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 چکیده
تخلیه در شبکه حمل ونقل در مورد سوانح طبیعی به ویژه در این مقاله ، طراحی و تجزیه و تحلیل مسیرهای 

. گرددیم. و روشی برای برنامه ریزی مسیر تخلیه اضطراری در شرایط سانحه پیشنهاد شودیمزلزله بررسی 

برای   Networkو استفاده ازاکستنشن اس اییجاین روش با استفاده از مدل برنامه نویسی در نرم افزار آرک 

که در آن با توجه به زمان و مسافت عبور  نمایدیمامن عمل  یهامکانستقل از منطقه سانحه به تعریف مسیر م

در شبکه معابر خیابانی برای تخلیه وسایل نقلیه و یا افراد از منطقه سانحه دیده تجزیه وتحلیل صورت 

را داشته باشند و به سرعت  مسیر ها برای عبور وسایل نقلیه امداد و نجات باید جریان مستمر ترافیک .گیردیم

در این راستا، در این مقاله منطقه ثامن مشهد جهت بررسی در رابطه  بخشیدن به عملیات نجات کمک نمایند.

با بهترین مسیر های تخلیه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهدکه مسیر های اصلی موجود در 

بودن و دسترسی آسان آنها به سایر مناطق، از بهترین اولویت جهت این منطقه و اطراف آن با توجه به عریض 

بنابراین الزم است  .باشندیمامداد رسانی و تخلیه اضطراری به لحاظ سرعت و زمان امداد رسانی برخوردار 

اصالحاتی در شبکه معابر این منطقه به لحاظ دسترسی و پهنای مسیرها صورت گیرد، وتا تکمیل این فرایند از 

 .استفاده گردد باشندیمسیرهای اصلی که بهترین گزینه جهت امداد رسانی سریع م
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 . مقدمه1

عواملی چون گرم شدن جهانی، تخریب محیطی و افزایش شهر نشینی ،تعداد زیادی از مردم را در 

در هر سال رشد  055به  05. در سه دهه گذشته، نرخ سوانح ازدهدمی معرض تهدید سوانح طبیعی قرار

 ,Kovacs& Spens سال آینده پنج بار بیشتر افزایش یابد) 05که در  رودمیکرده است و هنوز نیز انتظار 

 050مرگ و زیان بالغ بر  008655میلیون نفر از سوانح آسیب دیدند، که باعث  052، 0505در سال  (.2009

. این سوانح طبیعی نیازمند بسیج فوری و اقدام مسئوالن برای تامین مواد و (Sapir,2011)ن دالر شدبیلیو

طراحی حمل ". تمرکز عملیات امدادسوانح باشندمیتجهیزات الزم و خدمات خواسته شده توسط قربانیان 

حه و تخلیه و انتقال افراد اولیه ،غذا، تجهیزات، و نجات کارکنان از نقاط پیرامون منطقه سان هایکمکونقل 

. (Apte,2009 .)باشدمی "آسیب دیده توسط سانحه به مراکز بهداشت و پناهگاه های امن و سریع

که مدیریت و تصمیم گیری پیش از  دهدمیدرکشورهایی همچون ایران، تجربیات مخاطرات طبیعی نشان 

 اندشدها تخلیه جوامعی که دچار سانحه وقوع زلزله و پس از آن ، بسیار حائز اهمیت است. در این راست

اجباری ، پیشنهاد شده یا داوطلبانه باشد،  تواندمییکی از مشکل ترین عملیات پاسخ باشد. تخلیه  تواندمی

که در کنار آن ممکن است در مقیاس، اهداف جابه جایی )افراد در مقابل اموال(، و با سطح کنترل توسط 

زمان کافی  تواندمیه نوع سانحه ، پیش آگاهی از سوانح با شروع ناگهانی مسئوالن متفاوت باشد. بسته ب

 ( Kovacs& Spens,2007)برای تخلیه پیش از رویداد باقی گذارد

تخلیه بهینه را برای جمعیت مناطق تحت ریسک و عدم اطمینان تعریف  هایسیاستیک برنامه تخلیه ، 

ز طوفان کاترینا در ایاالت متحده امریکا یاد گرفته شد، نیاز درسی که به خاطر ناکامی تخلیه بعد ا .کندمی

، اگرچه طراحی زمان واقعی یا ارزیابی دوباره از این برنامه ها ممکن است باشدمیبرای برنامه ریزی تخلیه 

برای شبیه سازی تخلیه افراد  هاییروشو  هاتکنیک. (Apte,2009 )از ضربات سانحه مورد نیاز باشد بعد

اتفاق افتد،  تواندمینزدیک به منطقه آسیب دیده با هدف اصلی شناسایی مشکالتی که در لحظه تخلیه ساکن 

ازدحام و تصادفات وسایل نقلیه باشد که سبب افزایش زمان  توانندمیاین مشکالت  به اجرا درآمده است.

 بهی تعریف مسیرهای تخلیه متداول و ابتکاری برا هایروش. با این وجود، شودمی تخلیه و تعداد مجروحان

نه  هاییتکنیک. چنین باشندمیکلی مبتنی بر مجاورت جغرافیایی و برای کوتاه ترین زمان مسافرت  طور

و نه اینکه مسیر  کنندنمیکه ظرفیت مسیرها، تقاضای شدید برای حمل ونقل در طی تخلیه را ایفا  گویندمی

 .Campos& Bandeira201).)باشندمیهای باریک در معرض تصادفات بالقوه 

بنابراین، این مقاله یک روش برای تعریف مسیرمناسب جهت تخلیه اضطراری از منطقه سانحه به هر 

نقطه مقصد)پناهگاه( برای تخصیص جریان وسائط نقلیه در برنامه ریزی تخلیه ، با توجه به زمان مسافرت 

 .کندمیوتحلیل ارائه  وکوتاه ترین مسیر را به عنوان پارامترهایی برای تجزیه



 

 

 

 ادبیات موضوع  -2

 حادثه، یک تشخیص از پس. است متوالی مرحله چند از متشکل پیچیده فرایند یک برنامه ریزی تخلیه

مناطق  این برای تخلیه دستور سپس و کنندمیخاص را ارزیابی  مناطق برای بالقوه تهدید گیرندگان، تصمیم

 و نوع سانحه .کنندمیصادر  وجود نداشته باشد( محل در پناهگاهی هیچ و توجه باشد قابل خطر اگر را)

. (Apte,2009 )تعیین خواهند کرد موقتی بودن تخلیه را یا طوالنی ، امداد هایمحل به جزیی یا کلی تخلیه

از خطر  هاآنکه باید برای تخلیه تصمیم بگیرند و به درک  کندمیتخلیه با جمعیتی ارتباط برقرار  هشدار

. گردندمیمنتقل  امن شده تعیین مناطق به نقل و حمل شبکه یک طریق از جمعیت آن از ستگی دارد . پسب

 وضعیت زیر ساخت تعیین خواهد نمود که چه حالتی از حمل ونقل استفاده شود اما تخلیه نیز به ناوگان

گی دارد. در نهایت تخلیه و به شرایط اطراف تخلیه شوندگان نیز بست هاآننقلیه، ظرفیت  وسایل از موجود

باشد تا آنرا با خیال  هاآنو  باید این تخلیه مورد قبول  رسندمیشوندگان به مناطق خارج از منطقه خطر 

 یا ها هفته تا ساعت چند از است ممکن تخلیه زمان (.Stepanov& Smith,2009راحت به انجام برسانند)

در سالهای اخیر مطالعاتی در زمینه تخلیه و آسیب  سانحه دارد. ابعاد به بستگی تغییر کند که این نیز ماه حتی

( در تحقیق خود به ارزیابی 0900پذیری شبکه حمل ونقل صورت پذیرفته است. سالکی ملکی و همکاران)

و به این نتیجه  اندپرداختهفضایی کارایی شبکه ارتباطی دورن شهری برای امداد رسانی بعد از وقوع زلزله 

که باید تراکم ساختمانی و جمعیتی در معابر کم عرض کاهش یابد و از افزایش درجه محصوریت  اندرسیده

و  سالکی ملکی مرتفع در مسیر های آسیب پذیر جلوگیری به عمل آید) هایساختمانو ساختن 

( در مطالعه خود بر روی کارایی شبکه حمل ونقل، مدل لجستیک 0900. احمدی وهمکاران)(0900همکاران،

نقل را  و حمل وسایل مسیریابی همچنین و امدادی کاالهای محلی توزیع مراکز نیابی مکا داد رسانی را برایام

 عملکرد و ونقل حمل سیستم تقاضای( 0509)لمبرت وهمکاران(. 0900)احمدی وهمکاران،اندگرفتهبکار 

 مرحله دو روش یک از و دانکرده تحلیل و زیهجت حادثه سناریوی سه در اضطراری مدیریت برای را سیستم

 بکار شده مشاهده رفتار به توجه با گیردمی صورت منطقه تخلیه برای که سفرهایی تعداد تخمین برای ای

 نشان جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با ، منطقه معابر شبکه برای را سفرها این همچنین اندبرده

 براینیز  یک روش هاآن اندداده نشان واشنگتن در طراریاض ونقل حمل شبکه بخش 855 بر روی و .اندداده

 اولین در .اندداده نشان مختلف سناریوهای در اضطراری مدیریت برای ونقل حمل سیستم تقاضای تحلیل

 ترافیک برای را تخمینی چنین دوم مرحله و اندزده تخمین شبکه از استفاده با را شوندگان تخلیه تعداد مرحله

مکان  –( مسئله مسیر یابی 0500رادریجز و همکارانش ) .(Lambert & et al,2013 .)انددهکرذکر  شبکه

یابی را با رویکردی چند هدفه به منظور طراحی برنامه های تخلیه شهری برای شهر کویمبرا در پرتغال بکار 



 

 

ای تخلیه، زمان تخلیه اهدافی شامل ریسک مرتبط با مسیر ها و مکانهای سرپناه، طول مسیر ه هاآن. اندبرده

موردی در نظر  طور بهاز سرپناه به سوی مراکز درمانی درمواقع اضطراری را برای شهر کویمبرا در پرتغال 

مکان یابی برای دسترسی اثربخش به  -و با استفاده از اهداف به مدلسازی چند هدفه مسیریابی اندگرفته

که  اندگرفتهخود دو مسیر )اولیه و پشتیبان ( را در نظر در بررسی  هاآن. اندپرداختهمسیر های اضطراری 

 هاآن. دهدمیکه مسیر اولیه مسدود گشته و کارایی خود را از دست  باشدمیمسیر پشتیبان برای زمانی 

، و نقشه های رنگی کد هاجدول، هاگرافراهکارهایی را برای مسیر یابی بهینه ارائه داده و با استفاده از 

 )اندیافتهو در نهایت به مسیر های مورد نظر دست  اندنمودهرا با هم مقایسه  هاآن GISدر محیط بندی شده 

Countinho-Rodrigues& Alcada-Almeida,2012.) وسایل مسیریابی مدل یک (0550همکاران) و زدامار 

 و است شده فادهابتکاری است روش یک از مدل این حل برای .اندکرده ارائه بحران درمواقع نقل و حمل

 ) است شده اثبات ترکیه ایزمیت 0005 سال یزلزله از آمده دست به داده های با مدل کارایی

zdamar,2004که این است تخلیه عملیات در عمده مشکل که کنندمی پیشنهاد( 0558) همکاران و (. هان 

 در ترافیک ناگهانی افزایش باکه  باشندمی و ظرفیت محدودی تعداد به اغلب تخلیه خروجی منطقه راههای

 اسمیت و استپانوف. (Campos& Bandeira,2012)نیستند بزرگ ،کافی مقیاس در اضطراری تخلیه طول

 نقل و حمل برای شدید تقاضای تواندنمی کلی طور به نقل و حمل شبکه ظرفیت که کنندمی بیان (0550)

 نقل و حمل های شبکه محله ای، مقیاس در چکهای کو تخلیه در حتی و را تامین نماید، تخلیه طول در

 موثرتر مدیریت منظور به .آسیب دیده باشند منطقه یک از جمعیت سریع پاکسازی مانعی برای  تواندمی

 حاالتی برای محل تخلیه در های برنامه داشتن از است ممکن گیرندگان تصمیم ،ایاضطراری شرایط چنین

برنامه  مجدد ارزیابی یا و واقعی زمان در طراحی چند هر بهره مند شوند، افتدمی اتفاق زیاد احتمال به که

 بر روی شده انجام مطالعات بنابراین، نیاز باشد. مورد سوانح دادن رخ از پس است ممکن تخلیه های

 از استفاده رساندن حداکثر برای به تخلیه فرآیند عملیاتی های جنبه و ریزی برنامه بهبود برای روشهایی

آرک در نرم افزار  Network analystاز  مقاله این زمینه، این در .اندکردهموجود تمرکز  نقل و حمل هشبک

استفاده  محل در تخلیه های برنامه مناسب از نظر زمان و مسافت برای مسیرهای تعریف برای 0اس ایجی

طی یک تخلیه اضطراری  هدف این مطالعه مدلسازی مسیریابی حرکت وسایل نقلیه)امدادی،عمومی( .کندمی

به منظور یافتن بهترین مسیر به لحاظ طول مسیر و زمان پیمودن آن در مناطق آسیب دیده درشبکه خیابان و 

این مطالعه شرایطی را در نظر گرفته است که در آن همه رانندگان نزدیک ترین مسیر را  .باشدمیسواره رو 

د کرد ودیدگاه رفتاری انتخاب منحصر به فرد مسیر تخلیه صرف نظر از سطح تراکم و ازدحام انتخاب خواهن

. در کل، نتایج این مطالعه بدترین شرایط یک تخلیه اضطراری، که اغلب شودنمیدر این مطالعه شبیه سازی 
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. منطقه ثامن مشهد به عنوان منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. این دهدمیرا ارائه  رسدمیبه واقعیت 

. براورد جمعیت گرددمیمنطقه به لحاظ وسعت محسوب  ترینکوچکهمین منطقه مشهد و منطقه سیزد

نفر بوده است که با توجه به اینکه حرم مطهر امام رضا)ع( در این منطقه قرار  90600در این منطقه  05سال

ز سبب که همین دلیل نی باشدمیدارد همواره حجم جمعیت مسافر در ایام مختلف در این منطقه بسیار 

که چهار خیابان اصلی و عریض در  باشدمیهکتار  992انتخاب این منطقه گردیده است. مساحت این منطقه 

 محدوده این منطقه سبب اتصال راه های این منطقه به خارج از آن گردیده است.

 

 . روش شناسی تحقیق3

 ممکن هاتونل و هاپل نها، خیابا مانند نقل و حمل آسیب پذیر هایزیرساخت برخی زلزله، وقوع از پس

 مسیرها از برخی شدن بسته احتمال ما نقل، و حمل یشبکه خرابی تأثیرات یمطالعه شوند. برای خراب است

نقشه معابر  .ایمگرفته نظر در جغرافیایی اطالعات نظام یوسیله به شده جمع آوری ه های داد از استفاده با را

تجزیه  اده های سازمان فناوری اطالعات شهرداری مشهد بدست آمد و برایمنطقه ثامن مشهد با استفاده از د

قرار در این مطالعه مورد استفاده  0905گرفت. نقشه های هوایی و اطالعات سالوتحلیل مورد استفاده قرار 

شبکه  0فیچرکالس هاآنبا استفاده از  به صورت ریز واقعی جمع آوری شده است. و هاآنگرفت زیرا 

 (. پردازدمیی منطقه ثامن به روز گردید )این مقاله به بررسی وضع موجود این منطقه خیابان

ثامن( نام گذاری گردید، و با استفاده از توپولوژی و قوانین  هایخیابانشبکه خیابانی ) فیچرکالس

طالح مربوطه در آن خطاهای احتمالی مانند عدم پیوستگی خطوط شبکه خیابانی و... رفع گردید و به اص

 ایجیآرک در 0شبکه پاک سازی شد. در گام بعدی عرض تمامی مسیر ها با استفاده از ابزار اندازه گیری

( تا در مراحل بعدی به عنوان یک محدودیت برای عبور در نظر 0اندازه گیری شدند)تصویر شمارهاس 

ز الین های خیابانی میدانی برای تعیین حدمجاز سرعت و جهت مجا هایبررسیگرفته شوند. پس از آن 

منطقه طبقه بندی گردیده)سه طبقه بندی کلی  هایخیابان هاآنبرای عبور ومرور انجام گردید. و بر اساس 

 هایخیابانجمع کننده و پخش کننده،  هایخیابانبرای مسیر در این منطقه وجود دارد: شریانهای اصلی،

براساس آیین نامه  هامیدان( و حداکثر سرعت مجاز برای عبور خودروها در کوچه ها و 0فرعی درجه 

کیلومتر در ساعت تعیین گردید. همچنین 05اصلی  هایخیابانکیلومتر در ساعت و 05راهنمایی و رانندگی 

برای عبور در نظر گرفته یک طرفه و یا دو طرفه بودن مسیر ها نیز در فیلدی جداگانه به عنوان محدودیتی 

 شد.

                                                           
1 Feature Class 
2 Measure 



 

 

در منطقه ثامن هم  هاتقاطعسه فرضیه در مراحل اولیه این مطالعه ساخته شد. اولی، فرض شد که همه 

)به ویژه در گرددمی. دوما، به دلیل اینکه این منطقه جزء مناطق با بافت فرسوده محسوب باشندمیسطح 

 نحه در اطراف حرم روی داده است و نیاز است تامحدوده اطراف حرم امام رضا)ع( (، فرض شد که سا

با  هایخیابان. سوم اینکه، امداد رسانی صورت گیرد باشدمیآن منطقه که دارای حجم باالی جمعیت  برای 

وبه همین جهت بسیاری از  متر برای عبور وسایل نقلیه امدادی در نظر گرفته شد. 0عرض بیشتر از 

نامناسب و کم، جهت محاسبه در تجزیه وتحلیل  ه به علت عرض عبوریموجود در این منطق هایخیابان

 حذف گردیدند.

دو مزیت موجود در استفاده از این مدل ساده در مقایسه با بکار بردن مدلهای ریاضیاتی یا آماری 

رهای پیچیده وجود دارد. اوال، مدل ساده یک وسیله آسانی را برای محاسبه زمان مورد نیاز برای عبور از مسی

به راحتی برای مناطق شهری با انواع طبقه  تواندمی. دوما، مدل کندمیشبکه خیابانی در شرایط تخلیه فراهم 

 مختلف عبوری وسایل نقلیه بدون تغییر پارامترها به کاربرده شود. هایسرعتو  هاخیابانبندی 

 

 

 برای تعیین عرض معابر Measure.استفاده از ابزار 0تصویر شماره 
 

 

زی مسیریابی وسایل نقلیه اس در شبیه سا ایجیدر آرک  Network Analystابزار های اکستنشن 

، شبکه کنندمیکار  0امدادی استفاده شدند. به دلیل اینکه ابزارهای شبکه تنها برای فرمت ژئودیتابیس

تبدیل  به ژئودیتابیس فیچرکالس تبدیل شدند.در ماهیت، "منطقه ثامن هایخیابان"اصلی وفرعی، هایخیابان

ایی توزیع شده را برای عبورو مرور وسایل نقلیه ایجاد به ژئودیتابیس، یک مدل شبکه فض 0از شیپ فایل

 کرد.

                                                           
1 Geo Database 
2 Shape File 



 

 

طی شده و مراحل اصالحات  0ثامن در نرم افزار آرک کاتالوگ هایخیابانتمامی مراحل ساخت شبکه ای از 

ثامن، سه فیلد جدید به  هایخیابان. پس از ساخت شبکه گرفتصورت  0یابی در آرک مپو مسیر

( CFCC2طبقه بندی نوع خیابان)به نام  هاایناضافه گردید،  "ثامن هایخیابان" خیابانی الیه شبکه هایبخش

(. برای اینکه بتوانیم زمان عبور از مسیر 0تصویر شماره)باشندمی minutes) (، و زمان  (speed)، سرعت

( minutesو speedها شبکه را محاسبه نماییم الزم بود که در ابتدا داده های مورد استفاده )در دو فیلد 

استفاده نموده و  9همسان گردند تا از خطا در دورن شبکه جلوگیری به عمل آید. سپس از محاسبه گر فیلد

 فرمول زیر را درآن وارد کردیم:

 زمان پیمودن مسیر = طول مسیر/ حداکثر سرعت وسیله نقلیه

 

  جدول اطالعات و فیلد های منطقه ثامن.) منبع: نگارندگان(. 0تصویر شماره 

 
 

 

و سرعت نیز بر حسب  دباشمیبا توجه به اینکه واحد طول مسیر در داده های موجود بر حسب متر 

الزم صورت گیرد تا در نهایت زمان بدست آمده بر حسب واحد  هایتبدیل بودکیلومتر بر ساعت الزم 

پس از ایجاد فیلد های مورد نظر و محاسبات داده ها در آرک مپ ، توسط ابزار  )کیلومتر بر دقیقه باشد.

network Analyst  توجه به منطقه ای که آسیب خواهد دید و دستور انتخاب نقاط مبدا و مقصد را با

نیازمند تخلیه خواهد شد و سد های احتمالی که در مسیر بوجود خواهد آمد وارد نمودیم و کوتاه ترین 

در نظر گرفته بودیم بدست آوردیم. همچین  هاآنمسیر را با توجه به زمان و طول مسیر وداده هایی که برای 

پیش بینی نمود که این خود بر افزایش کارایی استفاده از این ابزار خواهد موانعی را در طی مسیر  توانمی

 افزود.

                                                           
1 Arc Catalog 
2 Arc Map 
3 Field Calculator 



 

 

به عنوان محل آسیب دیده در نظر گرفته سیر الزم بود که در ابتدا محلی در واقع برای یافتن بهینه ترین م

ین صورت نرم شود که در آن نیاز باشد تا خودروهای امداد به محل وارد شده و از آن خارج گردند که در ا

که ما وارد  هاییدادهبا توجه به  -)یکطرفه یا دوطرفه بودن( ،روگذر یا زیرگذر را  هامحدودیتافزار 

بهترین مسیر را به لحاظ زمان و طول مسیر به ما  هاآنمعین خواهد کرد و با در نظر گرفتن  -ایمنموده

که  باشدمیحرم امام رضا)ع(  منتهی بهسیر های محل روی دادن حادثه در م با توجه به فرضیه ماخواهد داد. 

د داشت. و مقصد نیز به ناز مسیر های موجود مشکالتی را خواه هاآنبه علت جمعیت مسافر و عدم اطالع 

 .باشدمی هابیمارستانخارج از محدوده و به سمت 

به سمت منطقه به عنوان مثال اگر خودرو های امداد بخواهند از مراکز آتش نشانی در این صورت 

سانحه دیده احتمالی حرکت نماید بدون در نظر گرفتن ترافیک موجود در مسیر و ممنوع شدن حرکت 

 (.9بهترین مسیر را در شرایط احتمالی انتخاب نمود)تصویر شماره توانمیخودرو های شخصی در منطقه 

 

نگارندگان. منبع: .حرکت از ایستگاه های آتش نشانی به سمت منطقه آسیب دیده فرضی9تصویر شماره  

 
 

 

ساختمانی  هایبلوکری احتمالی مسیر را با در نظر گرفتن آسیب پذی ترینکوتاهاگر بخواهیم  همچنین

)شامل الیه های (،0)نقشه شماره ساختمانی هایبلوکدر نظر بگیریم الزم است تا با روی هم اندازی الیه 

(، طبقه بندی جمعیت در 0(، عمر ابنیه)نقشه شماره0)نقشه شماره هاساختماناسکلت بندی رستری 

   ( (0آماری منطقه)نقشه شماره هایبلوکجمعیت در  ( و طبقه بندی9آماری منطقه)نقشه شماره  هایبلوک

و سپس با وارد کردن دستور دی مناطق آسیب پذیر را مشخص نمود و شبکه راه ها در منطقه تا حدو

Barrier  به راه انتخاب شده در مسیر مسدود شده، مسیری دیگر را براساس زمان و مسافت بهینه تعیین

 نمود.



 

 

 هاقطاع، نسبت به سایر هاآنجه به نقشه ها و داده های موجود و همپوشانی را با تو 0حال اگر قطاع   

این احتمال را داد که با وقوع زلزله این قطاع تحت تاثیر قرار گرفته و نیازمند  توانمیآسیب پذیر بدانیم 

 اگر محل باشدمی( مشخص 0تخلیه سریع وامدادرسانی فوری باشد. همانطور که در تصویر زیر)تصویر

آسیب دیده مشخص باشد ویا بیشترین احتمال آسیب پذیری در آن با توجه به پارامتر های مختلف مشخص 

مشخص شده است مخازن سوخت در مسیر تعیین شده توسط  0شده باشد)همانطور که در تصویرشماره 

مانع  توانمی( سبب بسته شدن مسیر شود  هاآننرم افزار وجود دارد، و با این احتمال که آسیب پذیری در 

 (. 0مسیر دیگر را برای دسترسی به منطقه تعیین نمود)تصویر  solveرا در مسیر ایجاد نمود و با دستور 
 

 منطقهبلوک های .اسکلت بندی 0نقشه شماره

 ثامن

.مصالح بکارفته در بلوک های منطقه 9نقشه شماره

 ثامن

. طبقه بندی جمعیت در بلوک های منطقه 0نقشه شماره

 ثامن

 های منطقه بلوک.عمر ابنیه 0نقشه شماره

ثامن

 
 

 



 

 

 
 

اسکان امن  هایمحلبا توجه به این نکته که تخلیه باید به محل امن یا درمانی صورت گیرد پس باید 

نیز برای این گونه مواقع از آمادگی  هابیمارستانشند و نیز توسط مدیریت بحران از قبل تدارک دیده شده با

الزم برای اقدام برخوردار باشند. با فرض اینکه نیاز آسیب دیدگان به بیمارستان و مراکز درمانی باشد پس 

مسیری مناسب نیز باید برای خروج در نظر گرفته شود همانگونه که درتصویر زیر نشان داده شده 

پیش فرض در نظر گرفته شده است که در شکل زمان پیمودن  صورت بهبیمارستان ( دو محل 8است)تصویر

برخورد گردد  هاآنهر کدام نیز مشخص شده که با توجه به آن و سایر شرایط که به طور اقتضایی باید با 

 مسیر و مکان بهینه را تشخیص داد. توانمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه هایری منطقه با توجه به همپوشانی الی. الیه آسیب پذ0ارهنقشه شم  



 

 

 

. مسیر جدید پس از ایجاد مانع0تصویر شماره  
 

 

 . نتیجه گیری5

 آسیب مناطق در اضطراری های برنامه از مهم و عمده ای بخشو امدادرسانی فوری  خلیهت ریزی برنامه

 در آن اصلی نقش به توجه با باید امدادرسانی فوریو  تخلیه ریزی برنامه اهمیت .باشدمیبالیا  به پذیر

 مقصدهای یا ا وه مسیر تخلیه شوندگان را به تواندمی برنامه این گردد. تاکید اضطراری امداد هایعملیات

هدایت  اضطراری کمک نماید( شرایط موثرتر مدیریت به تواندمی که طبیعی، بالیای از قبل )حتی ثابت

 از یک هر به( مبدا) فاجعه منطقه از مناسب مسیرهای تعریف برای روش یک مقاله این زمینه، این در نماید.

  به توجه با ،وامداد رسانی تخلیه ریزی رنامهب در نقلیه وسیله جریان تخصیص برای( پناهگاه) مقصد نقاط

بر این اساس و با . دهدمیتحلیل را ارائه  و تجزیه برای پارامترهایی عنوان به مسافت طی شده و زمان سفر

و  استفاده از اطالعات و نقشه های موجود چند مسیر حیاتی و اصلی برای شروع و پیشبرد عملیات تخلیه

دارای عرض مناسب جهت این مسیر ها  .طراری  برای منطقه شناسایی گردید.در مواقع اضامداد رسانی 

 هاآناطراف  هایبلوککلی آسیب پذیری در  طور بهو  باشندمیعبور و مرور کلیه وسایل نقلیه امدادی 

 هاآنامداد رسانی را از طریق  توانمیو با کنترل ترافیک انسانی  (0)نقشه شمارهباشدمیپایین و یا بسیار کم 

اصلی منطقه محسوب  هایخیابانجزء . این مسیر ها و در زمان بسیاری کمی به انجام رسانید بهینه ساخت

عبارتند از : خیابان . این مسیرها  برقرار سازند توانندمیو راه ارتباطی مناسبی را با بیرون از منطقه  گردندمی

آیت اهلل شیرازی، بلوار وحدت، بلوار امیرالمومنین  طبرسی،خیابان نواب صفوی، خیابان امام رضا)ع(، خیابان

و شارستان رضوی. همچنین با توجه به اینکه دو مسیر پرتردد خیابان طبرسی و خیابان امام رضا)ع( دارای 

حتی با وجود حجم ترافیک باال در این مسیر ها، سرعت عبور  باشندمیخطوط ویژه برای عبور و مرور 



 

 

برای انتقال افراد و آسیب دیدگان به نزدیک ترین مکان امداد رسانی کاهش خواهد و زمان  یابدمیافزایش 

 یافت.

آسیب دو شاخص عرض معبر و توسعه به بهبود این معابر مخصوصا در زمینه  هایطرحباید در  بنابراین

نطقه متر در م 8بدین صورت که معابر با عرض کمتر از  توجه نمود؛این معابر در اطراف پذیری ابنیه 

تعریض گردند و سایر معابر نیز بسته به حجم سفر موجود و پیش بینی شده و عملکرد شبکه ای آن به 

به ویژه در  هاخیابانبهسازی و بازسازی بدنه الزم است تا همچنین  عرض مناسب خود نزدیک گردند.

وز بحران زلزله از مسیر در صورت بر ،تا زمان اصالح شبکهاصلی در اولویت قرار گیرد؛  هایخیاباناطراف 

از نیروی  در بن بست ها و کوچه های باریک؛ داد رسانی در سطح منطقه استفاده گرددهای اصلی برای ام

که امید است در نهایت  .شودامداد استفاده  هایماشینموزش دیده انسانی برای انتقال مجروحین به سمت آ

اطالعات  ندآن بتوان هایمحدودیتو  هاظرفیتو  با مطالعات بیشتر وشناخت بهتر منطقهدیگر محققان 

انتخاب تا الویت ها را با گزینه های بهتر و مفید تری  دهندبه نرم افزار انتقال و  هگرداوری نمودتری را مفید

 .نماید
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