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 چکیده
اهمیت روز افزون و در عین حال نوظهور بودن موضوع پدافند غیر عامل و پراکندگی و کمبود اطالعات دراین زمینه از یک 

ها و بخصوص پل ها که در زمان بروز جنگ، جزو اولین نقاط مورد توجه دشمن برای انهدام به حیاتی جاده سو و اهمیت

منظور قطع ارتباط شهرها است از سوی دیگر، موجب گردیده تا ضرورت ارائه الگو و روشی جامع برای کاهش آسیب پذیری 

قطع ارتباط راه ها  درشرایط بحران موجب  .مشهود باشد ها و پل ها در شرایط وقوع بحران و موارد پدافندی کامالراه

گردد. لذا ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آسیب پذیری راه ها و پل های احداث تشدید بحران در شرایط پدافندی می
نماید، یپذیر مبرداری در صورت بروز چنین شرایطی را امکانشده قدیمی در این شرایط، ضمن آن که تداوم قابلیت بهره

تواند نوآوری و ابداعی باشد که بخشی از نیازهای ضروری جامعه مهندسی را در بخش حمل و نقل و پدافند غیرعامل و می

الزم گردد. در این تحقیق به این  مدیریت بحران مرتفع نموده و منجر به ایجاد وحدت رویه و تدوین بسته های مقرراتی
ی مقابله با عوارض ناشی از تهدیدات حوزه پدافند غیرعامل ارائه گردیده است. عوارض مقوله نگریسته شده و روش هایی برا

استحصال شده و بر این اساس  1ها و محورهای مواصالتی از روش رمکپمذکور بر پایه نتایج حاصل از تحلیل ریسک پل

ای است. این تحقیق کاربردی بوده و ابخانهها، پرسش نامه و مطالعات کتاند. روش گردآوری دادهراهکارهای مقابله ارایه شده

 با روش توصیفی بررسی شده است. 
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 مقدمه-1
احساس  یدر کشور به طور جد 2عاملریو توام با برنامه ریزی به ابعاد گسترده پدافند غ یاست که لزوم توجه علم یربازید

 ،یکاهش آسیب پذیر ،یبازدارندگ شیکه موجب افزا است غیرمسلحانه ای یهامجموعه اقدامپدافند غیرعامل  شود.یم
 شودیدشمن م یو اقدامات نظام دهایبحران در مقابل تهد تیریمد لیو تسه یمل یداریپا ارتقاء ،یضرور یهاتیتداوم فعال

های حیاتی هر کشور کامالً شناخته ه حمل و نقل، به عنوان یکی از زیرساختامروزه اهمیت و نقش بسیار مهم شبک .[3-1]

شده است. عالوه بر این، نقش راه ها در هنگام بروز حوادث مخرب طبیعی هم چون زلزله موجب گردیده تا به عنوان یکی 

این رو، ساخت ابنیه فنی ایمن از عناصر اصلی شریان های حیاتی کشور در بحث مدیریت بحران، مورد توجه قرار گیرند. از 
[. بنابراین مساله اصلی تحقیق ارائه راهکارهای مناسب، 4باشد ]در برابر این دست بحران ها از اهمیت باالیی برخوردار می

باالترین میزان حفاظت در زیرساخت های حمل و نقل است که ماحصل آن کاهش آسیب پذیری زیرساخت، افزایش ایمنی 

رسد که نظر میباشد. از بررسی منابع دراختیار، چنین بهتسهیل مدیریت بحران و افزایش بازدارندگی میو پایداری طرح، 
های آن ها در مواجهه با تاکنون روش جامع و مدونی برای مقابله با نقاط ضعف  و کاهش میزان آسیب پذیری راه ها و پل
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واردی از این قبیل، تهیه و ارائه نشده است. از این دیدگاه شرایط بحرانی و خطراتی هم چون تهاجم نظامی و انفجار و م

های کشور، غالبا بدون در نظر گرفتن تمهیدات الزم برای شرایط اضطرار و بحران و غالبا به منظور است که راه ها و پل
صورت وقوع شوند و به همین جهت در استفاده در شرایط عادی، یا به صورت موردی و سلیقه ای، طراحی و اجراء می

[. این تحقیق سعی 5گردند ]رسانی مناسب نبوده و چه بسا موجب تشدید بحران میالذکر، قادر به خدماتبحران های فوق

های آن بااستفاده از نتایج روش رمکپ، راهکارهایی دارد پس از تعیین شاخص های آسیب پذیری محورهای مواصالتی و پل

-ها و سیاستگیریدر بُعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیمارائه نماید. متناسب با تهدیدات استحصال شده را 

-. به منظور ملموس شدن مباحث مطروحه به ویژه درخصوص کمیشودها استفاده میریزیها و هم چنین برنامهگذاری

بررسی میدانی قرارگرفته  لردگان مورد –ایذه  -محور اهواز 4و 3های قوسی کارون سازی شاخص های آسیب پذیری، پل 

 ها نیز بیان گردیده است.اند و شاخص های کمی آن
 

 تاریخچه تحقیق-2
تحقیقات مربوط به آسیب پذیری شبکه حمل و نقل غالبا در شرایط زلزله و در مناطق شهری مورد توجه قرار گرفته است.  

های منطقه شش تهران را در برابر ب پذیری راه( به کمک روش سلسله مراتبی پالن آسی1331نژاد نوری )ترابی و مهدی

ها از منظر پدافند غیرعامل ( به مالحظات ارزیابی ریسک پل1331حمالت هوایی تعیین کردند. غفوری و همکاران )

عصر )عج( تهران را در های ارتباطی در خیابان ولی( آسیب پذیری شبکه1331نژاد و جوانرودی ). مهدوی[6اند]پرداخته

ای میزان و نحوه عملکرد شبکه حمل و ( در مقاله1333) 1و نوجیما . چنگ[7ند ]ر تهدید زلزله مورد ارزیابی قرار دادبراب
ای در کوبه ژاپن پس از وقوع زلزله به مدت دو هفته انجام شده . مطالعه[8نقل را براساس معیار دسترسی محاسبه نمودند ]

دهد، های تحقیق نشان مییافته.  [3ر از رانندگان گردآوری شده است ]نف 3233است. اطالعات براساس مصاحبه با 

ای تالش نمایند تا آمادگی الزم در جهت کاهش خسارات جانی و مدیران شهری در بحث پدافند غیرعامل بایستی به گونه
گودرزی و  .[13د ]یمالی به مقابله سریع و بهبود اوضاع تا سطح وضعیت عادی در سطح شهر در هنگام اضطرار فراهم آ

وپیشنهاداتی  ( در تحقیقی با رویکرد پدافند غیرعامل، منطقه سه اصفهان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده2316همکاران )

  .[11ریزی و طراحی شهری مطابق با اصول پدافند غیرعامل ارائه نمودند ]جهت تطبیق اصول برنامه

 

 استحصال شاخص های آسیب پذیری-3
دای کار، عوامل تاثیر گذار شامل اجزای سیستم حمل و نقل و محورهای اصلی هر یک از اجزاء جهت شناخت و در ابت

 آوری و ارائه شده است.جمع 1غربال اجزای مرتبط با پژوهش، به صورت جدول 
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گردد، درقالب پرسش نامه، طراحی و یهای تاثیر گذار و میزان اهمیت و اثر بخشی آن ها که ذیال به آن ها اشاره ممولفه

 ارائه شده است. این عوامل عبارتند از: 

زمین ، پتانسیل طراحی پدافند غیر عامل، کاربری وضع موجود زمین، وسعت زمین و امکان توسعه آتی، دسترسی به سایر 
سی به راه آهن، قابلیت توسعه های ارتباطی جاده، امکان تامین مسیردسترسی جایگزین، دسترسی به فرودگاه، دسترشریان

ها و گذرگاه های آسیب پذیر ، فاصله از های پشتیبانی، دسترسی به مراکز امدادی، پلدسترسی ها، دسترسی به پایگاه

مراکز مهم، حریم آثار باستانی و میراث فرهنگی، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از خطوط انتقال برق، فاصله از خطوط 
ت و گاز، فاصله از محل مواد شیمیایی خطرناک، فاصله از صنایع خطر ساز، حریم مستحدثات زیرزمینی، اصلی انتقال نف

 فاصله از مسیر داالن های هوایی، طبقات اجتماعی خانوارهای مناطق پیرامونی، هنجارهای فرهنگی مردم منطقه، مذهب،

روژه، اثرگذاری تهدید از نظر ضرر اقتصادی، حساس بودن  ها، نسبت سود به هزینه پباورها و اعتقادات مردم منطقه، قومیت

بینی حفاظتی و محور از بعد سیاسی، حساس بودن موقعیت محور از بعد نظامی، شاخص شدت خسارت، شاخص پیش
 تمهیدات دفاعی. 

ید، به شرح در نتیجه تحلیل و تجزیه پرسش نامه ها، شاخص های اصلی برای ارزیابی ارزش دارایی و احتمال وقوع تهد 

شاخص های  -3شاخص های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی  -2شاخص های فضایی کالبدی  -1گردند: ذیل استحصال می
شاخص های زیست محیطی. پس از مشخص شدن  -5شاخص های جغرافیایی، محیطی و طبیعی  -4امنیتی و دفاعی 

تریس ریسک اثرات موثر هر تهدید برروی محور ها ) شاخص های آسیب پذیری(، با استفاده از ماتهدیدات و آسیب

 تعیین گردید. 2های مربوطه به شرح جدول مواصالتی و پل

 
 

 

 : اجزای سیستم حمل و نقل و محورهای اصلی هر یک از اجزاء1جدول 
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 مراکز هالل احمر 
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 تعیین میزان ریسک )ارزیابی میزان آسیب پذیری(-4
در مرحله بعد با تشکیل ماتریس نتایج حاصل از بررسی های فوق، میزان تمایل و اشتیاق دشمن برای حمله به محور    

ه خطر و ریسک برای محور از نظر این که چه میزان احتمال حمله دشمن وجود هدف مشخص می شود. به عبارتی، درج
دارد و تا چه حد در خطر حمله است، مشخص می شود و به این ترتیب ارزیابی میزان آسیب پذیری یک محور مواصالتی 

 گیرد.  های آن، صورت میشامل جاده و پل

 مدیریت ریسک -5
خص شد محور مورد مطالعه، برای دشمن ارزش ریسک و هزینه را دارد و در معرض پس از آنکه در مراحل فوق الذکر مش

خطر است و میزان احتمال وقوع حمله و درجه ریسک آن مشخص شد، می بایست اقدام الزم جهت مدیریت این ریسک 

به روش رمکپ  درجهت کاهش میزان آسیب پذیری و درجه ریسک را به عمل آورد. در این تحقیق، از نتایج تحلیل ریسک
که به همین منظور بومی سازی شده و به آن چارچوب اجرایی منطبق با شرایط محورهای مواصالتی داده شده است، 

استفاده گردیده که در طی آن دارایی های بارزش مشخص می شود و نقاط بحرانی تشخیص داده شده و به ترتیب اهمیت، 

های پیامد و اولویت به مدیریت شده و در نهایت با استفاده از ماتریس دسته بندی می شوند و عوامل آسیب رسان تعیین

ترتیب عبارتند از: ه های متفاوتی تشکیل شده است که باز بخش)گام هفدهم رمکپ(، مدیریت ریسک ریسک می رسد. 
به ریسک و نهایتا  گوییو برنامه پاسخ راهبردتدوین برنامه مدیریت ریسک، شناسایی ریسک، ارزیابی کمی و کیفی ریسک، 

ترتیب عبارتند از: تدوین برنامه ه های متفاوتی تشکیل شده است که بمدیریت ریسک از بخش. هاکنترل و پایش ریسک

گویی به ریسک و نهایتا کنترل و و برنامه پاسخ راهبردمدیریت ریسک، شناسایی ریسک، ارزیابی کمی و کیفی ریسک، 
 نمایش داده شده است. 1یاد شده در شکل . ارتباط فرآیندهای هاپایش ریسک

 : تهدیدات و آسیب های احصاء شده از ماتریس ریسک2جدول

 اثرات و پیامدهای تهدید تهدیدات

شکست سدهای هم جوار طرح به دلیل خطرات 
 طبیعی، خرابکاری یا تهدیدات سخت

 توقف  -هاها و تونلتخریب پل -افزایی خطراتهم -دست سدیینتخریب پا

 عملکرد زیرساخت

 های سطحی انفجاریخرابکاری
 افزایی خطراتهم -اخالل در عملکرد زیرساخت 

 هاها و تونلها مانند پلتخریب سطحی دارایی 

 ایجاد مشکالت ناشی از تخریب سطحی و تشدید آن تا مرز توقف کامل محور 

 های گسترده انفجارییخرابکار

 افزایی خطراتهم -اخالل در عملکرد زیرساخت 

 هاها و تونلها مانند پلتخریب سطحی یا کامل دارایی 
 ها و تشدید آن تا مرز توقف کامل محورایجاد مشکالت ناشی از تخریب دارایی 

 تهدیدات طبیعی ناشی از سیل و زلزله
 اتافزایی خطرهم -اخالل در عملکرد زیرساخت 

 هاها و تونلها مانند پلتخریب سطحی یا کامل دارایی 
 ها و تشدید آن تا مرز توقف کامل محورایجاد مشکالت ناشی از تخریب دارایی 

 تهدیدات سخت

 افزایی خطراتهم -اخالل در عملکرد زیرساخت 
 هاها و تونلنند پل ها ماتخریب سطحی یا کامل دارایی 

 ها و تشدید آن تا مرز توقف کامل محوردارایی ایجاد مشکالت ناشی از تخریب 

 تلفات زیرساختی و انسانی باال 
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: مراحل مدیریت ریسک1شکل   

اجتناب از  -3  2انتقال ریسک -2  1کاهش میزان ریسک-1: گویی به ریسک معموال از چهار حالت خارج نیستپاسخ راهبرد

  3ریسک

 شد.با، کاهش میزان ریسک میگویی به ریسکپاسخکه در این پروژه مبنای   4پذیرش ریسک -4 

 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از رمکپ -6
پذیری ابنیه فنی )پل و تونل( در اثر های تاثیرگذار بر آسیبروش کار در این بخش بر مبنای شناخت و ارزیابی شاخص

یری پذبندی ابنیه فنی با توجه به دو عامل اهمیت و میزان آسیبها و تهدیدات استوار است. به این منظور ابتدا دستهبحران
بندی، ارزیابی مناسبی در صورت گرفته و در ادامه امتیاز کلی تعیین گردیده است. بر اساس نتایج این بخش و اولویت

ها به ها و تونلگیرد. پلسازی در اختیار قرار میریزی جهت انجام پروژه ایمنخصوص ایمنی شبکه حمل و نقل و برنامه

پذیری باال هستند و در صورت آسیب، بروز مل و نقل دارای پتانسیل آسیبافزاری شبکه حترین جزء سختعنوان حساس

 ها پس از وقوع تهدیدات امری محتمل است.اختالل در روند امدادرسانی و کنترل بحران و تداوم فعالیت

 تعریف ایمن سازی -6-1

هایی که باعث به مجموعه روش باشد. در متون علمیپذیری  به هنگام تهدیدات میسازی، روشی برای کاهش آسیبایمن
شود. از آنجا سازی اطالق میگردند، مقاومهای مختلف میبهبود عملکرد یک سازه و یا یک عضو از سازه در مقابل بارگذاری

-متر مواقع در ادبیات فنی از لغت مقاوباشد، در بیشترین بار وارد بر یک سازه در اکثر مواقع بار ناشی از زلزله میکه عمده

شود. در اینجا به منظور تأکید بر این مطلب که هدف افزایش توان سازی برای بیان بهبود سازه در برابر زلزله استفاده می

سازی استفاده گردیده است. سازی به جای مقاومباشد، از لغت ایمنسازه و اعضاء آن جهت تحمل بارهای ناشی از انفجار می
ای از اعضاء خاص ابنیه فنی، از خرابی غیرقابل ه با اعمال تمهیدات کم هزینه به پارهسازی اغلب این است کهدف از ایمن

شود، گذاری و انفجار میدهی خارج شدن آن در شرایط بحرانی پس از وقوع حمله، بمبقبول آن که موجب از خدمت

نسبتاً زیادی قابل قبول است ولی سعی  ای پل تا حدسازی، خرابی سازهها در عملیات ایمنجلوگیری گردد. در ارتباط با پل
توجه جلوگیری شود. بنابراین تعیین خرابی قابل قبول برای یک پل  شود از شکست و واژگونی پل در اثر یک انفجار قابلمی

 گیرد:با توجه به عوامل زیر صورت می

 ای عمومی پلساختار سازه 

 وع تهدیداهمیت پل و میزان کاربری مورد انتظار از آن پس از وق 

                                                 
1  Risk Reduction 

2  Risk Transfer 

3  Risk Avoidance   

4  Risk Acceptance 
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 دیده پلهای آسیبسهولت یا عدم سهولت تعمیر سریع قسمت 

 های مرتبط که طی وقوع تهدید ممکن است از پل متأثر شوند.ارتباط پل با سایر سازه 

-سازی پل پس از تعیین خرابی قابل قبول با محاسبه وقوع چنین خرابی در طول پل صورت میتصمیم نهایی برای ایمن

ها، ممکن است عوامل غیر مهندسی بسیاری سازی پلگیری در مورد ایمنچیدگی و اهمیت باالی تصمیمگیرد. به خاطر پی

پذیری پل در در این زمینه دخالت داشته باشند و اغلب قضاوت مهندسی باالیی در این زمینه نیاز است. در ارزیابی آسیب

ها بندی پلبندی و رتبهباشد، هدف اصلی، طبقهها میی پلسازترین مرحله در پروژه ایمنبرابر تهدیدات که نخستین و مهم
های سنگین و طی چند با صرف هزینه 1های تخریب که توسط اداره راه و ترابری کالیفرنیابراساس بررسی مکانیزم باشد.می

مده تقسیم شده و سپس ها به چهار گروه ع، پل2های فدرال آمریکانامه بزرگراهسال به انجام رسیده است و بر اساس آیین

های گروه دو و در برخی موارد برای گروه یک ها برای پلسازی پلگردند. ایمنبندی میها رتبهدر صورت نیاز در این گروه
های پل -4های مشکوک  پل -3های ناسالم  پل -2پذیر  های آسیبپل -1گردد. این چهار گروه عبارتند از: انجام می

 ایمن. 

 پذیرییابی آسیبارز  -6-2
های میزان رخ زیرساخت مورد نظر با نقشهرود مقایسه نقشه نیمپذیری به کار میترین شیوه که برای ارزیابی آسیبساده  

ها و خطر در منطقه مورد نظر است، تا به این ترتیب مناطقی که مستعد خطر هستند و با محل زندگی افراد، سازه

دارند مشخص شوند.  این مناطق باید به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند تا انواع پوشانی تأسیسات زیربنایی هم
های مختلفی برای ارزیابی خرابی هایی که ممکن است طی یک حادثه ناگهانی روی دهد تخمین زده شود. روشخرابی

بندی های زیر طبقهتوان در گروهیها را مایجاد شده در سازه بر اثر نیروی خارجی موجودند. به طور کلی همه این روش

 کرد:
 شناسیهای گونهها به ردهبندی سازهبندی: دستههای طبقهروش 

 دهی: نسبت دادن مقادیر عددی )امتیاز( به هر یک از اجزای مهم سازههای بازرسی و امتیازروش 

 های تحلیلی: تعیین مقاومت مورد انتظار سازه در برابر نیروی واردهروش 

 های سازه یا اجزای آن ای آزمایشگاهی: انجام آزمایش به منظور تعیین ویژگیهروش 

 شود.پذیری نیز اطالق میبه مجموعه دو روش اول و دوم، تحلیل تجربی آسیب 

  

 پذیری( میزان آسیب -تجزیه و تحلیل شاخص ها )میزان اهمیت -6-3
پذیری در نظر فی هستند، جهت برآورد میزان آسیبدر این بررسی دو سری شاخص کلی که هر کدام شامل عوامل مختل

 3پذیری است که به صورت کلی در جدول گرفته شده است. اولین شاخص، میزان اهمیت و دومین شاخص، میزان آسیب
ها از نظر اهمیت، تعریف یک سری شاخص، جهت بررسی شرایط پل و اند. به منظور تعیین جایگاه پلنشان داده شده

تری باشد، هدف رسد. هرچه پلی دارای اهمیت بیشمهم بودن پل در جریان تهدیدات ضروری به نظر می تخمین میزان

تری را متوجه تر و بحران بزرگکردن آن پل خسارت بیشکند تا با نابودتری برای دشمن بوده و دشمن تالش میمهم

 منطقه و کشور سازد.
 

 

 

                                                 
1 Caltrans 

2 Federal Highway Administration (FHWA) 
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: میزان  اهمیت و آسیب پذیری3جدول  

مرتبط با میزان اهمیت عوامل پذیریپارامترهای مرتبط با میزان آسیب   

 ای پلوضعیت سازه رسانی پل از نظر ترافیک عادیخدمت
 رسان مجاور پلهای آسیبسازه رسانی پل در شرایط اضطرار و بحرانخدمت

 مجاورت با مراکز حساس ای ابنیه از نگاه دشمنارزش اقتصادی و سرمایه
 در شبکه حمل و نقل هاارتباط پل

 اهمیت ابنیه
 )ماتریس کارور(

 گیریسهولت هدف اهمیت هدف

 های حیاتیقرار گیری پل بر روی شریان
 پذیریآسیب قابلیت مرمت

 قابلیت شناسائی هدف تأثیرگذاری

 رسانی پل از نظر ترافیک عادی و غیرعادیخدمت -6-3-1

ن، بروز هرج و مرج، ناامنی و تداخل ترافیکی، بسیار محتمل است و پتانسیل در برهه زمانی پس از وقوع تهدید و بحرا   
 هایوقوع بحران

ها به نحوی که امکان عبور و پلرسانی خدمتنظمی و رسانی سریع، کنترل بییابد. در این هنگام امدادفراگیر افزایش می

م این موضوع که جایگاه و اهمیت نسبی هر پل در یابد. برای فهها فراهم شود، اهمیتی دوچندان میمرور از روی آن
ها در ها و در نتیجه پلپس از وقوع بحران چگونه است، الزم است الگوهای سفر عادی مربوط به تمامی شریانرسانی خدمت

پذیری باالتری است.  در دسترس باشد. بدیهی است هر چه نسبت فوق باالتر باشد پل مورد نظر دارای پتانسیل آسیب

تر در نظر در شرایط اضطرار به صورت بحرانیرسانی خدمتپروژه حاضر به دلیل کمبود اطالعات کمی، به صورت کیفی 

 گرفته شده است.
 

 ای پلارزش اقتصادی و سرمایه-6-3-2
ده ارزش اقتصادی یا قیمت پل پارامتری است که هم از جنبه ایجاد انگیزه حمله برای دشمن و هم از دیدگاه خسارت وار

ها از مصالح و ترکیبات هایی که در ساخت آنهای متفاوت و غیر رایج و یا پلهای دارای سیستمعاملی قابل اعتناء است. پل

تری از که در صورت نابودی خسارت سنگیندشمن قرار دارند، مضافاً این تر در معرض حملهخاص استفاده شده است، بیش
و  "نسبت سود به هزینه"جهت ارزیابی این شاخص در این تحقیق، از تحلیل دو معیار جنبه روانی و مادی وارد خواهد شد. 

 اند. ، استفاده گردیده است که با توجه به توضیحات قبل، در جدول مربوطه امتیازدهی گردیده"ارزش اقتصادی"

 

 ها در شبکه حمل و نقلارتباط پل-6-3-3
های موجود در شبکه حمل و نقل که ممکن ندی، رابطه پل با دیگر پلبیکی از مالحظات بسیار مهم در سیستم رتبه   

تر، پذیری کماست طی یک حمله هوایی گسترده و یا سلسله انفجار آسیب دیده باشند، است. مثال ممکن است پلی با آسیب
-مقابل پلی بسیار آسیبکند و در ای در امدادرسانی پس از بحران را ایفاء میروی مسیری حیاتی قرار گیرد که نقش عمده

پذیر، روی مسیر متروکه و کم اهمیت قرارگیرد. هم چنین وجود مسیرهای جایگزین برای پل پس از خرابی نیز باید مدنظر 

بندی آنها است. به عنوان مثال در شکل ها نیز یکی از شاخص های رتبهقرار گیرد. به عبارت دیگر سری یا موازی بودن پل
به طور سری قرارگرفته است. چنان چه مسیر فوق  Cو  Bهای ذیر است و در یک مسیر مهم با پلپپلی آسیب A، پل 2

پذیری یک نقطه از فقط آسیب Aسازی را دارا باشد، بهسازی پل نیز قابلیت ایمن Aتنها مسیر ارتباطی موجود باشد و پل 

ارزش است، بنابراین الزم است که به تنهایی بی Aپل سازی بخشد و اگر کل مسیر امن نگردد، عمالً ایمنمسیر را بهبود می

سازی در نظر قرارگیرند. پس اولویت تری برخوردار باشند، نیز برای پروژه ایمنبندی پاییناز رتبه Cو  Bهای حتی اگر پل
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رخصوص دو پل تر است. دتر هستند، بیشپایین Aهایی که در مسیرهای دیگر بوده و از پل از اولویت پل Cو  Bهای پل

 Dتر باشد، پل کم هزینه Dبندی باالتری داشته باشد ولی انجام عملیات بهسازی برای پل رتبه E، اگر پل Dو  Eموازی 
 نمایش داده شده است.  2قرار دارد. موارد فوق در شکل  Dباالتر از  Eبندی پل رغم این که رتبهمقدم خواهد بود علی Eبه 

 
سری های موازی و:  پل2شکل  

 های حیاتیقرارگیری پل بر روی شریان -6-3-4
های های حیاتی است. شریانها بر روی شریانها قرارگیری آنیکی دیگر از نکات مهم در مطالعات مربوط به اهمیت پل

های اصلی هستند که در صورت وقوع هرگونه حمله، بحران و یا اختالل وظیفه ها و خیابانراهای از بزرگحیاتی مجموعه

کنند.  نکته ای را در تأمین دسترسی به منظور پشتیبانی نظامی، دفاعی و ادوات و تجهیزات و امدادرسانی ایفاء میعمده

ها به صورت شاخص کدام از آنهای مورد مطالعه، الزم است وضعیت هر مسلم این است که برای مقایسه بین  مجموعه پل
سازی سهل و سریع انجام گیرد. برای این منظور گیری در مورد تخصیص منابع ایمنقابل سنجش بیان گردد تا تصمیم

شاخص های ذکر شده در بخش قبل از حالت کیفی خارج و به صورت شاخص های به ظاهر کمی و قابل سنجش بیان 

متغیر و  133تا  3ای از های مورد مطالعه در نظر گرفته شده است دارای بازهاز پل اند. امتیازی که برای هر یکگردیده
ها در است. این شاخص ها نیز از مطالعات و تحقیقات قبل استحصال شده که امتیاز و اهمیت هریک از آن 4مطابق جدول 

 با استفاده از نتایج پرسش نامه ها، درج شده است. 5جدول 

های مربوط به عامل اهمیت ابنیهی شاخص:  ارزش نسب 4جدول   
 شرح شرایط جزئیات امتیاز امتیاز

21 

 بحرانی 21
در زمان رسانی خدمت

 ترافیک عادی
 عادی 15

 مطلوب 6

25 

 بحرانی 25
شرایط  رسانی در خدمت

 اضطرار و بحران
 عادی 23

 مطلوب 14

24 

 میزان سود به هزینه و  اثرگذاری تهدید باال 24

 میزان سود به هزینه و  اثرگذاری تهدید کم 23 ارزش اقتصادی

 میزان سود به هزینه و  اثرگذاری تهدید بسیار کم 15

14 
 ندارد 14

 پذیریقابلیت جایگزین
 دارد 7

16 
 قرارگیری برروی دارد 16

 ندارد 8 های حیاتیشریان

 مجموع  133
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 بوط به عامل اهمیت پلهای مر:  ارزش نسبی شاخص 5جدول 
 شرح امتیاز

 در زمان ترافیک عادیرسانی خدمت 6

 در زمان ترافیک غیرعادی در شرایط اضطرار و بحرانرسانی خدمت 23

 ایارزش اقتصادی و سرمایه 23

 پذیریقابلیت جایگزین 7

 های حیاتیقرارگیری برروی شریان 16

63 

 هاارزش نسبی شاخص-6-3-5

 هاای پلهای مربوط به عامل وضعیت سازهنسبی شاخصالف( ارزش 

باشد. در شرایط پذیری میبندی، اهمیت اثرگذار بود و در مرحله دوم، عامل اصلی آسیبدر مرحله اول از پروژه اولویت

یوهای گردد. سنارخارج شده و دچار خسارت میرسانی خدمتتری باشد، زودتر از پذیری بیشتهدید، پلی که دارای آسیب
ای، موج انفجار در برابر ابعاد سازه بسیار بزرگ انفجار بستگی به ابعاد انفجار و اهمیت پل دارد. مثال برای یک انفجار هسته

تواند تمام سازه را تحت تاثیر قرار دهد. برای حمالت هوایی، تروریستی یا برخورد اتومبیل حاوی مواد منفجره، بوده و می

پذیری انفجاری شامل در نزدیکی محل انفجار مهم خواهد بود. به هرکدام از عوامل اصلی آسیبهای سازه رفتار مولفه

اختصاص داده شده است و هر کدام دارای چند عامل فرعی هستند.  53ای پل و میزان تهدید، امتیاز نسبی وضعیت سازه
د. اگر چه عملکرد پل در برابر بارهای گردای تعیین میپذیری پل با توجه به عوامل سازهدر این بخش شاخص آسیب

باشد، اما در انفجارهای گذشته دیده شده است که هشت گروه )پنج گروه عمده انفجاری تحت تأثیر اندرکش تمام اعضاء می

تری دارند. این هشت گروه به همراه اهمیت نسبی پذیری بیشو سه گروه فرعی( اعضای پل در برابر این نوع بارها آسیب
 باشند.می 6به شرح جدول  هاآن

 های مربوط به عامل میزان تهدیدب( ارزش نسبی شاخص
ای از چند عامل مخرب است که در صورت پذیری میزان تهدید است. میزان تهدید مجموعهدومین عامل اثرگذار بر آسیب

تر باشد، در برابر تهدید یه فنی بیشباید. بنابراین چنان چه میزان تهدید ابنپذیری افزایش میها، پتانسیل آسیبوجود آن

 پذیرتر است. آسیب

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 ای پله:  وضعیت ساز6جدول

جزئیات  وضعیت شرح
ازامتی امتیاز  جزئیات وضعیت شرح 

 امتیاز امتیاز

 عرشه
 4 مطلوب

 شالوده 12
 1 مطلوب

مخطرپذیری ک 3  2 خطرپذیری کم 8 
 3 بحرانی 12 بحرانی

اوهگاهتکیه هاکوله 8 4 مطلوب  مخطرپذیری ک 4 2 مطلوب   4 خطرپذیری کم 8 

 پایه
 3 مطلوب

ها و مجاری لوله 3
 تأسیساتی

 2 مطلوب
مخطرپذیری ک 6  4 خطرپذیری کم 6 

 6 بحرانی 3 بحرانی
درزهای 

 انبساط
 2 مطلوب

ایاعضای غیرسازه 4  
 2 مطلوب

مخطرپذیری ک 4  4 خطرپذیری کم 4 

 53 مجموع
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 رسانی باال در مجاورت پلای با پتانسیل آسیبهای مربوط به وجود سازهج( ارزش نسبی شاخص.
ها است که باعث هایی در مجاورت آنها، وجود سازهسازی پلیکی دیگر از نکات مهم در مطالعات مربوط به اولویت ایمن

گردند. گاهی ممکن است در اثر حمله ها و معابر میه شدن بزرگراهها در اثر وقوع حمله یا انفجار، بسترسانی به پلآسیب

خود را از دست رسانی خدمتپل دچار آسیب خاصی نگردد اما در اثر فروریزی یک ساختمان مجاور یا هر نوع مانع دیگر، پل 
د طبقه و حتی یک تابلو تواند یک ساختمان بلند مرتبه یا چنداده و از مدار شبکه حمل و نقل خارج گردد. این مانع می

-هایی که پتانسیل آسیبتبلیغاتی نصب شده بر روی پل باشد. مطابق با بازدید میدانی صورت گرفته تمامی موانع و سازه

 اند.باشند برداشت گردیدهرسانی به پل را دارا می

 

 های مربوط به مجاورت پل با مراکز حساسد( ارزش نسبی شاخص

های مجاور یک مرکز حساس در جریان حمالت هوایی و انفجار بمب، دچار خسارت و آسیب ه پلکبه طور کلی احتمال این
شوند، زیاد است. به این دلیل که ممکن است دشمن قصد داشته باشد یک مرکز حساس را مورد حمله قرار دهد، اما در اثر 

مرکز حساس آسیب ببیند. موج انفجار و اثر  افرازها قرار گیرد و یا پل در اثر موج انفجار یکخطا پل مورد اصابت جنگ

ای ها با توجه به انواع مختلف مواد منفجره متفاوت است. تعیین این که اثر مخرب انفجار در چه فاصلهمخرب آن بر روی پل

 شود، خود طرح تحقیقاتی گسترده و طوالنی است.از پل مستهلک شده و باعث خسارت نمی
 

 ط به اهمیت پلهای مربوه( ارزش نسبی شاخص
ها، اهمیت پل است که هرچه  باالتر باشد میزان تهدید آن پل افزایش پیدا چهارمین عامل اثرگذار بر میزان تهدید پل   

باشد. اهمیت پل های نمونه مورد بررسی )پل کند. امتیاز این بخش به صورت یک دهم از مجموع نمره اهمیت پل میمی

اند. نیازسنجی امتیاز بندی شده  7اساس ماتریس کارور استخراج گردید، به شرح جدول  (  که بر 4و 3های قوسی کارون 
توان نتیجه گرفت نشان داده شده است. می 8ساخته و درجا در جدول های پیشهای مختلف درگیر در اجرای پلشاخصه

-توانند در تداوم خدماترند که میساخته و یدکی از مزایای زیادی در شرایط اضطراری و بحران برخورداکه قطعات پیش

 رسانی زیرساخت حمل و نقل کمک نمایند. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

های عامل میزان تهدید پل: ارزش نسبی شاخص7.جدول   

 امتیاز جزئیات امتیاز شرایط شرح

رسان های آسیبسازه
 مجاور پل

پذیری زیاد پلآسیب  12 

پذیری متوسط پلآسیب 12  8 

پذیری اندک پلآسیب  4 

اورت با مراکز حساسمج  
 12 در مجاورت مرکز حساس

12 
 6 خارج از مجاورت مرکز حساس

 26 26 بر اساس ماتریس کارور اهمیت پل

 53 مجموع
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 ساخته و درجاهای پیشهای مختلف درگیر در اجرای پل: نیازسنجی شاخصه8جدول 

 نوع سازه پیش ساخته درجا

 تجهیز کارگاه ت اولیهامکانا امکانات اولیه 

 ایجاد کارگاه پل سازه نیاز نیست متناسب با بزرگی پل 

 استفاده از روش های نوین پذیرکامال امکان متناسب با تجهیزات و نیروی انسانی موجود

 پیش تنیدگی پذیرامکان پذیر )با هزینه بیش تر( امکان

 قالب بندی نیاز نیست بجز موارد تکمیلی نیاز است

 سرعت اجراء  زیاد تناسب با امکاناتم

 کار مداوم پذیرامکان متناسب با امکانات

 های جوی محدودیت تا حدی اثرگذار تا حد تعطیلی کارگاه 

 زیرسازی و بسترسازی تواند نیاز نباشدمی نیاز دارد

 طراحی  امکان طراحی و ساخت سری امکان طراحی سری

 حمل و نقل  قطعات مصالح اولیه 

 آالت اجراءماشین موردی تجهیزات کامل 

 کیفیت بتن مناسب با آزمایش در آزمایشگاه امکان نامناسب بودن هست

 محل قرضه مصالح نیاز نیست باشدنیاز می

 نیروی انسانی مجرب  سازیدر پیاده در تمام مراحل ساخت

 

 

  نتایج  -7
 تفسیر جداول  -7-1

 ، ارائه گردیده است.3شکل ها در تجزیه و تحلیل نهایی شاخص
 

 
 

 ها:  نمودار تجزیه و تحلیل نهایی شاخص3شکل
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 راهکارهای کاهش آسیب پذیری -7-2
لردگان و پل های قوسی  –ایذه  –جهت نیل به اهداف پدافند غیرعامل، در این تحقیق که بر روی محور نمونه اهواز     

 گردند.ذیل در دو بخش جاده و پل توصیه می صورت گرفته، رعایت موارد و تمهیدات 4و 3کارون 

 

 هاروش های کاهش آسیب پذیری پل -7-2-1

 های موجودآوریهای یدکی و فنها و استفاده از پلآن ذخیره و سازی قطعات فنی الزمآماده  الف(

  پراکندگی و عدم تمرکز اهداف مورد توجه دشمن، استفاده از استعدادهای بالقوه محیطی ب (     

 سازی در برابر انفجار و کاهش اثرات آنها، فن آوری و مصالح نوین جهت مقاوماستفاده از روش  ج(

تر در خصوص آن بحث شده است. ها در برابر انفجار، مبحث جدیدی است که در متون علمی کمسازی پلایمن   

مخرب زلزله است. با این حال موارد زیر به  ای و کاهش اثراتسازی پل مربوط به بهسازی لرزههای مقاومتر روشبیش
 گردد:سازی در برابر بارهای انفجاری ارائه میهای خاص ایمنعنوان روش

 های فوالدی برای افزایش مقاومت برشیو جاکت پلیمری تقویت شده استفاده از الیاف (1

تقویتی است که به وسیله یک  نوعی ماده کامپوزیت متشکل از دو بخش فیبر یا الیاف پلیمری تقویت شده الیاف  (2
 ،میلگرد، ها به شکل ورقمحصوالت پلیمری مورد استفاده در سازه ماتریس رزین از جنس پلیمر احاطه شده است.

شود. نیروهای ناشی از انفجار میها استفاده وجود دارد. از این محصوالت برای ساخت و تقویت سازه و پروفیل شبکه

شوند و به اعضای دورتر فشار ناحیه محدودی که در مقابل انفجار قرار دارد، وارد می به صورت فشارهای شدید به

رونده توان به دو بخش تاثیرات مستقیم انفجار و انهدام پیشگردد. آسیب ناشی از انفجار را میتری اعمال میکم
ن از چسباندن ورق یا نوارهای تواهای حساس در برابر حوادث غیرمنتظره، میتقسیم نمود. به منظور تقویت سازه

های با الیاف (. استفاده از کامپوزیت4بر روی سطوح محافظ استفاده نمود )شکل  پلیمری تقویت شده الیاف

باشد که با داشتن محاسن بسیاری )نقطه ذوب باال و آرامیدی، بهترین پیشنهاد برای مقابله با ضربه و موج انفجار می
 دهند.یی سازه را افزایش میمقاوم در برابر ضربه( کارا

 
 FRP: اثر موج انفجار بر روی سازه تقویت شده و نشده با 4شکل 

 های ضد حریق به منظور کاهش اثرات حرارتی( استفاده از پوشش2

سوزی کامال ایمن در برابر آتش پلیمری تقویت شده این نکته حائز اهمیت است که الزم است سازه تقویت شده با الیاف

های ضد حریق( به نحوی که در شرایط مواجهه با آتش یا حرارت ناشی از آن، آتش نگیرد. البته سیستم )با پوششباشد 
 با آرامید با داشتن نقطه ذوب باال این محدودیت را ندارد. پلیمری تقویت شده الیاف

 هاای و فضاکار برای پایه( استفاده از اشکال آیرودینامیک برای اعضاء بارگیر انفجاری پل مانند مقاطع لوله3

 ( احداث حصارهای ضد انفجار4
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های انفجار نشان داده و وقتی با مقادیر زیادی از مواد منفجره قرار گرفته شده در این حصارها بهترین عملکرد را در آزمایش

از لحاظ بنیانی را  ها مفاهیم متفاوتیمانند. این حصاردیدگی باقی میشوند، نسبتا بدون آسیبنزدیکی خود مواجه می
ای مرکب از دو ورقه فوالدی با هسته بتنی مرکزی کنند تا به اهداف مورد نظر برسند. یک مفهوم از صفحه سازهاستفاده می

متر داخل زمین فرو رفته متکی است. بسته به شکل و رفتار،  3کند. این صفحه به یک زائده فلزی که در حدود استفاده می

متر ضخامت و سانتی 5/2متر تا میلی 6متر ضخامت داشته، که شامل صفحه فوالدی سانتی 63تا  33 ها بینابعاد صفحه

باشد. صفحه فوالدی جلوی موج انفجار را دریافت کرده و آن را روی هسته بتنی پخش متر می 8/4تا  2/1ارتفاع متغیر از 
کند. جرم آن کنند. هسته بتنی دو نقش کلیدی ایفاء میهای برشی های خرد شدن و مکانیزمکند تا تشویق به مکانیزممی

دهد. مقاومت و قابلیت تفکیک انرژی آن هم ای سرعت ایجاد شده در دیوار توسط انفجار را کاهش میبه طور قابل مالحظه

به ها جذب کند. صفحه فوالدی پشت پانل نقش مهمی در مقاومت ضرگاهتواند مقداری انرژی مخصوصا نزدیک تکیهمی
دهد. اینجا، صفحه فلزی برای شکل انفجار دارد. حصار دیگر یک استفاده جدید و موثر از خاک و مصالح فلزی را نشان می

-های مجاور به یکدیگر به کار میشوند. یک مکانیزم مفصلی ساده برای اتصال ورقههایی است که با خاک پر میدادن سلول

رسد. متر می 24ها به اند که ارتفاع بعضی از آنای از اشکال دیوار گسترش یافتهمنهرود. نیاز به فنداسیون وجود ندارد، دا

یکی از بهترین خصایص این دیوارها این است که حتی در یک محیط انفجار عظیم، وقتی دیوار به طور معناداری آسیب 
نند. این خاصیت هم به خاطر اجزاء اصلی کهای مضر زیادی را که اغلب همراه شکستن دیوار هستند، تولید نمیدیده، نخاله

توانندخیلی دور در هوا در اثر نیروی اند و نمی)فلز پوسته و ماسه پرکننده( است که کمی ایرودینامیک شکل داده شده

پرواز کنند. علت دیگر این خاصیت به خاطر ماسه است. ماسه توانایی ضعیف کردن بارهای انفجار حتی برای مواد 1کشش
ای برای انتقال انرژی با حداقل سرعت خود ماسه بوده و به همین خاطر مماسی را داشته و جرم باالی آن وسیلهمنفجره 

 یابد.سطح انرژی جنبشی وارد شده به دیوار توسط موج انفجار کاهش می

پل به منظور کاهش ها و باالبردن ارتفاع و در نتیجه افزایش حجم زیر استفاده از هندسه قوسی و منحنی برای شکل پل (5

 شدت انفجار

کاری و استفاده از فضای سبز جهت افزایش فاصله ها، چمنکارگیری قواعد جانمایی خاص، مانند ایجاد پستی و بلندیو به 

ها جهت کاهش ها به فضاهای حساس نظیر زیر عرشه پل یا بین ستونها و حذف دسترسیمسیر عبور وسایل نقلیه با ستون
 تروریستیاحتمال حمالت 

استفاده از شرایط بالقوه محیطی و هم چنین ایجاد شرایط پوشش مصنوعی، عدم دسترسی آسان به فضاهای حساس،  (6

 ها کاسته و بازدارندگی مناسبی ایجاد نماید.تواند از وقوع خرابکاریایجاد فاصله حائل و استفاده از فضای سبز و درختان می

 ها راحی اولیه پلدر ط  2( استفاده از قیود اضافی7

 اند. ارائه شده 6و  5توان پیشنهاد داد در اشکال دو راهکاری که در این زمینه می

                                                 
1 Drag 

2 Redundancy 
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های پایه پل جهت : استفاده از دیوار در بین ستون5شکل 

 افزایش نامعینی

: اضافه نمودن ستون برای پایه پل جهت   افزایش 6شکل

 نامعینی

 

 ایها در اعضای  سازهها و تو رفتگیزدگیشود مانند بیرونشدید بار انفجار می( حذف اجزاء معماری که باعث ت8

 های یدکیها و استفاده از پلآن ذخیره و سازی قطعات فنی الزمآماده( 3

ساخته و یدکی در باشد. استفاده از قطعات پیشاستمرار فعالیت در شرایط اضطرار و بحران از اهداف پدافند غیرعامل می

ها و ها، سرستونها، پایهها، کولهساخته شامل انواع فنداسیونتواند بسیار راهگشا باشد. قطعات پیشط خاص میشرای
ساخته شامل استفاده های ساخت و نصب قطعات پیششوند. روشهای مختلف ساخته میقطعات عرشه هستند که به شیوه

-ریزی در محل، استفاده از قطعات پیشخته بتنی بدون نیاز به بتنساهای فوالدی، استفاده از قطعات پیشاز انواع پروفیل

باشند. شکل زیر تنیده میساخته پیشساخته بتنی با ضرورت تزریق دوغاب و بتن در محل اتصاالت و قطعات بتنی پیش
ستون به سر  دهد. برای اتصال پی به ستون و هم چنینساخته بتنی را نشان میتصویر شماتیک یک نمونه از پایه پیش

شود. پس از قرار گیری آرماتورها در هر ستون از مجراهای فلزی از پیش جایگذاری شده و آرماتورهای انتظار استفاده می

گر مطالب  ذکر بیان 3تا  7شوند. اشکال های جایگذاری شده با دوغاب پر میمرحله، مجرای در بر گیرنده از طریق لوله

 های متحرک ارائه گردیده است.تصاویری از پل 11و  13شده هستند. در اشکال 
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 ساخته بتنی:  پایه پل متشکل از قطعات پیش 7شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 پایه پل بهساخته : اتصال سرستون پیش9: نحوه اتصال پایه ستون به فونداسیون و سرستون پیش ساخته  شکل 8شکل 
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 : چندنمونه پل متحرک11شکل 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 های متحرکنمونه پل :11شکل 

 

 ها روش های کاهش آسیب پذیری راه -7-2-2

 استفاده از مسیرهای موجود و موازی در شرایط بحران و تهدید -1

 ی و جایگزینبینی مسیرهای انحرافپیش -2

های اسکان در شرایط ها به عنوان فضاهای امن یا محلگیری از فضای تونلها و نیز بهرهراهاستفاده از حاشیه بزرگ -3

 اضطراری

 

 

 

 
 

 

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_250.html
http://www.taknaz.ir/news_cats_250.html
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 نتایج و پیشنهادات   -8
 الف: نتایج

 گردیدند:ترین عوامل موثر بر گزینه برتر تعیین بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، عوامل زیر به عنوان مهم -1

تر جهت کاهش نقاط حساس از منظر ها و ابنیه فنی مناسبتر نسبت به سایر گزینهالف( مشخصات هندسی مناسب  

 پدافند غیرعامل

 تر بودن مسیر و سرعت حرکت باالتر(ها )با توجه به کوتاهتر نسبت به سایر گزینهب( زمان سفر کم  

 ها سبت به سایر گزینهتر نهای اقتصادی و اجتماعی بیشج( جاذبه 

 ها تر نسبت به سایر گزینهد( حوزه نفوذ )شهرها و مراکز مهم اقتصادی( بیش

-پس از تجزیه و تحلیل نهایی و بررسی اهمیت طرح، باید منطقه طرح مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و شاخص -2

با روش ارزیابی ریسک رمکپ  ها،پذیریها، تهدیدات و آسیبهای پدافند غیرعامل طرح متناسب با دارایی

 استخراج گردند. 

در محور اهواز لردگان که در این تحقیق به عنوان نمونه مورد بررسی قرارگرفت، با توجه به  این که راه موجود  -3

)قبلی( به عنوان یک راه غیر آزادراهی به موازات مسیر مورد مطالعه وجود دارد، آزاد راه مورد مطالعه، باعث 

نماید. هم چنین میزان وابستگی مسیر به خت حمل و نقل گردیده و بازدارندگی مناسبی ایجاد میتقویت زیرسا

 باشد. یابد که این امر از نقاط قوت طرح میکاهش می 4دست کارون و پل پایین 3کارون  پل

 ب: پیشنهادات 
 بینی گردد.یشها در شرایط بحران و تهدید پقطعات فنی الزم و یدکی جهت برقراری ارتباط پل -1

های های جایگزین در شرایط خاص اضطراری و بحران و تهدیدات نظامی و پیشرفتبه دلیل وجود فن آوری پل -2
-های متحرک قابل استفاده در شرایط خاص نظامی یا شرایط بسیار خاص در بحرانگرفته در این زمینه، پلصورت

 بینی گردد. العبور پیشهای طبیعی در مناطق صعب

های متحرک توسط استانداری ها و ادارات کل راه و شهرسازی به تعداد مکفی تهیه و در محل امن نزدیک به لاز پ -3

ها، امکان برقراری مجدد تردد در نقاط بحرانی نگهداری گردند تا در صورت بروز بحران و آسیب دیدن محور و پل
 مسیر به سرعت فراهم گردد. 
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