �یابان��القانی�،نب���یابان�بهار       �قلب�و�عروق��

              ����   

5 
بی�ارس�ان��
 2/55 300 120 ایران�هر

بهار���الی،با��ر�از�برق���یابان
�ردوسی�،�یابان��واد�کار�ر�

ریع�ی�-کار�ر� 1000   ،کوچه��هان

   انق�ب              

6 

بی�ارس�ان��وق�
�����ی

       کودکان�بهرا�ی�

�یابان�د�اوند�،�یابان��هید�ا�یر�
�کیایی�

 485   �ایس��اه�قاس��آباد��
-ان�ارال�سین
 ر�بی

   د�اوند              

7 
بی�ارس�ان�ا�ا��
       2س�اد��ع�نا�ا�

�یابان�بهار���الی�،با��ر�از�
 575   �القانی

-بهار���الی
 ورک�

              ����   

 0/45 800�1 150 بی�ارس�ان��هراد 8

�یابان�اس�اد���هری�����
�اووس�،�یابان��یر�ع�اد،نب��
 �یرع�اد 420   کوچه��هید�دوس�����دی

   به��ی              

ک
سی ترافی

صلنامه علمی مهند
 ف

ستان 1398
شماره 79 - زم

سال نوزدهم - 
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�

 �را���دارای�اه�ی����ط�ه -3

��را�ز�دارای�اه�یت�در�دو��روه�نقاط��لیدی�درجه�ی��و�دو�قرار�دارند�

 ��اط��لیدی�درجه�یک -1-3

�نقاط��لیدی�درجه�ی����ارتند�از:

راههای��را�ز�و���انهایی��ه�در�هدایت،��دیریت�و�تداوا��ا�داد�و�نجات��یاتی��وده�و��د��د�تر�ی�هر�ی��از�آنها��ه����ه�
�های�ا�داد�و�نجات��ود����رانی��ی�تواند��نجر��ه�ا�ت�ل�در��ر�اندهی،��نترل�و�تداو����الیت

��بادی�ورودی�به��هر�-ب

��ی -2-3 �اط�ق ��را�ز ��ه �دو �درجه ��لیدی ��د��نقاط �و �دا�ته �نجات �و �ا�داد �در �نق���ه�ی ���الیت�آنها ��ه �ود
تواند��نجر��ه�ا�زای��تل�ات�و���ارات��ده�و�ز�ان��ازیا�ی��ی�،د�تر�ی�هر�ی��از�آنها��ه����ه�راههای���رانی

�اورژان� �های �ای�ت�اه �از ���ارتند �نقاط �این �دهد� �ا�زای� �را �در�انی، ��را�ز ��ی�ار�تان، ��ون،�، �انتقال �را�ز
ر�های�پلی��و�پای�اه�های�نیروی�ن�ا�ی،��را�ز��قا�له�و�ت��ی�های�آت��ن�انی،��را�ز�ه�ل�ا��ر،�ای�ت�اهای�ت�اه

 �1379،�11���ویی�،�ریانهای��یاتی،��را�ز�پلی��راهن�ایی�و�رانند�ی،��را�ز��نترل�ترا�ی��و���

�6�را�ز�دارای�اه�یت��نطقه��ه��ز��ا�ت�در��رایط�زلزله��ه����ه�راههای���رانی�د�تر�ی��ا�ند،�در�جدول���اره�
 اند�لی�ت��ده

�:�را���در�ا�ی�هرس���را���با�اه�ی����ط�ه��الف�:�-6جدول���اره�

�

 �ود:�ا����قاو�ت��ازه��ی�ار�تان�از�ار�طه�زیر���ا��ه��ی -1

∑Isi*arec 

∑areai 

9 

�ی�ار�تان�
�ت���ی

 0/45 200 30 �ادران��زای��اه��

�یا�ان��هید��ه�تی،�یدان�
ت�تی�،�ی�ان��لیل���ینی�
 180   ��ورنا�،�وچه�آریا�وطنی

��-آریا�وطنی
 ت�تی

   �ه�تی              

10 
�ی�ار�تان��انواده�

       �یا�ان��ری�تی��یا�ان��اج       ارت�
   �یاد              

�

 �را���دارای�اه�ی����ط�ه -3

��را�ز�دارای�اه�یت�در�دو��روه�نقاط��لیدی�درجه�ی��و�دو�قرار�دارند�

 ��اط��لیدی�درجه�یک -1-3

�نقاط��لیدی�درجه�ی����ارتند�از:

راههای��را�ز�و���انهایی��ه�در�هدایت،��دیریت�و�تداوا��ا�داد�و�نجات��یاتی��وده�و��د��د�تر�ی�هر�ی��از�آنها��ه����ه�
�های�ا�داد�و�نجات��ود����رانی��ی�تواند��نجر��ه�ا�ت�ل�در��ر�اندهی،��نترل�و�تداو����الیت

��بادی�ورودی�به��هر�-ب

��ی -2-3 �اط�ق ��را�ز ��ه �دو �درجه ��لیدی ��د��نقاط �و �دا�ته �نجات �و �ا�داد �در �نق���ه�ی ���الیت�آنها ��ه �ود
تواند��نجر��ه�ا�زای��تل�ات�و���ارات��ده�و�ز�ان��ازیا�ی��ی�،د�تر�ی�هر�ی��از�آنها��ه����ه�راههای���رانی

�اورژان� �های �ای�ت�اه �از ���ارتند �نقاط �این �دهد� �ا�زای� �را �در�انی، ��را�ز ��ی�ار�تان، ��ون،�، �انتقال �را�ز
ر�های�پلی��و�پای�اه�های�نیروی�ن�ا�ی،��را�ز��قا�له�و�ت��ی�های�آت��ن�انی،��را�ز�ه�ل�ا��ر،�ای�ت�اهای�ت�اه

 �1379،�11���ویی�،�ریانهای��یاتی،��را�ز�پلی��راهن�ایی�و�رانند�ی،��را�ز��نترل�ترا�ی��و���

�6�را�ز�دارای�اه�یت��نطقه��ه��ز��ا�ت�در��رایط�زلزله��ه����ه�راههای���رانی�د�تر�ی��ا�ند،�در�جدول���اره�
 اند�لی�ت��ده

�:�را���در�ا�ی�هرس���را���با�اه�ی����ط�ه��الف�:�-6جدول���اره�

�

 �ود:�ا����قاو�ت��ازه��ی�ار�تان�از�ار�طه�زیر���ا��ه��ی -1

∑Isi*arec 

∑areai 

9 

�ی�ار�تان�
�ت���ی

 0/45 200 30 �ادران��زای��اه��

�یا�ان��هید��ه�تی،�یدان�
ت�تی�،�ی�ان��لیل���ینی�
 180   ��ورنا�،�وچه�آریا�وطنی

��-آریا�وطنی
 ت�تی

   �ه�تی              

10 
�ی�ار�تان��انواده�

       �یا�ان��ری�تی��یا�ان��اج       ارت�
   �یاد              

3- مراکز دارای اهمیت منطقه
مراکز دارای اهمیت در دو گروه نقاط کلیدی درجه یک و دو قرار دارند.

3-1- نقاط کلیدی درجه یک
نقاط کلیدی درجه یک عبارتند از:

مراکــز و مکانهایــی کــه در هدایــت، مدیریــت و تــداوام امــداد و نجــات حیاتــی بــوده و عــدم دسترســی هــر یــک از آنهــا بــه 
شــبکه راههــای بحرانــی مــی توانــد منجــر بــه اختــال در فرماندهــی، کنتــرل و تــداوم فعالیــت هــای امــداد و نجــات شــود.

ب- مبادی ورودی به شهر
ــته و  ــداد و نجــات داش ــی در ام ــش مهم ــا نق ــت آنه ــه فعالی ــود ک ــز اطــاق می ش ــه مراک ــه دو ب ــدی درج ــاط کلی 3-2- نق
عــدم دسترســی هــر یــک از آنهــا بــه شــبکه راههــای بحرانــی، می توانــد منجــر بــه افزایــش تلفــات و خســارات شــده و زمــان 
بازیابــی را افزایــش دهــد. ایــن نقــاط عبارتنــد از ایســتگاه هــای اورژانــس، بیمارســتان، مراکــز درمانــی، مراکــز انتقــال خــون، 
ایســتگاه های آتــش نشــانی، مراکــز هــال احمــر، ایســتگاه هــای پلیــس و پایــگاه هــای نیــروی نظامــی، مراکــز مقابلــه و تعمیــر 

شــریانهای حیاتــی، مراکــز پلیــس راهنمایــی و رانندگــی، مراکــز کنتــرل ترافیــک و...)شــکویی ،11، 1379(
ــی دسترســی باشــند، در جــدول  ــه شــبکه راههــای بحران ــه ب ــه کــه الزم اســت در شــرایط زلزل مراکــز دارای اهمیــت منطق

ــده اند. ــت ش ــماره 6 لیس ش
جدول شماره 6- الف : فهرست مراکز با اهمیت منطقه :مراکز درمانی

1- شاخص مقاومت سازه بیمارستان از اربطه زیر محاسبه می شود:

در ایــن رابطــه Isi  شــاخص مقاومــت ســازه هــر ســاختمان آن بیمارســتان بــوده کــه نحــوه بــرآورد آن در پیوســت شــماره 
ــه شــده اســت . ــه منظــور اولویت بنــدی بیمارســتانها جهــت تامیــن دسترســی در زمــان بحــران (ارائ 1-7-1 )ب
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�بمه��1-7-1�اخ����او���سازه�هر�ساخ��ان�آن�بی�ارس�ان�بوده��ه�ن�وه�برآورد�آن�در�پیوس���م�اره�� Isiدر�این�راب�ه�
��ارائه��ده�اس���بندی�بی�ارس�انها��ه���ا�ین�دس�رسی�در�ز�ان�ب�ران��ن�ور�اولوی�

��را���با�اه��������ه��سا�ر�ب�:��هرس��-6ج�ول���اره�

 آدرس نا���ر�ز �را�ز�ردی�
�ول��سیر�
 خیابان�دس�رسی دس�رسی���ر�

�س��ی�        
�یر�
 �رض�خیابان�س��ی�

   �سیر �سیر        

1 
آ���
 FIREST025 ن�انی�

خ�ان��ب�نرسیده�به��یدان�ا�ا���سین�نب��
       خیابان��دنی

     ان��ب        

2   FIREST054 

ه��دیری��ب�ران��ن��ه���هید�ژ�نب�پای�اه�وی
 پارسا 440   ا�بری��لی

   به��ی          

3   FIREST063 

اواس��خ��دنی�نرسیده�به��-�یدان�ا�ا���سین�
 �دنی 750   آبادچهار�راه�ن�ا�

          

ا�ا��
   �لی

4   FIREST073 

ورودی�خیابان��3خ��ری��ی�با��ر�از�نا�یه�
 ��هری-�ری��ی 1050   پلیس

   �یاد          

5 
ان��ال�
 خون

�ر�ز�ان��ال�خون�ا�ا��
��سین
BLOOD003 ازندران 90   �بل�از��یدان�ا�ا���سین�-ان��ب� 

   ان��ب          

 1200   خیابان��ر��نس�ان�-خ���هری REDC010 ه�ل�ا��ر 6
�ری��ی�-زی�ون

 ��هری

          

�یاد�
  �یرازی

7 
�را�ز�
 اورژانس

EMERG041 
 ورزنده 60   ورز��اه��هید��یرودی�-خیابان��هید������ (�یرودی)

          ����   

8   
EMERG050 
 (�لی�ا�بری)

خیابان��-خیابان���هری�ب�د�از�سلی�ان�خا�ر
 پارسا 440   ا�بری�سوله�ب�ران�هید��لی
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   به�تی          

9 

پای�اه�
�دیریت�
 پارسا 440   خیابان�ا�بری�-خیابان��طهری ه���هید�ا�بری��وی ب�ران

   به�تی          

10 
�را�ز�
 POLICE042 پلیس

خ�سا�ان��-ان��ب�خ�خوا�ه�ن�یر�طوسی�
 730   �نب�خ�برز�ران�-�ارسی�

�-سل�ان��ارسی�
 �سینی�ن�اد

          

ا�ا��
   �لی�

11   POLICE046 

خ�سا�ان��-ان��ب�خ�خوا�ه�ن�یر�طوسی�
 730   �نب�خ��یخ���-�ارسی�

�-سل�ان��ارسی�
 �سینی�ن�اد

     نا��و�106    

ا�ا��
   �لی�

12   POLICE057 900   رسالت����یار��نب���وچه�ه�ری 

-���یار
-خر��هر
 �ابون�ی

   به�تی     �باس�آباد�104    

13   

��ر�ز�راهن�ایی�و
 1570   �نب�زاهدان�-سهروردی��نوبی� 7رانند�ی��نط�ه�

-سهروردی�
 �طهری

    TRAFFIC032     

�یاد�
  �یرازی

�

 ��ا�ی�����وط���������ح���و��������ا�ی -4

��ود:برای�آ�نایی�با��ب�ه��سیرهای�ب�رانی��نط�ه،���اهی���ربوط�به�این��سیرها�در�زیر�ارائه��ی

 �������ی��ای�اص�ی -1-4

بندی�ا�لی�برای�دسترسی�به��لیه�و�خیابانهای�ا�لی��هر�است��ه�از�طری��تا�ین�استخوان�ها��ت��ل�از�بزر�راه�ب�ه�ای�
�به�ی�دی�ر�برای�ا�داد�و�ن�ات�ا��ان��یر���ی سازد��در�انتخاب���ابر�این�ن�اط���ده��هر،�ا��ان�ات�ال�ن�اط��یاتی��هر�را

ا�ز�دارای�اه�یت�هر��نط�ه�تا�ین��ردد���ب�ه��سیرهای�ب�رانی�به��ب�ه�س�ی��ده�است��دا��ر�دسترسی��ست�ی��به��ر
�:�1384،�12�سی�ایی�،�ونددو��روه�زیر�ت�سی���ی

 �ب�ه��سیرهای�ب�رانی�با��نترل�پلیس -
 �ب�ه��سیرهای�دارای�اولویت�باز��ایی -
-  

4- مفاهیم مربوط به شبکه حمل و نقل بحرانی
بــرای آشــنایی بــا شــبکه مســیرهای بحرانــی منطقــه، مفاهیم 

مربــوط بــه ایــن مســیرها در زیــر ارائــه می شــود:
4-1- شبکه مسیرهای اصلی

شــبکه ای متشــکل از بزرگــراه هــا و خیابانهــای اصلــی شــهر 
ــرای  ــی ب ــتخوان بندی اصل ــن اس ــق تامی ــه از طری ــت ک اس
دسترســی بــه کلیــه نقــاط عمــده شــهر، امــکان اتصــال نقــاط 
حیاتــی شــهر را بــه یکدیگــر بــرای امــداد و نجــات امکانپذیــر  
می ســازد. در انتخــاب معابــر ایــن شــبکه ســعی شــده اســت 
ــر  ــت ه ــز دارای اهمی ــه مراک ــر دسترســی مســتقیم ب حداکث
ــه دو  ــی ب ــیرهای بحران ــبکه مس ــردد. ش ــن گ ــه تامی منطق

ــیفایی ،12 ،1384(: ــیم می شوند)س ــر تقس ــروه زی گ
- شبکه مسیرهای بحرانی با کنترل پلیس
- شبکه مسیرهای دارای اولویت بازگشایی

  
4-2- شاخه های دسترسی 

ــان شــد در طراحــی مســیرهای  ــل بی ــه در ســطور قب چنانک
بحرانــی اصلــی ســعی شــده تــا حداکثــر دسترســی مســتقیم 
تامیــن گــردد.  اهمیــت هــر منطقــه  بــه مراکــز دارای 
ــبکه  ــه ش ــکان دسترســی مســتقیم ب ــه ام ــزی ک ــرای مراک ب
مســیرهای بحرانــی اصلــی نبــوده، شــاخه هایــی عمومــاً کوتــاه 
ــر  ــوق در نظ ــیرهای ف ــه مس ــز ب ــن مراک ــی ای ــرای دسترس ب
گرفتــه شــده اســت. بنابرایــن شــاخه های دسترســی قطعاتــی

از معابــر شــهر هســتند کــه دسترســی مراکــز دارای اهمیــت 
ــن  ــی ممک ــی اصل ــیرهای بحران ــبکه مس ــه ش ــه را ب منطق

می ســازد.
4-3- شبکه مسیرهای اولویت دار فرعی

ــردد  ــه بافــت هــای شــهری و ت جهــت تامیــن امــکان ورود ب
از شــبکه بحرانــی اصلــی بــه نقطــه مــورد  نظــر بــرای امــداد 
ــی  ــه طراحــی مســیرهای حمــل و نقــل بحران رســانی نیــاز ب
محلــی بــا تامیــن دسترســی هــای محلی می باشــد. بــه همین 
منظــور در کنــار شــبکه بحرانــی اصلــی) متشــکل از برخی آزاد 
راه هــا، بزرگراه هــا و خیابانهــای اصلــی (، مســیرهای دیگــری 

بــه نــام مســیرهای اولویــت دار فرعــی تعییــن شــده اســت.

4-4- ضوابط مسیرهای بحرانی
از  تعــدادی  روی  صورت گرفتــه  هــای  بررســی  براســاس 
ــه هــای ســناریو  مجروحیــن و کشــته شــدگان ناشــی از زلزل
در شــهر تهــران، شــبکه مســیرهای بحرانــی زمانــی فعــال مــی 
ــک از  ــر ی ــه در ه ــی از زلزل ــتاب ناش ــینه ش ــه بیش ــود ک ش
مناطــق شــهر تهــران، بیــش از 100 گال باشــد. در هــر یــک 
از مناطــق شــهرداری تهــران نیــز اگــر میــزان شــتاب بــه ایــن 
حــد برســد، مســیرهای فرعــی مربــوط بــه آن منطقــه فعــال 

خواهنــد شــد.
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در تمام طول مسیرهای بحرانی برنامه ریزی برای انجام اقدامات زیر انجام خواهد شد:
• اولویت مقاوم سازی ) قبل از بحران (

• اولویت بازرسی مسیرها و تاسیسات حمل و نقلی و جمع آوری اطاعات ) بعد از بحران (
• اولویت آواربرداری و بازگشایی مسیرها و انجام تعمیرات ) بعد از بحران (

محدودیــت هــای در نظــر گرفته شــده بــرای شــبکه مســیرهای بحرانــی شــهر تهرانــن ) نقشــه شــماره 1 ( بــه تفکیــک در زیــر 
ارائــه مــی شــود:

ــا شــدت عمــده در شــهر تهــران احســاس مــی شــود،  ــه ای کــه ب ــا کنتــرل پلیــس: بعــد از وقــوع زلزل مســیرهای بحرانــی ب
ایــن مســیرها بایــد از خودروهــای شــخصی تخلیــه شــوند. یعــد از ایــن مرحلــه نیــز ورود کلیــه وســایل نقلیــه ) موتــوری، غیــر 
موتــوری ( بــدون مجــوز بــه ایــن شــبکه ممنــوع اســت. مدیریــت ایــن شــبکه بــر عهــده پلیــس راهنمایــی و رانندگــی بــوده 

کــه اجــرای آن بــا کمــک نیروهــای دیگــر بــه ویــژه نیروهــای نظامــی خواهــد بــود .
ــیرهای  ــمول مس ــات مش ــام اقدام ــرای انج ــزی ب ــیرها، برنامه ری ــن مس ــایی: در ای ــت بازگش ــی دارای اولوی ــیرهای بحران مس

ــی شــود. ــرل م ــس کنت ــا توســط پلی ــردد خودروه ــاز، ت ــا در صــورت نی ــن تنه ــی انجــام شــده، ولیک بحران
مســیرهای فرعــی: در ایــن مســیرها، برنامه ریــزی بــرای انجــام اقدامــات مشــمول مســیرهای بحرانــی انجام شــده، لیکــن نیــاز 

بــه کنتــرل تــردد خودروهــا توســط پلیــس نمی باشــد.
شــاخه های دسترســی: در شــاخه های دسترســی بایــد حرکــت بــدون مانــع خودروهــای مجــاز تامیــن شــود. در ایــن شــاخه ها، 
ــر عهــده  ــا همــکاری مراکــز مــورد نظــر در آن شــاخه ب ــا وســایل نقلیــه امــدادی می باشــد و کنتــرل آنهــا ب اولویــت عبــور ب
پلیــس راهنمایــی و رانندگــی بــوده کــه اجــرای آن بــا کمــک نیروهــای دیگــر شــامل نیروهــای نظامــی، انتظامــی و نیروهــای 

مردمــی ) نیروهــای بســیج و گروههــای دوام ( انجــام خواهــد شــد.
5- شبکه مسیرهای بحرانی منطقه

ــوان  ــه عن ــماره 7، ب ــدول ش ــده در ج ــر ش ــیرهای ذک ــه، مس ــورت گرفت ــای ص ــده و تحلیل ه ــل آم ــه عم ــی های ب در بررس
مســیرهای بحرانــی انتخــاب شــدند. در ایــن منطقــه 4/8 کیلومتــر مســیر بحرانــی بــا کنتــرل پلیــس و 11/8 کیلومتــر مســیر 

ــت بازگشــایی انتخــاب شــده اند ــی دارای اولوی ــوان مســیر بحران ــه عن ب
در شــبکه حمــل و نقــل بحرانــی منطقــه، در مجمــوع 16/6 کیلومتــر مســیر بحرانــی و 27/5 کیلومتــر مســیر بحرانــی فرعــی 
تعیین شــده و بــرای مراکــز دارای اهمیــت فهرســت شــده در جــدول شــماره 6، در مجمــوع 12/6 کیلومتــر دسترســی تامیــن 

شــده اســت.

��ا�ه�ا�ه �در �های�د�تر�ی: �این��ا�ههای�د�تر�ی�باید��ر�ت�بدون��انع��ودروهای���از �در ،�هاتا�ین��ود�
�و�ایل�ن�لیه�ا�دادی��ی �با �ه��اری��را�ز��ورد�ن�ر�در�آن��ا�ه�بر�عهده�پلی��اولویت�عبور �با با�د�و��نترل�آنها

�نیروهای��رد�ی��� �����نیروهای�دی�ر��ا�ل�نیروهای�ن�ا�ی،�انت�ا�ی�و �رانند�ی�بوده��ه�ا�رای�آن�با راهن�ایی�و
�دوا����ان�ا���واهد��د�نیروهای�ب�ی��و��روههای�

 ���ه���یرهای���را�ی�����ه -5

به�عنوان���یرهای�ب�رانی�،�7های��ورت��ر�ته،���یرهای�ذ�ر��ده�در��دول���اره�های�به�ع�ل�آ�ده�و�ت�لیلدر�برر�ی
انی�دارای��یلو�تر���یر�به�عنوان���یر�ب�ر�8/11�یلو�تر���یر�ب�رانی�با��نترل�پلی��و��8/4انت�اب��دند��در�این��ن��ه�
�انداولویت�باز��ایی�انت�اب��ده

�ب�رانی �ن�ل �و ���ل ��ب�ه ��ن��ه�در ،� ����وع ��6/16در �و �ب�رانی ���یر ��رعی��5/27�یلو�تر �ب�رانی ���یر �یلو�تر
�برای��را�ز�دارای�اه�یت��هر�ت��ده�در��دول���اره�تعیین �در����وع�6�ده�و �یلو�تر�د�تر�ی�تا�ین��ده��6/12،
�ا�ت�

�����ات����ه�ح�ل�و���ل���را�ی�:7ج�ول���اره�

 BRT   �ترو عرض��عبر �ول���یر نا���عبر را�تای��عبر �را�ز� ردی�
   ای�ت�اه �� تعداد��ین          
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 ... ... ...�45�1/9 ا�ا��علی �نوبی��-ش�ال    
          6�      

        �

�

 ��اط����رل��را�یک���ط�ه -6

�ز�ان��عال�شدن�شب�ه���یرهای�بحرانی�یبرای�ا�رای �شدن�ن�شه���یرهای�بحرانی�شهر�تهران�در �ز��ا�ت��حلهایی�،
د�اوند�و��یابان���اه،�به��-بزر�راه��یاد�شیرازی،��یابان�ان��ب،�برای��نترل�تردد��ودروها��ش���شوند��در�این��ن��ه

���یرهای�بحران �انت�اب�عنوان �شدهی ��دول�ش�اره �شرح �به ���یرها �این �ترا�ی��در ��نترل �های ��حل �تعداد ��ه �8اند
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 ... ... ...�45�1/9 ا�ا��علی �نوبی��-ش�ال    
          6�      
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�
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�ز�ان��عال�شدن�شب�ه���یرهای�بحرانی�یبرای�ا�رای �شدن�ن�شه���یرهای�بحرانی�شهر�تهران�در �ز��ا�ت��حلهایی�،
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پیشروی�آوار�در��عابر�با�تو�ه���یزان،�شدن�راههای�بحرانیب�ته�به��ن�ور�برر�ی�تاثیر�آوار�ناشی�از��روری�تن��ا�ت�انها�بر
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6- نقاط کنترل ترافیک منطقه
بــرای اجرایــی   شــدن نقشــه مســیرهای بحرانــی شــهر تهــران در زمــان فعــال شــدن شــبکه مســیرهای بحرانــی، الزم اســت 
محلهایــی بــرای کنتــرل تــردد خودروهــا مشــخص شــوند. در ایــن منطقــه، بزرگــراه صیــاد شــیرازی، خیابــان انقــاب- دماونــد 
و خیابــان ســپاه، بــه عنــوان مســیرهای بحرانــی انتخــاب شــده اند کــه تعــداد محــل هــای کنتــرل ترافیــک در ایــن مســیرها 
بــه شــرح جــدول شــماره 8 میباشــد؛ در مجمــوع 105 محــل بــرای کنتــرل تــردد در مســیرهای بحرانــی منطقــه 7 مــورد نیــاز 

اســت. موقعیــت ایــن محلهــا بــه تفصیــل در گــزارش پیوســت ارائــه می شــود.

7- برآورد تعداد انسداد مسیرهای بحرانی در اثر وقوع زلزله
ــزان پیشــروی آوار در  ــی، می ــای بحران ــر بسته شــدن راهه ــن ســاختمانها ب ــر آوار ناشــی از فروریخت ــه منظــور بررســی تاثی ب
ــا  ــرآورد شــده اســت. ب ــه آن ب ــه ارتفــاع ســاختمان ) تعــداد طبقــات ( و احتمــال ورود خســارت شــدید ب ــا توجــه ب ــر ب معاب
مقایســه میــزان پیشــروی آوار و عــرض معبــر، تعــداد انســداد مســیرها در اثــر فروریختــن ســاختمان هــا حاصــل مــی شــود. در 
نقشــه شــماره 5، میــزان پیشــروی آوار در معابــر ســطح منطقــه نشــان داده شــده اســت. میــزان پیشــروی آوار در ایــن منطقــه 
بــا اســتفاده از اطاعــات ممیــزی 4 ) تعــداد طبقــات، ســال ســاخت و نــوع سیســتم ســازه ای ( محاســبه شــده اســت. در صــورت 

وجــود اطاعــات جدیدتــر ) ممیــزی 5 (، ایــن نقشــه قابــل اصــاح خواهــد بــود.
ــزان آوار در  ــورد می ــری در م ــوق، جهــت نتیجه گی ــه نقشــه ف ــای تهی ــات مبن ــای موجــود در اطاع ــه محدودیته ــا توجــه ب ب
مســیرهای بحرانــی منطقــه، تعــداد انســداد هــای معابــر بــا انجــام بعضــی فرضیــات محاســبه شــده و نتیجــه در جــدول شــماره 

9 ارائــه شــده اســت.
�جهت�نتیجهدبا�توجه�به��حدودیتهای��وجود� �یری�در��ورد��یزان�آوار�در��سیرهای�ر�اط�عات��بنای�تهیه�نقشه��وق،

�ارائه�شده�است��9ضیات��حاسبه�شده�و�نتیجه�در�جدول�ش�اره�بحرانی��نطقه،�تعداد�انسداد�های��عابر�با�انجا��بعضی��ر

�های���دود����ده���یرهای���را�ی��رآورد�تعداد�ساخت�ا�:�9جدول���اره�

 ردی�
�نا���عبر

 بزر�راه����یابان،
w عرض 

 (�عبر��تر 

تعداد�سا�ت�انهایی��ه�
رو�را�ت�ریب�آنها��سیر�سواره

 بندد�ی
�رابی�بیش�تعداد�سا�ت�انهایی�با�احت�ال�

 بنددرو�را��ی�ه�سواره��50از�
 0 0 37 قدوسی 1
 0 0 23 بهشتی 2
 12 27 30 طالقانی 3
 6 23 25 �واجه�ن�یر 4
 0 0 45 �یاد�شیرازی 5
 8 11 30 س�اه 6
 0 0 45 رسالت� 7
 0 0 45 ا�ا��علی 8
 0 0 45 د�اوند�-انق�ب� 9
 1 4 33 ��تح�-ه�ت�تیر� 10

 در���یرهای���را�ی�����هرات���ت�ل����ا -8

 رات��ؤثر�بر��سیرهای�بحرانی�به�شرح�زیر��ورد�بررسی�قرار��ر�ته�است:طانواع���ا

 برق،�آب،��اض�ب��یبر�دید�ی�شریانهای�حیاتی���طوط��ازآسیب�وارده�به��سیرهای�بحرانی�به�واسطه�آسیب�،
 نوری��عبوری�؛

 آسیب�وارده�به��سیرهای�بحرانی�در�اثر��سلش�، 
 وارده�به��سیرهای�بحرانی�در�اثر�ریزش�قنات�آسیب�، 

��و�آ�ار�آنها�در��7و��6های�ش�اره�هشده���نقشرات�بررسیطبر�این�اساس�تعداد�تقاطع��سیرهای�بحرانی�هر�نقطه�با�انواع���ا
�اط�عات�این���ا �است� �است�راج�شده ��نطقه�طهر��نطقه ��7رات�در �این��ی�10به�شرح�جدول�ش�اره �در ،��نطقهباشد�

�این�تعداد�با��سیرهای�بحرانی�ا�لی�تقاطع�داشته�است���3�یله�قنات�وجود�دارد��ه��2065

�ت���ت�ل�در�����هرارهای���را�ی��ا�ا�واع���ا�یای���ت�ا�ع�����ه�:10جدول���اره�

 نا���سیر�بحرانی

 تعداد�تقاطع�
 ��اطرات شریانهای�حیاتی

 �سل� �یبر�نوری �اض�ب آب برق �از
 ... 1 1 17 ... 5 بزر�راه��یاد�شیرازی

 ... 2 4 2 6 5 د�اوند�-�یابان�انق�ب�
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8- مخاطرات محتمل در مسیرهای بحرانی منطقه
انواع مخاطرات مؤثر بر مسیرهای بحرانی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است:

• آســیب وارده بــه مســیرهای بحرانــی بــه واســطه آســیب دیدگی شــریانهای حیاتــی) خطــوط گاز، بــرق، آب، فاضــاب فیبــر 
نــوری( عبــوری ؛

• آسیب وارده به مسیرهای بحرانی در اثر گسلش ،
• آسیب وارده به مسیرهای بحرانی در اثر ریزش قنات ،

ــواع مخاطــرات بررسی شــده ) نقشــه های شــماره 6 و 7  ــا ان ــی هــر نقطــه ب ــن اســاس تعــداد تقاطــع مســیرهای بحران ــر ای ب
ــه شــرح جــدول شــماره 10  ( و آمــار آنهــا در هــر منطقــه اســتخراج شــده اســت. اطاعــات ایــن مخاطــرات در منطقــه 7 ب
می باشــد. در ایــن منطقــه، 2065 میلــه قنــات وجــود دارد کــه 3% ایــن تعــداد بــا مســیرهای بحرانــی اصلــی تقاطــع داشــته 

اســت. 

9- لیست مراکز اعزام
مراکــز اعــزام جهــت گــردآوری تجهیــزات، نیــروی انســانی و اقــام، بعــد از وقــوع حادثــه بــوده و موقعیــت آنهــا طبعــاً بســتگی 
بــه شــدت آســیب و قابلیــت دسترســی مناطــق دارد و بــا توجــه بــه جنبــه هایــی نظیــر لــزوم ایجــاد محیطــی بــرای کنتــرل 
ــرای گــردآوری اقــام، نیــروی  ــه منطقــه بحرانــی، ب ــه منطقــه و دارا بــودن نزدیکتریــن موقیعــت ممکــن ب ترافیــک ورودی ب

ــزات انتخــاب می شــود. انســانی و تجهی
بــا توجــه بــه وجــود پتانســیل مراکــز خودرویــی ســنگین در مناطــق شــهرداری، مــی تــوان از ایــن محــل هــا بــه عنــوان مراکــز 

اعــزام اســتفاده کــرد. در برنامه ریزی هــای آتــی بایــد ایــن مراکــز بــرای عملیــات پیس بینــی و مناسب ســازی شــوند. 
10- وظایف شهرداری منطقه :

در عملیــات مربــوط بــه حمــل و نقــل بحرانــی زلزلــه، شــهرداری های مناطــق تهــران، مســئولیت هــای زیــر را در قبــل و بعــد 
از زلزلــه بــر عهــده خواهنــد داشــت :

الف - قبل از زلزله
- نگهداری فهرست و مشخصات پل ها در فرمت GIS ؛

- نگهداری فهرست مراکز مهم در اولویت دسترسی در فرمت  GIS ؛
- تدوین برنامه اجرایی کردن مسیرهای بحرانی بعد از بحران شامل برپایی نقاط کنترل ؛

- تدوین برنامه پاکسازی و بازگشایی مسیرها بعد از زلزله ؛
- تدوین برنامه ارزیابی مسیرها و موانع و ... بعد از زلزله ؛

- تدوین برنامه بازدید از پل ها بعد از زلزله ) بازدید سطح II ( ؛
- تدوین برنامه اجرای مسیرهای انحرافی منطقه ؛

�ت�م�تمل�در�م���هرارهای���را�ی��ا�ا�واع�م�ا�یای�م�ت�ا�ع�����ه�:10جدول��ماره�

 نا����یر�ب�رانی

 تعداد�تقاطع�
 ��اطرات �ریانهای��یاتی

 ��ل� �یبر�نوری �ا��ب آب برق �از
 ... 1 1 17 ... 5 بزر�راه��یاد��یرازی

 ... 2 4 2 6 5 د�اوند�-�یابان�انق�ب�
 ... ... ... 2 12 ... �یبان���اه
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 ��ل� �یبر�نوری �ا��ب آب برق �از
 ... 1/1 0/2 ... ... ... بزر�راه��یاد��یرازی

 ... 2/4 1/9 0/7 ... ... د�اوند-�یابان�انق�ب�
   ... ... ... 0/4 ... �یبان���اه
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 لی�ت�مرا�ز�اعزام -9

ب�ت�ی�به��دت��طبعاًبعد�از�وقوع��ادثه�بوده�و��وقعیت�آنها�،��را�ز�اعزا���هت��ردآوری�ت�هیزات،�نیروی�ان�انی�و�اق��
�تو�ه�به��نبه�هایی�ن�یر�لزو��ای�اد���یطی�برای��نترل�ترا�ی��ورودی�به� �با �قابلیت�د�تر�ی��ناطق�دارد�و آ�یب�و

��نطقه�ب�رانی �بودن�نزدی�ترین��وقیعت����ن�به ��نطقه�و�دارا �نیروی�ان�انی�و�ت�هی، زات�انت�اب�برای��ردآوری�اق��،
��ود��ی

�این���ل ��ی�توان�از ��ودرویی��ن�ین�در��ناطق��هرداری، �پتان�یل��را�ز �و�ود �تو�ه�به �اعزا���با �عنوان��را�ز �به ها
��ازی��وند���نا�ب�وبینی�های�آتی�باید�این��را�ز�برای�ع�لیات�پی�ریزیا�ت�اده��رد��در�برنا�ه

 �هرداری�م���ه�:وظایف� -10

های�زیر�را�در�قبل�و�بعد�از�زلزله�بر��لیت�وهای��ناطق�تهران،�����ل�و�نقل�ب�رانی�زلزله،��هرداری�در�ع�لیات��ربوط�به
�عهده��واهند�دا�ت�:

���ل�از�زلزله�–الف�

 ؛�GISن�هداری��هر�ت�و�����ات�پل�ها�در��ر�ت� -
 ؛ GIS ن�هداری��هر�ت��را�ز��ه��در�اولویت�د�تر�ی�در��ر�ت� -
 ؛ ��یرهای�ب�رانی�بعد�از�ب�ران��ا�ل�برپایی�نقاط��نترلتدوین�برنا�ه�ا�رایی��ردن� -
 ؛ تدوین�برنا�ه�پا��ازی�و�باز��ایی���یرها�بعد�از�زلزله -
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- تعیین مراکز اعزام ماشین آالت و نیروها در منطقه ؛
- تدویــن برنامــه رســانیدن مســافران پیــاده شــده از قطارهــای 

متــرو  بــه مقصــد ؛
- تدوین برنامه بازگشت عملیاتی ؛

- تهیــه برنامــه خطــوط اتوبوســرانی و تاکســیرانی در منطقــه 
بــرای جوابگویــی بــه نیازهــای زمــان بحــران ؛

- تهیه برنامه تخلیه منطقه ؛
- تعیین نقاط تجمع برای تخلیه مسافران ؛

- تهیه مسیرهای تخلیه برای منطقه ؛
 ب- بعد از زلزله

- تشــکیل ســتاد حمــل و نقــل بحرانــی منطقــه در ارتبــاط بــا 
ســتاد حمــل و نقــل بحرانــی شــهر تهــران  ؛

- همــکاری در اجرایی کــردن مســیرهای بحرانــی بعــد از 
ــرل ــاط کنت ــی نق ــامل برپای ــران ش بح

ــد  ــع و ... بع ــیرها و موان ــی مس ــه ارزیاب ــردن برنام - اجرایی ک
ــه ؛ از زلزل

- اجرای برنامه بازدید از پل های منطقه ؛
- فعال کــردن مراکــز اعــزام ماشــین آالت و نیروهــا در منطقــه 

؛
- اجرایی کــردن برنامــه بازگشــت عملیاتــی بــرای پاســخگویی 
بــه تقاضــای مســافران متقاضــی بازگشــت بــه خانــه، تخلیــه 

شــهر و ... ؛
- اجرایی کردن برنامه تخلیه منطقه ) در صورت نیاز ( ؛

11- برآورد تعداد حریق
 ،46g/0 در اثــر زلــزل هــ  ای بــا متوســط شــتاب منطقــه برابــر

ــرآورد می شــود. وقــوع 15 حریــق ب
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1- آخونــدی، عبــاس،1388 ،چشــم انداز نظــام حاکمیــت 

ــا،33. ــای زیب ــریه هنره ــران، نش ــهر ته ــه کانش منطق
فضاهــای  ســنجی  مهســا،1384،مطلوبیت  ســیفایی،   -2
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شــهری، انشــارات ســمت.
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.29 شــماره 
5 - قاضــی حســامی، غامرضــا،1375، ایمنــی و ترافیــک در 
تهــران، انتشــارات ســازمان حمــل و نقــل ترافیــک شــهرداری 

تهــران.
توســعه  برنامه ریــزی   ،1390، حســین  کانتــری،   -5

. دانــش  انــوار  انتشــارات  منطقــه ای، 
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Transport network designed for an emergency and risk management
)7 Case Study of Tehran(
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:Review
Necessary measures required in emergencies to enable critical paths requires
 The management of urban transport network to identify emergency centers and places where
the conduct, management and continued interfere vital rescue
 And each of their lack of access to critical network paths leading to disturbances in
 Command, Control and Rescue continue to beEffort and thereby reduce casualties and
.damage
7th District The purpose of this study was to prioritize these targets in Tehran
 Axis of revolution -Dmavnd street, streets and highways Corps Sayyad Shirazi and Imam
 sites were included to control Trdddr 105 Ali )AS(Considered as critical paths and a total of
.crisis

 Keywords: Urban Transport Network, Risk Management, Arterial Axes Grades
2 and 1

ک
سی ترافی

صلنامه علمی مهند
 ف

ستان 1398
شماره 79 - زم

سال نوزدهم - 


