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 چكيده

ن مقاله با مشخصات يك زلزله احتمالي ، رابطه اي جهت سنجش سطح دسترسي حمل و نقل محله هاي شهر تهران ارائه در اي

گرديده است. پس از جمع آوري اطالعات مرتبط با شبكه معابر، جمعيت، ساختمان، خطر لرزه اي، مراكز درماني، شبكه مناسب 

محله) به عنوان نقطه مبدا  32س از تعيين مركز هندسي محله ها  (جمعا فراهم گرديد.پgisبراي تحليل در محيط نرم افزار 

نقطه ) به عنوان نقطه مقصد تعيين گرديد. ميزان سرعت سفر   45تعيين گرديد و با تعيين  مراكز درماني محدوده مطالعه(جمعا 

ر در اثر فروريزش ساختمان نيز با تعبيه كيلومتر بر ساعت در نظر گرفته شد. انسداد معاب 20كيلومتر بر ساعت تا 5در محدوده 

 45و 30، 15، 10با توجه به نتايج تحليل شبكه كه در چهار بازه زماني  نقطه اي، خطي و پلي گون) شبيه سازي گرديد.( موانعي

دقيقه صورت گرفت، مشخص شد در بازه زماني مزبور هر محله چند فرصت دسترسي دارد و تغييرات فرصت دسترسي با 

اين تحليل با در نظر گرفتن موانع در همان بازه هاي زماني انجام شد. نتايج  .به افزايش زمان آستانه به چه ميزان است توجه 

  نشان داد، افت سطح دسترسي محسوس است ليكن الگوي فراز و فرود شاخص در اغلب موارد از وضعيت بدون مانع پيروي

محله بدست آمده نشان داد با گذشت  32كه از جمع اين شاخص براي  همچنين نتايج بررسي شاخص در كل محدوده.مي كند 

زمان مقدار شاخص با شدت بيشتري افزايش يافته ليكن اين شدت در شرايط بدون مانع نسبت به شرايط با مانع از رشد بيشتري 

  برخوردار است.

  

  هزينه سفر مل و نقل،ح مركز درماني، زلزله، دسترسي، كليدي: هايواژه

  

  دمهمق-1
 ،ميالدي 2014الي  1900براساس آمار موجود طي سالهاي 

ميليارد  800بحران زلزله در دنيا رخ داده و بالغ بر  1303

زلزله در  106دالر خسارت در پي داشته است. همچنين  

زلزله مهم ايران در  5ايران رخ داده است كه وضعيت 

 .]EM-DAT,2016[نشان داده شده است 1جدول 
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   ]EM-DAT,2016[ميالدي در ايران2014-1900مهم طي سالهاي  زلزله 5آمار صدمات و خسارات ناشي از. 1جدول 

  خسارات (ميليون دالر)  تعداد افراد متاثر  كشته  سال
1962  12000  103000  300  
1968  10000  84000  360  
1978  25000  40000  500  
1990  40000  732000  8232  
2003  26800  300000  521  

  

زياد است. با شهر تهران احتمال وقوع زلزله اي ويرانگر در 

عيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي اين كالن شهر قتوجه به مو

 شبكه حمل ومناسب و پايتخت كشور، ضرورت عملكرد 

و مصدومين ناشي از حادثه  ننقل در ساماندهي مجروحي

 از يكي زلزله،وقوع  از بعديار حائز اهميت است. سزلزله ب

در .است شدگان كشته و ينحمجرو تخليه ،اقدامات همترينم

بسيار مهم  مناسب حمل و نقلبه سيستم اين راستا دسترسي 

 زلزله خود اثر دراست.تجربه نشان داده است بيشتر مردم 

 ساختهاي زير قرباني بلكه د،نشو نمي مجروح يا كشته

بعد از  سوزي آتش زمين، لغزش ،اساختمانه نظير فروريخته

 سازماندهي درستي به تخليه برنامه اگرهمچنين . هستندزله زل

 آنجائيكه از.يافت خواهد افزايش شدگان كشته تعداد شود،ن

 ارزيابي دارد، تخليه ريزي برنامه در مهمي نقش راه شبكه

 در. است حياتي زلزله از پس بحران در راه شبكه عملكرد

 تراكم ،جاني خسارت كننده تعيين مهم عامل شهر، محدوده

بررسي اين موضوع در بافت . است جمعيت و ساز و ساخت

مركزي شهر تهران، با توجه به مشكالت تردد در وضع 

 ،موجود كه منجر به ايجاد محدوده طرح ترافيك شده

به طور جامع ترافيك بر اساس نتايج مطالعات  ضرورت دارد.

در  17الي  6:30تردد در بازه زماني  365000متوسط روزانه 

مطالعات جامع حمل و نقل [ تردد مي كنندن محدوده اي

  . ]1393تهران،

سال، خسارات شديدي  150خوشبختانه تهران طي بيش از 

 در فعال هاي  گسل ميان از را از زلزله متحمل نشده است.

 مشا گسل:از عبارتند خطرناك هاي  گسل ترين محتمل منطقه،

 حدود: طول( تهران شمال گسل، )كيلومتر 200 حدود: طول(

. )كيلومتر 20 حدود: طول( ري جنوب گسلو ) كيلومتر 90

ل جنوب ري در جنوب شهر تهران واقع و در راستاي گس

يابد و تقريباً به موازات  ضلع جنوبي فرونشست ري امتداد مي

آن، گسل موسوم به شمال ري، در راستاي ضلع شمالي 

 5تا  3فرونشست امتداد دارد. فاصله بين اين دو گسل تنها 

رسد كه منشاء هر دو گسل يكي  كيلومتر است. به نظر مي

هايي از يك گسل باشند. بيان قطعي  باشد و هر دو آنها شاخه

اين نكته دشوار است زيرا اطالعات كافي در مورد آنها در 

jica]باشد دسترس نمي
1
مدل گسل “. بنابراين، نام [2000,

كار  وي خطر به به عنوان سناري در اين مطالعه به” ريجنوب 

 ناچارندمردم زلزله زده  هازلزله اغلب دربرده شده است. 

حجم قابل توجه را انجام دهند.  جابجايي از زيادي حجم

با هدف امداد و نجات، گيري انواع سفر به دليل شكلسفر 

سفر انتظامي، سفر به منظور كسب اطالع از نزديكان و غيره 

 نمودن حداقل بحران تمديري اهداف مهمترين از يكي است.

 بر مبتني دسترسي مدل ارتباط اين در. است لزلهاثرات ز

GIS
 كاهش جهت بحران مديران براي مناسبي راهنماي، 2

 از. است بحران خالل در و بعد قبل جمعيت و زلزله اثرات

 و بوده محدود دسترس در منابع مقدار و حجم كه آنجا

 جهت را بهينه و مناسب مكانهاي بايست مي بحران مديران

 اين در، باشد داشته اختيار در مناسب ظرفيت با سازي ذخيره

 كاركرد مستقيما GIS بر مبتني دسترسي مدلسازي راستا

 را مرتبط خدمات اختصاص و مكان به دسترسي در حياتي

براي  سيار بيمارستان تعيين در مدلها اين مثال عنوان به. دارد

 نجات، و امداد تيم راراستق هريك، ظرفيت وعمليات ترياژ 

و  امكانات و تتجهيزا سازي ذخيره دپويدسترسي به مراكز 

همچنين از اين مدلها براي . بكار مي روند هريك ظرفيت

و مسيريابي حمل مجروحين و مناسبترين مسير با  يابي مكان

در دهه اخير  .گردداستفاده ميزمان سفر كوتاه ترين توجه با 

اقتصادي و اجتماعي  لطمه ها واني جافراد زيادي با صدمات 



  1397، بهار54شماره ،پژوهشنامه حمل و نقل

 

ناشي از زلزله مواجه شدند. در شهرها علي الخصوص كالن 

شهر تهران مهاجرت بي رويه و افزايش جمعيت شهري از 

يك طرف و ساخت و ساز غير اصولي و و جود بافت 

قديمي و فرسوده از طرف ديگر آسيب پذيري برابر وقوع 

يب پذيري و سآ است.بسيار زياد ، يك زلزله شديد

توجه به  ،خطرپذيري ناشي از زلزله در كالن شهر تهران

را نمايان امكانات و توانمنديها هر محله شهري  ،زيرساخت

عمليات امداد افزايش كارآيي  موضوع موجب مي سازد. اين

ين و آسيب ديدگان زلزله به حدسترسي مجروو نجات و 

له و كاهش تلفات در اثر وقوع زلز است. مراكز درماني

تلفات پس از زلزله با عمليات سريع امداد و حداقل نمودن 

و تصميم گيران مديران  نجات يكي از اهداف برنامه ريزان

در اين مقاله در اثر وقوع زلزله است. بحران محلي و ملي 

) 7/6احتمالي (سناريو گسل ري با بزرگاي گشتاوري برابر 

امكان سرويس  ميزان افراد صدمه ديده و بيمارستانهايي كه

دهي به مجروحين را در محدوده مناطق آسيب ديده فراهم 

يكردي جديد با استفاده از مشخص گرديده و با رو ،آورندمي

با تعيين  ،GIS در محيط سازي تصميم هايقابليتبا ابزارهاي 

به عنوان بيمارستانها امداد پذير و  حلمركز محله به عنوان م

در لينك و گره هاي شبكه حمل  ميزان تاخير ،مراكز امدادگر

و نقل محاسبه و ميزان دسترسي با رابطه مورد نظر ارائه 

  گرديده است. 

  

 تحقيقپيشينه -2

 به كه كرد بندي دسته دسترسي بر موثر عامل دوازده ليتمن

تقاضاي حمل و نقل، جابجايي، يكپارچگي،  نظير مواردي

 اشاره توان مي اتصال شبكه حمل و نقل و غيره

 توابع اساس بر همكاران و پينتو .[Litman,2011]كرد

 .نهاد بنا را دسترسي هاي مدل ،نقل و حمل سيستم شكنندگي

 سيبآ آن، انواع ،ها ساخت زير مكاني توزيع راستا اين در

 تعيين نقش اي لرزه خطر پهنه به توجه با هريك پذيري

 سناريو بر تنيبم خرابي وضعيت اساس بر . سپسدارد كننده

 و پذيري آسيب به توجه با فرعي معابر تراكم ميزان ه،زلزل

 يك عنوان به اصلي معابر تراكم به نسبت مسدودي امكان

 Pinto et] است شده گرفته نظر در دسترسي شاخص

al,2012].  

 اقدام براي هدفه سه سازي بهينه مدل يك همكاران و شيدر

 تعداد، به نيل جهت يابي مكان براي اضطراري نقل و حمل

 به رساني كمك دخيل مراكز رساني خدمات و موقعيت

 :از است عبارت اهداف اين. نمودند ارائه بحراني نواحي

 مراكز به رساني كمك مراكز نقل و حمل زمان نمودن حداقل

 جهت مرتبط عوامل و امدادگران نمودن حداقل تقاضا،

 نمودن حداقل نظر، مورد منطقه در عمليات انجام و بازگشايي

 Rachida,et] ديده آسيب منطقه در نيافته وششپ نقاط

al,2013] .سطح روش از استفاده با همكاران و مسعودي 

 به دسترسياكنش و زمان و فاصله حداقل 3حركمت پوشش

 .نمودند ارزيابي را بندرعباس شهر درماني مراكز

[Masoodi,Rahimzadeh,2014] .ليو و  مطالعات در

 مرحله چهار فرآيند يك در عمومي دسترسي تحليل همكاران

 مشخصات و انتخاب روش مفهومي، نديب فرمول: شامل اي

. است شده قلمداد آن ارزيابي و تقسيم دسترسي، گيري اندازه

 براي GIS افزار نرم در شبكه تحليل ابزار از محققين اين

 مسافت زمان، زار،اب اين در. اندنموده استفاده دسترسي تحليل

 و ده سرويس نقاط يا مقصد و مبدا بين سفر هزينه و

ديگر .[Liu&Zhu,2004] گرفتقرار نظر مد پذير سرويس

 سوي از دسترسي گيرياندازه جهتهاي مختلف  رويكرد

 زير بر مبتني دسترسي گيري اندازه :، عبارت است ازمحققين

 بر مبتني ،فرد بر مبتني ،يابي مكان بر مبتني ،هاساخت

   از يكي يابيمكان بر مبتني مورد. بنايي زير تاسيسات

 با هاي فعاليت به دسترسي درجه كه بوده رايج هايروش

 روش چندين راستا اين در. گرددمشخص مي فضايي توزيع

 پارامترهايي هاروش اين .است شده داده بسط گيرياندازه

 گيري اندازه و هافرصت گيري اندازه فاصله، گيرياندازه نظير

 گيري اندازه يا هافرصت گيرياندازه .گيردمي بر در را تعادل

 بوده دسترسي گيرياندازه هايروش از يكي جاذبه بر ميتني

  .باشد ميرابطه ذيل  صورت به آن تابع شكل كه

)1(                       
 Mjبوده و  i، ميزان دسترسي به موقعيت Aiدر اين رابطه    

 ابع مقاومت نام دارد.ت f(cij)بوده و  jميزان جاذبه موقعيت 

cij ) به زمان و يا مسافت) است. اين شكل تابع هزينه سفر

. است استفاده قابل يتلج و گوسي تواني، توابعصورت 

 موجود وضع به توجه با آسان محاسبه روش اين مزيت

 اين عالوه به. است نقل و حملطالعات ا و زمين كاربري

 و ياجتماع هاي فرصت به دسترسي خصوص در روش
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 اجتماعي اقتصادي، مختلف هاي گروه سوي از اقتصادي

  .Geurs&Van Wee,2004] [.تشخيص داده شد مناسب

رابطه ذيل را براي دسترسي هر ناحيه به  چنگ و همكاران

  ن چين ارائه نمود:زمراكز بيمارستاني براي شهر شن

)2(                     

 و  i، شاخص دسترسي هر ناحيه در اين رابطه    

ميزان تقاضاي مجروحين بيمارستان  ، Jظرفيت بيمارستان 

كه تا زمان آستانه سفر معين شده به بيمارستان  ناحيه  k تعداد

بيان  3تابع مقاومت بوده كه وفق رابطه  ،دسترسي دارند

  شده است. 

)3    (                          

 Cheng,et] ، آستانه زمان سفر استd0در اين رابطه 

al,2016].  

 

  شناسيروش -3
ارائه  1نمودار وفق  حاضر روش انجام پذيرفته در تحقيق

  GIS نرم افزار شده است. در گام اول اطالعات در بستر

شامل اطالعات شبكه معابر، جمعيت، ساختمان، خطر لرزه 

مركز آمار ايران  [، مراكز درماني جمع آوري گرديداي

و سپس اين اطالعات در محدوده مورد  ]1375-1390،

مطالعه مربوط به منطقه طرح ترافيك تهران پردازش گرديد. 

همچنين با توجه به قائم بودن مديريت بحران لرزه اي بر 

امدادي از  آموزش خودبحث اينكه محله محور بودن و 

بوده كه در مقياس محله بيشتر قابل پياده سازي  اصول بنيادين

محله واقع در اين محدوده شناسايي و  32است، تعداد 

  محدوده هندسي آن مشخص گرديد.

روش دسترسي مبتني بر مركز محله، براي هر يك از  با   

در گام دوم فراهم  محالت، مركز هندسي تعيين گرديد.

ستنشن تحليل شبكه نمودن شبكه مناسب براي استفاده از اك

بود. به دليل عدم اتصال شبكه و معابر فرعي و اصلي در 

غالب پايگاههاي داده موجود، اصالح و بازيابي شبكه انجام 

گام مهم بعدي تعيين آسيب پذيري ساختمانهاي  پذيرفت.

مجاور معابر بود كه منجر به مسدودي بخش و يا كل راه 

  شت.شده و بر عملكرد شبكه تاثير زيادي دا

در اين راستا از نتايج آخرين دستاوردهاي محققين براي     

تعيين توابع خرابي ساختمانهاي شهر تهران استفاده گرديد و 

ي مناسب معابر در معرض فروريزش و ولوژبا يك متد

زلزله، ارتفاع ساختمان، جنس  رانسداد كه تابعي از خط

ك ساختمان، كيفيت ساختمان بود، شناسايي شد و به كم

 تعبيه موانعي افزايش هزينه سفر شبيه سازي گرديد. 

نقطه اي، خطي و پلي گون) در اين ارتباط سه نوع مانع (      

مورد در اين محدوده  10هاي مختلف هر يك با مقياس

در نهايت براساس متدولوژي پيشنهادي در  ي شد.نمايجا

  .تحليل الزم انجام پذيرفتادامه 

  

  

  بيان و حل مسالهشناسي  روشنمودار  .1شكل 
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  انسداد معابر از تاخير ناشي محاسبه -1- 3

 در تاخير و معابر به دسترسي عدم در مهم عوامل از يكي   

 و راهها مجاور ساختمان ريزش نجات، و امداد عمليات

 كاهش موجب كه باشد مي راه عرض به مصالح پرتاب

 در اخيرت راه، باقيمانده عرض به توجه باو  شده راه ظرفيت

 تاخير اين .شود مي ايجاد بحران از پس نقل و حمل عملكرد

 مطالعه مورد منطقه كه تهران شهر مركزي تفبا محدوده در

 هاي ساختمان وجود و فرسوده بافت وجود دليل به ،است

 بسيار كم عرض با معابر همچنين و زياد خرابي نرخ با فراوان

 مورد معابر شبكه از هايي بخش در بسا چه. است تملحم

 امداد ،معابر توجه قابل بخش رفتن دست از دليل به نظر

 ممكن غير معابر اين از استفاده و نبوده پذير امكان رساني

 و اي سازه هاي داده براساس تاخير ميزان مدلسازي .باشد

 كنترل براي پيمايشي روش و ذيربط مراجع از شهرسازي

 اين در. پذيرفت صورت معابر جوار در بلند هايسازه ارتفاع

 وقوع از پس معابر انسداد منجربه كه دخيل پارامترهاي راستا

 استخراج مرتبط محققان نتايج از گردد مي احتمالي زلزله يك

 پايه رب مدلسازي هاي تكنيك از استفاده با سپس. گرديد

GIS، گذاري ارزش و نديب طبقه پارامترها و هاداده از هريك 

 ترتيب به كه گرديد مشخص رده سه در نهايي نتيجه و گرديد

 ميزان بيشترين تا مسدودي ميزان كمترين احتمال مبين

 ايجاد امكانات از استفاده با سپس. باشدمي مسدودي

 سه ArcGis10.2 افزاري نرم شبكه تحليل در محدوديت

 خطي محدوديت ،اي نقطه محدوديت شامل محدوديت رده

 درجه تغير مالاع قابليت هريك در كه سطحي محدوديت و

 با .، اعمال گرديددارد وجود) تاخير زمان برحسب( هزينه

 معابر مسدودي خصوص در مختلف تحقيقات نتايج به توجه

 پارامترها مهمترين ،زلزله از پس ساختماني آوار از ناشي

 در ساختمان ارتفاع معبر، عرض زلزله، شدت از است عبارت

 جوار در نيهبا و ساختمان پذيري آسيب ميزان معبر، جوار

. است معابر در واقع ي ها پل پذيري سيبآ همچنين و معبر

 ساختمان خرابي نرخ اساس بر ساختمان پذيري آسيب ميزان

 تهران شهر براي مناسب مدل انتخاب از يافته آخرين كه

پژوهشگاه بين المللي زلزله  [است گرديد استفاده است،

 نظير معتبر هاينامه آيين براساس و ]1389 ،شناسي
4

Hazus .المللي بين پژوهشكاه و ژاپن جايكا مطالعات و 

 هاي گونه براي خرابي نرخ مناسب منحني زلزله، مهندسي

 سناريوي زلزله پهنه در كه زلزله شدت و ساختماني مختلف

MMI( بر حسب مركالي اصالح شده ري گسل
5
=8.3-

 نشان 2نمودار مطابق ،است خطي صورت به تقريبا) 9.14

  .است شده ادهد

  

  توابع آسيب پذيري انواع ساختمانهاي مسكوني بر حسب شدت زلزله و نسبت خرابي .2شكل 
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 نوع جنبه كه )4( رابطه اساس بر داده تحليل انجام از پس

با  رده سه در معابر انسداد شدت ميزان است، مقاله آوري

 اپارامتره از يك هر عاتاطال مختلف هاي اليهبرهم نهي 

  است آمده بدست

  )4            (                             .DI.⨉.BI=.  

عرض معبر W، ارتفاع ساختمان جوار معبر، Hدر اين رابطه 

بوده كه خود ) 2(مطابق شكلنسبت خرابي ساختمان  DIو 

ان و تابعي از شدت زلزله، ارتفاع ساختمان و كيفيت ساختم

 مختلف سطح تعيين از پسنوع مصالح سازه مي باشد. 

 ،7خطي ،6اينقطه( محدوديت نوع اختصاص معابر، انسداد

 محدوديت نوع حساسيت تعيين منظور به. باشدمي)  8سطحي

 معابر انسداد مختلف سطوح دسترسي برعملكرد آن شدت و

براي محدوديتهاي با طول  .است شده ارائه 3شكل  اساس بر

 بااليي تراكم داراي كه معبريم، محدوديت نقطه اي و براي ك

 و شد اعمال خطي حدوديتم باشد اينقطه محدوديت از

 معابر، شبكه درخطي  محدوديت از بااليي اكمرت براي

  .گرديد اعمال) گونپلي( سطحي محدوديت

  

  محدوده مطالعه  -2- 3

  محدوده طرح ترافيك شهر تهران واقع در مركز تهران، 

و همچنين قسمتي از  11و  12ش هاي زيادي از منطقه بخ

اين  .شهر را در بر مي گيرد 7و  6نواحي جنوبي مناطق 

به علت واقع شدن در مركز هكتار  3174محدوده با وسعت 

تجاري شهر جهت كنترل دسترسي و تنظيم جريان تردد با 

محدوديت هايي براي خودرو هاي عمومي در بازه زماني 

نتايج شاخص  مواجه است. ،در ايام غير تعطيل 17الي  30/6

، كه 12، 11، 6، 7ترافيكي در ساعت اوج صبح در مناطق 

بخش هاي محدوده طرح ترافيك را تشكيل مي دهند، در 

ها بر اساس نشان داده شده است. اين شاخص 2جدول 

سطح هر منطقه واقع در محدوده) براي ميانگين وزني (

  د شده است.محدوده طرح ترافيك برآور

شاخص انسداد راه

road

RBIW

1

2

3

road  

  در سه سطح  معابروضعيت انسداد  .3شكل
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  اعمال انواع موانع نقطه اي، خطي و پلي گون جهت شبيه سازي انسداد معابر .4شكل

  

   شاخصهاي ترافيكي همسنگ سواري محدوده طرح ترافيك و مناطق همجوار در ساعت اوج صبح .2جدول 

  )1393مطالعات جامع حمل و نقل تهران،(

متوسط سرعت   محدوده

  كيلومتر بر ساعت

درصد تاخير كل 

  سفر

درصد كند و 

  بحراني

درصد بيش از 

  ظرفيت معبر

  6/22  6/52  3/69  15  6منطقه 
  6/22  5/52  8/65  17  7منطقه 
  5/24  0/60  5/70  4/13  11منطقه 
  7/26  5/63  6/73  11  12منطقه 

  1/24  1/57  8/69  1/14محدوده 
  4/12  2/32  8/52  8/25  شهر تهران

  

اين  ،شاخص متوسط سرعتبر اساس  ،دهدنتايج نشان مي

محدوده طرح ترافيك نصف متوسط شهران تهران مقدار در 

بوده و معابر اين محدوده بيش از دو برابر متوسط شهر تهران 

در حالت عادي بالغ بر ظرفيت عمل مي نمايند. مالحظه مي 

مورد نظر گردد كه مقايسه هر يك از شاخص ها در محدوده 

نسبت به كل شهر تهران وضيعت نامناسبي دارد. بديهي است 

  در شرايط بحران مثل زلزله در شهر تهران، اين نابساماني 

 مطالعه مورد محدوده در تواند به مراتب شديدتر باشد.مي

 بتني بنايي، ساختمان شامل متنوعي ساختماني هايگونه

 ضيعف و سطمتو مناسب، كيفيت سطح سه با فلزي و حلمس

 از هريك. داردوجود  بلند و متوسط كوتاه، ارتفاع سطح سه و

   يوتافمت خرابي منحني داراي زلزله شدت اساس بر بناها اين
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 ساختمان. است داده نشان 2 شكل در كه همانطور. باشدمي

بتني و فلزي با كيفيت متوسط و ارتفاع زياد و  هاي

 هستند. برخوردار باالتري خرابي نرخ ساختمانهاي بنايي از

در سناريو لزله زبراساس اطالعات مكاني اثر پهنه بندي خطر 

 5، بر اساس شدت زلزله  (GIS)سيستم اطالعات جغرافيايي

سطح تعريف گرديده كه بر اساس مقياس مركالي اصالح 

  نشان داده شده است. 5مطابق شكل و  شده مرتب شده اند

  

  

  

  

  

  

  

  

  گسل ري يوپهنه خطر زلزله سنار .5شكل 

  

  سرعت تردد در معابر محدوده پهنه  .6شكل 
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ميزان سرعت سفر در شرايط ساعت اوج ترافيك در مطالعات 

قبلي يكي از مفروضات اين تحقيق بود كه با توجه به نوع 

 20كيلومتر بر ساعت تا 5معبر و موقعيت آن در محدوده 

 مقايسه آن مهم مزيتكيلومتر بر ساعت در نظر گرفته شد. 

 هزينه آن عمده عيب و ها محدوده بين دسترسي ارزش آسان

 مورد محدوده سرتاسر در) يكسان دسترسي ارزش( يكسان

همانطور كه است.  6اين پهنه بندي مطابق شكل  .است نظر

محله تقسيم شده  32به  مطالعه مورد محدوده پيشتر ذكر شد،

است. علت بررسي محدوده در اين مقياس وحدت و يگانگي 

وجود و استعداد همكاري و مسئوليت در شرايط بحران پس م

از زلزله است. همچنين احساس تعلق اجتماعي حاكم در 

 .محله زمينه مناسب مشاركت افراد در شرايط بحران است

 مشخص ناحيه اندازه مطالعه مقياس به توجه با بنابراين

پس از ترسيم پلي گون مربوط مركز هندسي آن  و گرديده

 محدوده كل نماينده عنوان به محدوده مركزيد. مشخص گرد

 و داده باشد، كوچكتر ابعاد هرچقدرشود  مي گرفته نظر در

ليكن دقت  گردد مي تامين دشواري به نياز مورد اطالعات

 ده سرويس مركز به توجه با ديگر هدف نقطه. باالتر است

 45در اين راستا  .باشد مي غيره و درماني مراكز نظير) پذير(

قطه هدف انتخاب شد و ميزان تخت بيمارستان به عنوان ن

يك ظرفيت بالقوه از جذابيت نقطه هدف در نظر گرفته شد 

كه با تقاضاي بيشتري در شرايط پس از بحران زلزله 

موقعيت مراكز محالت به  7شكل  در برخوردار خواهد بود.

متدولوژي نشان داده شده است.  همراه مراكز درماني

ن تحقيق رابطه اي است كه مبتني بر ميزان پيشنهادي اي

فرصت دسترسي به مراكز درماني در بازه هاي زماني متغير و 

متكي بر ظرفيت تخت بيمارستاني و ميزان مجروحين 

و  تحليل براي فضايي واحدهاياحتمالي است به نحويكه هم 

 مقصد و مبدا تعيينو  اجتماعي - اقتصادي هاي گروههم 

رفته شده باشد. از طرفي هزينه سفر شامل در نظر گ نظر مورد

 صورت به دسترسي كلي بعزمان سفر را شامل گردد. اين تا

  رابطه ذيل نشان داده شده است:

)5                   (  

در زمان آستانه  i، شاخص دسترسي محله  در اين رابطه 

t  است. همچنينCkرماني بوده هاي مراكز د، مجموع تخت

كه در آستانه زمان تعريف شده قابليت دسترسي دارند و از 

توان به عنوان ظرفيت خدمت رساني و جذب سفر آن مي

، زمان سپري شدن از مركز محله تا مركز Tkتعبير نمود. 

تعداد فرصت  kدرماني كه كمتر از زمان آستانه است و 

يادآوري  دسترسي هر محله براي هر رده زماني است. الزم به

است زمان مذكور تنها زمان شروع حركت از مركز محله تا 

مركز درماني بوده و زمان حركت آمبوالنس يا هر وسيله نقليه 

حامل مجروح را شامل شده و زمان توقف و يا سررسيد 

وسيله به محل حادثه (مركز محله) را شامل نمي شود. 

بر همچنين محدوديت انجام پذيرفته سرعت تردد در معا

مورد مطالعه، همان مقادير سرعت سفر در ساعت اوج صبح 

بدان اشاره شده  6به تفكيك مناطق مي باشد كه در شكل 

است. اين شاخص سنجش وضعيت دسترسي را بين محالت 

دقيقه ميسر مي  45و  15،30، 10در بازه زماني مختلف شامل 

ير سازد. اين نتايج در دو فرآيند بدون مانع و با مانع در مس

الي  8تحليل گرديد و نتايج آن به طور مجزا در شكل هاي 

  نشان داده شده است.  16

  



  1397، بهار54شماره ،پژوهشنامه حمل و نقل

 

  

  محدوده مورد مطالعه و تقسيم بندي محالت و موقعيت مراكز محله و تاسيسات زيربنايي .7شكل 

  

  هدقيقه به همرا 10دسترسي مراكز محله به مراكز درماني در زمان آستانه فرصت  تحليل وضعيت .8شكل
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  دقيقه به همراه 15دسترسي مراكز محله به مراكز درماني در زمان آستانه فرصت تحليل وضعيت  .9 شكل

  

  دقيقه به همراه 30دسترسي مراكز محله به مراكز درماني در زمان آستانه فرصتتحليل  .10شكل

  

  دقيقه به همراه 45دسترسي مراكز محله به مراكز درماني در زمان آستانه  فرصتتحليل  .11شكل
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  دقيقه 45و 30و  10،15ميزان تجمعي دسترسي هر محله به مركز درماني در بازه هاي زماني  .12شكل 

  

  تعداد فرصت دسترسي به مراكز درماني با گذر زمان براي تمام محالت واقع در محدوده .13 شكل

  

  دسترسي به مراكز درماني با گذر زمان براي تمام محالت واقع در محدودهشاخص كلي  .14 شكل
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  به مراكز درماني با گذر زمان براي تمام محالت واقع در محدودهبدون مانع هر محله دسترسي شاخص  .15 شكل
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شاخص 
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دقيقه با مانع

  به مراكز درماني با گذر زمان براي تمام محالت واقع در محدودهبا مانع هر محله دسترسي شاخص  .16 شكل

 تحقيق نتيجه -4

 25 و 26،24 شماره محالت ،است مشخص نتايج به توجه با

 واقع آباد بهجت و كشاورز تهران، دانشگاه جمالزاده، شامل

 در واقع) مجديها( 32 شماره محله و تهران شهر 6 منطقه در

 100 تعداد بازه اين در. دارند مناسبي وضعيت تهران 7 منطقه

 به محله 22 و بوده مهيا درماني مركز به دسترسي فرصت

 حدود و دارند دسترسي مركز 9 حداكثر تا مركز يك حداقل

 كلي طور به و نداشته دسترسي درماني مركز هيچ به محله 10

 10 آستانه با زماني بازه در مجروحين سهم نگرفت نظر در با

 مراكز به مجروحين انتقال به قادر محالت غالب دقيقه،

 از دقيقه 15 تا سفر آستانه زمان افزايش با. نيستند درماني

امام زاده  (16 محله جز به شده، فراهم فرصت 309مجموع

 تا درماني مركز يك حداقل از بقيه 12 منطقه در )يحيي

 محالت بازه اين در. دارند رسيدست درماني مركز 26 حداكثر

 محل و بوده برخوردار مناسب وضعيت از 28 و 22،24،25

 رشد از كمتر شاخص از برخورداري رغم علي 29 و 11 ،2

 دقيقه 10 زمان بازه به نسبت دسترسي سطح مناسب

 درماني مركز هيچ به محله1 تعداد همچنين. بودند برخوردار

 درماني مركزيك  به قطف محله 3 تعداد و نكرده پبدا راه

 تعداد دقيقه، 30 به آستانه زمان وسعت با .دارند دسترسي

 زمان به نسبتبرابر  3حدود  افزايش( دسترسي فرصت 906

 محالت. گردد مي فراهم) دقيقه 15

 دسترسي وضعيت بهترين از18،24،25،26،27،28،29،30،32

 دسترسي وضعيت بدترين از 5،6،7،8،9،15،16محالت و

 و 10محالت به مربوط دسترسي وضعيت رشد. ارندبرخورد

 دقيقه19 ميانگين طور به مجموع در .است بقيه از بيش 18

 مراكز به اوج ساعت شرايط در محله مركز از تا برد مي زمان
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 با .گردد حمل مجروح ،بازه اين در دسترس قابل درماني

 فرصت 1396 حدود دقيقه 45 به آستانه زمان افزايش

 نسبت يدرصد50بيش از  افزايش( گرددمي دايجا دسترسي

 شماره محالت) دقيقه 30 زمان به

 دسترسي وضعيت از 1،9،14،18،24،25،26،27،28،29،30،32

 وضعيت از 3،5،6،11،12،19،20،21،23 محالت و بهتر

تحليل شبكه مذكور  با .ندبرخوردار تري نابسامان دسترسي

 زماني هايبازه همان در ،معابر انسداد امكان گرفتن نظر دربا 

 خصوص در. است بوده محسوس دسترسي سطح افت

 15 در كاهش، درصد21 دقيقه 10 زمان در دسترسي فرصت

درصد 28حدود  دقيقه 45 و 30 در وكاهش  درصد25 دقيقه

 شكل در كه همانطور .ايمبوده شاهد را كاهش درصد

 زيادي حد تا دسترسي شاخص فرود و فراز الگوي ،پيداست

 بررسي نتايج همچنين. كندمي پيروي مانع بدون ضعيتو از

 32 براي شاخص اين جمع از كه محدوده كل در شاخص

 شاخص مقدار زمان گذشت با داد نشان آمده بدست محله

 شرايط در شدت اين ليكن يافته افزايش بيشتري شدت با

 برخوردار بيشتري رشد از مانع با شرايط به نسبت مانع بدون

  .است

  

  گيرينتيجه -5
به دليل عينيت و حضور مردم در محالت و تعلق بدان،     

از زيست مردم اهميت  جوامعكاركرد مديريت بحران در اين 

زيادي دارد. بر همين مبنا بر اساس تفكيك محدوده طرح 

مرز  ،ترافيك شهر تهران به عنوان محدوده مورد مطالعه

ت مختلف در آن مشخص گرديد و اليه اطالعا عمحالت واق

اي در بستر نرم افزار ساختماني و ترافيكي و لرزه جمعيتي،

GIS ليل حفراهم گرديد. با استفاده از قابليتهاي موجود در ت

با تعريف يك  ،نقل در اين محيط نرم افزار شبكه حمل و

امكان سنجش فرصتهاي دسترسي براي متدولوژي مشخص، 

فعال ديد (مجروحين هر محله كه در اثر وقوع يك زلزله ش

بزرگاي گشتاوري  اي با مقياسشدن گسل ري با شدت لرزه

) به مركز درماني واقع در اين محدوده از شهر تهران، در 6.7

سطح دسترسي بازه هاي زماني متفاوت امكان مقايسه نسبي 

مه ع در نيهر يك فراهم گرديد. اكثر محالت واقحمل و نقل 

اري تهران از شهرد 6شمالي محدوده مربوط به منطقه 

وضعيت مناسب و محالت واقع در نيمه جنوب غرب منطقه 

 12و نيمه شرقي محدوده واقع در منطقه  11در منطقه 

  برخوردار است. دسترسي  شهرداري از وضعيت نامناسب

از طرفي محدوده مركز منطقه مورد مطالعه به دليل همجواري 

انسداد  هاي آسيب پذير در كنار معابر باريك و امكانه ساز

 معابر افت دسترسي محسوس بوده به نحوي كه محالت

محسوس اين حيث داراي كاهش از  16و  7،8،9،15

  بودند.دسترسي 

  

  هانوشتپي -6
1-Japan international Cooperation Agency 
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3-geographic Information System (GIS) 

4-Earthquake Loss Estimation Methodology 

(HAZUS) 

5-Modified Mercalli Intensity (MMI) 

6-Point Barrier 

7-Line Barrier 

8-Polygon Barrier 
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