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چکیده واژگانکلیدی

واسطه بارش برف است. بارش برف سبب  به یمعابر شهر بندی یخدر فصول سرد سال،  یاساس یها از چالش یکی

 یشوهر در معوابر   یکو یهوای تراف  گوره  جواد یموضوو  سوبب ا   نیونقل شده و ا حمل لیوسا یکاهش سرعت عبور

دهود.   گذاشته و عملکرد معوابر را کواهش موی    یافراد ساکن اثر منف یزندگ تیفیبر ک یکیهای تراف شود. گره می

موضوو    نیو ا ی گردد اموا ززموه   نیدر سطوح مختلف تدو یاتیهای عمل برنامه دیبا یکیهای تراف کاهش گره یبرا

 یشوهردار  1باشود. منطقوه    موی  یو کاربر یکالبد ،یطیهای مختلف مح شناخت معابر پرمخاطره از نظر شاخص

از بوارش   یناشو  یکیهای تراف و گره یکیهای تراف با چالش هکه داراست، هموار یتوپوگراف تیتهران به سبب موقع

ر معواب  تیوضع رامونیپ یبوده و مطالعات یتجرب شتریاز معابر ب 1منطقه  یدهد عمده شناخت خدمات شهر نشان می ها یرو است. بررس برف روبه

تهوران صوورت    1منطقوه   یمعابر شوهر  یزیآم مخاطره یو با هدف بررس یرو از نو  کاربرد شیدر مواقع بارش برف صورت نگرفته است. مقاله پ

های اثرگوذار بور معوابر در مواقوع      به همراه پرسشنامه است. در ابتدا شاخص ینیو مشاهده ع یلیتحل ،یفیرو توص شی. روش پژوهش پردیپذ یم

 انگریو آموده ب  دسوت  بوه  جی. نتوا ردیو گ یقورار مو   یخبرگو  سوه یموورد مقا  یصورت زوجو  تهران به کیو در سطح معابر منطقه  ییناسابارش برف ش

 کیو در منطقه  یصادق دانیم اسر،یراه  سه ،یاعراب ،یلیمقدس اردب شیتجر دانیبلوار کاوه، م  ه،یطریمعابر از جمله دارآباد، بلوار ق یزیآم مخاطره

 .تهران بوده است 1در منطقه  نیزم یتوپوگراف یها یژگیمعابر مذکور، و یزیآم عمده شاخص اثرگذار بر مخاطره نیتهران است. همچن

یابرشهرمع

یتوپوگرافیهاشاخص

نیزم

یمخاطراتزمستان

تهرانیشهردار1منطقه

ANPروش

مقدمه-1
 بخوش  ینتر مهم شهری معابر زدایی یخ و یروب برف عملیات

 موودیریت چرخووه در امدادرسووانی و پاسووخگویی مرحلووه از

 معوابر  برف شدید بارش هنگام به وها  است. زمستانبحران 

)داودی  .شود یم مختل آنها عملکرد و شده مسدود شهری

معضوتت زیوادی   هرساله  بندان یخ و ( برف1331و نادری، 

و  نهادهوواآن بوورای  تبووع بووهرا بووه شووهر و شووهروندان و  

ی مربوطه در پی دارد. معموزً بعد از بارش بورف و  ها ارگان

 ریسردسووهوای دیگوور اقلیموی زمسووتانه در منواطق     پدیوده 

و توا   داده رخبنودان   هستانی بستگی به شرایط حاکم، یخکو

و ایون مسوئله    رود ینمو دما از صوفر درجوه بوازتر     ها مدت

هوا جهوت    موجب مسائل و معضتت شوهری گردیوده و راه  

ی شوهر  هوا  تیفعالشهری مسدود شده و مجمو   وآمد رفت

ی هوا  بخوش (. یکوی از  1334موددی،  ) دیو نما یمرا مختل 
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تواند سوبب کواهش    یمهای زمستانی  اساسی که در بحران

. اسوت کیفیت زندگی ساکنین منطقه شود، معوابر شوهری   

شوند و  یمهای ارتباطی شهر محسوب  یانشرمعابر شهری 

ی بور سوایر   اثرگوذار مشکل و گوره ترافیکوی در آن سوبب    

شود. منطقه یک شهرداری تهران  های شهری می یرساختز

از منواطقی  کالبودی و...  -هوای محیطوی    واسطه شاخص به

های جدی در عبوور   است که در مواقع بارش برف با چالش

شووود. در مقالووه پوویش رو بووه بررسووی  مووی رو روبووهو موورور 

بر معابر شهری در مواقع بوارش بورف    اثرگذارهای  شاخص

 پرداخته خواهد شد.

تحلیلوی مبتنوی بور     -پژوهش پیش رو از نو  توصیفی

وزن پرسشوونامه و مشوواهدات میوودانی اسووت. همچنووین    

مراتبوی مبتنوی بور     بوا اسوتفاده از روش سلسوله    ها شاخص

 بوا   ANPپرسشنامه با توزیع گلوله برفی استخراج گردید. 

 شود می سازی یادهپ Super Decisionsافزار  نرم از استفاده

 پزشوکی،  بازاریوابی،  جمله از متنوعی تصمیمات مورد در و

 دمووار  بسویاری  و بینوی  یشپو  و اجتماعی نظامی، سیاسی،

 کاربرد و ANPروش(. Saaty، 2005) شود می اعمال دیگر

 تحقیووق ادبیووات در یخوووب بووه مختلووف هووای ینووهزم در آن

 ،Sarkis ؛Saaty، 2003، 2005) اسوت  شده ثبت عملیاتی

 Partovi and ؛Meade and Sarkis، 1999 ؛1998

Corredoira، 2002؛ Bayazit، 2006.) 

بور   اثرگوذار هوای   ی پیرامون شاخصا گستردهمطالعات 

معابر شهری در مواقع بارش برف صوورت گرفتوه اسوت. از    

 اجرایوی  مودیریتی  توان به دستورالعمل یمجمله مطالعات 

(، 1331تهوران )  شوهر  معوابر  شوبکه  زدایوی  یخ و یروب برف

 زدایی یخ و یروب منظور برف به تهران شهر معابر بندی یتاولو

معیواره   چنود  گیوری  یمتصوم  هوای  یتمالگوور  از اسوتفاده  با

یووخ  و بوورف کنتوورل در موودیریتی موفووق (، تجووارب1331)

 بر اسواس را  ها شاخص( اشاره کرد. عمده مطالعات 1332)

 .اند کردهی بند دستهی ا منطقههای محلی و  یژگیو

توانود   موقعیت جغرافیایی یک منطقوه موی   گرید انیب به

هوای محیطوی بور میوزان      ی برخی از شاخصریاثرپذسبب 

هوای   آن منطقه شود. البته عموده شواخص   بحران در معابر

های محیطی بووده   ی مکانی در یک منطقه شاخصاثرگذار

در بروز بحران زمستانی  رگذاریتأثاست. برای بررسی عوامل 

تهوران از   1ی معابر در منطقه زدگ خی و  برفناشی از بارش 

شود. در  ی میدانی استفاده میها برداشتی کیفی و ها روش

 نادی، کتوب و مقوازت مورتبط بوه عوامول     فاز مطالعات اس

بحران زمستانی بررسی و عوامل استخراج  بروز در رگذاریتأث

ی هوا  برداشتگردد. سپس با استناد به اطتعات مکانی،  می

صورت روش گلوله برفی از معاونت  میدانی و مصاحبه که به

هوای   تهوران صوورت گرفوت، شواخص     1منطقه  ونقل حمل

 دهی شد.  خراج و وزنمرتبط به منطقه یک است

ی شهرداری زیر برنامهمرکز مطالعات و  213در گزارش 

بررسوی علول ترافیوک در     باهدف 1331تهران که در سال 

ی بارانی و برفی و ارائوه راهکوار در راسوتای کواهش     روزها

معضتت صورت گرفت، عوامل مطرح شده بر بوروز بحوران   

 تمشوکت  گوزارش  زمستانی به دو دسته تقسیم شود. ایون  

 بخووش دو در را بوورف و بوواران بووارش از ناشووی ترافیکووی

 و سووابق بر اسواس   ترافیک ازدحام و تردد ایمنی مشکتت

  مورد تهران شهر در موجود اطتعات و کشورها سایر تجارب

 سووازوکار سووپس. اسووت داده قوورار شناسووایی وتوجووه 

 در ترافیکوی  های بندان راه و سنگین های تراکم گیری شکل

 جریوان  تئووری  از اسوتفاده  بوا  را برف و باران بارش مواقع

 ایون  در .اسوت  کورده  تشوریح  آن بر حاکم روابط و ترافیک

 برفوی  و بارانی روزهای در ترافیکی مشکتت دزیل گزارش

 شوده   تفکیوک  غیرمسوتقیم  و مستقیم عوامل بخش، دو به

 معوابر  ظرفیوت  کواهش  بور  مستقیماً اول، ی دسته که است

 در تغییور  بوه  تووان  موی  عوامل این ی جمله از. رگذارندیتأث

 نبوود  و راننودگی  تصوادفات  افوزایش  افوراد،  رانندگی رفتار

 اشاره جوّی مختلف شرایط با متناسب های برنامه و ها طرح

 بوه  مسوتقیماً  خوود  کوه  هستند عواملی دوم، گروه اما کرد؛

 یوا  داشوتن  وجوود  اموا  شوود،  نمی منجر راه ظرفیت کاهش

 غیرمسوتقیم  شوکل  به راه عملکرد در تواند می آنها نداشتن

 عمومی ونقل حمل سیستم نامناسب ی توسعه. باشد اثرگذار
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 نظوارت  شخصوی،  خوودروی  بوه  بیشوتر  اتکای نتیجه، در و

 ،(تاکسوی ) یعلمو  شوبه  ونقول  حمول  های سیستم بر ناکافی

 بوا  بوارش  فصل زمانی هم و شهری واحد مدیریت در ضعف

 نیوز  و گاهیعصور  ترافیوک  اوج سواعات  مدت کاهش زمان

 از ترافیک جریان بر اثرگذار خاص های مناسبت با زمانی هم

 .هستند عوامل این ی جمله

درترافیکیمشکالتبروزمستقیمعوامل-2
برفیوبارانیروزهای
 گذارنود  یم ریتأث معابر ظرفیت کاهش بر ماًیمستقعواملی که 

 :ازعبارتند 

 کاکاصوط  کواهش :افارادراننادگیرفتااردرتغییر-

 دید میزان کاهش نیز و راه سطح و نقلیه وسیله های چرخ

 و بیشوتر  احتیوا   بوه  منجور  برفوی  و بوارانی  روزهای در

 کواهش  دیگور  طورف  از. شوود  می رانندگان کمتر ریسک

 باعث ها خیابان لغزندگی دلیل به خودروها حرکت سرعت

 عوادی  روزهای از بیشتر معابر ظرفیت کمبود که شود می

.((Viador, Roger C. Jr, 2005  شود احساس

جویشرایطویژهونقلحملسیستمبازطراحیعدم-

 دهود  موی  نشانصورت گرفته  تطبیقی مطالعات :مختلف

 هوای  شواخص  در تغییور  بوه  منجور  جووی  شورایط  تغییر

 در. گوردد  موی  ونقول  حمول  سیستم ترافیکی و عملکردی

 عوادی  شورایط  برای که موجود های طرح شرایطی چنین

 ایجواد  تغییورات  جوابگوی اند شده ریزی برنامه و محاسبه

 نبوود ؛ لوذا  دهد می دست از را خود گی بهینه و نبود شده

 و اجوزا   در بارانی شرایط با متناسب های برنامه و ها طرح

 شوبکه  ظرفیت کاهش به منجر ونقل حمل های زیرساخت

 . گردد می

روزهایدراشباعحالتدرترافیکجریانعملکرد-

 در عوادی  شورایط  در تهوران  شهر معابر شبکه در:عادی

 جریوان ( عصور  و صوبح  اوج سواعات ) روز از ساعاتی طول

. دارد تووردد ظرفیووت، بووه نزدیووک و اشووبا صووورت  بووه

 و تئوریوک  روابط ارائه با قبل های بخش در کهگونه  همان

 در شود،  اشواره  موجوود  مطالعاتی سوابق گردآوری ضمن

 یوا  تقاضوا  سطح در اتتغییر نیتر کوچک شرایطی چنین

 و ترافیوک  جریان گسست به منجر تواند می عرضه میزان

. گردد طوزنی و فزاینده ازدحام و رهایتأخ

 وقووو  بووارانی روزهووای در:تصااادفاتوقااوعافاایای -

 تشودید  بور  هم امر همین و یابد می افزایش نیز تصادفات

 شورایط  در که خسارتی تصادفات. است رگذاریتأث ترافیک

 رانندگان دید کاهش و معابر لغزندگی دلیل به و دگیبارن

ونقل  حمل تسهیتت ظرفیت شود یم باعث افتد یم اتفاق

.کند پیدا کاهششدت  به شهری

 معضوتتی  از یکی یگرفتگ آب :معابرسطحگرفتگیآب-

 جریان سرعت کاهش یا عبوری خطو  انسداد با که است

. گردد می معابر شبکه ظرفیت کاهش به منجر ترافیک

 

مشاکالتدکنندهیتشدغیرمستقیمعوامل-3
برفیوبارانیروزهایترافیکی

 به منجر مستقیمطور  به خود که هستند عواملی دیگر، دسته

 عودم  یا وجود اما گردد نمی ونقل حمل شبکه ظرفیت کاهش

 شوبکه  عملکورد  در غیرمسوتقیم  شکل به تواند می آنها وجود

 :ازعبارتند  این عوامل  باشد. اثرگذار

 مرور:عمومیونقلحملسیستممناسبتوسعهعدم-

 کووه کشووورهایی در داد نشووان کشووورها سووایر تجووارب

 هوای  ظرفیوت  دارای و افتوه ی  توسوعه  عموومی  ونقول  حمل

 شورایط  بوا  مواجهه در افراد هستند، مناسب دهی سرویس

 و ونقلوی  حمول  مود  این از دهند می ترجیح نامساعد جوی

 بوه  نسوبت  کمتری حساسیت که اییه سیستم خصوص به

. کنند استفاده دارند جوی تغییرات

 عامول  :شخصایخودرویازاستفادهبهبیشتراتکای-

 بوزر   شهرهای ترافیک در مهمی نقش که دیگری رگذاریتأث

 در افوراد  کوه  اسوت  ایون  دارد بارندگی زمان در تهران ژهیو به

 خوودروی  زا اسوتفاده  بورای  بیشتری انگیزه باران بارش زمان

 وسوایل  از بخواهنود  اگر کنند یم احساس  زیرا. دارند شخصی

 از بخشوی  بایود  کننود،  اسوتفاده  تاکسی یا عمومیونقل  حمل

 در معمووزً آنکوه   ژهیو به بمانند باران در و بروند پیاده را مسیر

 ونقول  حمول  تسهیتت سایر یا تاکسی کمبود شرایطی چنین

 کوه  افوراد  از زیوادی  هعود  دلیل همین به دارد. وجود عمومی

 اسوتفاده  شخصوی  خوودروی  از کمتور  متعوارف طوور   به حتی

 چنوین  در خوود  شخصوی  خوودروی  از اسوتفاده  بوه  کنند یم

.شوند یم ترغیب شرایطی

 مشوکتت  از یکوی  :شاهریواحادمادیریتدرضعف-
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 سوطوح  در یریو گ میتصم ،ونقل حمل مدیریت درتوجه  قابل

  یزیر برنامه در یکدیگر از مستقل اقدامات و مختلف مدیریتی

 بور  میرمسوتق یغ یوا  و مستقیم که است هایی طرح اجرای و

 و واحد مدیریت نبود. است رگذاریونقل تأث حمل یها ستمیس

 کوه  اسوت  عوواملی  جملوه  از نیز ها دستگاه بین ناهماهنگی

.کند می تشدید بارانی روزهای در را ترافیک

نقالوحمالدرپاراترانییتسیستمنامناسبسهم-

 متوسط که یدرحال :آننامناسبریییبرنامهوشهری

 شهروندان ییجا جابه و شهریونقل  حمل در تاکسی سهم

 در هوا  تاکسی سهم است، درصد 4 تا 2 جهان شهرهای در

 در تاکسوی  سهم عبارتی به و است درصد 22 تا 22 تهران

 جهان شهرهای متوسط برابر 12 تهران شهریونقل  حمل

 کشوورها  سوایر  در تاکسوی  کوه  اسوت  الیح در این. است

 در اموا  شوود  موی  محسوب عمومی نیمه نقلیه وسیله عمدتاً

 قورار اسوتفاده   موورد  عموومی  نقلیه وسیله عنوان به تهران

.گیرد می

 مود  ایون  بور  روزانوه  سفرهای از یتوجه قابل سهم اتکای

 موالکی  خوود  جملوه  از  مختلوف،  دزیول  بوه  کوه  ونقل حمل

  مدهای سایر با مقایسه در کافی اطمینان قابلیت از ها، تاکسی

 در اسوت  شوده  باعوث  نیسوت  برخووردار  عموومی  ونقل حمل

 و شوود  نایواب  ونقلوی  حمول  شیوه این برفی و بارانی روزهای

 چشومگیری  رشود  روزهوا  این در دربستی تاکسی شدن یافت

. باشوند  دربسوتی  مسوافر  دنبال به ها یتاکس اکثر و کند  پیدا

 خیابوان  کنار در مسافر زیادی تعداد دشو می باعث امر همین

 شوود   موردم  بورای  مشوکتتی  بروز به منجر و مانده باران زیر

 (.1331مرکز مطالعات شهرداری تهران،  213نشریه )

بررسی اطتعوات مکوانی و سوابقه مخواطرات زمسوتانی      

بور مخواطرات زمسوتانی از     اثرگوذار شاخص  دسته دوبیانگر 

 دسوته  دوتووان بوه    را موی  هوا  شواخص ی بوود.   زدگ خجمله ی

ملکردی تقسویم کورد. در   ع -های محیطی و کالبدی شاخص

عوامل محیطی مواردی همچون: شیب زموین، جهوت شویب    

زمین، ارتفا ، اقلویم و جونس خواک و نوو  خواک بور بوروز        

های  بوده و در شاخص اثرگذاری ناشی از بارش برف ها بحران

تعوداد   ،کالبدی و عملکردی مواردی همچون ظرفیوت معوابر  

هوای   کواربری ) ی شوهری هوا  یبند پهنهدسترسی، ریزدانگی، 

ی هوا  بحوران ی( از جمله مواردی بوده که بر میزان ا فرامنطقه

ی غیر مکانی بند دسته. همچنین در اند بوده اثرگذارزمستانی 

 میرمسوتق یغمستقیم و  دودستهتوان عوامل را به  دیگری می

غییر رفتار، افزایش بندی کرد. عوامل مستقیم شامل: ت تقسیم

 میرمسوتق یغتصادفات، نبود طرح و برنامه متناسب و عوامول  

عمومی، اتکوا   ونقل حملی ها ستمیسشامل: توسعه نامناسب 

و  ونقول  حملبه خودروی شخصی، نظارت ناکافی بر سیستم 

 Highway deicing) ضعف در مدیریت در مواقع بحرانی است

and anti-icing for safety and mobility, 2008).   

ی هوا  بحوران بور ایجواد    اثرگوذار پس از بررسوی عوامول   

بور   اثرگوذار زمستانی در معابر شهری، در این بخوش عوامول   

ی بنود  تیاولوتهران مورد  1های منطقه  اساس شرایط ویژگی

قرار گرفته است. برخی از عوامل استخراج شده رابطوه درون  

ی از روش دهو  تیو واولرو بورای   . از ایون اند داشتهعاملی با هم 

ANP .که روشی جبرانی بوده، استفاده شود  
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شهرداریتهران1یمعابرمنطقهبندتیاولوفرآیند-1شکل

عرصهپژوه -4
نقطه تهوران بوزر     نیتر یمنطقه یک در شمال یشهردار

 البورز قورار گرفتوه اسوت.     یهوا  کوه رشته یجنوب یها در دامنه

درجوه و   21جغرافیوایی در   شهرداری تهران از نظور  1منطقه 

درجه و  32دقیقه طول خاوری و  22درجه و  21دقیقه تا  32

دقیقه عرض شمالی قورار گرفتوه    43و درجه  32دقیقه تا  41

متر و حوریم آن،   1322منطقه از شمال به ارتفاعات  نیا است.

قوچوک، از غورب بوه     یاز شرق به جاده لشکرک و پارک جنگل

و از جنووب بوه    )منطقوه اویون(   کوه اطراف رودخانوه در  یاراض

و  ، بزرگراه صدر(یهتل آزاد یراه چمران )تا دو بزرگراه شهید

 شورق  از ی وزمین یتا بلوار نیرو بابایی شهید –بزرگراه مدرس 

بوه   یا منطقوه در محودوده   نیو . اشوود  می محدود لواسانات به

کیلومترمربوع واقوع    13191و حریم  لومترمربعیک 4393وسعت 

. اسوت محلوه   21و  هیو ناح 12 یمنطقوه دارا  نیو اشده است. 

 434بیش از  1422سال  یجمعیت منطقه بر اساس سرشمار

 لومترمربوع یک 3/22با وسعت  2 هیشود. ناحبرآورد می رهزار نف

تورین   بزر  لومترمربعیک 2/3و محله ازگل با  هیترین ناح بزر 

 یدارا 12و  3، 1، 2، 4، 3، 2ی . نواحهستند کیمحله منطقه 

باشوند. سورانه فضوای سوبز عموومی و       موی  یکوهسوتان  میحر

سوایت شوهرداری   مترمربوع اسوت )   24942منطقوه   یخصوص

 .(1422تهران،  1منطقه 

 

ANPبهروشهاشاخصدهیوزن-5
پژوه یاساختننمودارشبکه-5-1

ی زمسوتانی در  هوا  بحوران بور   اثرگذارعوامل در این گام 

معیوار   ر صورت وجود زیررا به سطوح معیار و د معابر شهری

نکتوه   و گزینه تقسیم کرد و روابط بین آنها را تعیوین نموود.  

 نیو ا .بسیار مهم در این گام وجود روابط بین معیواری اسوت  

تووان بوا    موی  .توان از چند طریق مشوخص کورد   روابط را می

و یوا بوا    پرسش از خبرگان به روابط بوین معیواری پوی بورد    

بوه   ISM دیمتل و یوا روش  چون روش ییها استفاده از روش

از نظوور خبرگووی و  رو پوویشدر مطالعووه  .روابووط رسووید نیووا

 شود.  کارشناسی برای تعیین روابط میان عوامل استفاده می

تشکیل ماتریس مقایسات زوجی: در این مرحلوه عناصور   

هر سطح نسبت به سایر عناصر مربو  خود در سوطح بوازتر   

مقایسات زوجی  یها سیصورت زوجی مقایسه شده و ماتر به

شوند. همچنین در انتها باید مقایسه زوجی روابط  تشکیل می

 سوت یبا یدرونی نیز تشکیل گردد. ایون مقایسوات زوجوی مو    

 پاسخ داده شوود کوه در  ( 2223) تایی ساعتی 3توسط طیف 

 .آورده شده است (1جدول )
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تهران1نواحیمختلفشهرداریمنطقه-2شکل

(2113ی)ساعتی،دهطیفوزن-1جدول
 مقدارعددی ترجیحات

 3 تر مطلوب کامتً/تر مهم کامتً

 1 مطلوبیت خیلی قوی

 2 قوی تیمطلوب

 3 تر مطلوبیا کمی  تر مهمکمی 

 1 مطلوبیت یکسان

 3-1-4-2 ترجیحات بین فواصل فوق
 

 نورخ ناسوازگاری   در این گوام محاسبهنرخناسازگاری:-

ANP   کمتور   291. چنانچوه ایون نورخ از    شود میمحاسبه

 .باشد نشان از سازگاری ماتریس است

  تشکیل سوپر ماتریس اولیه: با استفاده از وزن مقایسات

آموده سووپر مواتریس اولیوه را تشوکیل       دست زوجی به

اسوت کوه    ییها . سوپرماتریس اولیه، همان وزندده یم

 .از مقایسات زوجی حاصل شد 2در مرحله 

 تریس ایجاد سوپر ماتریس موزون: بعد از ایجاد سوپر ما

 .اولیه، باید سوپر ماتریس موزون را ایجاد کرد

  ایجاد سوپر ماتریس حدی: سوپر ماتریس موزون را باید

رساند تا هر سطر آن به عددی همگرا  تینها یبه توان ب

و یوا گزینوه    اریو مع ریشود و آن عدد وزن آن معیار یا ز

توسوط   هوا  شاخصدهی  همچنین پرسشنامه وزن .است

، 1ونقل منطقوه   رگان )معاونت حملتن از گروه خب 12

 و...( تکمیل گردید.  1خدمات شهری منطقه 

 افزار نرمدر  ها عاملی عوامل و زیرها شاخهدر ادامه فرایند، 

SuperDecisions   .تکمیوول از پووس قابوول مشوواهده اسووت 

 افوزار  نورم  وارد تقریبوی  حود  بوا  هندسوی  میانگین نامه پرسش

SuperDecisions از یووک هوور وزن تحلیوول از پووس و شووده 

 اسوتخراج  تهوران  1 منطقوه  سوطح  در اهمیت نسبت به عوامل

 :است 2  جدول شرح به عوامل بندی اولویت نتایج. گردید
 

تهران1برایسنج معابرمنطقههاشاخصوزن-2جدول

یبندرتبهنرمال عوامل

 12 29232 اتکای بیشتر به خودروی شخصی

https://sanaye20.ir/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-ahp-%d9%81%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d9%88%da%86%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84/
https://sanaye20.ir/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-ahp-%d9%81%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d9%88%da%86%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84/
https://sanaye20.ir/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-ahp-%d9%81%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d9%88%da%86%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%84/
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یبندرتبهنرمال عوامل

 1 29212 ارتفا 

 12 29243 افزایش تصادفات

 11 29221243 اقلیم

 3 29211331 تراکم

 4 29213112 تغییر رفتار افراد

 14 29232123 ونقل عمومی توسعه نامتناسب سیستم حمل

 11 29241211 جهت شیب

 2 29231311 ریزدانگی

 1 2912321 شیب زمین

یبندرتبهنرمال عوامل

 1 29211321 ظرفیت معابر

 2 29213 نبود طرح و برنامه

 12 29232 نظارت ناکافی

 13 292223 نو  خاک

 13 29231 پوشش گیاهی

 3 2921 کاربری زمین

 3 2923 حجم ترافیک

 v/c  2924 12نسبت تقاضا به عرضه 

 

 
درمواقعبارشبرف1هایموردارزیابیبرایمعابرمنطقهشاخص-3شکل

، عوواملی همچوون ریزدانگوی،    آمده دست بهبر اساس نتایج 

معابر، حجم ترافیک و تغییور رفتوار افوراد     کاربری زمین، شیب

بور بوروز مخواطرات زمسوتانی در      اثرگوذار ی ها عاملبیشترین 

تهوران از نظور کارشناسوان و     1سطح معابر شهرداری منطقوه  

هایی همچون اقلیم،  گروه خبرگان بوده است. همچنین شاخص

کوه وزن   ندی هسوت عووامل نو  خاک و پوشش گیاهی از جمله 

پوایین بووده    1از میانگین وزن عوامل منطقه  کمتری داشته و

دهوی   های وزن به نسبت شاخص 1است. در ادامه معابر منطقه 

 مقایسوه  ایون . ردیگ یمشده، مورد مقایسه از نظر خبرگان قرار 

 یهوا  حوزه به مرتبط کارشناسان و خبرگان گروه توسط زوجی

 آن از پوس . است گرفته  صورت عمران و ونقل حمل شهرسازی،

 بوروز  بور اثرگوذار   عوامول  یبنود  تیو اولو از شده استخراج نوز

 ضرب زوجی مقایسه عدد در 1 منطقه در زمستانی های بحران

 مشوخص  بحرانی سطح و عوامل نسبت به معبر وضعیت و شده

 .شود می

برای شناسایی نقا  بحرانی در سطح  استفاده موردعوامل 

ر رفتوار افوراد،   تهران شامل: ارتفا ، تراکم، تغیی 1معابر منطقه 

ریزدانگی، شیب زمین، نبوود طورح و برناموه و کواربری زموین      

ی شواخص بور   اثرگذارصورت میزان  ی بهده وزن. نحوه باشد یم

تهوران از   1معبر است. برای مثال بزرگراه چموران در منطقوه   

نظر ارتفاعی و یوا توراکم جمعیتوی و... در مواقوع بوارش بورف       

 چگونه بوده است


یبهعواملازدهیامتنحوه-3جدول

12 3 3 1 1 2 4 3 2 1 
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 خیلی کم  نسبی متوسط  خیلی زیاد



تهران1نتایجشناسایینقاطبحرانیمنطقه-4جدول

معابر

1منطقه

 هرانت

تهران1هایزمستانیدرمنطقهبربروزبحرانمؤثرعوامل

جمع

امتیاز

هاوزن

رتبه

نهایی

ارتفاع


تراکم
تغییر


رفتار


افراد


ی
رییدانگ

ن
بزمی

شی
تمعابر

ظرفی
حو
نبودطر

برنامه


ن
یزمی
کاربر



16125
1612130
16110122


1612132


1611351
1612122


16112


1612


 1 4934213 3 1 1 12 3 3 3 3 بزرگراه چمران شمال

 2 49113243 1 1 1 3 3 12 3 3 مدرسبزرگراه  

 3 49114212 3 3 1 3 1 1 3 3 بزرگراه صدر  

 23 49323111 3 1 1 3 3 4 3 3 ولنجک 

 33 29421211 1 2 4 4 2 2 2 2 بهزادی 

 33 29423211 2 1 3 3 3 1 3 1 اعجازی 

 32 29134213 2 2 2 2 1 4 2 1 سیزدهم 

 32 49221422 12 3 3 4 3 1 3 1 مقدس اردبیلی 

 43 39134214 1 12 12 4 3 2 1 12 خیابان الف 

 12 49143332 3 3 3 1 1 3 3 1 ولیعصر 

 31 49244213 3 3 2 3 3 3 2 3 محمودیه 

 12 39133121 2 3 3 3 2 3 3 2 پسیان 

 11 49113112 3 3 2 3 1 12 1 3 شهرداری 

 1 49133134 3 3 1 3 3 3 3 1  باهنر 

 11 39231132 3 2 3 12 12 2 4 4 مقدسی 

 32 39243413 2 4 4 1 3 1 3 3 کریمی  

 11 39432223 3 4 12 1 2 2 3 3 سلیمی 

 31 39142232 3 3 4 2 12 1 1 1 شمالی 

 31 29433322 3 2 4 2 3 3 3 3 واعظی 

 41 39331321 1 3 3 3 3 1 1 3 الهیه 

 13 49133121 3 3 1 3 1 1 3 1 شریعتی 

 13 39233133 2 2 3 2 1 1 1 2 پل رومی 

 12 3942224 1 2 4 2 3 1 3 4 بلوار صبا 

 11 391123 1 1 3 1 4 3 1 4 مانی غربیسلی 

 12 49112343 3 3 1 3 1 3 3 1 بلوار شهید اندرزگو 

 13 49222124 1 3 1 1 1 3 1 3 بلوار قیطریه 

 22 49321323 1 1 1 1 3 3 1 1 پاشا ظهری )کامرانیه جنوبی( 

 11 39233434 1 1 3 2 1 2 3 1 بازدار  
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معابر

1منطقه

 هرانت

تهران1هایزمستانیدرمنطقهبربروزبحرانمؤثرعوامل

جمع

امتیاز

هاوزن

رتبه

نهایی

ارتفاع


تراکم
تغییر


رفتار


افراد


ی
رییدانگ

ن
بزمی

شی
تمعابر

ظرفی
حو
نبودطر

برنامه


ن
یزمی
کاربر



16125
1612130
16110122


1612132


1611351
1612122


16112


1612


 23 49233212 1 1 4 1 1 3 12 1 شهید لواسانی 

 3 49111343 3 3 1 3 1 3 3 3 بزرگراه صیاد شیرازی 

 12 49123213 3 1 1 3 1 3 3 1 پاسداران 

 24 39111114 3 2 3 3 4 1 2 1 نژاد بخش جهان 

 22 3914333 3 2 3 3 3 3 3 2 موحد دانش 

 12 39422332 4 1 2 12 3 3 2 3 پور ابتهاج 

 31 2941343 4 3 12 1 1 1 1 1 زاده شهید فخری 

 31 19312312 1 1 4 3 1 2 1 2 نارنجستان یکم 

 34 29113311 1 4 4 3 4 4 2 1 لنگری 

 11 39331422 2 1 1 3 1 3 3 2 دربند 

 32 19323222 1 1 2 2 2 2 4 2 غتم جعفری 

 42 3933133 1 4 3 3 1 3 2 2 فناخسرو 

 33 29333421 4 2 12 2 2 2 12 1 الفت 

 32 2932133 1 2 2 2 3 12 12 1 ملکی 

 14 39424321 1 3 1 2 12 1 2 3 جاودان 

 32 2914331 3 4 1 1 2 1 12 4 کچویی 

 13 39222244 2 4 12 1 3 3 3 1 درکه 

 21 4913431 1 2 3 3 3 3 1 1 عمار 

 11 49233222 1 3 1 3 3 3 1 1 دزاشیب از میدان صادقی تا بوعلی 

 12 3941211 1 2 2 1 3 2 1 1 بلوار اوشان خیابان جنت 

 23 39133231 1 1 1 1 1 1 2 1 خیابان هاشمی دارآباد 

 13 3921324 3 1 3 1 2 3 4 2 خیابان اعمازی 

 12 39112433 3 3 3 1 1 3 3 1 اعجاز 

 33 49224224 12 1 3 1 3 3 1 1 یاسر راه سه 

 1 4913212 1 1 3 3 3 3 3 3 ی تا میدان قدس )خیابان ولیعصر(و پارک

 34 4922423 1 3 4 1 1 3 1 1 دزاشیب از میدان صادقی تا بوعلی

 33 39333431 1 1 1 3 1 1 1 1 یادمان -کامرانیه 

 22 3911323 2 3 3 1 3 2 4 3 میدان نیاوران تا لواسانی

 14 3911134 1 1 1 1 1 1 1 1 میدان دانشگاه

 22 49421313 1 3 1 3 3 3 1 2 طالقانی( اهلل تیآاعرابی )بیمارستان 

ی ها تیفعالمقدس اردبیلی، الفت تا ولیعصر )مراکز خرید و 

 جاذب(
1 12 3 1 3 2 1 1 4941111 21 

 43 39111434 12 1 1 1 2 1 2 1 تقاطع مقدس اردبیلی و پسیان

ی جاذب و ها تیفعال)وجود  باهنرمیدان تجریش تا خیابان 

 متروی تجریش(
3 3 3 1 1 3 3 3 49122134 2 

 43 39313313 1 3 4 2 3 1 4 3 منش )بیمارستان اختر( شریفی
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معابر

1منطقه

 هرانت

تهران1هایزمستانیدرمنطقهبربروزبحرانمؤثرعوامل

جمع

امتیاز

هاوزن

رتبه

نهایی

ارتفاع


تراکم
تغییر


رفتار


افراد


ی
رییدانگ

ن
بزمی

شی
تمعابر

ظرفی
حو
نبودطر

برنامه


ن
یزمی
کاربر



16125
1612130
16110122


1612132


1611351
1612122


16112


1612


 23 39134132 2 1 3 4 3 1 1 3 تقاطع بزرگراه صدر و شریعتی )متروی شهید صدر(

 13 39223214 4 3 2 2 2 4 1 3 تقاطع شریعتی و بلوار صبا )متروی قیطریه(

 24 49321411 3 1 3 1 2 3 3 12 تقاطع بلوار کاوه و شهید اندرزگو )فعالیت جاذب(

 13 39414331 2 1 3 2 4 3 2 1 تقاطع بلوار کاوه و منصور پورحیدری )مجتمع مسکونی(

 13 49223214 1 3 3 1 3 3 3 3 بلوار قیطریه )پارک جمشیدیه(

ی ها تیفعالتقاطع بلوار قیطریه و بلوار اندرزگو )مراکز خرید و 

 جاذب(
4 4 3 3 1 4 1 3 3933323 42 

 13 39143311 1 1 1 1 2 2 2 3 دان ندا )مسکونی و  مدارس(محدوده می

 21 39141421 2 1 1 3 2 1 1 2 تقاطع بازدار و بلوار شهید اندرزگو )فعالیت جاذب(

 22 49433123 3 3 2 1 3 3 3 3 (ادینوبنمیدان نوبنیاد )متروی 

 23 49233111 2 2 1 3 1 3 3 3 فرمانیه )فعالیت جاذب( چهارراه

 32 492223 1 3 3 3 1 2 2 2 زاده )بیمارستان چمران( خریشهید ف

 21 391414 1 1 4 1 1 1 3 1 ی جاذب(ها تیفعالمیدان شهدای ارتش )بیمارستان و 

 41 39332324 1 1 1 3 4 1 1 1 هاشمی )بیمارستان مسیح دانشوری(

 11 4911112 4 3 3 3 3 3 3 3 ی جاذب(ها تیفعالمیدان دارآباد )

 21 4913343 3 1 1 3 1 1 1 3 رگراه ارتش و شاهد )متروی شهید محتتی(تقاطع بز

 23 39111114 3 1 3 1 1 3 3 2 تقاطع بزرگراه ارتش و خسرو )فعالیت جاذب(

 44 39321323 12 2 3 2 12 1 3 2 خیابان اصلی بلوار شاهد 

 34 4922423 1 3 4 1 1 3 1 1 خیابان اصلی قائم 

 33 39333431 1 1 1 3 1 1 1 1 خیابان اصلی زله 

 22 3911323 2 3 3 1 3 2 4 3 خیابان اصلی سوهانک 

 14 3911134 1 1 1 1 1 1 1 1 اتوبان ارتش 

 34 4922423 1 3 4 1 1 3 1 1 اتوبان بابایی امام علی تا استخر 

 14 49131134 1 3 3 3 3 3 1 1 اتوبان امام علی صدر تا ارتش

 4 49111223 3 3 3 1 3 1 1 3 شاتوبان صیاد صدر تا ارت

 3 4911112 3 1 3 3 3 3 3 3 اتوبان صدر نوبنیاد تا امام علی

 34 4922423 1 3 4 1 1 3 1 1 بلوار صبا

 34 4922423 1 3 4 1 1 3 1 1 بلوار هاشمی علیا

 33 39333431 1 1 1 3 1 1 1 1 خیابان رفعت

 22 3911323 2 3 3 1 3 2 4 3 خیابان موسویوند

 14 3911134 1 1 1 1 1 1 1 1 خیابان فرشته
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نقواطی از جملوه میودان     آموده  دسوت  بوه بر اساس نتایج 

دارآباد، بلوار قیطریه،  بلووار کواوه، میودان تجوریش مقودس      

یاسر، میدان صوادقی از جملوه نقوا      راه سهاردبیلی، اعرابی، 

های زمستانی به  تهران در مواقع بروز بحران 1بحرانی منطقه 

 رود. ر میشما

تهران بر اسواس   1ی معابر منطقه بند تیاولودر ادامه به 

شوود. ایون    ی پرداخته موی ریخطرپذسطوح مختلف به لحاظ 

ی پرسشنامه مرتبط به ها وزنی بر اساس نظرات و بند تیاولو

و معووابر منطقووه یووک بوووده اسووت. جوودول زیوور  هووا شوواخص

ی معوابر بور اسواس عوامول و سوطح      ریخطرپوذ ی بند تیاولو

 حرانی مشخص است.ب

قرار گرفته باشند معابر  تر گرممعابری که در طیف رنگی 

. پوس از  رونود  یمو ی باز و اولویت باز بوه شومار   ریخطرپذبا 

 صوورت  بوه یی وهایسونار مشخص شدن وضعیت معابر منطقه 

. گردد یمی پیرامون معابر منطقه تدوین پژوه ندهیآخبرگی و 

تهران با بارش  1ر منطقه باز در معاب کیتراف: 1در سناریوی 

بوه سوبب    یاصول  یارتبواط  یبرف و مسدود شودن محورهوا  

معابر منطقه و بروز تصادفات در سوطح معوابر    نییپا تیظرف

منطقوه از جملوه    یاصول  یها دانیمسدود شدن م -1منطقه 

و  اسریراه  از جمله سه ییرهایو مس اورانیو ن شیتجر دانیم

 یاصول  یمحورهوا  بسوته شودن  آن تبوع   و به بیدزاش دانیم

را بواز   یروبو  برف یها نیماش یرسان که مدت خدمات منطقه

 1در سطح منطقه  یا فرامنطقه یها یکاربر شیبا افزا .برد یم

قرار گرفتوه و کواهش    ریمعابر منطقه تحت تأث تیتهران ظرف

 یمحورهوا  یبوارش بورف تموام    نی. با بوروز اولو  کند یم دایپ

همانند  دشو یبسته م یا فرامنطقه یکاربر رامونیپ یمواصتت

ی. سناریوی اول بیشتر به بسته شدن لیزاده اردب مؤذن ابانیخ

 معابر منطقه در وضعیت فعلی اشاره دارد.

تهران با  1باز در معابر منطقه  کیترافدر سناریوی دوم: 

به سبب  یاصل یارتباط یبارش برف و مسدود شدن محورها

ات در سوطح معوابر   معابر منطقه و بروز تصادف نییپا تیظرف

سوبب   یونقول عمووم   عدم نظارت بر شبکه حمول  -1منطقه 

در  نوه یهز شیافوزا  ایو و  یونقول عمووم   حمول  لیکمبود وسا

موضوو    نیو ا شود یم یعمومنقل  و استفاده از شبکه حمل

بوا بوارش بورف     یشخصو  یاز خوودرو  شوتر یسبب استفاده ب

 دنیرسوو زانیووزمووان م شیروب سووبب افووزا بوورف .شووود یموو

بوا   .شوود  یمو  1منطقوه   زده خیروب به معابر  برف یها نیماش

 تیو تهران ظرف 1در سطح منطقه  یتجار یها راسته شیافزا

بورف معوابر بسوته     نیو بوا بوارش اولو    شوود  یمعابر کاسته م

ونقول عموومی در    سناریوی دوم نیز به موضو  حمل .دشو یم

ونقل عمومی  که حمل دارد یممواقع بارش برف اشاره و بیان 

 در مواقع بارش برف کنترل بیشتری شود. باید

گفت که معوابر منطقوه    توان یم وهایسنارپس از بررسی 

های متعددی رو بوه   بندان با چالش در مواقع بارش برف و یخ

ی عملیواتی و  هوا  حوزهیی در ها شنهادیپرو باید  هستند از این

 کالبدی ارائه کرد. 


 اسعواملوسطحبحرانییریمعابربراسخطرپذبندییتاولو-5جدول

رتبهتهران1معابرمنطقهرتبه تهران1معابرمنطقه

41 هاشمی )بیمارستان مسیح دانشوری(1 بزرگراه چمران شمال

42 خیابان الف 2 مدرسبزرگراه  

40 تقاطع مقدس اردبیلی و پسیان3 بزرگراه صدر  

51 سانیمیدان نیاوران تا لوا4 اتوبان صیاد صدر تا ارتش

51 خیابان اصلی سوهانک 5 ی جاذب و مترو تجریش(ها تیفعال)وجود  باهنرمیدان تجریش تا خیابان 

51 خیابان موسویوند2 ی تا میدان قدس  )خیابان ولیعصر(و پارک

53 تقاطع بزرگراه ارتش و خسرو )فعالیت جاذب(1  باهنر 

54 نژاد بخش جهان 2 بزرگراه صیاد شیرازی 

55 موحد دانش 0 توبان صدر نوبنیاد تا امام علیا
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رتبهتهران1معابرمنطقهرتبه تهران1معابرمنطقه

52 ی جاذب(ها تیفعالمیدان شهدای ارتش )بیمارستان و 11 بلوار شهید اندرزگو 

51 تقاطع بازدار و بلوار شهید اندرزگو )فعالیت جاذب(11 ی جاذب(ها تیفعالمیدان دارآباد )

52 خیابان هاشمی دارآباد 12 ولیعصر 

50 تقاطع بزرگراه صدر و شریعتی )متروی شهید صدر(13 شریعتی 

21 پسیان 14 اتوبان امام علی صدر تا ارتش

21 سلیمانی غربی 15 پاسداران 

22 اعجاز 12 شهرداری 

23 محدوده میدان ندا )مسکونی و  مدارس(11 دزاشیب از میدان صادقی تا بوعلی 

24 میدان دانشگاه12 بلوار قیطریه 

24 اتوبان ارتش 10 ار قیطریه )پارک جمشیدیه(بلو

24 خیابان فرشته21 (ادینوبنمیدان نوبنیاد )مترو 

21 مقدسی 21 ی جاذب(ها تیفعالمقدس اردبیلی، الفت تا ولیعصر )مراکز خرید و 

22 پل رومی 22 طالقانی( اهلل تیآاعرابی )بیمارستان 

20 متروی قیطریه(تقاطع شریعتی و بلوار صبا )23 ولنجک 

11 بلوار اوشان خیابان جنت 24 تقاطع بلوار کاوه و شهید اندرزگو )فعالیت جاذب(

11 سلیمی 25 پاشا ظهری )کامرانیه جنوبی( 

12 پور ابتهاج 22 تقاطع بزرگراه ارتش و شاهد )متروی شهید محتتی(

13 نی(تقاطع بلوار کاوه و منصور پورحیدری )مجتمع مسکو21 عمار 

14 جاودان 22 شهید لواسانی 

15 بلوار صبا 20 فرمانیه )فعالیت جاذب( چهارراه

12 دربند 31 زاده )بیمارستان چمران( شهید فخری

11 بازدار  31 محمودیه 

12 خیابان اعمازی 32 مقدس اردبیلی 

10 درکه 33 یاسر راه سه 

21 یمی کر 34 دزاشیب از میدان صادقی تا بوعلی

21 شمالی 34 خیابان اصلی قائم 

22 ملکی 34 اتوبان بابایی امام علی تا استخر 

23 الفت 34 بلوار صبا

24 لنگری 34 بلوار هاشمی علیا

25 کچویی 30 یادمان -کامرانیه 

22 واعظی 30 خیابان اصلی زله 

21 زاده شهید فخری 30 خیابان رفعت

22 بهزادی 42 ی جاذب(ها تیفعالیه و بلوار اندرزگو )مراکز خرید و تقاطع بلوار قیطر
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رتبهتهران1معابرمنطقهرتبه تهران1معابرمنطقه

20 اعجازی 43 منش )بیمارستان اختر( شریفی

01 سیزدهم 44 خیابان اصلی بلوار شاهد 

01 نارنجستان یکم 45 فناخسرو 

02 غتم جعفری 42 الهیه 

 

یریگجهینت-2
در  یزمسوتان  یهوا  بر بروز بحوران  رگذاریعوامل تأث ییشناسا

 یزیو ر برنامه ندآیبر فر تواند یتهران م کیسطح معابر منطقه 

 زیورا اثور مثبوت بگوذارد     یزمسوتان  یهوا  بهتر در برابر بحران

هوا در سوطح منطقوه     بوه شواخص    باتوجه یاز آمادگ یسطح

 بحوران در برابور   تووان  ین مو ه آکه با توجوه بو   کند یم جادیا

  .ردیعملکرد صورت گ نیبهتر

بر بروز  اثرگذارهای  از بررسی شاخص آمده دست به نتایج

تهران نشوان داد کوه    1های زمستانی در معابر منطقه  بحران

 شویب  زموین،  کواربری  معابر، هایی همچون: ظرفیت شاخص

 بیشووترین افووراد رفتووار تغییوور و هووا بافووت ریزدانگووی معووابر،

 معوابر  سطح در زمستانی مخاطرات بروز بر اثرگذار های عامل

 خبرگان گروه و کارشناسان نظر از تهران 1 منطقه داریشهر

 و خاک نو  اقلیم، همچون هایی شاخص همچنین. است بوده

 کمتوری  وزن کوه  عوواملی هسوتند   جملوه  از گیاهی پوشش

 .اسوت  بووده  پایین 1 منطقه عوامل وزن میانگین از داشته و

در معوابر منطقوه یوک     هوا  شواخص همچنین از نظر بررسوی  

 میودان  کواوه،  بلووار   قیطریوه،  بلووار  دارآبواد،  تهران، میودان 

 صادقی میدان یاسر،راه  سه اعرابی، اردبیلی، مقدسی تجریش

 بووروز مواقووع در تهووران 1 منطقووه بحرانووی نقووا  جملووه از

 .رود می شمار به زمستانی های بحران

و مشوخص شودن    هوا  شواخص در مجمو  پس از بررسوی  

، پیشنهاد بندان خی وضعیت معابر منطقه در مواقع بارش برف و

بور   صوورت  بوه ی ارتباطی در منطقه یوک  رهایمسکه  گردد یم

خط و با استفاده از سوامانه اطتعوات مکوانی پوایش و حجوم      

ترافیک کنترل و در گاهی اوقوات بوه سوایر معوابر انتقوال داد.      

از پلیس راهور منطقه بوا توجوه بوه     دشو یمهمچنین پیشنهاد 

 مر پایس معابر استفاده گردد.  پتانسیل انسانی که داشته در ا
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Abstract: 

One of the major challenges in the cold seasons of the year is freezing of the urban roads due to snowfall. 

Snowfall reduces the speed of vehicles and, then, causes traffic jams in urban roads. Traffic jams 

influence the quality of life of residents, negatively and reduce the efficiency of the avenues. In order to 

decrease traffic jams, operational plans must be developed at different levels, but the requirement for this 

is to know the high-risk roads in terms of various environmental, physical and usage indicators. Due to its 

topographical position, Municipality Region 1 of Tehran always encounters traffic challenges and traffic 

jams caused by snowfall. Studies demonstrate that most of the knowledge of urban services in Region 1 

has been experimental, and there has been no research on the condition of routes during snowfall. This 

article is practical and aims to investigate the risks of urban roads in the Region 1 of Tehran. The 

methodology of the research is descriptive, analytical and observational along with a questionnaire. At 

first, the indicators affecting avenues during the snowfall are identified and expertly compared in pairs 

according to the roads in Region 1 of Tehran. The results indicate the riskiness of roads such as Darabad, 

Qeytariyeh Blvd, Kaveh Blvd, Tajrish Square, Moghaddas Ardebili Street, Erabi Street, Yaser 

Intersection, Sadeghi Square in Region 1 of Tehran. Moreover, the topographic feature of the land in 

Region 1 of Tehran is the main indicator affecting the riskiness of the mentioned routes. Key words: 

urban routes, land topography indicators, the hazards of winter, Municipality Region 1 of Tehran, ANP 

method. 

 

 

 

 


