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کاربرد مدل دکتر چارلز هرمان و با رویکرد خطرپذیري  در بررسی عوامل محدود کننده جریان 

  ترافیک در زمان وقوع زلزله، نمونه موردي بزرگراه چمران شهر تهران

  

 مرتضی خلیلی؛ فاطمه عیوضی، حسن خاکسار، بیژن یاور

  ، دانشگاه علم صنعتدکتري برنامه ریزي حمل و نقل -1

  یت بحران پژوهشکده سوانح طبیعیمدیر گروه مدیر -2

  دانشجوي دکتري حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران -3

  1استاد دانشگاه، عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی چابهار وعضو همکار انستیتو مدیریت بحران کشورهاي جنوب آفریقا -4

  

  :چکیده

توسعه روز افزون . شهرها توسعه خواهند یافت با افزایش جمعیت . جمعیت شهرنشین دنیا همچنان رو به افزایش است

با توسعه شهرها و افزایش جمعیت آنها میزان مواجهه با . پیچیده تر خواهد کردشهرها جا به جایی انسان و کاال را 

روش ها و برنامه هاي . مخاطرات طبیعی و پیامدهاي حاصل از آن در صورت وقوع، تغییرات محسوسی خواهد کرد

  .ادگی در برابر سوانح و مقابله با آنها نیاز به برنامه ریزي هاي چند جانبه را طلب خواهد کردپیشگیرانه، آم

رفت و آمد روزه مره شهروندان براي مراجعه  ،جوابگویی به تقاضاي فزاینده ترافیک اتومبیل هابا افزایش جمعیت شهرها، 

 موجب می شود دسترسی به پارکینگ  ، تجاري ،یبه محل کار، فعالیت هاي اجتماعی، فعالیت هاي تفریحی و  فراغت

 .باشندهمیشه در حال تحمل بار اضافی ي ي حمل و نقل شهرسیستم ها

تقاضاي استفاده از حمل و نقل افزایش  ود شد و در نتیجه آن ترافیک راه هاي درون و بیرون شهري سنگین تر خواه 

سیل، زلزله، زمین لغزش، میزان تاثیرات آن، نوع مدیریت به همین جهت با بروز یک سانحه طبیعی مثل . خواهد یافت

سانحه و مدیریت شبکه حمل و نقلی بسیار متفاوت تر از  شهرهایی با جمعیت کم و فضایی شهري کوچک مقیاس 

  .خواهد بود

مدیریت شرایط اضطراري سیستم حمل و نقل شهري در زمان وقوع زلزله نیازمند شناخت مسائل و مشکالت سیستم 

این فعالیت ها عمدتا در پیش از وقوع . ضه و تقاضا، ویژگی هاي درونی سیستم، تاثیرات بیرونی بر سیستم استعر

تا بر اساس شناخت مسئله راهبردها و برنامه هاي موثر براي پیش بینی، پیشگیري، آمادگی و  سانحه باید انجام گیرد

  .قوع سانحه بر سیستم شبکه راه ها در نظر گرفته شودمقابله با حوادث و سوانح و پیامدهاي احتمالی در صورت و

  

  حمل و نقل شهري، بزرگراه، مدیریت بحران، خطرپذیري :کلمات کلیدي

    

                                                           
١
  eivazi.fateme4@gmail.com: ایمیل 



 

٢ 
 

  :مقدمه .1

 وضوح، بهبه طوري که  .زندگی می کندنوآوري ها و تجدد  ناشی از  مخاطرات با نامطمئن محیط یک دربشر 

 و کاالها نقل و حملبه دنبال آن  و اقتصاد شدن جهانی. گرددمحسوب می  مدرن جامعه مهم ویژگی یک مخاطرات

 7 به بیش از  جهان جمعیت. .هستند پذیري آسیب و مخاطرات با مقابله محرکه نیروي جهان سراسر در مردم

 جمعیت افزایش. کنند می زندگی شهري مناطقآنها در   از درصد 50 از بیشه است که یافت افزایش نفر میلیارد

  .یاز به افزایش سفرها را منجر گردیده استقاعدتا ن

. نقش و اهمیت جابجایی کاال و مسافر و به موقع رساندن آنها، در شرایط بحرانی بر کسی پوشیده نیستهمچنین 

زده  مناطق بحراناین موضوع یکی از عوامل کلیدي در صحنه مواجهه با شرایط بحرانی، امداد و نجات و پشتیبانی 

شود و  شناخته میمدیریت بحران در اکثر کشورها  امل اساسی و اصلی وع ی ازرك بعنوان یکتح .شود محسوب می

. تامین نمایندگردند را  که باعث افزایش این تحرك می مورد نیاز امکانات حداکثردنبال این هستند که ه کشورها ب

، آسیب و تحت تهدید تخلیه اضطراري ساکنان محالت دچار شبکه معابر در شرایط اضطراري برايد کاربر

جریان ترافیک و جریان زندگی براي  شبکه معابر باز نگاه داشتن ، برقراري امنیت، امدادرسانی به مجروحان حادثه

تهدید انسان ها  جامعه،قطع و انفصال روند طبیعی زندگی  شبکه معابرآسیب و گسست این  .می باشد... شهر و 

زیرساخت از بین رفتن و خسارت دیدن (اجتماعی  ساختارت مخرب در اثرا ،فوت، آسیب دیدگی، مشقت و بیماري

حیاتی و خدماتی، ایجاد مسائل و مشکالت امنیتی، هاي  سرویس ، ناکارآمد شدن تسهیالت اجتماعی و)ها

را  ....دارو و درمان و غذا،  از جمله  نیاز به گسترش فزاینده نیازهاي مردمی می اجتماعی و آشوب و بی نظشوب،آا

   .وجب می گرددم

  

 ادبیات مفاهیم ومرور  .2

  :ویژگیهاي بحران و انواع آن .2.1

 آنکه براي دیگر بیان به .را براي بحران ذکر کرده است زمانی فشار و غافلگیري تهدید، اصلی ویژگی سه چالز هرمان 

 واحد باالي ویتاول داراي هاي هدف که کند احساس اوالً باید بداند بحرانی را اوضاع صحنه، درگیر گروه یا فرد

. ساس کند که زمان موجود براي پاسخ گویی به تهدید محدود استاح ثانیاً شود، می تهدید گیري تصمیم

)Hermann,1969 (  فاکتور اندازه و درجه تهدید، زمان موجود و میزان غافلگیري از  او توانست با این سه

    .فاوت ایجاد نمایدوضعیتی به وضعیت دیگر ترکیب هاي متعددي با اندازه هاي مت
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  )تهدید، زمان و غافلگیري(تصویر مکعب چارلز هرمان با ابعاد سه بعدي بحران : 1شکل

  

  .وجوه مختلفی که از مکعب چارلزهرمان به دست می آید را نشان می دهد:  1جدول 

 آگاهیمیزان  زمان تهدید ردیف

A غافلگیري کوتاه زیاد بحران 

B غافلگیري یادز زیاد نوظهور 

C غافلگیري زیاد کم کند 

D غافلگیري کوتاه کم تصادف 

E قابل پیش بینی کوتاه زیاد انعکاسی 

F قابل پیش بینی زیاد زیاد اي برنامه 

G قابل پیش بینی زیاد کم مند روال 

H قابل پیش بینی کوتاه کم اداري 
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  لز هرمان رچا مکعب )وت از سه ویژگی استهشت وضعیت احتمالی که حاصل ترکیب هاي متفا( : 2جدول 

                                                 

  نوع بحران        

  مشخصات

نوع و 

سطح 

  بحران

  تهدید

  زمان اقدام

  العملزمان عکس(

  )گیريیا تصمیم

میزان غافلگیري   - 1

  2)و درجۀ آگاهی -2(

  غافلگیري  )کوتاه(کم   )زیاد(شدید  A  )انیوضعیت کامالً بحر(شدید  3وضعیت بحرانی

  غافلگیري  )طوالنی(زیاد   )یادز( یدشد B  )جدید و مبتنی بر نوآوري(  4بحران نوظهور

  یريغافلگ  )طوالنی(زیاد   )کم(خفیف  C  )بطئی( 5بحران کند

  غافلگیري  )کوتاه(کم   )کم(خفیف   D  )ویژه، موردي و تصادف(  6بحران مبتنی بر وضعیت

  بینیقابل پیش  )کوتاه(کم   )یادز( یدشد  E  )العملی یا واکنشیعکس( 7انعکاسیبحران 

  ینیبیشقابل پ  )طوالنی(زیاد   )زیاد(شدید   F  )ریزي شده، عهدي، مشورتیبرنامه(  8ايبحران برنامه

  ینیبیشقابل پ  )یطوالن( یادز  )کم(خفیف   G  )منددچار روزمرگی، مرسوم، روال( 9بحران عادي

  ینیبیشقابل پ  )کوتاه(کم   )کم(خفیف   H  10اداريبحران 

 
 شهري نقل و حمل سیستم .2.2

 جلب کاالي، و مسافر جابجایی منظور به که پیوسته هم به ساختارهاي زیر از منظمی مجموعه از عبارتست

  .پردازد می خدمات ارائه به مسافر سازي خشنود و رضایت

 ناوگان، )متحرك و ثابت تجهیزات مالی، منابع صف، و تاديس کارکنان و پرسنل مسافر، :شامل سیستم ورودیهاي

 اداري، مالی، اعزامها، زمانی جداول) اطالعات ،(مسیر و ابنیه خط، مخابرات، و عالئم کنترل، تاسیسات، و برق

 و کمیت) اطالعات شده، ارائه خدمات برگیرنده در سیستم خروجیهاي حالیکه در .باشد می (... و پرسنلی

  .باشد می ) نگهداري و تعمیر و برداري بهره هزینه شده، جویی صرفه هاي هزینه مسافر، جاییجاب کیفیت

 
 هاي ارتباطی شهردر شرایط اضطراي شبکه  ابعاد غافلگیري .2.3

مهم . این غافلگیري ابعاد مختلفی دارد. معموال جامعه انسانی با وقوع شرایط اضطراري دچار غافلگیري می شود

  : گیري عبارتند ازترین ابعاد این غافل

 

                                                           
  .آگاهی باالتر باشد میزان غافلگیري کمتر است ۀبدین معنا که هرچه درج. آگاهی با هم نسبت معکوس دارند ۀباید توجه داشت که میزان غافلگیري و درج  - 2

3 - Crisis Situation  
4 - Innovation Crisis 
5 - Inertial Crisis  
6 - Circumstantial Crisis 
7 - Reflexive Crisis  
8 - Deliberative Crisis  
9 - Routinized Crisis  
10 - Administrative Crisis  



 

۵ 
 

            ...)ساعات شب، روز، ساعات اوج ترافیک، ساعات میان روز و( بحران زمان بروز .1

 ..)تخریب سازه و ساختار راه، تصادف خودروها، آشفتگی ناشی از شوك و (بحران بروز عامل شناخت عدم .2

                                                بحران شدت بروز  .3

  ...)ازدحام، آتش سوزي، گره خوردگی و ( تهدید روش و نمود .4

                      ..)ل در بستر راه، تخریب تقاطع ها و اختال( مکان بروز .5

ساکنین مناطق مجاور، شاغلین، مسافران استفاده از خدمات شهري، درمانی و اداري و ( تهدید مورد امعهج .6

(...  

               وزمیزان تداوم یا طول زمان بر .7

 تصادفات، آتش سوزي، انسدادهاي زنجیره اي، درهم پیچیده گی ترافیکی ( ثانویه تاثیرات میزان .8

  

  فاکتورهاي موثر بر مدیریت بحران در حمل و نقل  .2.4

  درك تهدید) الف

حصول وجود تهدید از عوامل حیاتی و اساسی مدیریت بحران می باشد، در بسیاري از بحران ها به علت  گیچگون

 .گرددهدید یا بی اهمیت دانستن اثرات وجود یک تهدید بحران در مراحل اول با سختی مدیریت می عدم درك ت

در زمانی که . درك مبهم) بدرك کامل از تهدید و ) الف. طور کلی درك تهدید شامل دو بخش اساسی می باشد

وقتی مدیر شهر و  .را انجام می دهد قطعاً از قبل اقدامات الزم از یک تهدید را داشته باشد،  درك کامل مدیر بحران 

یا مدیر شرایط اضطراري شهر از نحوه عملکرد خطوط ارتباطی اطالع کامل داشته باشد و سناریوهاي الزم را براي 

را ) عادي، شلوغ، ازدحام، پیچیده و بحرانی(را براي شرایط مختلف .. عملکرد خطوط ارتباطی، راه ها، بزرگراه ها و 

ر اساس آن آمادگی الزم را داشته باشد، می تواند موفقیت خود را براي شرایطی که داراي عدم تدوین نموده و ب

در صورتی که چنین درکی نداشته باشد، شرایط پیچیده بحران  .است بیشتر آماده نماید) Uncertainty(قطعیت 

  .ی گرددبا شرایط پیچیده رفتارهاي انسانی موجبات سردرگمی و عدم مدیریت صحیح را موجب م

  غافلگیري) ب

شاید در دیدگاه بسیاري از متخصصان مدیریت بحران درك تهدید وجهه دیگري از غافلگیر نشدن باشد اما بررسی 

  .حوزه هاي غافلگیري تفاوت این دو مقوله را مشخص می نماید

زمانی که آن حادثه  شکاف بین زمانی که بازیگر بحران زده انتظار دارد حادثه اي رخ دهد و«منظور از غافلگیري 

به طور مثال وقتی مدیر بحران حداقل زمان براي درك وقوع حادثه را  .)1385حسینی، (» واقعاً رخ خواهد داد

بر خالف آن سانحه سیل به هیچ عنوان . مانند رخداد زلزله هنوز وقوع و رخداد آن غافلگیرکننده است. داشته باشد

این فاصله یا شکاف بیشتر باشد احتمال سردرگمی و آشفتگی بیشتر شده  هرچهدر واقع  .غافل گیرکننده نمی باشد

  .و تصمیم گیرنده یا مدیر بحران، بحران را شدیدتر تلقی می نماید
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  پیش بینی) ج

توجه به تعیین  .چندان می کند توجه به درك تهدید و غافلگیري تاثیر عنصر پیش بینی در مدیریت بحران را دو

و هاي ناشی از آن حداقل و حداکثر آسیب پذیري  براي میزان آمادگی غافلگیر بودن بحران،  ي تهدید وموقعیت ها

  .درك بهتر بحران و مدیریت آن موثر باشد میزان مقوالت مرتبط می تواند در

   شناخت تهدید) د

از اهمیت تعیین میزان ریسک که مبتنی بر آسیب پذیري می باشد و مرحله آمادگی و پیشگیري شناخت تهدید در 

، کاهش اثرات ریسک، شناسایی ریسک: عبارتند ازعناصر مدیریت ریسک قبل از سانحه  .خاصی برخوردار است

  .آمادگی براي مواجهه با ریسکانتقال ریسک و 

فراوانی، بزرگی، از نظر (شناخت ریسک یا به عبارتی شناخت خطر قوله مدیریت ریسک شبکه حمل و نقل، در م

سنجش و (، ارزیابی ریسک )جمعیت و عناصري که با آن مواجهه هستندمیزان  (یب پذیري ، ارزیابی آس)مکان

  .داراي اهمیت می باشد هاو سناریو ها نقشه و همچنین تدوین ، پایش و پیش بینی خطر )ارزیابی عملکرد خطر

رات کالبدي و کاهش اثاي هدر صورت اجتناب از خطر باید به سمت کاهش اثرات ریسک قدم برداشت و فعالیت  

، مشوق هاي اقتصادي براي رفتارهاي صحیح کاهش اثرات، آموزش، مانور و ساختاري، کاربري زمین، مقاوم سازي

انتقال ریسک به وسیله بیمه و استفاده از بودجه هاي ملی و محلی، . آگاهی درباره ریسک و پیشگیري را انجام داد

در نهایت . ي کاهش بار منفی و پیامد ریسک هاي باال باشدارممکن است از اقدامات مورد توجه بخصوصی سازي 

آمادگی به وسیله طراحی و اجراي ساختار و ایجاد سیستم هشدار سریع در معابر، راه ها و شبکه هاي ارتباطی، 

و تسهیالت تخلیه و اسکان ) ملی و محلی(برنامه هاي همه جانبه ، آمادگی براي پاسخ به بحران و شرایط اضطراري 

  .روج امن می تواند از جمله برنامه و اقدامات مدیریت شرایط اضطراي شبکه حمل و نقل در شرایط اضطراي باشدخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 نقشه ریسک: 2شکل
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 :مدي شبکه هاي دسترسی در موقع بحرانآعلل کاهش کار .3

  :زعوامل و مسائلی که ممکن است شبکه هاي دسترسی و معابر را در مواقع بحران ناکارآمد نماید عبارتند ا

 در هنگام طراحی به امکان وقوع سانحه در ( نوع نگرش طراح و بینش وي در هنگام طراحی یک مسیر

  .)مسیر و ظرفیت الزم براي زمان مذکور توجه نشده است

 پلها و تونلها، تخریب ساختمانها و تاسیسات مجاور ( وقوع آسیب فیزیکی به عناصر تشکیل دهنده مسیر

  )قطع درختان ها ي فاضالب و آب، وقوع آتش سوزي وشبکه  مسیر نظیر خطوط برق و

 راهها بستر تخریب و زمین نشست. 

 یا آشنایان به سرکشی جهت شهر به ورود یا خروج جهت مردم ازدحام( اجتماعی و روانی مسائل 

  )دیدگان آسیب به امدادرسانی

 مسیرها در امدادي و تیمخابرا، تجهیزات )چراغ هاي راهنمایی(ارتباطی  تجهیزات عملکرد در اختالل  

 
  )شهر تهران( بزرگراه چمران معرفی  .4

 که است کیلومتر 11.5 طولجنوبی تهران به  -هاي شمالی  کی از بزرگراهی) اتوبان پارك وي( زرگراه شهید چمرانب

و  می گرددآغاز  می رسد،  پارك وي تقاطع که به بزرگراه مدرس چمران از انتهاي بزرگراه. دارد قرار انتهر غرب در

مجاور این بزرگراه  هاي محله. یابد به سوي جنوب امتداد می اوین و ولنجک هاي از جنوب محلّهشتن پس از گذ

میدان  در این مسیر در نهایت. و ستارخان شهرآرا ،گیشا ،امیرآباد ،مالصدرا ،ونک ،ربشهرك غ عبارتند از 

بزرگراه مالصدرا،  ،نیایش بزرگراه ،بزرگراه یادگار امام مسیر خود با طولدر چمران بزرگراه . می رسدپایان  توحید

   .گذرد می ها آن ٔتقاطع دارد که به وسیله زیرگذر از همه احمد بزرگراه جالل آل و بزرگراه حکیم ،شهید همت

  

   

 
 
 
 
 
  

 

 بزرگراه چمران در تقسیمات اداري شهر تهران جدا کننده

،  همچنین جدا کننده 2شهرداري از منطقه  6و   3منطقه 

 . می باشد 1ه از منطق 3منطقه 

 تقسیمات اداري شهر : 3شکل 
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رگراه بر روي همان گونه که در تصویر مالحظه می گردد، در اینجا ما شاهد عدم انطباق منطقه بندي جفرافیایی بز

 6و  3، 2، 1در هماهنگی هاي بین مناطق شهرداري  این مسئله ممکن است .یزانه شهر هستیمرمنطقه بندي برنامه

 .مشکل و مسئله آفرین باشد

  

  هاي مهم کنار بزرگراه محله .4.1

هاي مهمی همچون ولنجک، اوین، امیرآباد، کوي نصر، باقرخان و  این بزرگراه از شمال به غرب به ترتیب از محله

 .کند نصرت عبور می

  

 بزرگراه حاشیهاماکن عمومی در  .4.2

هاي اصلی  ها، دانشگاه شماري قرار گرفته که البته بیشتر آن هاي عمومی بی بزرگراه شهید چمران، مکاندر حاشیه 

سازمان صدا و  استقالل،  هاي عمومی از شمال به غرب بزرگراه چمران هتل ترین مکان در واقع مهم.کشور هستند

، دانشکده )ع(دانشگاه امام صادق  المللی تهران، ، سالن اجالس سران، نمایشگاه بینسیماي جمهوري اسالمی ایران

، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بیمارستان دکتر شریعتی، دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه تهران مدیریت

 .بوستان گفتگو و دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه تهران است

 
 بزرگراهسترسی عمومی به د .4.3

است که از پایانه شهید افشار در  هاي تندرو خط چهار اتوبوس ،ترین دسترسی عمومی به بزرگراه شهید چمران مهم

ساز، پل  ایستگاه پایانه شهید افشار، پمپ بنزین، نمایشگاه، آتی 9پارك وي آغاز و کل مسیر این بزرگراه را در 

، نام این بزرگراه، انقالب اسالمی ایران پیش از .دهد وحید پوشش میت  مدیریت، مالصدرا، کوي نصر، باقرخان و

پل . که اکنون ابتداي بزرگراه چمران و متصل کننده بزرگراه مدرس به بزرگراه چمران است .پارك وي بوده است

 .خته شده استپارك وي بر روي گسل فعال محمودیه سا

  

 کارکرد بزرگراه چمران در شبکه حمل و نقل شهر تهران .4.4

بزرگراه چمران عالوه بر اتصال شمال و جنوب شهر نقش اصلی ارتباطی محالت الهیه، ولنجک، اوین، سعادت آباد، 

 . شهرك غرب، مالصدرا، کوي نصر، امیرآباد و شهرآرا را بر عهده دارد
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  :یب به شبکه ارتباطیدر آس آنهاتقاطع ها و اثر  .4.5

شوند  ایجاد ظرفیت به نسبت تقاضا بودن بیشتر یا در عرضه تغییرات ایجاد دلیل به توانند می ترافیکی گلوگاههاي

)Roess, 2004  (به طور و شده راه از بخشی در عملکردي و شرایط ترافیک ماهیت در تغییر باعث هاگلوگاه 

 .شوند می عبوري حجم طمتوس سرعت و راه ظرفیت باعث تغییر مشخص

  

 شناخت نقاط ضعف و قوت بزرگراه .4.6

براي شناخت رفتار سیستم در زمان و شرایط اضطراري نیازمند شناخت صحیح نقاط و کانون هاي ضعف و قوت 

به طور مثال در صورتی که در مجاورت بزرگراه  کاربري هاي مهم خدماتی و . بزرگراه در شرایط کنونی می باشد

یا در . ود داشته باشد، به طور قطع در زمان بحران تقاضاي ترافیکی آن به شدت افزایش خواهد یافتامدادرسانی وج

صورتی که بزرگراه در مجاورت زمین هاي بایر و باز باشد، در صورت تخریب و ریزش آوار بر روي مسیر راه، امکان 

 گفت توان می. زگشایی خواهد گردید بنابراینآواربرداري و انتقال آن به فضاهاي باز بیشتر بوده و مسیر سریعتر با

 و مدیریت بحران فرآیند در توانند می که روند می شمار به شهر اساسی هاي کاربري از شهري باز فضاهاي

عمل  پشتیبان فضاهاي عنوان به موقت، اسکان حتی و نجات و امداد مانند سانحه وقوع از پس مداخالتی اقدامات

 نقشی شهر سطح در آنها توزیع نحوة و شهري باز فضاهاي یکفیت و کمیت که است اساس همین بر.  نمایند

  )3جدول. (دارد  طبیعی بالیاي برابر در شهر پذیري آسیب در کاهش اساسی
 

  نقاط قوت  و ضعف بزرگراه چمران در خصوص عدم آسیب پذیري در برابر زلزله: 3جدول شماره 

  ضعف  قوت  ردیف

  .تعدا تقاطع هاي غیر هم سطح باال می باشد  .جاور بزرگراه کم می باشدساختمان ها و بناهاي م  1

2  
در صورت تخریب و ایجاد آوار، پاکسازي، تخلیه سریع آواربرداري 

  .آسان می باشد) پل مدیریت(در مناطق مجاور بزرگراه 
  نسبت طول به عرض بزرگراه

  .درصد گره هاي ترافیکی باال می باشد  .تگریز و پناه آسان تر است فاصله از مراکز امن نزدیکتر اس  3

  عدم دسترسی به  مراکز امدادي در مجاورت آن  .امدادرسانی نسبت به معابر دیگر سهل تر است  4

  .مجاور گسل هاي فعال و یا روي بستر آن ایجاد شده است  .است پیچ بدون و مستقیم  5

6  
 تعداد. (درصد عرض به نصف جداره ارتفاع آن باال می باشد

  .ساختمان هاي بلند مرتبه در کناره آن بسیار کم می باشد
  .استفاده کنندگان از بزرگراه باال می باشد

7  
کیفیت ابنیه هاي مجاور بزرگراه نسبت به سایر مناطق باالتر و 

  .بهتري برخوردار است

دسترسی به هیچ گونه راه ارتباطی حمل و نقلی مثل مترو 

  .وجود ندارد

8    
چون (بزرگراه چمران بر روي بزرگراه هاي دیگر اثر دومینویی 

  .نیایش، یادگار، همت، حکیم، مالصدرا می گذارد
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  هم سطح و غیر همسطح مهم بزرگراه چمرانتقاطع هاي  .4.7

که اهمیت هر کدام از این . شناسایی شده است مسیر بزرگراه چمران قطه و تقاطع ن 14(، )3(در تصویر زیر شکل

لذا . رافیک بزرگراه و عملکرد شرایط حال حاضر و شرایط اضطراي را بسیار  پوشیده نمی باشدتقاطع ها در جریان ت

  .گردند، فزاینده و پیچیده اي را بر سیستم به جا خواهند گذاشتآسیب یا تخریب در صورتی که این تقاطع ها 

 
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

 د چمراننقشه تقاطع هاي غیر همسطح و همسطح بزرگراه شهی: 3شکل 

 
 
 
 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

تقاطع باقرخان 

  غربی

 

تقاطع بیمارستان امام 
 خمینی

  میدان توحید

پل گیشا 

  وي

  پل حکیم

 تقاطع و پل همت

  پل مالصدرا

 

  خروجی و تقاطع سئول

 

  پل پارك وي

   تقاطع خیابان ولنجک

 پمپ بنرین ولنجک

قاطع و پل هوایی ت

  مدیریت  

  تقاطع سئول 
  پل یادگار وي
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  متدولوژي حل مسئه .5

روش شناخت وضعیت عملکردي بزرگراه چمران در این مقاله به شیوه برداشت و مطالعه میدانی و استفاده از اسناد 

این شیوه ها وضعیتی از حال حاضر بزرگراه از نظر میزان شلوغی . و تحلیل کیفی شرایط موجود آن می باشد

ت می دهد که می توان با ادغام و پیش بینی شرایط اضطراري، رفتارها و عملکرد به دسترافیک و حجم عبور و مرور 

  .آتی آن را نیز به تصویر آورد

 30برداشت به صورت تصادفی در طول  24محاسبه میزان روزهاي پرترافیک بزرگراه چمران براي این منظور جهت 

.  )4شکل ( کنترل ترافیک تهران برداشت گردید از طریق برداشت میدانی و سایت شرکت 1394روز از ماه آبان سال 

فصل پاییز برداشت گردیده  در شرایط جوي، بارندگی و تاثیر آن در افزایش میزان ترافیک تعداد نمونه ها با توجه به

  .در ذیل ارائه می گردد 2نتایج این برداشت ها به صورت جدول .است

 
 
 
 
 
 

 
 

  بزرگراه چمراننتایج برداشت جریان ترافیکی  : 2جدول 

 
 41.7که  .چمران ترافیک پر حجمی را داشته استدرصد دفعات برداشت شده بزرگراه  66.7طبق جدول فوق بر 

درصد  25همچننن . بوده است) بعد از ظهر 6الی  4صبح و  9.5الی  7.5(درصد آن متعلق به روزها و ساعات کاري 

 .  درصد مربوط به روزهاي تعطیل بوده است 12.5دفعات مربوط به ساعات غیر کاري بوده است و 

 
 
 
 
 

  هامجموع برداشت 
 دفعاتمجموع 

  شلوغ و پرترافیک

دفعات شلوغی تعداد 

  در ساعات کاري

در  یشلوغ دفعاتتعداد 

  روزهاي تعطیل

در  یشلوغ دفعاتتعداد 

  ساعات عادي

24  16  10  3  6  

  25  12.5  41.7  66.7  100: درصد  کل

 وضعیت ترافیک لحظه اي و آنالین راه هاي ارتباطی شهر تهران: 4شکل 
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  در صورت بروز زلزله 3100اه چمران بر اساس ایزو اصول ارزیابی ریسک بزرگر .5.1

، ریسک هایی که بزرگراه را تهدید می نماید، فهرست می گردد، همچنین 3100بر اساس اصول اریابی ریسک ایزو 

به  نوشته می منبع تهدید نیز باید شناسایی گردد، پیامدها و نحوه رخداد هر کدام از ریسک ها نیز  در کنار آن 

  )3جدول( .در نهایت تهدیدها و پیامدها و مکان هاي وقوع تهدید شناسایی گردندتا . شود
 

  3100ارزیابی خطرپذیري بزرگراه چمران با استفاده از اصول مدیریت خطرپذیري ایزو:  3جدول

شناسایی ریسک هاي 

  بزرگراه
  منبع ریسک

چه اتفاقی می افتد اگر 

  ریسک واقع شود؟
  چه طور ممکن است رخ دهد؟

  یب بستر بزرگراهتخر
زمین لرزه  و زمین 

  لغزش

اختالل در عبور ترافیک و 

کاهش ظرفیت بزرگراه بعه 

  .میزان درصد خسارت وارده

  در اثر بروز زمین لرزه و زمین لغزش

تخریب تمام یا قسمتی 

از تقاطع هاي غیر هم 

  سطح بزرگراه

زمین لرزه، زمین لغزش، 

  روانگرایی
  پل ها و ساختمان ها ریزش آوار   قطع عبوري ترافیک

سقوط پلهاي هوایی 

  عابر پیاده بر بزرگراه

زمین لرزه، زمین لغزش، 

  روانگرایی
  قطع عبوري ترافیک

سست بودن پایه هاي پل و تخریب بستر بزرگراه، زمین 

  لغزش

سقوط اتومبیل از روي 

تقاطع هاي غیر هم 

  سطح بر روي بزرگراه

زمین لرزه، زمین لغزش، 

  روانگرایی

ل و قطع عبوري اختال

  ترافیک

تخریب بستر مسیر، تخریب تقاطع ها، هرج و مرج ناشی از 

  استرس هاي شرایط اضطراري

تصادف خودروها با 

  همدیگر

برخورد خودروها با 

یکدیگر در اثر تخریب 

  بستر

اختالل و قطع عبوري 

  ترافیک

تخریب بستر مسیر، تخریب تقاطع ها، هرج و مرج ناشی از 

  اضطراري، عدم کنترل رفتار رانندگان استرس هاي شرایط

آتش گرفتن و انفجار 

  خودروها

برخورد خوردرها در اثر 

عوامل ثانویه زمین لرزه، 

تخریب خطوط لوله و 

  گاز

اختالل و قطع عبوري 

  ترافیک

تخریب تقاطع ها، هرج و مرج ناشی از استرس هاي 

  شرایط اضطراري، عدم کنترل رفتار رانندگان

ه الین ورود خودروها ب

  اضطراري بزرگراه

عوامل ثانویه ناشی از 

  زمین لرزه،

اختالل و قطع عبوري 

ترافیک، اختالل در ترافیک 

خطوط ویژه همگانی و 

  امدادي

اختالل در رفتارهاي رانندگان خودروها به دلیل افزایش 

  فشارهاي روحی و روانی ناشی از زمین لرزه

تخریب تمام یا فسمتی 

از ساختمان هاي 

  بزرگراه مجاور

زمین لرزه، زمین لغزش 

  و روانگرایی

اختالل و قطع عبوري 

  ترافیک
  عدم مقاومت کافی ساختمان ها

  زمین لرزه  ایجاد زمین لغزش
اختالل و قطع عبوري 

  ترافیک

از هم پاشیدن بافت خاك و بستر بزرگراه و لغزش خاك، 

  سنگ
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  زمین لرزه  ایجاد روانگرایی
اختالل و قطع عبوري 

  ترافیک
  ت شدن خاك و بستر مسیر بزرگراهسس

باال آمدن آب هاي 

  زیرزمینی
  زمین لرزه

اختالل و قطع عبوري 

  ترافیک
  شکست الیه هاي زیرین بستر خاك

از دست رفتن زمان 

  طالیی

مسدود شدن بزرگراه در 

اثر زمین لرزه و عوامل 

  آن ثانویه

اختالل و قطع عبوري 

ترافیک، هرج و مرج، عدم 

اهنمایی و توجه به عالدم ر

رانندگی، عدم توجه به 

اخطارهاي ماموران 

  راهنمایی

تشویش و استرس رانندگان خوردروها، ایجاد تنش بین 

رانندگان، ایجاد منازعات خیابانی، برخورد و تصادف 

خودروها، رها کردن اتومبیل در خیابان جهت رسیدگی به 

  امور خانواده

 
براي هر کدام از ریسکهاي برشمرده باید روش ها و هاي شهري ریزيدر برنامه ریزي هاي حمل و نقلی و برنامه 

مقاوم سازي، بهسازي، رعایت حرایم و و  ه می توانداقدامات مختلفی را انجام داد، از جمله راه حل هاي پیشگیران

آمادگی و ساخت سازه هاي مهم شهري باشد  و یا اینکه برنامه ریزي براي داشتن برنامه هاي  رعایت آئین نامه ها

تعیین مسیرهاي جایگزین، هدایت خودروها، کنترل آشفتگی  اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم  پاسخ  به سانحه از جمله؛

مسیرهاي الزم براي عبور خودروهاي امدادي و تخلیه و بازگشایی ، ه هشدارهاي الزمئهاي ثانویه، اطالع رسانی و ارا

که باید در یک کمیته  ندگان خودروها و رفتار نیروهاي امدادي و انتطامیآگاهی و آمادگی در برابر نحوه رفتار ران

  .تخصصی پاسخ به شرایط اضطراري تهیه و تدوین گردد

آنها پدیده یکی از تقاطع ها و یا همگی به علت تخریب و یا ایجاد مشکل در تصویر مربوط به شرایطی است که 

در این  .و یا عدم پاسخگویی گردد کاهش شدید ظرفیتراه دچار بزرگآبشاري یا دومینویی ریسک اتفاق می افتد و 

ترافیکی خواهد گردید که این خود بر  بغرنجشرایط محدوده وسیعی از غرب و شمال غرب تهران دچار مشکالت 

  .نتیجه امدادرسانی و عملکردهاي شرایط اضطراري تاثیر مخرب خواهد گذاشت
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  جمع بندي .6

زرگراه چمران در شرایط که به شواهد و مستندات می توان دریافت هاي صورت گرفته و ارائه به بررسی با توج

یط بدون اضطرار ظرفیت و پاسخگویی الزم براي پاسخ دهی به تقاضاي شهروندان جهت نیازهاي حمل ارکنونی و ش

لذا در صورتی که حادثه .) ستدرصد مواقع بزرگراه داراي ترافیک شلوغ و پرحجمی را داشته ا 66.7. (و نقلی را ندارد

) درصد 100درصد تا  15از (رفیت بزرگراه به میزان و درجات مختلف اي واقع گردد و به دالیل مختلف ظ و سانحه

شهروندان، (تاري، سیستمی جامعه از قبیل کاهش یابد، با توجه به شرایط خاص زمان بحران و پیچیدگی هاي رف

کارایی و پاسخ گویی بزرگراه به شدت کاهش یافته و .... )و  یامنیتز شرایط بروزیرساخت ها، شریان هاي حیاتی، 

ممکن است خارج از بازدهی قرار گیرد که خود مشکالت دیگري براي شهر و منطقه ایجاد می نماید که نیاز به 

 .مطالعه جداگانه اي دارد

  

  نهادهاپیش .7

  :زیر تقسیم بندي می گردد ورتبه صشرایط بحران بهینه  ریسک و مدیریت مدیریتبه طور کلی 

ایجاد قوانین و دستورالعمل هاي پیشگیرانه در سیستم هاي سخت افزاري و نرم   :قبل از وقوع سانحه )الف 

افزاري حمل و نقل شهري، توجه به امر مقاوم سازي، بهسازي پل ها و تقاطع هاي غیر هم سطح، توجه به امر 

آموزش، تمرین و آمادگی مردم، ماموران راهنمایی و  سازمان دهی، ساختاربندي و مهندسی  حمل و نقل شهري،

  صحیح در هنگام وقوع زلزله، اتخاذ رفتار رانندگی براي واکنش و  

عملیات پشتیبانی و مدیریت  ،زده عملیات تخلیه افراد از مناطق بحرانمدیریت :  بعد از وقوع سانحه) ب

سیستم اطالعاتی و مدیریت  و  ها ها و جاده کنترل راه یریتمد ،عملیات واکنش اضطراريمدیریت  ،لجستیکی

  ارتباطی 

  : لذا پیشنهاد می گردد

  کمیته هاي بین منطقه اي از سازمان ها و ارگان هاي مختلف جهت انطباق مدیریت شرایط اضطراري

 .رددهاي مناطق همجوار و تعیین برنامه ها و تشریح مسئولیت ها تشکیل گبزرگراه با برنامه ریزي

 ها و مسیرها، آموزش عمومی افراد، استفاده از  ریزي براي تخلیه انبوه، شامل شناسایی صحیح راه برنامه

 .انجام گیرد آالت مناسب خودروها و ماشین

 میزان و حجم بار و مسافر، نوع مسیر، نوع وسایل نقلیه (بندي جابجایی بار و مسافر  ریزي و اولویت برنامه

 .مورد توجه قرار گیرد) تمورد نیاز، زمان حرک

 صورت  )قبل از وقوع بحران(بینی مشکالت ناشی از وقوع بحران در مسیرهاي دسترسی مختلف  پیش

 .پذیرد
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 هاي مختلف اعم از وسایل حمل و نقل و تجهیزات مورد نیاز جهت انجام واکنش  بینی نیازمندي پیش

 .در نظر گرفته شود شرایط بحران اضطراري در

 ها، معیار  ها، معیار شکست ساختمان ا، مسیرها و معابر و پارامترهایی چون معیار شکست پله شناسایی راه

 .انجام گیرد شکست جریان ترافیک جهت انجام بهتر خدمات اضطراري

 چون  هاي اطالعاتی و ارتباطی سیستم GPS ،GIS ،NSDI و سایر ابزارهاي مربوط به تبادل و ایجاد ،

ها، ذخایر اطالعات،  بینی نیازمندي مل و نقل که در راستاي اهدافی چون پیشهاي مکانی در سیستم ح داده

تخصیص منابع حمل و نقلی، کنترل حرکات خودرو، شناسایی مسیرها، انتخاب مسیر، ارزیابی عملکرد و 

 .ردیابی خودرو و محموله باشد
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