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  119- 130صفحه 

  چكيده 

مخاطرات از دو  نيا ليو تحل ييشناسااست.  ستيز طينامطلوب انسان از مح يعملكرد و بهره بردار جهينت يطيمح مخاطرات

 .ستا ايمطالعه علم جغراف ياصل يها نهياز زم يكي طيرابطه انسان و مح نكهياول،  ا قرار دارند. ييايجغراف ينظر در حوزه بررس

ي انسان آسيب وارد كند، ضروري است. داراي شناسايي هر نوع فعاليت، اقدام و شرايطي كه بتواند به توانايي ودوم اين كه 

اين بزرگراه  اكنون مورد استفاده است.  يك بزرگراه مهم در تهران است كه سه دهه گذشته احداث آن آغاز و بزرگراه خرازي 

از اهداف اصلي اين  هاي ژئومورفولوژي محيط پيرامون ،آن با توجه به ويژگي مخاطرات از جمله مسيرهاي است كه شناسايي 

و همچنين روش پيش بيني آماري  ) و سناريونويسيAHPباشد. اين پژوهش بر اساس مدل تحليل سلسله مراتبي (پژوهش مي

به ترتيب براي پيش بيني خسارات و مكان يابي  ARC GISو  EXCELدر روش هاي مذكور، از نرم افزارهاي . انجام  شده است

ها بهره گرفته شده است و تحليل به دست آمده از ماتريس وزني سب براي ساخت و ساز شبكه راهصحيح براي انتخاب محل منا

ند كه توجه اهاي پيش بيني آماري به نحوي گوياي اين مسئله بودهو همچنين ضرايب رگرسيوني روش AHPها در مدل اليه

ايجاد درصد بااليي  تواند زمينه مي بزرگراه  ارتباطي،رفولوژي در زمان انتخاب و ساخت اين و ژئومو نداشتن به عوامل محيطي

مشخص شد با توجه به در اين پژوهش ميزان ريسك و خطر سنجيده و از احتمال رخداد مخاطرات محيطي را فراهم آورد. 

تلفات جاني آن از پارامترهاي تاثير گذار، بخش شرقي در پهنه اي پر خطر قرار دارد و از لحاظ آمار انساني به دست آمده ميزان 

  هاي آتي است.نفر در سال رسيده كه نمايانگر افزايش نرخ مخاطرات در دوره 509به  19

  

  ريسك بزرگراه ،مسير بزرگراه خرازي ،ژئومورفولوژي ،مديريت خطر ،ريسك :كليدي هايواژه 

  مقدمه-1
نياز به گسترش شهرها و ارتباط داشتن مداوم با يكديگر  

يكي از عوامل مهم افزايش سازه هاي جاده اي است. بطوري 

 هاي ارتباطي كه ساليانه چندين طرح براي ايجاد راه

 روز  ترين مسافت و كمترين هزينه و مدت ساختبا كوتاه

هاي انساني نظير اساسا سازه به روز در حال افزايش است.

ها را از حالت طبيعي ها قادر خواهند بود محيطساخت جاده

هاي ها و شبكهجاده .)1395مومني و ابطحي.( خارج كنند

 هاي مهم چشم انداز و مظاهر تخريب ارتباطي بخش

  دارند اند و آثار محيطي مستقيم بر كيفيت محيط انساني

با افزايش دسترسي به طور غير مستقيم موجب نابودي  و

 ياز زندگ يجزئ يارتباط يرهايمس .شوندچشم اندازها مي

دچار بحران شده است  راًياست كه اخ يجوامع انسان ديجد

از  ياست كه بخش امر هم رخ داد حوادث در جاده نيعلت ا

زله و و زل ليمانند س يعيطب يهادهيآن مربوط به وقوع پد

 يهاتيمربوط به نواقص فعال گريد ياست و بخش رهيغ

به  يارتباط يرهايدهد كه مسيها نشان منكته نيا يانسان

 يطيناظر بر مخاطرات مح كپارچهيو با نگرش  يدرست

در عبور و مرور كه  تيبه جز امن ،نيبنابرا .اند انتخاب نشده

 يمهندس يالزم است تا مسائل فن .در راه حاكم باشد ديبا

 يضرور نيهمچن رديمدنظر قرار گ قيبه طور دق كيتراف

و مخاطرات  ييايعوامل جغراف ريها در برابر تاثاست كه راه

شوند تا بستر مناسب و  منيا شتريمخرب هم هرچه ب يطيمح
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، (فرج زاده ديها به وجود آدر احداث شبكه راه يمطمئن

 ).1384، شايان و باقدم

تواند در  كه مخاطرات طبيعي مياي  ترين مسئله مهم- 

هاي يك كشور ايجاد كند، تلفات جاني است كه ميزان  محور

اين تلفات و شدت جراحات و خسارات مالي، با توجه به 

پيشينه مطالعاتي  .)1390(برنا. باشدوسعت حوادث بيشتر مي

محققان در موضوع مذكور ارزيابي تاثير عوامل اكولوژيكي 

مقايسه تصادفات به هنگام ريزش  بر جاده توسط فرمن يا

 و همكاران وومارد .باشدباران توسط الرسون و برارد مي

هاي سوئيس با توجه به )، به بررسي شبكه راه2013(

پرداختند. آنها با  2016تا  2012مخاطرات متعدد آن در بازه 

ها، بودن اطالعات مرتبط با شبكه راهتوجه به محدود

بندي كردند. آنها بيش از هگروه طبق 6مخاطرات آن را در 

مورد مخاطره با توجه به توزيع زماني و فضايي را مورد  170

ها و مطالعه قرار داده و دريافتند كه افزايش زيرساخت

ترافيك و نبود بودجه كافي براي تعمير و نگهداري عامل 

 .)2013، (وومارد و همكاران اصلي افزايش ريسك است

تواند به مردم كه زيربنايي نامناسب مي)، شب2017( كارلسون

اي به ويژه آسيب بزند. اگر مخاطرات حمل و نقل جاده

توسط عامل طبيعي رخ دهد، كنترل آن دشوار است.هدف 

اين تحقيق بررسي حساسيت مخاطرات با روش ارزيابي چند 

شان و . )2017، كارلسون و همكاران( باشدمعياره فضايي مي

رزيابي مخاطرات ثانويه كوهستان پايه )، ا2014( همكاران

  هاي آن ها و پيشگيري از آسيبشناخت تخريب بزرگراه

هاي مهندسي در گيريباشد. شان به اهميت عامل اندازهمي

 6ارزيابي مخاطرات اشاره كرده و تحقيق خود را بر پايه 

درصد  70عامل انجام داده است و نتايج نشان داد كه بيش از 

شان و ( ها استثانويه به دليل فعاليت گسلاز مخاطرات 

)، از روش تحليل 1396( فني و قشمي .)2014،همكاران

سلسله مراتبي به بررسي پارامترهاي كمي و كيفي براي 

رسيدن به بهترين سناريو براي شناخت مخاطرات چهارگانه و 

طبقه بندي ميزان حساسيت آنها پرداختند و نتايج نشان داد از 

گانه تهران كدام مناطق حساسيت باالتري  22طق ميان منا

  )، 1395شايان و دهستاني (. )1396، فني و قشمي( دارند

تجربي خاص ژئومورفولوژي، پس از  - با روش استقرايي

هاي شهر تهران و هاي مهندسي در تثبيت دامنهبررسي روش

ها مورد بررسي و كارايي آنها هاي ميداني روشپس از بازديد

ها براي بهبود شناسي زيرساختزمان در زيباييدر طي 

(شايان و  كارايي مورد استفاده قرار گرفته است

هدف از اين پژوهش شناسايي عوامل  ).1395،دهستاني

باشد كه محور مورد مطالعه را در  اي مي رسان طبيعي آسيب

يابي  اند، همچنين تهيه نقشه مكان خود محصور كرده

باشد. اين كار به دليل  ي ميتر براي محور خراز مناسب

(از شرق به غرب) و داشتن تنوع  بودن مسير بزرگراهطوالني

هيدرولوژي،فرآيندها و واحدهاي  زمين شناسي، توپوگرافي،

ژئومورفولوژي و تنوع فاكتورهاي نامبرده كه باعث ايجاد 

انواع مخاطرات از جمله مخاطرات شبكه آبراهه در مقياس 

 رد اين تحقيق درصدد پاسخگويي  ،لذا شود. مختلف مي

  :به سواالت زير هستيم

اند و كداميك ترين مخاطرات بزرگراه خرازي كداممحتمل- 1

 اهميت بيشتري دارد؟

 راه حل كاهش ريسك و خطر براي مخاطرات- 2

  محتمل اين منطقه كدامند؟ ژئومورفولوژي

  
  

  پيشينه تحقيق-2
كيلومتر معبر است و  296اي متشكل از شهر تهران شبكه    

(اميري  شونددرصد از اين شبكه را شامل مي 14بزرگراه ها 

 يبزرگراه ،يخراز ـديبزرگـراه شه )1394، و همكاران

  اتصال  كه با دهمتيبزرگراه شه يغرب امتداد بخش در

پهنه  يبرا يديجد يمبدأ ورودبزرگراه خرازي به وردآورد،  

 گريد  عبارت به .شمار خواهد آمد شهـر تهـران به يغرب

 يبا محورها ريمس نيا قيطر از يخراز ديبزرگراه شه

-آزادراه تهران م،يحك ديچون بزرگراه شه يمهم يبزرگراه

شده  كرج، جاده مخصوص كرج و بزرگراه فتح مرتبط

كيلومتري  7است.بخش نهايي اين پروژه شامل يك مسير 

 حدفاصل بلوار پژوهش تا انتهاي محدوده شهرداري منطقه

هاي غيرهمسطح نظير باشد كه در اين مسير نيز تقاطع مي 22

برداري  گاز، ورديج و خيابان اردستاني آماده بهره2بزرگراه 

است. بزرگراه خرازي عالوه بر تكميل رينگ خارجي 

بزرگراهي در محدوده غربي شهر تهران، دسترسي آسان 

و معابر اصلي اين  22هاي مسكوني محدوده منطقه  شهرك

سازد. اين بزرگراه  ه به شبكه بزرگراهي را فراهم ميمنطق

كرج و - كيلومتر طول از آزاد راه تهران 12مسير موازي با 

عالوه بر اينكه معبر مطمئني براي خروج از تهران محسوب 

 .شود مي



1401، پاييز 112، سال بيستم، دوره سوم، شماره فصلنامه علمي جاده  

 

121 

 

  وضعيت و موقعيت ژئومورفولوژي منطقه مورد مطالعه .1شكل                                       

  

    
  مقايسه اي آمار ساليانه تصادفات در بزرگراه خرازي –نمودار ستوني  .2شكل

  روش تحقيق-3
كاربردي - اين پژوهش به ديدگاه روش تحقيق، بنيادي  

بيني و هاي پيشبراي تحليلاست.همچنين از روش  آماري 
رگرسيون استفاده شده است از سازمان راهداري و حمل و 
نقل كشور و اداره راهنمايي و رانندگي شهر تهران جمع 

  اي مانند هاي پايهآوري شده است. در آخر نيز از نقشه
، شناسي، نقشه رقومي ارتفاع، زمينهاي توپوگرافينقشه

... در جهت تهيه نقشه مكان  ، كاربري اراضي وخطوط گسل
  يابي به كار گرفته شده است. 

 

  هاروش تجزيه و تحليل داده-4
هاي موجود در اين پژوهش به تحليل اطالعات و داده   

انجام  اكسلو   GISوسيله نرم افزارهاي تحليلي همچون
يابي دقيق گرفته است. روش تحليل سلسله مراتبي براي مكان

مطالعه استفاده شده است. از ديگر و صحيح مسير مورد 
توان به سناريو نويسي اشاره هاي تحليل اطالعات ميروش

، شرايط و محيطي فرضي را براي كرد كه بر اساس اطالعات
كند و در نهايت نتيجه را براي آينده پيش تحقيق فراهم مي

كه بيشتر آن با اطالعات واقعي اما در شرايط  .كندبيني مي
هاي سري ، دادهاكسلا استفاده از نرم افزار فرضي است. ب

بيني را زماني با استفاده از توابع رگرسيون خطي و پيش
  نگري را براي بيني و آيندهتحليل كرده و امكان پيش

هاي آتي در اختيار ما قرار داده است كه به واسطه آن سال
  .توان احتمال ريسك خطر را كاهش دادمي
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)حد فاصل نهج البالغه  تا انتهاي محور( تصادفات محور خرازي 

خسارتي جرحي فوتي مجموع
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  AAAAHPHPHPHPاستفاده از مدل -1- 4
در اين پژوهش با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي    

AHP  و نمايش ماتريس ريسك بزرگراه شهيد خرازي به
. تحليل سلسله رسي مخاطرات آن پرداخته شده استبر

روشي است كه امكان تصميم گيري معيارهاي  AHPمراتبي 
كند پياده سازي اين روش كيفي، كمي و تركيبي را فراهم مي

 ).1395، قدسي پور( تسه فاز اسشامل 

  ساختن سلسله مراتب .1
  انجام مقايسات زوجي .2
 اهمحاسبه وزن .3

  آمار ساليانه و روزانه تصادفات -2- 4
اين آمار مربوط به دوره ي هفت ساله بر گرفته از سازمان     

باشد كه آمار روزانه راهنمايي و رانندگي شهر تهران مي
)2توسط نگارنده محاسبه شده است. (شكل

  AHPAHPAHPAHPيابي محاسبه شده با روش هاي مكانماتريس وزني اليه .1جدول 

    جريان آبي  كاربري صنعتي  رودخانه  زمين شناسي  كاربري مسكوني  گسل  زمين باير

  جريان آبي  1  0,333  0,5  2  0,333  2  0,333

  كاربري صنعتي  3  1  2  3  0,333  2  0,333

  رودخانه  2  0,5  1  3  0,25  0,5  0,25

  زمين شناسي  0,5  0,333  0,333  1  0,25  0,5  0,25

  كاربري مسكوني  3  3  4  4  1  4  3

  گسل  0,5  0,5  2  2  0,25  1  0,333

  زمين باير  3  3  4  4  0,333  3  1

  ها)هاي طبقه بندي شده  (نتيجه محاسبه ماتريس اليهاليه  CR CR CR CR .2جدول 

  هانام اليه  هاوزن

  هاي آبيجريان  8,1196

  كاربري صنعتي  13,7656

  رودخانه  8,4179

  زمين شناسي  4,5493

  كاربري مسكوني  33,6429

  گسل  8,1123

  زمين باير  23,3925
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 AHP اي در ماتريس هاي مقايسهاليه يابيخروجي نهايي مكان .3لشك

  GISGISGISGIS ها در نرم افزاردهي اليهبندي و وزنطبقه

موجود در  AHPبخش ارزش گذاري عناصر توسط ابزار  

به شكل خودكار محاسبه شده و در نهايت  GISنرم افزار 

ماتريس وزن طبقه بندي شده هر اليه را براي ما به نمايش 

ها سنجيده و گذارد كه هر اليه نسبت به خود و ساير اليهمي

ماتريس دهند كه را به خود اختصاص مي 9تا  1ارزشي بين 

  همچنين . )1(جدولباشد ترجيحي آن به شكل زير مي

نشان داده شده است  2هاي مرتبط با هر اليه در جدول وزن

   0,0687) براي آن معادل CR )Criteria weightsكه 

   ) و قابل قبول است.0,1باشد كه كمتر از استاندارد (مي

و  Spatial Analystها نيز توسط ابزار بندي اليهطبقه  

شود كه با توجه به نظر انجام مي  Reclassifyگزينه

هاي كارشناسان و يا استانداردهاي تعيين شده توسط سازمان

بندي هر اليه انجام گرديد. در اين پژوهش ، طبقهمربوطه

هاي اند كه رتبهدسته طبقه بندي شده 5هاي هر كدام به اليه

  باشد :آن به شرح ذيل مي

= ضعيف     2= متوسط     3= خوب    4خوب    = خيلي  5

  = خيلي ضعيف 1

  AHPAHPAHPAHPهاي طبقه شده يابي اليهخروجي نهايي مكان

باشد كه از اليه اصلي مي 7تصوير زير نمايگر همپوشاني   

پارامترهاي اصلي تعيين مناطق مستعد مخاطره طبيعي هستند. 

در اين مرحله هر اليه در وزن خود ضرب شده و سپس با 

ي بعدي جمع شده است كه شكل آن به صورت زير يهال

دهد كه بيشتر منطقه از لحاظ پارامترهاي باشد و نشان ميمي

و ، رودخانه، مناطق كاربري اراضي اصلي مانند زمين شناسي

ضعيف عمل كرده و احتمال وقوع ريسك را براي اين  ...

ت دهد. تنها در بخش انتهايي مسير به سممنطقه افزايش مي

هاي باير و غرب شاهد تاثير مثبت برخي عوامل مانند زمين

  .)3(شكل ها هستشبكه رودخانه

، فوتي، خساراتهاي پيش بيني آماري (روش

  جرحي) محور خرازي
در اين مرحله با استفاده از آمار به دست آمده از راهنمايي    

، ميزان آسيب و خسارات جاني و مالي و رانندگي شهر تهران

ايم و جهت وارده را در اين محور مورد بررسي قرار داده

ريزي براي كاهش ميزان خطر ريسك از توابع آماري برنامه

بيني چند سال آينده بهره برديم تا با ديد آينده براي پيش
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نگرانه بتوانيم احتمال وقوع ريسك مخاطرات را بيش از پيش 

  كم كنيم.

  تحليل آمار خسارتي 

جداول آماري خسارتي (راهنمايي و رانندگي) با توجه به    

شاهد روند افزايشي  1397تا  1390هاي در طي سال

خسارت وارده در تصادفات محور خرازي هستيم. در اينجا 

تعداد سال) و متغيير وابسته (( رابطه ميان دو متغيير مستقل

خسارت) را به شكل رگرسيون خطي و تابع پيش بيني نشان 

ودارها گوياي روند صعودي اين آمار در طي هفت . نمايمداده

Rباشند. مقدار سال مي
است  81/0مجموع مربعات) معادل ( 2

كه با توجه به سنجش رايطه همبستگي ميان متغييرهاي 

توان گفت كه جهت تغييرات هر دو مستقل و وابسته مي

، اين تعداد روند صعودي هامتغيير يكسان بوده و با گذر سال

گرفته است و نمايانگر رابطه متقابل و مدلسازي  به خود

  تابع  4نمودارشكل ،همچنين مناسب براي متغييرها است.

بيني گوياي همان روند صعودي نمودار رگرسيون براي پيش

  باشد. محاسبه آمار خسارت در طي پنج سال آينده مي

سه نمودار براي پيش بيني در نظر گرفته شده است كه نمودار 

هاي باالترين و پايين ميان دو نودار ديگر به ناماصلي در 

باشد كه ترين حد اطمينان واقع شده است و به اين معني مي

  ها در محدوده بين اين دو نمودار بينيرود پيشانتظار مي

ترين حد اطمينان) واقع شوند. كه حالت باالترين و پايين(

بيني  قرار گيري اين سه خط نشان دهنده خطاي كم در پيش

طي پيش بيني به دست  1403است به طوري كه در سال 

مورد تصادف همراه با خسارت را در  755آمده بايد انتظار 

  اين محور شاهد باشيم.

 

  )Forecast(در اكسل  تابع پيش بيني خسارتيمحاسبه  .4شكل

    تحليل آمار جرحي
 

Rزانيم  
نمودار از به دست آمده  )مجموع مربعات( 2

باشد. نسبت برازش نقاط به خط يم 57/0معادل رگرسيون 

كه در سال  ،گرچه .دهد يرا نشان م رهايمتغ يباال يهمبستگ

دو  نيب ينقطه نسبت به خط و همبستگ يپراكندگ 1392

 نوسان يها دارا سال ياما در ط .است افتهيكاهش  ريمتغ

به  يها به صورت نزوليبوده و تعداد جراح تقريبا ثابتي

به فاصله دو  ييهاروند در دوره نيو سپس تكرار ا يصعود

 كيباشد و چون مقدار مجموع مربعات به يتا سه سال م

بوده و در سال  كسانيها رياست جهت متغ كتريمثبت نزد

و برازش  يها با خود خط همبستگينقطه تعداد جراح 1393

و مدل  قيو دق رستد ينيب شيداشته كه نشانگر پ يكامل

   .باشديمستقل و وابسته ما م يرهايمتغ انيمناسب م يساز

 ينوسان يايگو forecastبا تابع  ينيب شيپ انيم نيدر ا  

   .باشديم يثابت و كم شدت به نسبت آمار خسارت باًيتقر

حالت  نيتريبه نزول 1399در سال  ينيب شيكه پ يبه طور

حدود  رود يانتظار م نانيحد اطم نيو در باالتر دهيخود رس

مورد  61 نانيحد اطم نيترنييو در پا يمورد جرح 190

سال  نيبا در نظر گرفتن آخر نيرخ دهد و همچن يرحج

 يروند در چرخه تكرار نيتوان گفت كه ا يم ينيب شيپ

 ميتوانيها ميواقع شده و دوباره شاهد كاهش تعداد جرح

را در  يمورد جرح 175شده  انجام ينيب شيگرچه پ .ميباش

تكرار چرخه  توان ينم يگذاشته ول شيبه نما 1403سال 

 گرفت دهيرا را ناد يو كاهش نرخ جرح اتشونده ثب

  .)4(شكل
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  )Forecast( در اكسل تابع پيش بيني جرحي محاسبه. 5شكل 

  تحليل آمار فوتي

رد فوتي در ، تعداد مودهندنمايش مي 6 شكلهمانطور كه   

ها طي بينيمحور خرازي رو به افزايش گذاشته است و پيش

سال روندي صعودي و سپس نزولي در فاصله زماني يك  5

توانيم دهد. در نمودار رگرسيون اين آمار ميسال را نشان مي

، چرا كه ميزان مجموع مربعات موضوع باشيمشاهد تاييد اين 

)R
  باشد مي 81/0) محاسبه شده براي اين آمار معادل عدد 2

و چون به مقدار يك مثبت نزديكتر است، گوياي مدلسازي 

  سال) ( مناسب و همبستگي متعادل ميان متغييرهاي مستقل

) باشيم. همچنين برازش تعداد فوتي( و متغييرهاي وابسته

توان جهتي نسبت خط پراكندگي كمتري داشته و مينقاط به 

يكسان براي هر دو متغيير در نظر گرفت. در ادامه، با توجه 

ها توان روند تكراري تعدا فوتيبيشتر به نمودار و جدول مي

را در دو سال پياپي مشاهده كرد به همين علت است كه در 

نه و هاي آينده روند احتماالت از كمينه به بيشيبينيپيش

بيني همچون تابع پيش هاي كمينه است.سپس تكرار سال

نمودار رگرسيون خطي روند نزولي آمار فوتي را به نمايش 

گذاشته است. همانطور كه در نمودار مشخص است در آمار 

، نقطه اي با شيب تند رو به كاهش در ميان 1395اصلي سال 

ن حالت هاي متوالي رو به افزايش آمار فوتي است كه ايسال

در نمودار پيش بيني چه در باالترين حد اطمينان و چه در 

 باشد.پائين ترين حد اطمينان تكرار شده و قابل مشاهده مي

نيز شاهد چنين  1399در سال  1395بنابراين، همانند سال 

تغييراتي خواهيم بود كه در نهايت منجر به كاهش كلي آمار 

  .فوتي در آخرين سال پيش بيني شده است

  

  )Forecast( خرازي -ها در اكسل محدوده  بزرگراه همت محاسبه تابع پيش بيني فوتي. 6شكل
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سناريوهاي تعريف شده بر اساس آمار و احتمال 

  وقوع مخاطره

هاي اقتصادي هاي طبيعي و هزينهبحراناول:  ويسنار

  آن
 رسان بيفرض بر آن است كه مخاطره آس ويسنار نيا در   

 بيآس ،ريانسداد مس زش،يمخاطره به شكل ر نيرخ داده و ا

 يو تابلوها ساتيبرق و تاس تيرهايبه بدنه راه، سقوط 

تواند گسترش و يم يآتش سوز ايو  يو رانندگ ييراهنما

 رساختيآن به علت عملكرد نامطلوب ز يو در پ ابديظهور 

 يهانهيو هز يگسترده مال يهابيآس ساز نهيزم ي،اطارتب

در  يشود. با توجه به گزارش سازمان راهدار يگزاف اقتصاد

 چيبرابر شده و ه 8ها بزرگراه تيظرف زاني، مريچند سال اخ

ها صورت نگرفته رساختيز يساز نهيجهت به ياتيعمل

هاي . در مسير بزرگراه خرازي با توجه به ويژگياست

ژئومورلوژيكي منطقه كه در دو واحد كوهستان و ساختار 

ها و عوارض طبيعي كوهپايه واقع شده و در اطراف به لندفرم

هاي بزرگراه به درستي ارزيابي و شود. حريمديگر محدود مي

اند و هر چه با افزايش تردد خودرو مواجه جاي گذاري نشده

شويم، امكان مقابله و كاهش ريسك و تلفات انساني كه 

  بيشتر تحت تاثير اين عوامل و به شكل تصادفات ايجاد 

شود، وجود نخواهد داشت. با توجه به افزايش تردد مي

  در روز، نيازمند ارتقاء  3570دستگاه به  90خودروها از 

هاي هاي اطراف بزرگراه هستيم كه با وجود محدوديتحريم

ژئومورفولوژيكي و عوارض طبيعي ديگر همچون شبكه 

و قرار گيري بين دو واحد كوهستان و كوهپايه اين آبراهه 

امكان را تا حد زيادي كاهش داده است. با در نظر گرفتن اين 

  موضوع كه احتمال وقوع مخاطرات در هر ساعتي 

) بدون ارزيابي و نگاه (به خصوص در زمان بار ترافيكي

يكپارچه و برنامه ريزي، در باالترين حد خود قرار خواهد 

ها همراه با يختگيها و گسهمچون شكاف ييمدهاايپگرفت. 

موجود  يچراغ برق و خودروها يرهايبه بدنه راه، ت بيآس

   يدارد كه مانع از اجرا ي به همراهدر محور خراز

 يكه م يعوامل گرياز د .شوديامداد و نجات م يهااتيعمل

 بيآس شيدر نظر گرفت كه باعث افزا ويسنار نيا يتوان برا

 تيتحول ظرف شوديم يكيدر زمان اوج بار تراف يريپذ

، خودرو ديتول شيبا توجه به افزا .باشديبزرگراه م يريپذ

تحول  نيا ،اگرچه هستيم.ها بزرگراه تيظرف شيافزا ازمندين

، (محمودي را به دنبال دارد از جمله ييامدهايپ يتيظرف

1381.( 

مشرف به بزرگراه كه به مسدود  يهابيش يهايداريناپا- 

  .انجامد يم ريشدن كامل مس

 ياريها و بسبلند و مجاور بزرگراه يهاساختمان زشيفرور- 

  .كنديرا مسدود م ياصل يها ابانياز خ

آب گاز و فاضالب كه نه تنها  يهاشبكه دنيد بيآس- 

ها را ها و متروهمچون تونل ها رساختيز ريبلكه سا ابانيخ

  .دهديقرار م ريتحت تاث

   .است يسوز آتش يكه عامل اصل يبرق تيرهاي  سقوط- 

 ريعدم حركت نبود در مس ليشدن خودروها به دل رها- 

  .مناسب يدسترس

  

تصادفات با توجه  شيدوم: روند افزا يويسنار

  هاي ايمنيزيرساخت

 يمنيا يها رساختيز ريعلت تاث ييشناسا ويسنار نيدر ا   

كه  يعيطب يهااز علت يكي .ميپردازيآمار م شيافزا زانيدر م

 راتييتغ شوديم ينرخ تصادفات و تلفات جان شيباعث افزا

 نيزمان است كه ا يمنطقه در ط يژئومورفولوژ يساختارها

 هكه هر بزرگرا يمنيا يها رساختيباعث تحول ز راتييتغ

 نيزم تيموقع ليبه دل يدر بخش شرق .شونديدارد م ازين

آن  ي مناسبكه منطقه مورد مطالعه دارد و زهكش يشناس

ساخت و بهره  نهيكم بودن هز نيساخت و ساز و همچن يبرا

ما شاهد تعداد  ،)1398، شهرياري( منيياز امكانات ا يبردار

كه  ميهست ادهيعابر پ يها از جمله پل ها رساختياز ز ييباال

و  يمتعدد و متفاوت مسكون يهايوجود كاربر زا يناش

با توجه به نوع بستر  ي،ول .باشديدر اطراف بزرگراه م ينعتص

رودخانه در  يها و شبكه يعيو عبور از عوارض طب نيزم

وقوع مخاطرات  يبرا يشتريانتظار ب ميتوانيم يقسمت شرق

  در ها تقاطع شيافزا ،مثال يبرا .ميداشته باش يطيمح

 يمحل يهايدسترس جاديا براي بزرگراه لفمخت يهابخش

 لياطراف به دل يو صنعت يبه مناطق مسكون شتريب

تواند يكه قبالً ذكر شده م يكيژئومورفولوژ يها تيمحدود

   .آمار تصادفات منطقه داشته باشد شيدر افزا ييبسزا ريتاث

اشاره داشت چرا كه  توان به عوامل انسانينمي تنها نجايدر ا

اطراف آن دستخوش  يهايبزرگراه كاربر نيا حداثبا ا

  متعدد و  يمسكون يها تحول شده و موجب ساخت شهرك
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 شيبه افزا توان يگشته و از عواقب آن م يصنعت يهامجتمع

 گرياز د نيهمچن. محور است اشاره كرد نيرفت و آمد در ا

 ويسنار نيشدن اثر مخاطرات در ا شتريكه منجر به ب يعوامل

آنها با هدف  شتريچرا كه ب ،ها هستندلياست گاردر شده

 ينوع الگو ليبه دل ياند ول ساخته شده يكاهش تلفات انسان

، (گلكار از نوع عملكرد گرا هستند شتريكه ب راهبزرگ يطراح

در  ياديتا حد ز يژئومورفولوژ يهاتيو نوع محدود) 1387

هايي كه براي جدا . گاردريلندارد ريمنطقه تاث سكيكاهش ر

اند به دليل بزرگراه به كار گرفته شدهكردن مسير و باندهاي 

عدم بروز رساني و مطابقت دادن آن با تغييرات محيطي كه 

ها تاثير گذار است طي ساليان متمادي بر شكل گاردريل

ها جهت كاهش شدت ناديده گرفته شده است. حفاظ

بدين  تصادفات وسايل نقليه منحرف شده به كار رفته است.

هاي تند حرافي را از شيبصورت كه وسيله نقليه ان

(خالدي  كندخاكريزهاي اطراف بزرگراه و ساير موانع دور مي

، بخشي از اين در مسير مورد مطالعه .)1396، و عضدي

ها به شكل بسيار نامتقارني باندهاي رفت و برگشت گاردريل

اند كه اين عدم تقارن در بزرگراه را از يكديگر جدا كرده

تواند باعث افزايش ريسك خطر يهنگام بروز تصادفات م

  هاي جاني و مالي شود. در اينجا به منظور كاهش هزينه

هاي توان از تاسيسات به روز كنترلي همچون گاردريلمي

  هوشمند استفاده نمود.

  

  منظر بزرگراه: سوم يويسنار

هم در  يارتباط يها شهر تهران شبكه عيبا رشد سر همراه   

 تيها كه متناسب با موقعراه .است يو دگرگون رييحال تغ

 وستهيپ راتييبا توجه به تغ اندشده لياطراف خود تشك يمحل

داده  رييو كالبد خود را تغ ليدهد شمايزمان رخ م يكه در ط

نقش  توان ينم نيهمچن .دنسازگار شو رامونيپ طيتا با مح

را در  رهيرانش و غ زش،از جمله لغ يعيطب يهادهيپد ريسا

گسترش  يارتباطهاي . شبكهگرفت دهيناد ها يگوندگر نيا

و  يدرون شهر يهاهم متصل كننده بخش يو به نوع افتهي

 .هستند يانسان طيمح با رامونيپ يعيطب طيهم جدا كننده مح

شهرها وجود دارد كه با توجه به  ياز طراح يمتفاوت يالگوها

منطقه مورد مطالعه و  يكينوع ساختار ژئومورفولوژ

نوع و  نييگفت در تع توان ياطراف آن م يمتنوع يها يكاربر

بر  يارتباط يها شبكه ،نيهمچن .شكل الگوها اثر گذارند

نكته كه  نيبا اشاره به ا .ابندييتوسعه م يالگوها نياساس هم

 يمتنوع و ساختارها يهايكاربر نيمنطقه مذكور در ب

و  راتييشاهد تغ ديبا ،بنا شدهي خاصژئومورفولوژيكي 

چون با توجه به  .بود زيگسترده ن يطيمخاطرات مح

 ريكه در منطقه وجود دارد سا يشمار فلز يها تيمحدود

قرار  ريرا تحت تاث يمنيو همانطور ا يشناسييبايز يپارامترها

ها در مينكردن اندازه حر تيدهد به عنوان مثال رعا يم

در  يكيژئومورفولوژ ييهاتيمحدود لياطراف بزرگراه به دل

نه تنها بخش  سازه اثر گذاشته و ينوع و ساختار مهندس

آمار تصادفات  شيبلكه در افزا ،)1385، (قريب يشناس ييبايز

از  يبه نوع شتريب زيمنطقه ن نيدارد. در ا ييبسزا ريهم تاث

 شتريعملكرد گرا هست توجه شده كه ب يالگو هالگو ك

 يعوامل جانب ريجاده را در نظر دارد و به سا ييو كارآ تيفيك

الزم است ساخت  نجايدر ا. شودكمتر توجه مي يمنيو ا

ساخته  يفولوژژئومورالگو و عوامل بزرگراه با در نظر گرفتن 

 راتييبا تغ. آن را به حداقل رساند سكير زانيشود تا بتوان م

را  يطرح ديبا شتريب يارتباط يها راه ازيو گسترش شهرها و ن

 يهاسهولت در بخش جاديا نيمد نظر قرار داد كه در ع

 مله موارد زير را دارا باشدعوامل از ج ريشهر سا كيمختلف 

  )1396، (حسامي و بزرگ نيا )،1391، تقوايي(

  در تردد سهولت- 

  هاتقاطع يساز منيو ا يمنيا- 

  و برطرف كردن موانع تداوم- 

  ستيز طيبه مح احترام- 

  يو جان يخطرات و خسارات مال كاهش- 

   يغاتيتبل يهاتعداد تابلو كاهش- 

  

  ريگينتيجه-5

با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي بخشي از    

گذار در ارزيابي مخاطرات منطقه مورد پارامترهاي تاثير

بندي و سپس وزن دهي شدند. حاصل آن نقشه مطالعه طبقه

خروجي كه نشان دهنده ميزان تاثير گذاري هر يك از 

هاي مختلف بزرگراه مي باشد. با اين روش پارامترها بر بخش

توانستيم مخاطرات منطقه مورد ارزيابي قرار بدهيم و از ميان 

كه  ،ترين مخاطرات را شناسايي كنيم و همانطورآنها محتمل

آيد دو مخاطره سيالب و زمين لرزه جزء از نتايج برمي

. با توجه به برترين و محتمل ترين مخاطرات شناخته شدند
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ر ژئومورفولوژيكي كه در بخش شرقي داراي بيشترين ساختا

توان نتيجه گرفت به دليل عبور دو رودخانه تغييرات است مي

مهم با امكان سيل خيزي باال و ساختار زمين شناسي سست 

با بستري غير مقاوم مخاطره سيالب و زمين لرزه در اين 

باشد. بخش، بيشترين احتمال وقوع ريسك و خطر را دارا مي

توانيم در بخش مياني و با حركت به سمت غربي بزرگراه مي

ها باشيم. چرا كه شاهد اثرگذاري بيش از پيش اليه گسل

 25منطقه تحت تاثير دو گسل است كه كسل تراستي به طول 

كيلومتر در محل تالقي كوهپايه و بزرگراه قرار دارد و امكان 

ع گسل در دهد، همچنين نومخاطره زمين لرزه را افزايش مي

  افزايش اين احتمال بسيار مهم است.

در اين پژوهش يكي از اهداف مهم، رسيدن به روشي   

منطقي و عملي براي كاهش احتمال وقوع ريسك و اثرات آن 

توانيم اثرات ريسك را به صورت كامل از است. گرچه نمي

هاي آينده نگري و آينده توانيم با روشبين ببريم ولي مي

پژوهي تا حد زيادي با اين اثرات مقابله و پيامدهاي ناشي از 

  آن را كه هم محيط و هم انسان را تحت تاثير خود قرار 

دهد، به حداقل برسانيم. در اينجا از روش سناريو نويسي مي

براي پيوند اثرات ساختارهاي ژئومورفولوژيكي و انساني 

ها و اساس نتايج به دست آمده از روشاستفاده كرديم و بر 

اي ميان ابزارهاي پيش بيني رياضي توانستيم تا حدي رابطه

ها در طي زمان را آمار تلفات جاني و اثرات تغييرات لندفرم

به دست آوريم و همچنين از اين روابط براي ايجاد فضاي 

فرضي براي ساختن سناريو بهره گرفتيم تا رابطه علت و 

حاصل شود. آمار به كار رفته و وقايع فرضي  معلول براي

گرچه بايد به اين  .نتايج آن در تحقيق، همگي تقريبي هستند

نكته اشاره كرد كه ما از آمار تنها به عنوان پارامتري براي 

نمايش ميزان تلفات به شكل فرضي استفاده كرديم و اين آمار 

اد شده توانند تحت تاثير ساير عوامل انساني و غيره ايجمي

توان گفت اين سناريوهاي فرضي تنها براي باشند. در آخر مي

  ه پيشنهاد براي حل مشكل ريسك و خطرات يارا

باشند و با نشان دادن رابطه ميان ساختار ژئومورفولوژيكي مي

هاي پيش بيني به اين پرسش و آمار به دست آمده از روش

هاي اين محدوديتاينگونه پاسخ داده شود كه 

ورفولوژيك منطقه است كه تا حد زيادي بر افزايش ژئوم

هاي اجرايي ريسك اثر گذاشته است و بايد قبل از عمليات

 يهاپروژه ياصل هدف ساخت بزرگراه در نظر گرفته شوند.

با در نظر نگرفتن  يول .است يكيكاهش بار تراف يراهساز

 تواند يم ريمس رامونيمختلف در پ يهايرشد همزمان كاربر

 زانيو در نظر گرفتن مكند خود به مشكالت اضافه  يبه خود

 تواند يم ندهيسال آ 5در حداقل  ياراض يها يرشد كاربر

  .باشد يكيكنترل بار تراف يبرا يديروش مف
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ABSTRACT 

Environmental hazards are the result of improper human activity and exploitation of the 

environment. Identification and analysis of these hazards in field of geography could we 

studied from two different point of views. Kharrazi Highway is an important highway in 

Tehran, the construction of which began three decades ago and is now in use. This 

highway is one of the routes whose identification of hazards according to the 

geomorphological features of the surrounding environment is one of the main objectives of 

this study. This research is based on Analytic Hierarchy Process (AHP) and scenario 

writing model as well as statistical forecasting method. In these methods, EXCEL and 

ARC GIS soft wares have been used to predict the damages and to select the appropriate 

location for the construction of the road network, respectively. This regarding to 

environmental factors and geomorphology when selecting and constructing this 

communication highway can provide a probability high percentage of environmental 

hazards. In this study, the amount of risk and hazard was measured and it was found that 

according to the effective parameters, Base on the effective parameters and amount of risk 

and hazard measurement of study, the eastern part is in a high-risk area. In terms of human 

statistics, in 7 years the death toll has increased from 19 to 509 people, which indicates an 

increase risk rate for future periods. 
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