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راُ کارّای افشایص هیشاى تاب آٍری ٍ تَاًایی باسگطت
پذیزی ضبکِ تَسیع بزق هاسًذراى در همابل حَادث طبیعی

هیثن کزهی خارکطی
ضزکت تَسیع ًیزٍی بزق هاسًذراى

چکیذُ — بزٍس ضزایط ًاهساعذ آب ٍ َّایی ٍ حَادث طبیعی
ّوَارُ هٌجز بِ تحویل خسارات ٍ خاهَضی ّای گستزدُ در سطح ضبکِ

ٍاصُّای کلیذی — اتَهاسیَى؛ باسگطت پذیزی ضبکِ؛ تاب آٍری
ضبکِ تَسیع بزق؛ هذیزیت ضاخِ سًی

ّای تَسیع گطتِ است ،کِ تعذاد ٍ ضذت ایي رخذادّا در سالْای اخیز

 .1ممدمً

عوذتا رٍ بِ فشًٍی بَدُ است .ایي خاهَضی ّا تعطیلی هذارس ،هختل
ضذى سزٍیس رساًی در هزاکش اٍرصاًسی ،خسارت عظین هالی بِ صٌایع

تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝوطٛض ٔا وطٛضی حازثٝذیع است و ٝحٛازث عثیؼی

ٍ التصاد ٍ ،هطکالت عذیذُ دیگزی را بِ دًبال خَاّذ ضذ .لذا افشایص

ظیازی چ ٖٛسیُ ،ظِعِ ٚ ٝعٛفاٖ زض آٖ ضخ ٔیزٞس  ٚاظ عطفی تا تغییطات

هماٍهت ضبکِ ٍ تَاًایی باسگطت پذیزی آى در همابلِ با ضزایط ًاهساعذ

خٛی اذیط ٞ ٚطساضٞای ساظٔاٖ ٛٞاضٙاسی ،تاظٍ٘طی زض ضٚضٟای ٔماْٚ

جَی ،کاّص هیشاى تاثیز پذیزی ضبکِ تَسیع بزق در همابل رخذاد

ساظی ضثىٞ ٝای تٛظیغ  ٚافعایص تٕٟیسات الظْ زض تاظٌطت پصیطی ضثىٝ

حَادث لْزی ٍ بْبَد سهاى رفع خاهَضی هی بایستی جشٍ اٍلَیتْای

تؼس اظ تطٚظ حٛازث عثیؼی أطی ضطٚضی ت٘ ٝظط ٔی ضسس ٚ .زض غٛضتیىٝ

بزًاهِ ریشی جْت طزاحی ٍ بْزُ بزداری اس ضبکِ لزار گیزد .در ایي

ایٗ تٟسیسٞا ٔسیطیت ٘ط٘ٛس ٕٔىٗ است تثسیُ ت ٝتحطاٖ ٌطزز .ضثى ٝتٛظیغ

هما لِ ضوي بزرسی رًٍذ گستزش بزٍس خاهَضی ّای ضبکِ تَسیع ًاضی
اس ضزایط بذ جَیً ،ماط ضعف ضبکِ ضٌاسایی ٍ راّکارّای افشایص
تاب آٍری ٍ تَاًایی باسگطت پذیزی ضبکِ در همابل ضزایط بذ جَی
هَرد هطالعِ لزار گزفتِ است .ضبکِ هَرد هطالعِ در ایي همالِ ،ضبکِ
تَسیع بزق هاسًذراى هی باضذ ٍ ّوَارُ سعی بز آى بَدُ است کِ بزرسی
ّا هٌطبك با ضزایط خاظ طبیعی هٌطمِ صَرت گیزد.

تطق ٔاظ٘سضاٖ زض حاَ حاضط تا تیص اظ ٔ 1/3یّیٔ ٖٛطتطن زض ٔٙغم ٝضٕاَ
وطٛض ٔطتُٕ تط  16أٛض ٔرتّف ٔیثاضس  ٚتا تؼساز  57پست فٛق تٛظیغ ٚ
 430فیسض فطاض ٔتٛسظ ،تطق ضسا٘ی تٙٔ ٝاعك ٔطوع  ٚضطق استاٖ ٔاظ٘سضاٖ
ضا تط ػٟس ٜزاضز .اظ ٘ظط خغطافیایی ضأُ ٔٙاعك وٞٛستا٘ی  ٚخٍّٙی
ٔتؼسزی ٔی تاضس وٕٛٞ ٝاض ٜتحت تاثیط عٛفاٟ٘ا  ٚحٛازث عثیؼی ٌ٘ٛاٌٖٛ
تٛز ٜاست.
تا تٛخ ٝت ٝافعایص ٔیعاٖ حٛازث عثیؼی عی ساِٟای اذیط ٞ ٚطساضٞای
اذیط ساظٔاٖ ٛٞاضٙاسی وٙٔ ٝاعك تحت پٛضص ضثى ٝتٛظیغ تطق ٔاظ٘سضاٖ

راُ کارّای افشایص هیشاى تاب آٍری ٍ تَاًایی باسگطت پذیزی ضبکِ تَسیع بزق هاسًذراى در همابل حَادث طبیعی
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ضا ٘یع ضأُ ٔی ضٛز ،اِعأی است تا زض ذػٛظ ٔما ْٚساظی ضثى ٝلثُ

آذطیٗ عٛفاٖ سٍٕٟیٗ زض ٔٙغمٔ ٝاظ٘سضاٖ زض تاتستاٖ  1395تا سطػت تاز

اظ تطٚظ عٛفاٖ  ٚتٛا٘ایی تاظٌطت پصیطی آٖ پس اظ تطٚظ عٛفاٖ  ٚحٛازث

تیص اظ 130ویّٔٛتط زض ساػت  ٚتٕٞ ٝطا ٜتاضاٖ ضسیس تٚ ٝلٛع پیٛست.

عثیؼی السأات خسی ت ٝػُٕ آیس .ػال ٜٚتط ٌعاضش ساظٔاٖ ٛٞاضٙاسی ٔی
تٛاٖ تٔ ٝطاخؼ ٝت ٝػُّ ذأٛضی ٞای ثثت ضس ٜزض ٘طْ افعاض ثثت حٛازث ٚ
ذأٛضی ٞای ضطوت تٛظیغ تطق ٔاظ٘سضاٖ (ٔحػ َٛضطوت تصض ٚافعاض) ٚ
ٔطاٞسٌ ٜعاضضات ٔطتٛط ت ٝذأٛضی ٞای ٘اذٛاست ٝتا ػّت ضطایظ
٘أساػس خٛی ٔٛیس ایٗ ٔغّة ٔیثاضس و ٝتطٚظ ذأٛضی ٞای اظ ایٗ زست
ض ٚت ٝافعایص تٛز ٜاستٕٛ٘ .زاض شیُ ػسز ٔطتٛط ت ٝتؼساز ذأٛضی ٞایی وٝ
ٔٙدط ت ٝلغغ فیسض فطاض ٔتٛسظ اظ پست فٛق تٛظیغ ٌطزیس ٜاست ضا ٘سثت
ت ٝتؼساز وُ فیسض ٞای ٕٞاٖ ساَ ت ٝغٛضت ٘طْ ضس٘ ٜطاٖ ٔی زٞس.
ضکل  :3سمُط درخت بز رَی ضبکً فطار متُسط در طُفان تابستان95

زض حاِیى ٝاستاٖ ضاٞس سایط حٛازث عثیؼی ٘یع تٛز ٜو ٝت ٝضست ضثىٝ
تٛظیغ تطق ضا تحت تاثیط لطاض زاز ٜاست ٕٝ٘ٛ٘ .ای زیٍط اظ حٛازث ٔطتٛط
ت ٝتحطاٖ تاضش تطف سٍٙیٗ زض زی ٔا ٜساَ  1395تٕٞ ٝطا ٜتسا ْٚسطٔای
ضسیس عی چٙسیٗ ضٚظ پس اظ تاضش تٛز ٜاست تٙحٛیى ٝاضتفاع تطف زض
تطذی ٔٙاعك ت ٝتیص اظ سٔ ٝتط ضسیس ٜتٛز  ٚتا تٛخ ٝت ٝپٛضص خٍّٙی
سٍٙیٗ ٔٙغم ٝت ٝضست ضثى ٝتٛظیغ ضا تٚ ٝاسغ٘ ٝطست ضاخ  ٚتطي ٚ

ضکل  :1وزخ تعداد لطعی فیدری واضی اس ضزایط وامساعد جُی بً تعداد کل
فیدر(گشارش وزم افشار ثبت حُادث)121

سمٛط زضذتاٖ اظ فٛاغُ زٚضزست تط ضٚی ضثى ٝتحت تاثیط لطاض زاز.

ٔغاتك آٔاضٞای ٔٛخٛز عی زٚضٛٔ ٜضز ٔغاِؼٙٔ ٝاعك ٔرتّف أٛضٞای 16
ٌا٘ ٝضثى ٝتٛظیغ تطق ٔاظ٘سضاٖ تاثیط پصیطی ٞای ٔتفاٚتی اظ ضطایس ٘أساػس
خٛی زاضت ٝا٘س .ضىُ ظیط ٔیعاٖ تاثیط پصیطی ٞط أٛض اظ أٛضٞای ٌ 16ا٘ٝ
ضطوت تٛظیغ تطق ٔاظ٘سضاٖ اظ ضطایظ ٘أساػس خٛی ضا عی ساِٟای -1388
٘ 1395طاٖ ٔی زٞس.

ضکل  :4تاثیز پذیزی ضبکً در سمان بارش بزف سىگیه پاییش95

زض ایٗ ٔماِ ٝضٕٗ خٕغ تٙسی ٔطاٞسات غٛضت ٌطفت ٝزض ظٔاٖ تطٚظ
حٛازث ٘ازض عثیؼی ،تٙٔ ٝظٛض ٔما ْٚساظی ضثى ٝزض ٔماتُ حٛازث ٚ
افعایص تٛا٘ایی تاظٌطت پصیطی پس اظ تطٚظ ٘ ،ماط ضؼف ضثى ٝضٙاسایی ٚ
ضاٞىاضٞایی خٟت ٔما ْٚساظی ضثى ٝلثُ اظ تطٚظ حازثٕٞ ٚ ٝچٙیٗ افعایص
تٛا٘ایی تاظٌطت پصیطی ضثى ٝزض ظٔاٖ تطٚظ حازث ٝاضائ ٝضس ٜاست .ایٗ ضاٜ
ضکل  :2میشان تاثیزپذیزی مىاطك  16گاوً تُسیع بزق ماسودران اس ضزایط
وامساعد جُی

حُ ٞا زض حٛظٞ ٜای تٟط ٜتطزاضی اظ ضثى ،ٝعطاحی٘ ،ظاضت  ٚضػایت
استا٘ساضزٞا ،تاظٍ٘طی استا٘ساضزٞا  ٚپ ٟٝٙتٙسی آِٛزٌی تا تٛخ ٝت ٝضطایظ
خسیس آب ٛٞ ٚاییٔ ،سیطیت تٟی ٝٙتحطاٖ ،تاظٍ٘طی تستطٞای أٗ ٔراتطاتی ،
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استفاز ٜاظ تىِٛٛٙغی ٞای خسیس  ٚغیطٔ ٜی تاضس .و ٝزض ٟ٘ایت ٔٛخة
اػٕاَ تغییطاتی زض فؼاِیتٟای خاضی ضطوت تٛظیغ تطق ٔاظ٘سضاٖ ضس ٜاست.
ٕٞچٙیٗ تا استفاز ٜاظ سأا٘ ٝاعالػات ٔىا٘ی  ٚا٘داْ تدسیس اضظیاتی تٝ
ضٙاسایی ضثى ٝفطسٛز ٜپطزاذت ٚ ٝتا زض ٘ظط ٌطفتٗ الیٞ ٝای ٔطتٛط تٌ ٝسُ
ٞا  ٚضٚزذا٘ ٚ ٝسیالتٟا ت ٝضٙاسایی ضثىٞ ٝای زض ٔسیط ٌسُ ،ضٚزذا٘ٚ ٝ
سیالب پطزاذت ٚ ٝتط٘أ ٝضیعی الظْ خٟت تطٔیٓ ضثىٞ ٝای ضٙاسایی ضسٜ
غٛضت ٌطفت ٝاست .ت ٝػال ٜٚخٟت تمٛیت اضتثاط ٔراتطاتی زض ٍٙٞاْ تطٚظ
تحطاٟ٘ا تا استفاز ٜاظ الیٞ ٝای اضتفاػی ت ٝضٙاسایی ٘ماط وٛض ضثى ٝپطزاذتٝ
ضکل  :5ضىاسایی ضبکً الکتزیکی در مسیز رَدخاوً با استفادي اس GIS

 ٚتا خایاتی تٟی٘ ٚ ٝٙػة تىطاضوٙٙسٞ ٜای ٔراتطاتی ت ٝتىٕیُ پٛضص
ٔراتطاتی ضثى ٝپطزاذت ٝضس ٜاست.

ٕٞچٙیٗ تا استفاز ٜاظ اعالػات ٔٛخٛز زض تا٘ه اعالػات ٔىا٘ی ضطوت

.2ضىاسایی وماط ضعف ضبکً در ضزایط
وامساعد جُی

تٛظیغ تطق ٔاظ٘سضاٖ  ٚتدسیس اضظیاتی غٛضت ٌطفت ٝزض سغح ضطوت ػٕط
تٕأی تدٟیعات ت ٝتفىیه ٔٛلؼیت ٔىا٘ی ٛ٘ ٚع تدٟیع استرطاج ضسٚ ٜ

تا خٕغ آٚضی ٌعاضضات ٚاغّ ٝاظ أٛضٞای ٌ 16ا٘ ٝضطوت ٕٞ ٚچٙیٗ

تدٟیعاتی و ٝػٕط ٔفیس ذٛز ضا پطت سط ٌصاضت ٝا٘س ت ٝػٛٙاٖ ٘ماط ضؼثف

تاظزیسٞای ٔیسا٘ی اظ ٔحُ ٞای تطٚظ حازثٕٛٞ ٝاض ٜتالش تط ایٗ تٛز ٜاست

ضثى ٝضٙاسایی ٛٔ ٚضز تٛخٚ ٝیػ ٚ ٜزض اِٛٚیت اغالح  ٚتطٔیٓ لطاض

و ٝضٕٗ زست ٝتٙسی ػُّ حٛازث تٛلٛع پیٛست٘ ٝسثت ت ٝاضائ ٝضا ٜحُ ٞای

ٌطفتٙس .زض ضىُ ظیط لسٔت پایٞ ٝای ٔٛضز استفاز ٜزض ضثى ٝتٛظیغ تطق

واضضٙاسی خٟت خٌّٛیطی اظ تطٚظ حٛازث ٔطات ٝپطزاذت ٝضٛز .زض خٕغ

ٔاظ٘سضاٖ ت ٝتفىیه عیف ضٍ٘ی ٘طاٖ زاز ٜضس ٜاست و ٝخع٘ ٚتایح تدسیس

تٙسی ٟ٘ایی ػُّ حٛازث ضذساز ٜزض عٛفاٟ٘ای ٔٙغمٔ ٝاظ٘سضاٖ ت ٝضطح شیُ

اضظیاتی غٛضت ٌطفت ٝزض تستط  GISتٛز ٜاست .ایٗ ٘تایح زض ٔٛضز ته ته

ٔیثاضس:

أٛضٞا  ٚت ٝتفىیه تٕأی تدٟیعات لاتُ استحػاَ ٔی تاضس.



سمٛط زضذتاٖ  ٚتطذٛضز ضاذٞ ٝا تا ضثىٛٞ ٝایی



ضىستٗ  ٚسمٛط پایٝ



اتػاِی  ٚت ٓٞ ٝپیچیسٖ فاظٞا  ٚپاضٌی سیٓ زض اثط تاز ضسیس



پاییٗ تٛزٖ استا٘ساضز عطاحی تا تٛخ ٝت ٝضطایظ خٛی خسیس

اظ عطفی ٕٛٞاض ٜلسٕت ٞایی اظ ضثى ٝت ٝزِیُ ػٕط تاالی تدٟیعات ٚ
فطسٛزٌی آٟ٘ا ٕٞ ٚچٙیٗ لطاض ٌیطی زض ٔسیط سیالتٟاٌ ،سُ ٞأ ،سیط ظِعِٝ
 ... ٚاظ پتا٘سیُ تاالی آسیة پصیطی لطاض زاض٘س.
زض ضاستای ضٙاسایی ٘ماط ضؼف ضثى ٝت ٝوٕه اتعاضٞای ٔرتّف ٔٗ خّٕٝ
سأا٘ ٝاعالػات ٔىا٘ی ضثى ٝتٛظیغ تطق ٔاظ٘سضأٖ ،غاِؼاتی غٛضت ٌطفتٝ

ضکل  :6ضىاسایی میشان فزسُدگی پا یً ٌای مُجُد بً تفکیک امُرٌا

ٔٙاعك زضٌیط ضثى ٝتٛظیغ تطق تا ٔسیطٞای حازث ٝذیع عثیؼی (ٔسیط سیالتٟا،

ٔرففٞا

ٌسّٟا  )... ٚت ٝػٛٙاٖ ٘ماط ضؼف ضثى ٝضٙاسایی  ٚزض زستٛض واض اغالح ٚ
خاتدایی ضثى ٝتٙٔ ٝظٛض ٔما ْٚساظی لطاض ٌطفت.

3

راُ کارّای افشایص هیشاى تاب آٍری ٍ تَاًایی باسگطت پذیزی ضبکِ تَسیع بزق هاسًذراى در همابل حَادث طبیعی
ضطٕیٗ وٙفطا٘س ٔٙغمٝای سیطز –  1396تٟطاٖ ،ایطاٖ

.3بزرسی راٌکارٌای افشایص تاب آَری َ
تُاوایی باسگطت پذیزی ضبکً

زض ایٗ ذػٛظ ضٕٗ ػمس تفا٘ ٓٞأٞ ٝایی تا ضٟطزاضی ٞای  ٚاضٌاٟ٘ای
شیطتظ ٕٞىاضی ٞای ذٛتی زض ذػٛظ ا٘داْ ػّٕیات ضاذ ٝظ٘ی تٛسظ
أٛضٞای ضطوت تٛظیغ تطق ٔاظ٘سضاٖ غٛضت ٌطفت ٚ ٝزض حاَ ا٘داْ ٔی

استطاتػی ضطوت تٛظیغ تطق ٔاظ٘سضاٖ زض ذػٛظ افعایص تاب آٚضی ٚ

تاضس.

تٛا٘ایی تاظٌطت پصیطی تا تٛخ ٝت ٝتطضسی ٞای غٛضت ٌطفت ٝضأُ
ٔحٛضٞای شیُ ٔیثاضس:


ٔسیطیت ضاذ ٝظ٘ی



تاظ ٍ٘طی زض ساذت پایٞ ٝای خسیس ،تؼٕیطات ٍٟ٘ ٚساضی پایٝ
ٞا



استفاز ٜاظ تدٟیعات أاز ٜت ٝواض



تاظٍ٘طی زض استا٘ساضزٞای عطاحی



استفاز ٜاظ اتٔٛاسی ٚ ٖٛتىِٛٛٙغی ٞای خسیس زض افعایص تٛاٖ
تاظآضایی ضثىٝ



ضکل :7محیط مزتبط با َرَد اطالعات اضجار در Web GIS

تٟثٛز پٛضص اضتثاعی زض ٔٛالغ تحطاٖ

 .1.3باسًگزی در ساخت پایِ ّا جذیذ ٍ هماٍم ساسی

.1.3هذیزیت ضاخِ سًی

پایِ ّای لذیوی

تا تٛخ ٝت ٝپٛضص ٌیاٞی ٔٙغمٔ ٝاظ٘سضاٖ و ٝػٕستا ضأُ خ ٚ ٍُٙزضذت

تا تٛخ ٝت ٝآٔاض تاالی سمٛط پایٞ ٝا  ٚضىستٍی آٟ٘ا زض ضطایظ خسیس

ٔی تاضس ،اوثط ضثىٞ ٝای تٛظیغ تطق زض حاَ حاضط زضٌیط تا زضذتاٖ تٛزٚ ٜ

عٛفاٟ٘ای اذیط ضاٞىاضٞای شیُ خٟت ٔما ْٚساظی پایٞ ٝای ٔٛخٛز ٚ

یا پتا٘سیُ تاِم ٜٛتاالیی زض ایداز آٖ ٔٛخٛز است .تا تٛخ ٝتٌ ٝعاضش آٔاضی

افعایص ویفیت پایٞ ٝای خسیس پیص ٌطفت ٝضس ٜاست:

استرطاج ضس ٜاظ ٘طْ افعاض ثثت حٛازث  ٚآ٘چ ٝزض ز٘یای ٚالؼی اظ ٔیعاٖ



ضثىٞ ٝای تٛظیغ و ٝتا زضذتاٖ زضٌیط استٔ ،یتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت و ٝاظ

اضتمای پایٞ ٝای چٛتی ت ٝپایٞ ٝای تتٙی ٔماْٚ



ت ٝواضٌیطی ٟٔاض زض غٛضت ِع ْٚزض پایٞ ٝایی و ٝتحت ٘یطٚی

اِٛٚیتٟای ضطوت تٛظیغ تطق ٔاظ٘سضاٖ تطضسی ٔسائُ ٔطتثظ تا حٛازث ٘اضی

وططی لطاض زاض٘س.

اظ سمٛط زضذتاٖ  ٚتطذٛضز ضاذٞ ٝا تا ضثى ٝاست.



خٟت سأا٘سٞی ػّٕیات ضاذ ٝظ٘ی زض ضطوت تٛظیغ تطق ٔاظ٘سضاٖ ،زض ٌاْ

استفاز ٜاظ والف ٞای تتٙی خٟت ٘ػة پای ٝزض تٕأی ظٔیٟٙای
سست ٔٙغمٔ ٝاظ٘سضاٖ

ا َٚالساْ ت ٝتٟی ٝتا٘ه اعالػات ٔىا٘ی  ٚتٛغیفی اظ زضذتاٖ زض ٌیط تا



ضثى ٝپطزاذت ٝضس ٜاست.

٘ظاضت تط استفاز ٜاظ ٔٛاز اِٚی ٝتا ویفیت تاالتط زض ساذت پایٝ
ٞای تتٙی

تا افعٚزٖ فیّس ٔطتٛط ت ٝاعالػات اضداض ت ٝتىٕیُ اعالػات تٛغیفی آٟ٘ا اظ
لثیُٛ٘ :ع زضذت ،اضتفاع زضذتٔ ،یعاٖ حطیٓ ایداز ضس ،ٜساتم ٝضاذ ٝظ٘ی

 .1.1استفادُ اس تجْیشات آهادُ بِ کار

 ... ٚتطزاضت ٔی ضٛز.

تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝزض تسیاضی اظ ضطایظ تس خٛی ذساضت غس زضغسی تٝ

ایٗ ٔٛضٛع ضٕٗ زض اذتیاض لطاضزازٖ تا٘ه وأّی اظ اعالػات ضثىٞ ٝای

تدٟیعات ضثى ٝتٛظیغ ٚاضز ٔی ضٛز  ٚازأ ٝا٘داْ ض٘ٚس تطق ضسا٘ی تا ٚلفٝ

زضٌیط تا زضذتاٖ زض تط٘أ ٝضیعی خٟت الساْ تٛٔ ٝلغ ػّٕیات ضاذ ٝظ٘ی ٚ

چٙس ضٚظٛٔ ٜاخ ٝذٛاٞس ضس تٟٙا ضا ٜاستفاز ٜاظ تدٟیعات آٔاز ٜت ٝواض اظ

ٔتٙاسة تا فػُ ضاذ ٝظ٘ی وٕه ضایا٘ی ذٛاٞس وطز.

لثیُ غ٘طاتٛضٞا ،تطا٘سفٔٛاتٛضٞا  ٚتدٟیعات ٔطتثظ و ٝت ٝغٛضت سیاض ٚ
آٔاز ٜت ٝواض ٞستٙس ٔی تاضس.

4

راُ کارّای افشایص هیشاى تاب آٍری ٍ تَاًایی باسگطت پذیزی ضبکِ تَسیع بزق هاسًذراى در همابل حَادث طبیعی
ضطٕیٗ وٙفطا٘س ٔٙغمٝای سیطز –  1396تٟطاٖ ،ایطاٖ

تا تاظٍ٘طی زض تؼساز تدٟیعات آٔاز ٜت ٝواض تا حسٚزی لاتّیت تأیٗ تطق

 .1.3استفادُ اس اتَهاسیَى ٍ تکٌَلَصی ّای جذیذ در

اضظطاضی زض ضطایظ تحطاٖ تمٛیت ضس ٜاست و ٝاِثت ٝتا تٛخٔ ٝحسٚزیت

افشایص تَاى باسآرایی شبکه

ٞای ٔاِی أىاٖ واض  ٚتٛسؼ ٝفطاٚاٖ زض ایٗ ظٔیٚ ٝٙخٛز زاضز.

تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٝافعٚزٖ ٘ماط ضی ًٙت ٝضثى ،ٝاستفاز ٜاظ وّیسٞای
اتٔٛاسی ،ٖٛافعایص تؼساز فیسضٞای تغصی ٝوٙٙس ٜیه ٘احی ٚ ٝاستفاز ٜاظ
تىِٛٛٙغی ٞای خسیس تٛا٘ایی ضثى ٝضا خسا وطزٖ ٔٙاعك آسیة زیسٚ ٜ
تغصی ٝآٟ٘ا اظ عطیك ٔسیطٞای خایٍعیٗ ٕٔىٗ ٔی ساظز تط٘أ ٝتٛسؼ٘ ٝماط
ضی ٚ ًٙخایاتی وّیسٞا  ٚذغٛط ضی ًٙتا استفاز ٜاظ ٘طْ افعاض زیٍسایّٙت ٚ
ضٚش  PSOزض زستٛض واض ضطوت تٛظیغ تطق ٔاظ٘سضاٖ لطاض ٌطفت .تا تا
ا٘داْ ٔا٘ٛضٞای تٛٔ ٝلغ ٙٔ ٚاسة اظ ضذساز ذأٛضی ٞای ٌستطز ٚ ٜپطت

ضکل : 8ومایی اس تجٍیشات آمادي بً کار

سط  ٓٞخٌّٛیطی ٌطزز.

اظ عطفی زض ضطوت تٛظیغ تطق ٔاظ٘سضاٖ ٔٙغثك تا سیستٓ ایٕٙی  Ohsasوّیٝ

سیستٓ ضاٞثطی ضثىٔ ٚ ٝسیطیت ذأٛضی زض تستط  GISضأُ تدٕیغ

زستٛضاِؼُٕ ٞای ٔٛاخ ٟٝتا عٛفاٖ ،سیُ ،ظِعِ ...ٚ ٝسایط زستٛض اِؼّٕٟای زض

اپّیىیطٗ ٞایی اظ لثیُ ذغایاب ٞای پیاْ ضسأٖ ،ىاٖ یاتٟای ذٛزضٞٚای

ذػٛظ ضاذ ٝظ٘ی ٛٔ ٚاضز ٔطتثظ تٟی ٚ ٝتطٚظ ضسا٘ی ٌطزیس.

ػّٕیاتیٔ ،ا٘یتٛضی ًٙپستٟای فٛق تٛظیغ  ٚفیسضٞای فطاض ٔتٛسظ تٛسظ
ٚاحسٞای خٕغ آٚضی زاز ٜزض تستط  Web GISاظ زیٍط أىا٘ات ٘ٛیٙی

 .1.3باسًگزی ٍ ارتمای استاًذاردّای طزاحی

است و ٝزض ضطوت تٛظیغ تطق ٔاظ٘سضاٖ خٟت ٔسیطیت ذأٛضی ٔٛضز

تا ػٙایت ت ٝایٙى ٝتؼضی اظ ضٟطٞای استاٖ ت ٝعٛض وأُ زض حاضیٙٔ ٝغمٝ

استفاز ٜلطاض ٔی ٌیطز.

ساحّی تٛز ٚ ٜآِٛزٌی ٞای ضٗ  ٓ٘ ٚساحُ تط ضٚی تدٟیعات ٔٛثط ٚالغ
ٔی ضٛز ٙٔ ٚاعك زیٍطی زض پ ٟٝٙزضت  ٚیا ٔٙاعك وٞٛستا٘ی  ٚخٍّٙی لطاض
زاض٘س ضطٚضی است ٘مط ٝآِٛزٌی ت ٝتفىیه ضٟطٞای استاٖ تا ضطایظ
الّیٕی خسیس ٔس ٘ظط لطاض ٌیطز ؤ ٝی تٛا٘س ٔٙدط ت ٝافعایص سغح
استا٘ساضز عطاحی ذغٛط ٌطزز  ٚضطایظ سرت ٌیطا٘ ٝتطی ضا ت ٝعطاحی
ذغٛط اػٕاَ وٙسٕٞ .چٙیٗ ضطٚضی است تاظٍ٘طی ٚیػ ٜای زض ذػٛظ
اػٕاَ ضطایة اضاف ٝتاض ٘اضی اظ ید ،تاز  ٚعٛفاٖ ٔغاتك استا٘ساضز
 IEC60826زض ترص عطاحی زاضت .زض ضىُ ظیط تفىیه ٔٙاعك ٔرتّف
استاٖ خٟت ا٘تراب ضطایة تاضٌصاضی ذغٛط ت ٝتطتیة ضً٘ خٟت ٔٙاعك
فٛق سٍٙیٗٙٔ ،اعك سٍٙیٗ ٙٔ ٚاعك سثه ٘طاٖ زاز ٜضس ٜاست.

ضکل : 11ومایی اس سیستم راٌبزی ضبکً در بستز Web GIS

اظ عطفی استفاز ٜاظ ٔٙاتغ شذیط ٜساظ ا٘طغیٙٔ ،اتغ تِٛیس پطاوٙسٙٔ ،ٜاتغ تِٛیس
ٕٞعٔاٖ ا٘طغی ،حطاضت  ٚتطٚزت ،تىِٛٛٙغی ٞای ٔٛخٛز زض ضثىٛٞ ٝضٕٙس
 ...ٚضاٞىاضٞای ٞستٙس و ٝزض ِحظات تطٚظ ذأٛضی  ٚظٔاٟ٘ایی و ٝحساوثط
زضذٛاست (زیٕا٘س) اظ عطف ٔػطف وٙٙسٚ ٜخٛز زاضز وٕه ضایا٘ی تٝ
واٞص تاض اظ ضٚی ضثى ٝآسیة زیس ٜذٛاٞس زاضت ٚ .تٛ٘ ٝػی وٕه تٝ
حفظ پایساضی فطوا٘س ضثى ٚ ٝتطلطاضی تؼازَ زض ٔیعاٖ تِٛیس  ٚزضذٛاست
ضثى ٝذٛاٞس زاضت .ت ٝػثاضتی زیٍط ضا ٜا٘ساظی ضیع ضثىٞ ٝا ایٗ أىاٖ ضا

ضکل : 9استاودارد بارگذاري استان بز اساص مىطمً آب َ ٌُایي

ت ٝضثىٔ ٝی زٞس تا زض ظٔاٖ تطٚظ ذأٛضی یه ترص ت ٝتٟٙایی ت ٝتغصیٝ

5

راُ کارّای افشایص هیشاى تاب آٍری ٍ تَاًایی باسگطت پذیزی ضبکِ تَسیع بزق هاسًذراى در همابل حَادث طبیعی
ضطٕیٗ وٙفطا٘س ٔٙغمٝای سیطز –  1396تٟطاٖ ،ایطاٖ



ٔٙاعك تی تطق تپطزاظز  ٚتا ضفغ ػیة ذغٛط ت ٝعٛض سٙىط ٖٚت ٝضثىٝ
سطاسطی ٔتػُ ٌطزز .ایٗ ترص ضأُ تىِٛٛٙغی ٞای خسیس اضتثاعی ٚ

افعایص تٛا٘ایی تاظٌطت پصیطی ضثى ٚ ٝخٌّٛیطی اظ ٌستطش
زأ ٝٙذغا زض ظٔاٖ تطٚظ ذأٛضی

وٙتطِی ذٛاٞس تٛز و ٝزض ضطوت تٛظیغ تطق ٔاظ٘سضاٖ تحت تطضسی  ٚتحمیك



لطاض زاضز].[7-5



افعایص لاتّیت اعٕیٙاٖ ضثى ٚ ٝتٟثٛز ضاذع ٞای تٟط ٜتطزاضی
واٞص ذساضات التػازی ٘اضی اظ تطٚظ ذأٛضی ٞای ٔتاثط اظ
حٛازث عثیؼی

 .1.6بْبَد پَضص ارتباطی در هَالع بحزاى



افعایص ضضایت ٔٙسی ٔطتطویٗ ضثى ٝتٛظیغ

تا ػٙایت ت ٝایٙىٙٔ ٝاعك تحت پٛضص ضثى ٝتٛظیغ تطق ٔاظ٘سضاٖ اظ ٘ظط

لدرداوی

اضتثاعی ٔتؼسزی ضا ضأُ ٔی ٌطزز و ٝزض ٍٙٞاْ تطٚظ ذأٛضی إٞیت

تا تٛخ ٝتٌ ٝستطز ٜتٛزٖ ػّٕیات خٕغ آٚضی زاز ٚ ٜا٘داْ ٔغاِؼات الظْ زض

ٔٛضٛع چٙسیٗ تطاتط ذٛاٞس ضسِ .صا زض عطح خأؼی تا استفاز ٜاظ اتعاض

ذػٛظ ٔٛضٛع ٔماِ ،ٝزض ایٙدا اظ ٔساػست تٕأی ٕٞىاضاٖ ٔحتطْ زض

ٔٛخٛز زض سأا٘ ٝاعالػات ٔىا٘ی  ٚتا زض اذتیاض ٌطفتٗ پطٚفیُ اضتفاػی

أٛضٞای ٌ 16ا٘ ٝضطوت تٛظیغ تطق ٔاظ٘سضاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٕٞىاضاٖ ٔحتطْ

ٔٙاعك ٔرتّف ٘ماعی و٘ ٝیاظ ت٘ ٝػة تمٛیت وٙٙسٞ ٜای تی سیٓ زاضت

ستازی وٕاَ تطىط  ٚلسض زا٘ی ضا زاضْ.

اذتالف اضتفاػی ٚ ٚخٛز وٞ ٜٛا  ٚزضذتاٖ خعٙٔ ٚاعمی است و٘ ٝماط وٛض

ضٙاسایی ضسٔ ٚ ٜطاحُ ا٘داْ ٔٙالػ ٝالظْ خٟت ا٘تراب ٔدطی  ٚتٟیٝ

مىابع

تدیعات الظْ زض حاَ ا٘داْ ٔی تاضس.
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ضکل : 11استفادي اس الیً ٌای ارتفاعی در جایابی تمُیت کىىدي ٌای بی سیم

ًتیجِگیزی
تا تٛخ ٝتٚ ٝیػٌی الّیٕی ضطوت تٛظیغ تطق ٔاظ٘سضاٖ ،زض اتتسا ٘ماط ضؼف
ضثى ٝزض تاب آٚضی ٔماتُ حٛازث عثیؼی ضٙاسایی ضس ٚ ٜضاٞىاضٞا ٚ
السأات الظْ خٟت زستیاتی ت ٝاٞساف تؼییٗ ضس ٚ ٜافعایص تٛا٘ایی
تاظٌطت پصیطی ضثى ٝزض حسالُ ظٔاٖ ٕٔىٗ اضائٌ ٝطزیس .پیطٟٙاز ٔی ٌطزز
ٞط تا تٛخ ٝت ٝضطایظ خغطافیایی ذاظ ٞط یه اظ ضطوت ٞای تٛظیغ
ٔغاِؼات ٔدعایی غٛضت ٌطفت٘ ٚ ٝماط لاتُ تٟثٛز آٖ ضٙاسایی ٌطزز.
زض ٟ٘ایت تا اخطایی ضسٖ وأُ ضاٞىاضٞای ػٛٙاٖ ضس ٜاٞساف شیُ لاتُ
زستیاتی ذٛاٞس تٛز:


افعایص ٔیعاٖ تاب آٚضی ضثىٞ ٝای تٛظیغ زض ٔماتّ ٝتا ضطایظ
٘أساػس خٛی
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