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تعیین شاخص ریسک جهت اولویت بندي اجزاي شبکه حمل و نقل در برابر 
 بحران سیل

  
  دانشگاه علم صنعت ایران ،دانشیار دانشکده عمران ،علی منصور خاکی

 دانشگاه علم صنعت ایران ،استاد یار دانشکده عمران  ،افشین شریعت مهیمنی           
       عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،ساداتی باالدهیسید حسین                                 

Email: hossein_sadati 51 @ yahoo.com , 09111526548 
 

  :چکیده 

بر اساس شاخص ریسک تعیین گردیده  حمل و نقلدر تحقیق حاضر درجه اهمیت اجزاي مختلف شبکه 
شبکه حمل و نقل جاده اي استان گلستان پس از بروز  جزايا بازسازي با توجه به این درجه اهمیت ،. است

ین شاخص هاي دسترسی و هیدرولوژي تعی شاخص ریسک با استفاده از. سیل اولویت بندي گردیده است
مدل  2MEMEراههاي استان گلستان با استفاده از نرم افزار در بخش دسترسی ابتدا شبکه. گردیده است
   .سازي گردید

با توجه به . س احجام ترافیکی روزانه در سطح استان شبکۀ مورد نظر بار گذاري گردیددر مرحلۀ دوم بر اسا
مطالعات متعددي که در گذشته بر روي شاخص دسترسی انجام گرفته است، شاخصی مناسب بر اساس 

در مرحلۀ سوم  این فرض که هر کدام از اجزاي . حجم ترافیک جهت تعیین شاخص دسترسی تعریف گردید
قبل و بعد از (ههاي استان تحت بروز بحران سیل تخریب گردید، شاخص دسترسی براي دو حالت شبکه را

قبل و بعد از (در مرحله پایانی با توجه به اختالف بین شاخص دسترسی . برآورد شده است) تخریب کمان
سیل تعیین  ي پس از بروز بحرانبندو اولویت  براي هر یک از اجزاي شبکه ، درجه اهمیت آن عضو) تخریب
  .گردید

سپس . رودخانه هاي موجود در محدوده مورد مطالعه تعیین گردید پیک سیالب ژي ابتدا  هیدرولو بخشدر 
در مرحله پایانی میزان آسیب . حداکثر دبی قابل عبور توسط پلهاي موجود بر روي رودخانه ها برآورده شد

اي مورد نظر در شبکه حمل و نقل جاده اي استان پذیري یا احتمال تخریب پل بر اثر وقوع سیل براي کمانه
مقادیر بدست آمده به صورت ضریبی براي شاخص دسترسی به کار گرفته شد و براساس آن . تعیین گردید

شاخص ریسک بدست آمده، وسپس اجزاي شبکه حمل و نقل براي شرایط بروز بحران سیل اولویت بندي 
  . گردید

  
هیدرولوژي ، پیک سیالب،  دسترسی و زان آسیب پذیري ، شاخص هايشاخص ریسک ، می :کلید واژه ها 
  دوره بازگشت
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  مقدمه -1

از جمله این بالیـاي طبیعـی سـیل،    . بالیاي طبیعی اثرات مخربی را به جامعه بشري تحمیل می نماید
عـی  درصد از بودجه حوادث غیرمترقبه و بالیاي طبی 70در کشور ما در حدود . طوفان و زلزله می باشد
از جمله اثرات مخرب سیل به شبکه حمـل و نقـل جـاده اي مـی باشـد کـه       . مربوط به سیل می باشد

قطع این شـریانهاي حیـاتی زمـان سـفر در     . موجب می گردد شریانهاي حیاتی در شبکه تخریب گردد
رخـی  ب. شبکه را بسیار طوالنی می کند و حمل و نقل کاال و مسافر را با تأخیر زیادي مواجه می نمایـد 

که قطـع آنهـا در اثـر بـروز     از اجزا در شبکه حمل و نقل جاده اي از اهمیت باالیی برخوردار می باشند 
  . بحران سیل زمان سفر و هزینه سوخت و دیگر عوامل را در شبکه به میزان قابل توجهی افزایش می دهد

رین سیستم هاي حمـل و  کشور ما نیز همانند بسیاري از کشورهاي دیگر داراي وسیعترین و کاربردي ت
سیستم حمل و نقل جاده اي یکی از آسیب پذیرترین سیستم هاي حمل و نقل . نقل جاده اي میباشد

میزان آسیب پذیري را می توان با شـاخص هـاي مختلفـی بیـان     . در مقابل بسیاري از حوادث میباشد
ده و در بخـش هـاي   از جمله این شاخص ها دسترسی که بعنوان موضوع اصلی ایـن تحقیـق بـو   . نمود

  .بعدي به آن اشاره خواهیم کرد
  

  روش تحقیق  -2

  :نشان داده شده است) 3(الی ) 1(تحقیق بصورت فلوچارتهاي مراحل روش 
    

  
  
  
  
  

  بندي اجزاي شبکه حمل و نقل بر اساس شاخص دسترسیروند اولویت  -)1(کلش
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ولویت بندي اجزاي شبکه حمل ونقل بر اساس شاخص هیدرولوژيروند ا -)2(شکل

 ماتریس تقاضا

  احجام تردد

بر اساس مقادیر آزمون 
  مربعات  وروش حداقلx2نیکویی

 بر اساس آمار حداکثر دبی روزانه
 با استفاده از رابطه  مانینگ

 مناسب ترین توزیع احتمالی 
 ياپیک سیالب یا حداکثر دبی لحظه 

 ظرفیت آب گذري هر پل  )HYFAتوسط (

 عمر اقتصادي طرح دوره بازگشت سیالب ایمن
ذیري یا احتمال میزان آسیب پ

 تخریب پل

 اولویت بندي

  شبکه پایه

 برآورد مدل دسترسی  تخصیص تعریف سناریوهاي مختلف

 اولویت بندي  مقایسه آن با شرایط پایه
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 براساس شاخص ریسک حمل و نقل روند اولویت بندي اجزاي شبکه -)3(کلش

  
   تعیین شاخص دسترسی -3

اول بعـد مسـافت مـی باشـد کـه بـا شـاخص         پارامتر. دو پارامتر تاثیر گذار در این شاخص وجود دارد
دسترسی نسبت عکس دارد و پارامتر دوم حجم ترافیک کـه بـا شـاخص دسترسـی نسـبت مستقسـیم       

شاخصی را مطرح کرد که در آن هردو پارامتر مـذکور بـه صـورت     2005سان چانگ یول در سال .دارد
از رابطـه زیـر   ایـن تحقیـق   براي تعیین شـاخص دسترسـی در   .همزمان مورد استفاده قرار گرفته است

 .استفاده گردید
  i : Aiدسترسی ناحیه     )1(

)1< α <0 (ضریب وزنی  :α  
    i  :Piجمعیت ناحیه 

 dij: در سناریوهاي مختلف  jو  iکوتاهترین فاصله بین نواحی                                                                        

 dij*:  در وضع موجود jو  iنواحی  کوتاهترین فاصله بین

  β:  446632/0) ضریب تجربی(

   jو  iمتوسط حجم ترافیک بین نواحی   
   m  :mTDAAمتوسط ترافیک روزانه در سال درکمان 

 دسترسی در شرایط تخریب کمان

 محاسبه محتمل ترین حاالت شبکه

 مدلهاي آسیب پذیري

 احجام تردد بحران شدت

 تقاضا ماتریس
موقعیت و 
 وضعیت 

 تخصیص

 مدل دسترسی

 اهمیت کمان سی در شرایط موجوددستر

 محاسبه شاخص ریسک

میزان آسیب پذیري 
 اولویت بندي  یا احتمال تخریب پل 
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  m  :mdطول کمان 
در قسمت اول رابطه مذکور پارامتر بعد مسافت در تعیین شاخص دسترسـی مـدنظر قـرار گرفتـه و در     

، پارامتر حجم ترافیک شاخص دسترسی را مابین دو ناحیه مبدا و مقصد تعیین می  قسمت دوم رابطه
در این رابطه ضریبی است که با تغییـر آن میتـوان درصـد تـاثیر هریـک از دو پـارامتر        αضریب . کند

به این معناسـت کـه    α=1به عنوان مثال. مذکور را در تعیین شاخص دسترسی کاهش و یا افزایش داد
به این معنـا کـه شـاخص     α=0و . سافت جهت تعیین شاخص دسترسی بکار گرفته می شودتنها بعد م

  .دسترسی تنها براساس حجم ترافیک برآورد می شود
 
  مدل سازي شبکه راههاي استان گلستان  -3-1

به منظور محاسبه شاخص دسترسی در نـواحی مختلـف الزم اسـت کـه ابتـدا شـبکه راههـاي اسـتان         
بـراي ایـن منظـور    . بهمراه نواحی تولید و جذب سفر در این شبکه مدل شود) يمطالعه مورد(گلستان 
نرم افزاري است که در دو دهـه اخیـر در برنامـه     EMME2. انتخاب گردیده است EMME2نرم افزار 

شـبکه راههـاي اسـتان    (در یک منطقه مـورد مطالعـه   . ریزي حمل و نقل کاربرد روز افزون یافته است
، مـاتریس  )شبکه راههـاي اسـتان  (که عبارتند از شبکه  ]1[ک اطالعاتی وجود داردسه نوع بان) گلستان

 ).فرمول ریاضی شاخص دسترسی(و توابع ) مقصد سفر -ماتریس مبدأ(
پس . ]3[و  ]1[،  ]2[نشان داده شده است) 4(شده راههاي استان گلستان در شکل شماره شبکه مدل

مقصد سفر روزانـه   -، ماتریس مبدأ EMME2نرم افزار  از مدل کردن شبکه راههاي استان گلستان در
) 5(شبکه بارگذاري شده در وضع موجود در شکل شـماره  . در سطح استان به شبکه تخصیص داده شد

  .]4[نشان داده شده است

شبکه بارگذاري شده راههاي استان گلستان  ):5(شکل   شده راههاي استان گلستانشبکه مدل ):4(شکل 
  جوددر وضع مو

  
  برآورد شاخص هاي دسترسی در وضع موجود  -3-2
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در این مرحله نحوه محاسبه شاخص هاي دسترسی ارائه شـده در قسـمت قبلـی، بـا اسـتفاده از زبـان       
سپس با استفاده از زبان برنامه نویسی ماکروي نت مشخصه هاي . تعیین گردید QBasic برنامه نویسی

تعریـف   QBasicتولید و جذب سـفر در قالـب ورودي برنامـه    موجود در شبکه راههاي استان و نواحی 
  .]1[وشاخص هاي دسترسی در وضعیت موجود محاسبه گردید

  
  برآورد شاخص هاي دسترسی در شرایط قطع کمانهاي مختلف در شبکه  -3-3

در این قسمت، با فرض بروز بحران سیل در شبکه راههاي استان و قطع هر کـدام از کمانهـاي موجـود    
پـس از قطـع   (مقصد سفر به شـبکه جدیـد    -سپس ماتریس مبدأ. سناریو تعریف گردید 14که، در شب
براي هر سناریو تخصیص داده شده و میزان شاخص دسترسی جدید براي کل نـواحی تولیـد و   ) کمان

بارگذاري شبکه راههاي اسـتان در شـرایط قطـع کمـان     ) 6(در شکل شماره . جذب سفر برآورد گردید
  .]7[و  ]6[،  ]5[آزادشهر نشان داده شده است -ی آبادموجود بین عل

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آزاد شهر –شبکه بارگذاري شده راههاي استان گلستان در شرایط قطع پیوند علی آباد  ):6(شکل 
  
  بخش دسترسی  ارائه نتایج -4 -3

عنی شـرایطی کـه   ی( باشد  5/0برابر با  αتایج اولویت بندي براي مدل تحقیق  در شرایطی که ضریب 
نشـان داده شـده   ) اثر در پارامتر بعد مسافت و حجم ترافیک در تعیین شاخص دسترسی یکسان باشد 

  .نشان داده شده است αمختلف  راین نتایج براي مقادی) 1( نموداردر . است
بـه سـمت    αمربوط به مدل تحقیق هرچه ضـریب  ) 1(باتوجه به نتایج به دست آمده از نمودار شماره 

یعنی شرایطی که تنها بعـد مسـافت در بـرآورد شـاخص دسترسـی تاثیرگـذار       ( نزدیکتر می شود  یک
کـه ایـن امـر بـه دلیـل      . میزان تغییرات شاخص دسترسی نسبت به وضع موجود کاهش میابـد .) است
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. حساسیت کمتر شاخص دسترسی در رابطه ریاضی تعریف شده نسبت به پارامتر بعد مسافت می باشد
،  α  ،25=./α  ،5=./α=0( ه پارامتر حجم ترافیک در برآورد شاخص دسترسی نقش دارد در شرایطی ک

75=./α  (         کمانهایی از شبکه از اهمیت بیشتري برخوردارنـد کـه قطـع آنهـا باعـث مـی گـردد ، حجـم
،  5به عنوان مثال کمانهاي شماره . ( ترافیک در کمانهایی جایگزین به میزان قابل توجهی افزایش یابد

6  ،10  ،14 (  
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  بر اساس مدل  αنتایج مربوط به مقادیر مختلف  :)1(نمودار 

  
 تحقیـق در  اولویت بندي نهایی کمانهاي مورد نظر در شبکه راههاي استان گلسـتان بـر اسـاس مـدل     

در شاخص دسترسی در اولویت سوم قـرار داشـته بـدلیل بـاال      23،مالحظه می گردد که کمان شماره 
بعنـوان تنهـا    17همچنـین کمـان شـماره    . پذیري در اولویت اول قرار گرفته اسـت بودن میزان آسیب 

  .قرار گرفته است  2شاخص دسترسی مطرح بوده ، در اولویت باالتري نسبت به کمان شماره 
به طور کلی میتوان اینطور نتیجه گیري نمود که استفاده از شاخص دسترسی به تنهایی جهت اولویـت  

  به طـور   و نقل در برابر بحران سیل کافی نبوده نیاز به بررسی معیار دیگري بندي اجزاي شبکه حمل
در اثر بـروز  )پل (  این شاخص در واقع میزان آسیب پذیري اجزاء. می باشد همزمان با شاخص مذکور 

  .در بخش بعدي به آن اشاره میگرددبحران سیل میباشد که 
  
  تعیین ظرفیت عبور آب از آبروها -4

ن ظرفیت آبگذري هر یک از آبروهاي مورد بحث، از رابطه مانینـگ بـه شـرح ذیـل اسـتفاده      براي تعیی
این فرمول به دلیل سـادگی محاسـبات و کـاربرد در شـرایط مختلـف، کـاربرد فراوانـی در        . شده است

در این بخش نیز با توجه به شباهت مقطع آبرو و کانالهاي مستطیل شـکل، بـراي   . طراحی کانالها دارد
 ]8 [. ها نیز از آن استفاده شده استمقدار ظرفیت آبگذري پل تعیین

)2(                                            

  2
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ضریب مانینگ، ، n است و)متر مکعب در ثانیه(دبی آب قابل عبور از پل زیر جاده  ،Q ،در این رابطه
مورد نظر و از جداول تجربی ارائه شده در مراجع مقدار  هايکه با توجه به بازدیدهاي انجام شده از پل

n  پارامتر. فرض گردیده است 03/0برابر A بوده و ) متر مربع(سطح مقطع پل فوق ابطه ر، درR  ، شعاع
  که بر اساس رابطه) متر(هیدرولیکی 

P
AR محـیط خـیس شـده    ،  P قابل محاسبه اسـت کـه در آن  =

هـاي مـورد نظـر در ایـن تحقیـق، بـا       مقادیر ظرفیت پـل  .میباشد) متر در متر(طولی  شیب Sو ) متر(
  .نشان داده شده است) 1(استفاده از رابطه فوق به طور تقریبی برآورد و در جدول 

  برآورد مقدار ظرفیت و میزان آسیب پذیري یااحتمال تخریب پل هاي مورد مطالعه ):1(جدول 
  

شماره  ردیف
 کمان

متوسط  عداد دهانهت رودخانه
 طول

متوسط 
 ارتفاع

عرض 
 پل

ایستگاه  ظرفیت پل
 معرف

دوره 
برگشت 
  ایمن

میزان 
آسیب 
  پذیري

پل از  )متر(پل  پل (%)
 )متر(بستر

مترمکعب ( )متر(
 )درثانیه

 )سال(

3*7 انجیر آب 2 1  8 500 انجیر آب 499 11 3.20 25 

3*20 قره سو 9 2  8 500 ارازکوسه 2557 11 12.8 64 

1*14.5 گرگانرود 14 3  99 10 آق قال 269 8 7.40 17.5 

3*5 قره سو 17 4  18 200 سیاه آب 61 8 3.10 22 

6+23+6 گرگانرود 23 5  18 200 گنبد 657 8 7.50 39 

  
  روزانه سیالب با استفاده از آمار حداکثر دبی  پیک برآورد -5

 Hydrologicهاي برگشت مختلـف از نـرم افـزار     ایستگاهها به ازاء دوره پیک سیالببه منظور برآورد 

Frequency Analysis(HYFA)   در این روش توزیع هـاي مختلـف   . ]10[،]9[،]2[استفاده شده است
آماري نظیر لوگ نرمال دو و سه پارامتري، گامبل، پیرسون و لوگ پیرسون نوع سه، دوپارامتري گاما و 

با توجه بـه  . مار تکمیل شده حداکثر دبی لحظه اي ایستگاههاي آبسنجی برازش داده شده استبه آ... 
مقادیر آزمون نیکویی برازش و کمترین خطاي استاندارد، مناسبترین توزیع احتمالی انتخاب و بکمـک  
آن مقادیر حداکثر دبی لحظه اي در ایستگاههاي آبسنجی منتخب به ازاء دوره هـاي برگشـت مختلـف    

) 2(نتایج حاصل از برازش آماري توزیع برتر به داده هاي این ایسـتگاهها در جـدول   . برآورد شده است
 .درج گردیده است

    



 

 ٨

متر (مقادیر پیک سیالب برآورد شده در ایستگاههاي آبسنجی منتخب به ازاء دوره برگشتهاي مختلف  ):2(جدول 
  )مکعب در ثانیه

)سال(دوره برگشت   ردیف نام ایستگاه نام رودخانه توزیع انتخابی 

200 100 50 25 20 10 5 2 

 1 ارازکوسه قره سو دوپارامتري گاما 100 146 175 201 209 234 258 281
 2 رامیان قره چاي لوگ نرمال دو پارامتري 36 78 116 162 178 234 300 376
 3 انجیرآب انجیرآب لوگ نرمال دو پارامتري 8 16 23 32 35 45 57 70
 4 نهارخوران زیارت پیرسون نوع سه 3 10 18 27 30 41 53 65
 5 آق قال گرگانرود لوگ نرمال سه پارامتري 117 196 265 342 370 462 567 685

 

  :میزان آسیب پذیري اجزا شبکه -6

میزان آسیب پذیري کمانها از حاصـل اجتمـاع آسـیب دیـدن اجـزا آن در اثـر یـک سـناریوي بحـران          
مـوازي دو   بصـورت  در یک کمان اجزا بصورت سري فـرض مـی شـود و حالتهـا    (می آید بدست )سیل(

  .که می توان آن را بصورت زیر بیان نمود)کمان فرض می شوند
Pc=(PC1 U PC2 U PC3 U ...U PCn)   

 )3( =1-(1-PC1)(1-PC2)...(1-PCn)  
=1-∑m=i

cn   (1-Pm)  
PC  در این رابطه احتمال آسیب دیدن کمان می باشـد و PC1, PC2,....      احتمـال آسـیب دیـدن اجـزا

کمان می باشد مالحظه می شود که براي محاسبه میزان احتمال آسیب دیدن یک کمان کـافی اسـت   
بنابراین احتمـال  . احتمال آسیب دیدگی اجزا آن را بررسی نمائیم که در این تحقیق پل انتخاب گردید

  : صورت زیر بیان نمودکه می توان آن را ب) پل ها(آسیب دیدن اجزا کمان 

)4 (                                                                                                                Pc1 = 1- (1 – 1/T) n  

 ارائـه  )1(میزان آسیب پذیري هر یک از پل هاي مورد مطالعه بر اساس شماره کمان مربوط در جدول 
 . گردیده است

  
  تعیین شاخص ریسک -7

می توان میزان تاثیر تخریب هر کمان از شبکه را بصورت تغییر مقدار شاخص دسترسی شبکه تعریـف  
یکی حالتی که کمان مـورد نظـر   ;نمود و بر این اساس باید شاخص دسترسی در شبکه را به دو حالت 

آورد و اختالف این دو حالت سالم می باشد و دیگري در حالتی که کمان آسیب دیده می باشد بدست 
  .را بعنوان میزان تاثیر تخریب هر کمان معرفی نمود

  :این رابطه را میتوان به صورت زیر بیان نمود



 

 ٩

  
Aj=∑24

i=1Ai-∑24
i=1Ai

j=∑24
i=1(Ai-Ai

j                                                            (5)          
Aj=    jیا میزان تأثیر تخریب کمان  jمان مقدار عوارض ناشی ازتخریب ک
Ai=  دسترسی ناحیهi   قبل از قطع کمانj  
Ai

j=  دسترسی ناحیهi   بعد از قطع کمانj  
بنابراین شاخص ریسک جهت اولویت بندي بازسازي اجزاي شبکه حمل و نقل جاده اي بر اساس  

  .رابطه زیر پیشنهاد میشود
R = Pc *∑24

i=1(Ai – Aj
i)                                                                                                                  (6)                                            

 .میباشد شاخص ریسک، Rو  احتمال آسیب دیدن کمان  ، Pc که در آن
 

   تحقیقه حمل و نقل جاده اي استان براساس مدل برآورد شاخص ریسک کمانهاي مختلف شبک  :)3(جدول .

شاخص دسترسی   شماره کمان  ردیف
*1000  

0.5=α  

 میزان آسیب پذیري
  )درصد(

  شاخص ریسک

1  2  58/6  8  64/52  
2  3  83/2  8  64/22  
3  4  4/23  8  2/187  
4  5  9/19  8  2/159  
5  8  23/0  8  84/1  
6  9  66/2  8  28/21  
7  14  07/0  18  26/1  
8  17  61/3  18  98/64  
9  18  23/0  8  84/1  
10  23  3/17  18  4/311  

  
اولویت بندي نهـایی کمانهـاي مـورد نظردرشـبکه راههـاي اسـتان       ) 3(با توجه به نتایج جدول   

  .ارائه شده است) 4(گلستان بر اساس مدل تحقیق در جدول 
  

  اولویت بندي کمانهاي مورد نظر در شبکه راههاي استان - )4(جدول  

  14  18  8  9  3  2  17  5  4  23  شماره کمان

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  اولویت
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  نتیجه گیري – 8

بکارگیري مدل ارائه در این تحقیق براي استان گلستان نشان می دهد که قابلیت بکارگیري روش 
براي اولویت بندي انتخاب پروژه ها براي تقویت کمان هاي شبکه در موقع بروز بحران سیل وجود 

  . دارد
  :ایج مشخص این تحقیق می توان موارد زیر را برشمرداز نت

براي اینکه در شاخص دسترسی کمان هایی که قطع آنها باعث افزایش حجم ترافیک و ایجاد  – 1
و همچنین کمان هایی که قطع ) فقط بعد مسافت ( گلوگاه در شبکه می گردند نادیده گرفته نشود 

فقط حجم ( یگر و با مسیر طوالنی تر نادیده گرفته نشود آنها باعث کمان هایی جایگزین در مناطقی د
لذا جهت تعریف شاخص مناسب در اولویت بندي اجزاي شبکه حمل و نقل بر اساس ) ترافیک 

در نظر )   α=5/0یعنی( شاخص دسترسی هر دو پارامتر بعد مسافت و حجم ترافیک به طور همزمان 
  .گرفته شد

این منحنی ها نشان می دهد حساسیت شاخص ) 1(ه ازنمودار با توجه به نتایج به دست آمد – 2
دسترسی نسبت به حجم ترافیک بسیار زیاد بوده و هرچه به سمت یک نزدیک می شود حساسیت 

یعنی در شرایطی که شاخص دسترسی تنها به پارامتر بعد مسافت بستگی پیدا می کند . کاهش میابد
  .حساسیت در حداقل خود می باشد

ص دسترسی کمانی بیشتر اهمیت پیدا می کند که قطع آن دسترسی کل شبکه را نسبت در شاخ – 3
  .به دسترسی در حالت عادي بیش از سایر کمان ها کاهش دهد

نتایج حاصل شده در ارتباط با آمار حداکثر دبی لحظه اي رودخانه هاي موجود در محدوده مورد  – 4
  .ی کالیبره شده در ایستگاه هاي مختلف می باشدمطالعه ، نشان دهنده دقت باالي روابط همبستگ

همچنین نتایج مربوط به بر آورد ظرفیت عبور آب از مقاطع پل بر روي رودخانه هاي موجود  – 5
  .می باشد) مستطیل شکل ( حاکی از اعتبار رابطه مانینگ جهت استفاده در اینگونه مقاطع 

نشان دهنده نقش موثر و باالي دوره ) پل ( نتایج حاصل از برآورد میزان آسیب پذیري اجزا  –6
  .بازگشت سیالب ایمن می باشد

در شاخص هیدرولوژیکی ، کمانی بیشتر اهمیت پیدا می کند که احتمال تخریب آن در اثر بروز   – 7
  .بحران سیل نسبت به سایر کمان ها باالتر باشد

د نظر و با استفاده از جداول تجربی با توجه به بازدید هاي انجام شده از بعضی از پل هاي مور – 8

 .تعیین گردید  n= 03/0مراجع مقدار ضریب مانینگ برابر ارائه شده در
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Abstract: 
in the present investigation ,The degrees of significance of different components of 
road network have been determined base on the risk index. Considering this degree of 
significance, the reconstruction of different components of road network has been 
prioritized to do this Golestan province road network has been selected for the case 
study. The risk index was determined base on the accessibility and hydrologic 
indexes. 
in the accessibility index ,at first ,the road network of Golestan province was modeled 
by EMME2 software in the next stage, the network was loaded based on daily traffic 
volumes. The accessibility index based on the trip time was determined and assessed 
before and after flood. in the last stage, considering the existing different before and 
after flood, the level and degree of significance of any component and the priority for 
reconstruction was determined for each component. 
in the hydrologic index, first the flood peak was determined based on the maximum 
daily discharge. 
Next, the capacity of water passing of the bridges was determined. Finally, the 
vulnerability value or destruction of the bridges due to flood was estimated. The 
acquired values were utilized as a coefficient for the accessibility index. 
According to the obtained values (the risk index) the different network components 
were prioritized in the occurrence of flood. 
 
Keyword: Risk index, vulnerability value, accessibility and hydrologic indexes, 
flood peak, return period. 
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