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   چکیده
پذیري و شوند، لذا توجه خاص به بررسی آسیبترین بالیاي طبیعی در ایران محسوب میترتیب مهیبو سیل به زلزله
ترابري هاي حیاتی، شبکه ترین شریانبسیار ضروري است. یکی از مهم ن سوانحیدر برابر ا هاي حیاتیسازي شریانمقاوم

گردد. باشد که خسارت به آن در هنگام بحران، عالوه بر خسارات اقتصادي، اختالل در روند امدادرسانی را موجب میمی
منظور پیشگیري و مقابله با وضعیت هاي کاهش خطرات و مدیریت بحران بهاصولی و دستورالعمل يها لذا نیاز به برنامه

هاي گذشته، ها و سیلتجربیات زلزله از یپس از مرور برخن مقاله ی.در ا دگرداضطرار در شریان ترابري احساس می
براساس  سازي و کاهش خطرات این اجزاءهاي مقاومروش شده است و یدر برابر سوانح بررس هاپذیر بودن راهآسیب

جود در آن در اثر این بالیاي خساراتی که به ساختمان راه و ابنیه موهاي موجود ارائه شده است و  با توجه به دستورالعمل
 شده است ارائهسازي و نیز راهکارهاي مدیریتی سازي و مقاومشود راهکارهاي ایمن طبیعی وارد می

  
   .ي، مقاوم سازیاتیان حی، شريریب پذی، آسیعی، سوانح طبشبکه راه کلیدي: هايواژه

  
   مقدمه -1

ستم ین سیا يست و کارآمدیده نیپوش یط بحران بر کسیشرا کاال و مسافر در یینقل در جابجاوت شبکه حملینقش و اهم
محسوب شده و  یاتیان حیک شریعنوان نقل بهوباشد، لذا شبکه حمل یط مواجهه با بحران میدر شرا يدیاز عوامل کل یکی

د. حوادث گردیات امداد و نجات میجاد خدشه و اختالل در عملیع و کارآمد منجر به اینقل سروستم حملیک سیفقدان 
ار یع به حادثه رخ داده نقش بسیمنظور واکنش سرنقل بهوستم حملیرد، لذا سیگیصورت نم یبا هشدار قبل غالباً یعیطب

(بعد از  يترابر يانهایشر یط بحران، خرابینقل در شراوستم حملیات کارآمد سیو عمل يزیرعالوه بر لزوم برنامه دارد. یمهم
(شامل  يستم شبکه راه و ترابریرد. در واقع سینظر قرار گد مدیزده باک در محدوده بحرانیتراف يزیروقوع بحران) و برنامه

پس از وقوع حادثه دارد و صدمه و بروز  يادیار زیت بسیاهم ها، پلها و تقاطعها) ، بزرگراهها، آزادراهيشهرو برون يشهر يراهها
    جاد خلل دریشود که بازخورد آن ایدر کل شبکه م يجاد ناهنجاریستم منجر به این سیدر هر نقطه از اگونه مشکل هر

ژاپن،  یاوکتوهوکو 2011فرناندو، سان1979کوبه ژاپن،  1995 يهاات زلزلهیباشد. براساس تجربیم یبانیو پشت یرسانامداد
د یده گردیناطق سانحه دبه م یامدادرسان يموجب کند یارتباط يل و رودبار ، که مسدود شدن راههایمنج 1369بم و 1382

به نحو مطلوب  یدهسیسرو ير است که شبکه ترابریپذامکان یزمان يه خدمات امدادید که انجام کلیجه رسین نتیتوان به ایم
  ع را داشته باشد.یو سر

 يهکارها، رال و زلزله)ی(س یعیطب يایدر اثر بال خسارات يو طبقه بند يشبکه ترابر ياجزا یدر مقاله حاضر پس از معرف
  گردد.یان میآنها ب يسازمنیا
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  ط بحرانیدر شرا يترابر يانهاینقش شر  -2
 آنجاییکه از. دارند قرار زمین پیکره در که هستند رگهایی مانند که باشندمی کشور بناییرین عناصر زیرتراهها از اساسی

 سیستم پذیريآسیب لذا. نماید وارد آن به را آسیبها بزرگترین تواندمی زمین جنبش است، زمین سطح بر متکی ، شبکه این
  سعه پایدار قرار دارد .تو عمده مسائل ردیف در خیززلزله کشورهاي در ترابري

در شرایط بحران (علی الخصوص زلزله) وظیفه انجام چند عملیات مهم و اضطراري به شرح زیر بر عهده شبکه ترابري می
  :باشد

  . ایجاد تسهیالت و امکان در امدادرسانی و کمک به مردمی که در معرض ریزش آوار و یا خطرات جانبی هستند  1
  . ایجاد مسیرهاي الزم براي خروج افراد سالم و دور نمودن آنها از منطقه 2
. ایجاد دسترسی براي اتومبیلهاي آتشنشانی در سطح مناطق حادثه دیده به منظور مقابله با آتش و جلوگیري از  3

  گسترش آن
  دهش . ایجاد مسیرهاي کافی براي رساندن آب و غذا و سایر ملزومات به مناطق ویران 4
. ایجاد شرایط مناسب جهت وارد شدن نیروهاي نظامی و انتظامی به منطقه براي برقراري نظم و امنیت، حفظ دارایی و  5

  جلوگیري از سرقت اموال عمومی و خصوصی در منطقه
   هدف منطقه بررسی و کنترل منظور. ایجاد شرایط مناسب جهت ورود مسئولین و مدیران به 6
  زم براي ورود امدادگران خارج از منطقه هدف . ایجاد بسترهاي ال 7

 مطلوب نحوبه را دهیسرویس و خدمات انجام توانایی ترابري، شبکه که است پذیرانجام کلیه موارد ذکر شده زمانی امکان
  . باشد داشته سریع و

  
  ]1،2،10[يشبکه ترابر يزاار شکست اجیمع -3

باید ، دگردیو قطع عملکرد شبکه م یخراب دچار ی، در چه زمانشبکه ينکه بتوان مشخص نمود که هر کدام از اجزایا يبرا
  .هر یک از آنها معیار شکست تعریف گردد يبرا

  معیار شکست پلها - 1- 3
  ها وجود دارد:پل يحالت براپس از وقوع زلزله امکان وقوع چهار 

  .وجود ندارد یچ شکستین حالت هیبه پل وارد نشود در ا یگونه خسارتدر اثر زلزله هیچ - 1- 3-1
ت یرا از خود عبور دهد اما قابل يامداد ين وجود پل بتواند خودروهایبرسد با ا يب جدیدر اثر زلزله به پل آس - 2- 3-1

  جاد شده است.یشکست ا ین حالت از لحاظ فنیرا نداشته باشد. در ا يک عادیعبور تراف
باشد که  يزان خسارت به قدریم یرد ولیزش صورت نگیوارد شود اما ر يب جدیدر اثر زلزله به پل آس - 3- 3-1

  ده لست.یپل دچار شکست گرد ير روین حالت مسیامداد و نجات قادر به عبور از پل نباشند، در ا يخودروها
زش یر دچار شکست شده است، بلکه با ریحالت نه تنها مسن یزش کند. در ایدر اثر زلزله پل خراب شود و ر - 4- 3-1

  گردد.ز دچار شکستیر پل نیر زیعرشه پل مس
  معیار شکست دیوارهاي مرتبط با حائل خاکریزها - 2- 3

گردد. یعنی شکست زمانی حائل و خاکریزها، معیار شکست با ارتفاع دیوار و عرض مسیر تعریف می در مورد دیوارهاي 
قدري بلند باشد که در اثر ریزش آن عرض مسیر بسته شود و وسیله نقلیه نتواند از مسیر عبور که ارتفاع دیوار بهافتد اتفاق می

  کند.
  ار شکست مرتبط با ساختمانهایمع - 3- 3
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به ارتفاع ساختمان و عرض  یار شکست بستگین خصوص معیحائل است و در ا يوارهایز مانند دیها نموضوع ساختمان
بسته  ير عبوریر، بخش اعظم مسیها به داخل مسآنزش یرند که در صورت ریگیمد نظر قرار م ییهاساختمانر دارد و یمس

  وجود نداشته باشد. یدهسیشود و امکان سرو
  کیان ترافیار شکست جریمع - 4- 3
 یفیر کایک معیصورت س بهیگردد، و مفهوم سطح سرویف میرها تعریس مسیک با سطح سرویان ترافیجرار شکست یمع

قرار داشته باشند،  Fو  Eس یدر سطح سرو يریکه مس یگردد. زمانیف میباشد، تعریک میط عملکرد ترافیان کننده شرایکه ب
  دچار شکست شده است.  یکیاز لحاظ تراف

، دست ار مهمیگر دو عامل بسیر مناطق دیشهرها و ساک بحران مانند زلزله در کالنیجه گرفت در هنگام وقوع یتوان نتیم
ن دو یگردند، ایم یند و موجب بروز مانع در اقدامات امدادرسانینمایرا مختل م يشبکه ترابر یکیدست هم داده و وضع ترافبه

  عامل عبارتند از:
 ه جاده و بستر جادهیابن يهااز شکست  یناش ياشبکه جاده يهاجاد شکستیا -1
    دلیل افزایش تراکم جمعیتهب در شبکه ترابري منطقه هدف یکیتراف يهاجاد شکستیا

  
  يها در شبکه ترابرخسارت یکل يبندطبقه -4

  شوند:یم میتقس یبه دو دسته کل يوارده به شبکه ترابر يهاخسارت
  نیزم یدائم يهار شکلییاز تغ یناش يهاخسارت - 1- 4
نامتقـارن و   يهـا ، نشسـت یبجان يهالغزش، لغزشنیاز زم ین ناشیزم يهاستم حمل و نقل شکستیب به سیل عمده آسیدل

  باشد.یم ییروانگرا
. ابنـد ییم توسعه میمال يبهایمعموال در ش یجانب ي. لغزشهان خاك رخ دهدیریز يهاهیبر اثر حرکت ال تواندین میشکست زم

ه از راهها و پلها ب رسانده و استفادیابانها و بزرگراهها آسیبه خ یجانب ي، لغزشها1964به عنوان نمونه در زلزله آالسکا در سال 
ن لغـزش  یتند، بهمـن و زمـ   يبهایزش آنها در شیتواند موجب راندن سنگها و ر ین مین حرکات زمیهمچن .]3[را محدود نمود

ل و رودبار در یده در زلزله منجین پدیگردد. ا یر میخته و موجب انسداد مسیرانده شده در بزرگراهها ر يگردد. سنگها و خاکها
  وجب مسدود شدن جاده شد.م یکوهستان يراهها

دهـد،  یاشباع و سست رخ مـ  يادانه يدر خاکها يالرزه ید و عبور امواج برشیاست که در اثر ارتعاشات شد يادهیپد ییروانگرا
  وندد.یپیوقوع مده فرونشست بهیسست و اشباع پد ين امواج از خاکهایجه عبور ایدر نت

ش فشـار آب  ین با افـزا یزم ینسب قائم يشود. نشستها یم يترابر يانهایش شرزیاست که باعث ر یگر عواملین از دینشست زم
 باشـد یم يریگن قابل اندازهیزم یدائم ير شکلهایین برحسب تغیدر اثر نشست زم ییزان جابجایوندد. میپیع م به وقو يمنفذ

]4[. 
  البیاز بروز س یناش يهاخسارت - 2- 4

در  یعـ یطب ين بـال یتـر بیـ مه یو جان یناخته شده است و از نظر خسارات مالش یعیطب يک بالیعنوان الب بهیبدون شک س
متاسفانه در کشور ما تعداد باشد. یمخرب م یعین سانحه طبیالب، پس از زلزله، دومیران سیشود. البته در ایجهان محسوب م

  .داشته است یشیگذشته روند افزا يهال در سالیع و خسارات سیوقا
الب در یدر اثر س ياب جادهیخچه تخریتار 1به عنوان نمونه در جدول ها بر جاي بگذارد. ات مخربی بر جادهتواند اثرسیالب می

  نشان داده شده است. 2003تا  1974منطقه غرب واشنگتن از سال 
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 ]6[  2003  تا 1974الب در منطقه غرب واشنگتن از سال یدر اثر س ياب جادهیخچه تخری: تار1جدول 

 سال
 تعداد

 البهایس
 خیتار

تعداد موارد 
 بیتخر

1974 1 ١٣-Jan 72 
1977 3 ٢٥-Nov ٢٩-Nov ١٢-Dec 61 
1979 2 ١٣-Dec ١٧-Dec    57 
1980 1 ٢٤-Dec 74 
1982 3 ٠٥-Jan ١٢-Dec ١٠-Jan 90 
1984 2 ٠٤-Jan ١٦-Nov    41 
1989 1 ١١-Nov 25 
1990 2 ٠٩-Nov ٢٢-Nov    124 
1991 1 ٠٨-Jan 97 

1994-95 2 ١٤/١/٩٥ ٢٦/١٢/٩٤    7 
1995-96 3 ١/١/٩٦ ٢٨/١١/٩٥ ٨/١١/٩٥ 223 

1999 1 ٠٦-Jan 14 
2003 1 ١٨-Oct 50 

  
ب ی، تخريف روسازیش خاك، تضعیل فرسایاز قب یب ساخته و موجب بروز مشکالتیتخر يطور جدرا به یتواند هر راهیآب م

  گردد.زها یرکها و خاها و شکست آبروها، پلب و شانهیش
 یان سطحیکه جر کنندعمل  يطور دیت از راه است. زهکشها بایط حصول رضایاز شرا یکی یلذا عملکرد مناسب شبکه زهکش

                                               )                1( .ندینمانموده و از راه دور  يآورسرعت جمعرا به یسطحریا آب زی
  

  ياشبکه جاده یعوامل مؤثر بر خراب -5
از  یناش يهایخراب -1( یها را به دو گروه کلتوان آنینوع است، اما ماد و متیار زی، بسياشبکه جاده یمؤثر بر خرابعوامل 

بوده که از  ییهاربخشینمود که هرکدام شامل ز يبندمیاز ساختمان جاده) تقس یناش يهایخراب -2ها ه موجود در جادهیابن
 ه است.نشان داده شد 2در جدول  يم بندین تقسیباشند. ایم یدرجات متفاوت يت دارایلحاظ اهم

ياشبکه جاده یمؤثر بر خرابعوامل  :2جدول   

   یعوامل  خراب
ه یاز ابن یناش 

 جاده ها

 پل ها یخراب

 کنده شدن مهارها
 زش و انهدام پل هایر

 ه هایکمانش عرشه و پا
 ه هایزش و شکست در پایر

 کوله ها یخراب
 قلوه کن شدن و ترك خوردن دالها

 زهایخاکر یرابخ
 نیزم ییل حرکت وجابجایبه دل

 بهایشکست ش

 حائل يوارهاید یخراب
 وارید یو نشست پ ییروانگرا

 شدن آرماتورها يشکست و جار
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 یموضع يلغزش ها

   یعوامل  خراب
از خود  یناش 

 جاده ها

 یعیعوامل طب

 لغزش و حرکت زمین و گسلش در سطوح قائم و افقی

  یخ زدن بستر راه
  هاي روسازي راه در اثر سیالباشباع الیه

 نشستهاي ایجاد شده در سطح جاده
 ریزش خاکریزها و از بین رفتن قسمتی از مسیر

 یعوامل مصنوع

 ریزش ساختمانهاي بلند کنار جاده ها
 افتادن دکلهاي برق رسانی

  گرفتگی سیستم زهکشی راه در زمان سیالب
 کست خطوط آبرسانیش

 قطع و شکست لوله هاي گاز

 یکیتراف يتداخل ها
 رها کردن اتومبیل در سطح جاده ها

 تصادفات
 اختالل در عالئم رانندگی و نور

 يسوزآتش و انفجار

 قطع خطوط گازرسانی
 قطع خطوط برق رسانی

 واژگونی و انفجار اتومبیل ها
 بع سوختانفجار پمپ بنزین و منا

  
  ران و جهانیانواع خسارت در حوادث گذشته ا-6
تا یو نها است راساس را دادهیو اجازه ورود آب به ز شده استموارد نشست بستر راه موجب بروز ترك در سطح راه  ياریدر بس

ها جاد خسارت به راهیاز عوامل عمده ا یکیم رودخانه ین احداث راه در حریهمچن  .)1(شکل گرددیمب بستر راه یموجب تخر
  ).2باشد (شکلیم

  

  
 ]6[ عدم رعایت حریم رودخانه سیالب واشنگتن: 2شکل            ]6[ الب واشنگتنینشست بستر راه  س  :1شکل

  
  گردد. یکنندگان از آن مب به استفادهیها موجب مسدود شدن راه و آسجاده يل از رویعبور س
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]5[)گلعازم مشهد(محدوده تنگ اتوبوس حامل مسافران شدنمتالشى . 1381سال  انسیل گلست :3شکل  

 يروساز يهاهیاز الیت تراکم مورد نی). عدم رعا4 رساند (شکل يب جدیرها آسیمس يتواند به روسازیم نیهمچن البیس
  .ب باشندین آسیتوانند از عوامل بروز ایاستاندارد م يبندت دانهیو عدم رعا

  
]5[ يبنددانهعدم رعایت استانداردهاى  :4شکل  

  نیزم یدائم يهار شکلییخسارات ناشی از زلزله و تغ -6-2
  هااز ساختمان جاده یناش يهایخراب -6-2-1

ز یـ ن يروسـاز  يترکهـا  نیهمچنـ  .)6(شکلگردندیممتحمل ترك و نشست  ،زیخاکر يبر رو اینرم،  يها نیجاده ها در زم
  ).5شوند (شکل جادیا یانبلغزش ج لیبه دل ممکن است

       
  ]3[آالسکا  1965زلزله  يروساز يها: ترك6شکل             ]3[ یتیکوسیمکز 1985زلزله  فرونشست جاده:5 شکل         
  
  گردند. یموجب مسدود شدن جاده م یالخصوص در مناطق کوهستانیعل) 8(شکل  ن لغزشیزم و )7(شکلزشیسنگ ر 
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  ]3[ل یمورگان ه 1984: زلزله 8شکل                                ]3[ایفرنیکال 1986: زلزله 7شکل          
  هاه جادهیاز ابن یناش يهایخراب -6-2-2

توان عنوان کـرد کـه بـا همـراه     یرا م یر، سه نقص عمده طراحیاخ يهااز زلزله یها ناشوارد بر پل يهاخسارت یبا بررس
  رد.یگیشکل م يتریرانمعضل بح ییاجرا يهاشدن با ضعف

شـد و هنـوز هـم در    عموما استفاده می 1970باشد که قبل از سال این نقایص نتیجه مستقیم فلسفه طراحی االستیک می
هـاي گذشـته نشـان داده شـده     هـا در زلزلـه  هـاي وارده بـه پـل   هایی از آسـیب شود. در ادامه نمونهبرخی کشورها استفاده می

  )  11و  10و  9است.(شکل
  

 
   ]8[  ها هیدهانه ها به علت چرخش پا ختنیفرور :10شکل   افزایش جابجاییها و واژگونی پل به علت روانگرایی :9شکل

  
  ]9[ و قائم درز انبساط یافق ییجابجا: 11شکل 
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  ]13و12و1[ رانیا يترابر يهاانیشر يالرزه يریپذبیآس -7
قرار گرفته  یران مورد بررسیبزرگ ا يهاکشور، هشت فقره از زلزله يستم ترابریبه س يالرزه يهاتخسار یابیمنظور ارزبه

  . ) 3(جدول  شده است
  ]13و12و1[  رانیا يترابر يهاانیشر يالرزه يریپذبیآس :3جدول 

 بیموارد آس بزرگا خیتار مکان زلزله
 - 4/6 1376 کرمان گلباف

 زش کوهیدر اثر ر یمحل يتالل تردد در راههااخ 1/7 1376 قائن
 - 2/6 1375 لیاردب

 یو فرع یاصل يبه راهها یخسارت جزئ 1/6 1375 کرفخان بجنورد
 انبساط  يدرزها ییسنگ لغزش با جابجا 1/6 1372 ستانیدابه سیسف

 ن لغزشیزش سنگ و زمیدر اثر ر یکوهستان يب به راههایآس 5 1370 لردگان

 ساز یترك آسفالت دو پل مهندس 6/6 1369 داراب فارس

 4/7 1369 لیمنج

 ن لرزهیزش کوه و زمیانسداد جاده در اثر ر
 یکوهستان يراهها یترك خوردگ

 یمیقد يب سخت به دو پل آجریآس
 ساز یبه چهار پل مهندس یخسارت جزئ

 تونل يزش ورودیر
گزارش نشد. گزارش زلزله قائن تنها از صدمه و انسداد  يترابر يهاانیبه شر یبیل آسیگلبافت کرمان و اردب يهادر زلزله

وجود  يا، سازه عمدهياهیناح يهاد که در شبکه راهیافزایآورد و میان میزش کوه سخن به میجه ریدر نت یمحل يهاراه
ن یشتریبه بار آورد. از نظر وزارت راه، ب يشتریب ییربنایل و رودبار خسارت زیدر منجزلزله د. یوارد آ ينداشت که به آن گزند

  و عملکرد بخش حمل و نقل شد.  یامدادرسان يها متحمل شدند که موجب کندخسارت را بدنه راه
زها بود که یها و خاکرترانشه يداریزش سنگ و صخره و ناپایجه ریکشور، نت يهابه راه يالرزه يهات مطلق خسارتیاکثر

ب یهم رفته آس يرو يزات ترابریها و تجهاد شده سازهیدند. در مجموع اگرچه در موارد یا گردهخود باعث بند آمدن راه
از  ین نواحیو اجرا شدند؛ بلکه ا یصورت مقاوم طراحها در برابر زلزله، بهجه گرفت که همه آنیتوان نتید، اما نمیند يریچشمگ

 يها در شهرهان سازهیت امقاوم ین امر لزوم بررسیبودند که ابهره یا بیمدرن کم بهره  يهابزرگ و سازه يهاستم پلیس
  سازد.یبزرگ و مدرن کشور (مانند تهران) را خاطرنشان م

  
  يترابر يهاانیشر يسازمنیا يراهکارها -8

و  ی، چپرزنـ یز، بذرپاشیخاکر يبرا یا زهکش کانالی يجاد جدول کناریجاد برم، ایش خاك ایاز فرسا يریجهت جلوگ      
  گردد.یه میتوص ینیسنگ چ

، بیشـ  يبند میتقس، پاك کردن مصالح رانش شده، بیش هیکاهش زاون یاز رانش زم یناش يهایاز خراب يریجهت جلوگ
  گردد.یشنهاد میپ ییو بنا یوار حائل با مصالح بتنیو احداث د یبتن ای ییحائل با مصالح بنا وارید

  د.ینما يریها جلوگالبیدر س یاز آبشستگ یناش يهایتواند از خرابیمها با فاصله مناسب از بستر رودخانه احداث کوله پل
در هنگـام   يراهسـاز  يهـا تیها و تطابق آن بـا محـدود  البیخچه سیز با توجه به تاریعملکرد حوضه آبر ین بررسیهمچن

اسـتفاده از کالورتهـا بـا     رد.یر انجام پـذ یاز شکست مس يریجلوگ منظورتواند بهیاست که م ییهاتیگر فعالیر از دیمس یطراح
  ها گردد.الب در کالورتیتواند مانع انباشته شدن آوار معلق موجود در سیم یدار بتنبیسطح ش
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 ها نشان داده شده است.آن يبهساز يو راهکارها يریپذبیموارد آسن یترطور خالصه عمدهبه 4در جدول 
 

هاآن يبهساز يو راهکارها يریپذبیموارد آس:  4جدول   

 یمنگاه کافیعدم وجود نش
 منگاهیش عرض نشیافزا
 ر مکان در نقاط متحركییکنترل تغ

 فرونشست لوله هاو  ییروانگرا
 در حالت اشباع یمتراکم کردن خاك با ارتعاش مصنوع

 يد فشار آب حفره ایو کاهش تول یسنگ يقرار دادن ستونها
 پل ینیش درجه نامعیافزا

 ) FRP( ی) و بتنSteel jacketing( ياز انواع پوشش فوالداستفاده  زوال ستون
 یخارج ير سرستون با استفاده از تاندونهایده نمودن تیپس کش ر سرستونیت یبرش و یمقاومت خمش

 زوال اتصاالت
 در اتصال یاضاف یبرش يلگردهایبرداشتن بتن اتصال و قرار دادن م

 دن سرستونیش تنیپ
 یش عمق پیافزا

 
  ]13و12و1[  یتیریمد يکارهاهرا-9
در ابعـاد   یدات کارشناسانه و اساسیط بحران، الزم است تمهیمنظور رفع معضالت و موانع مربوط به حمل و نقل در شرابه

  رد.یمختلف صورت پذ
و  ياط جـاده یبراساس نقشه شـهر، شـرا   یبانیو پشت یامدادرسان يهامنظور انجام کمکنمودن شهرها به يبندمنطقه -1

 .شکست قابل وقوع در هر منطقه ینیبشیو پ یکیرافت

 ي.از وقوع بحران در شبکه ترابر یناش ینقاط قوت و ضعف و مشکالت احتمال ینیبشیپ -2

 .ر گردندیکه ممکن است باعث قطع مس ياهیع ثانویاز وقا یناش یموانع احتمال ینیبشیپ -3

 تهیه استانداردهاي طراحی و اجرایی مناسب. -4

 .ر هایدر مس یه افزونگیو تعب عنوان یک سیستم داراي مسیرهاي اضافیبه طراحی شبکه راه -5

بـا   سـک یر یابیـ مهم وجود ندارد الزم است که ارز یارتباط يقسمتها يبرا یاضاف يامکان ساخت راههادر جایی که  - 6
  .ردیصورت گ يشتریب اتیجزئ

 يحوزه هـا  ای داریناپا يبهای(ش یعیمنشا طبخطرناك با  ارینقاط بس جادیکه در آن از ا يشبکه راهها به نحو یطراح -7
 شده باشد. يریو ... ) جلوگ يهسته ا زاتیانبار مواد منفجره، تجه ،ییایمیش يانسان ساخت (کارخانه ها ای) انیطغ

 ها.تر هیدرولوژي و تخصیص منابع کافی جهت احداث آبروها و پلانجام مطالعات دقیق -8

  گیري نتیجه -10
ان گـردد.  یـ شـوند ب یجـاد مـ  یالب این و سـ یبر اثر زلزله، شکست زم يکه به شبکه ترابر یخسارات شد ین مقاله سعیدر ا

و به  شودان یگردد بیوارد م یعیطب ياین بالیه موجود در آن در اثر ایکه به ساختمان راه و ابن یخسارات ،دیگرد ین سعیهمچن
ان یاز شـر  یخسـارت بـه بخشـ    از آنجـا کـه   پرداخته شود. یتیریمد يز راهکارهایو ن يسازو مقاوم يسازمنیا يارائه راهکارها
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از ایـن   ها گرددرسانی و نجات جان انساناختالل در امدادجه یموجب قطع عملکرد کل شبکه و در نت یممکن است گاه يترابر
   شود. ها بیش از پیش احساس میسازي شبکه راهرو لزوم تدوین یک برنامه و طرح جامع براي ایمن
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