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 چکیده

مواد  ناشی از حملخسارات متعددی با ای همواره توسعه جادهدر  عنوان کشوری با پیشرفت نسبی بهیران ا

مواد  ونقلحملدم رعایت فاکتورهای ایمنی در . عمواجه بوده است شهریدرون و برون های در جادهخطرناک 

زمینه مواد خطرناک، های مهم در یکی از چالش وجود آورده است.ی را بهحوادث جبران ناپذیرخطرناک 

 فرآوانی دارد. یهایدگیچیپ خطرناک، مواد یابیریمس هاست.آن ونقلحملتخاب مسیر و شبکه مناسب برای ان

مسئوالن شود. گرفته درنظر دیبا زین خطرناک مواد ونقلحمل سکیر ،نهیهز بر عالوه ،یابیریمس نوع نیا در رایز

های راهبردی صحیح برای مند جهت اتخاذ تصمیمای کشور نیازمند سازوکاری نظامجاده ونقلحملصنعت 

مواد خطرناک هستند. پژوهش حاضر درصدد است  ونقلحملهای و کاهش ریسک رلپیشگیری، مدیریت، کنت

 لونقحملرناک و ارزیابی وضعیت ریسک مواد خط ونقلحملهای دلوژیک جهت شناسایی ریسکچارچوبی مت

اد وم ونقلحملرزیابی میزان ریسک مسیرهای نماید. از آنجاکه کارشناسان در شناسایی و ا ارائهای کشور ادهج

گیری چندمعیاره تحت شرایط عدم قطعیت مواجه هستند، با مسئله تصمیمخطر، خطرناک و انتخاب مسیر کم

ین شد. به منظور تبی ارائهفازی ای چانگ در محیط لذا چارچوبی متدلوژیک پیشنهادی مبتنی بر روش توسعه

مواد خطرناک و  ونقلحملهای سکهای چارچوب پیشنهادی، از آن برای شناسایی و تعیین اوزان ریقابلیت

همچنین محاسبه فاکتور ریسک محورهای ارتباطی و مسیرهای مواصالتی حمل مواد خطرناک در استان 

مواد خطرناک، ریسک  ونقلحملهای که درمیان ریسک ها حاکی از آن استگیالن استفاده شد. نتایج بررسی

بیشترین اهمیت را ، جمعیت که مربوط به تهدیدهای حاصل از حمل مواد خطرناک برای سالمتی افراد است

این مواد در استان گیالن،  ونقلحملا ارزیابی محورهای ارتباطی عالوه بهاز نقطه نظر خبرگان برخوردار است. ب

ترین پرریسک ،آستانه-ترین( و محور الهیجانترین )ایمنریسککمجیرنده، -که محور لوشان شودیممالحظه 

 .باشندیممواد خطرناک استان  ونقلحملترین( محورهای ارتباطی )پرمخاطره


