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 چکیده 

پذیری هر یک از  پذیری، ناگزیر از شناخت نحوه و علل آسیب شهری با هدف کاهش آسیب یزیر برنامه

پذیری شبکه معابر شهری، به عنوان یکی از عناصر  در این راستا، ارزیابی آسیب. عناصر کالبدی شهر است

عابر، پذیر بودن و نقص شبکه م چرا که در صورت آسیب. برخوردار است ای یژهکالبدی شهر، از اهمیت و

شود و در نتیجه خسارات جانی و  های شهری و یا امدادرسانی در زمان بحران با مشکل مواجه می فعالیت

شوند که  های حیاتی شهرها محسوب می ترین شریان شبکه معابر شهری از مهم. گذارد مالی رو به فزونی می

تأثیر بسزایی دارند، بنابراین ... وویژه پس از وقوع بحران، در عملیات امداد و نجات، تخلیه مجروحان  به

ریزی برای  ای شبکه معابر و برنامه شناسی لرزه پذیری شبکه معابر شهری در راستای آسیب ارزیابی آسیب

تحلیلی  -صورت توصیفی روش تحقیق در این مطالعه، به .نماید ها امری ضروری می کاستن از این آسیب

پذیری شهرها در برابر زلزله در مطالعات شهری، در این  آسیبو با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی  بوده

 قدمت،  جداره ساختمان های کیفیت ، جداره ساختمانی مصالح نوعیری کارگ بهمقاله سعی شده است تا با 

شهر زنجان در برابر  3پذیری شبکه معابر شهری منطقه  معابر ارزیابی مناسبی از آسیب جداره ساختمان های

 گیرد زلزله انجام

 

 ارزیابی، آسیب پذیری، شبکه معابر، زلزله، شاخص های کالبدی، شهر زنجان  :واژگان کلیدی
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 مقدمه - 

ین حوادث طبیعی که در تر مهماز . کنند یمحوادث طبیعی ساالنه تلفات و خسارات سنگینی بر جوامع درگیر تحمیل 

ی بزرگ در کشور تبدیل ها بحراندهد، زلزله است که به دلیل شدت خسارات و تلفات حاصل از آن، به یکی از  یمکشور ما رخ 

دیدگی معابر بیان  یبآسناشی از  موقع بهمدیران بحران یکی از دالیل گسترده شدن ابعاد زلزله را عدم امدادرسانی . شده است

در روند مدیریت بحران از اهمیت بسزایی برخوردار هستند لذا ارزیابی اصولی ی ارتباطی ها شبکهبا توجه به اینکه . اند کرده

بررسی میزان . باشد یمیزی شهری در زمینه مدیریت بحران امری ضروری ر برنامهپذیری شبکه معابر شهری برای  یبآس

درصد باالیی از صدمات، مستقیم و ها در شهرها، در بسیاری از موارد نشان داده شده است که  ها و صدمات ناشی از زلزله آسیب

های نامناسب  وضعیت استقرار نامناسب عناصر کالبدی و کاربری. شود ریزی مربوط می غیر مستقیم به وضعیت نامطلوب برنامه

شهری، شبکه ارتباطی ناکارآمد شهر، بافت فشرده و فرسوده شهری، تراکم شهری باال، وضعیت نامناسب استقرار تأسیسات 

نقش اساسی در افزایش میزان آسیب وارده به شهرها در برابر ... های باز شهری و  شهر و کمبود و توزیع نامناسب مکانزیربنایی 

ازآنجاکه کشور ایران، روی کمربند زلزله قرار داشته و هرچند وقت شاهد وقوع زلزله در نقاط مختلف کشور [. 1]زلزله دارد

که ارزیابی  ناپذیر است؛ اما تا هنگامی طر قبل از وقوع سانحه امری اجتنابریزی برای آمادگی و کاهش خ هستیم برنامه

با انجام ارزیابی . فایده است ریزی برای پیشگیری و کاهش خطر در منطقه بی پذیری برای مناطقی صورت نگیرد، برنامه آسیب

با [. 2]پذیر خواهد بود ز وقوع سانحه امکانها پیش ا ای خاص، شناسایی نیازها و اقدام برای تأمین آن پذیری برای منطقه آسیب

پذیری شبکه معابر در برابر مخاطرات طبیعی در شهر زنجان انجام  گونه مطالعه و ارزیابی در زمینه آسیب توجه به اینکه هیچ

 .نگرفته است لزوم انجام یک ارزیابی اصولی ضروری باشد

 
 روش تحقیق 

 تحقیقق  روش و کاربردی و سیستماتیک تحقیق، نوع تحقیق، موضوع و طرحشده فرضیات و سؤاالت به توجه با تحقیق این در   

 ارزیقابی  جهت متعددی شاخصهای و معیارها از اینکه به توجه با .میباشد تحلیلی و توصیفی اسنادی، تحقیق روشهای از ترکیبی

 اسقتفاده  شقهری  معابر شبکه آسیبپذیری ارزیابی جهت معیاری چند ارزیابی روش از شده، گرفته بکار معابر شبکه پذیری آسیب

 .شد خواهد

 .شد خواهد استفاده  ذکرشده اهداف به توجه با موردنظر دادههای پردازش برای ArcGISامکانات تحلیلی  از تحقیق این در   

 چند ارزیابی روشهای از درنهایت و دلفی از روش دادهها گذاری وزن برای و فازی روش از دادهها تجزیه وتحلیل برای همچنین

 و آماری تحلیلهای و آماری روشهای از تحقیق این اطالعات تجزیه وتحلیل نهایی در همچنین .شد خواهد استفاده معیاری

 .شد خواهد استفاده Excel از نرم افزار گرافیکی

 
 

  یافته ها
 معبر جداره ساختمانی مصالح نوع اساس بر معابر شبکه آسیب پذیری ارزیابی( الف

به  .میگردد محسوب مسکن کیفیت تعیین کننده شاخصهای از یکی مسکونی، واحد ساخت در رفته بکار ساختمانی مصالح

 واحدهای رده در چوب و گل و مانند خشت بی دوام مصالح از ساخته شده مسکونی ساختمانهای کشورها، اکثر در طوریکه

 مصالح قابلیت و مرغوبیت ایمنی، ندارد؛ زیرا و بین المللی وجود دقیق ضوابط مورد این در البته .دارند قرار ایمن غیر مسکونی

   )1331بحرینی،)دارد منطقه هر آبوهوای نوع و شرایط اقلیمی به بستگی ساختمانی مختلف
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 معبر جداره ساختمانی مصالح نوع اساس بر معابر شبکه پذیری آسیب درصد توزیع  :1شکل 

 

 وضعیت در ساختمانی ویژگی این ازلحاظ معابر از درصد 33 حدوداً که رسیم می نتیجه این به معیار این بررسی به توجه با

 کاهش را منطقه کلی پذیری آسیب که دارند قرار مناسبی وضعیت در منطقه معابر از درصد 66و دارند قرار باالیی آسیبپذیری

 .است داده

 
 معبر جداره ساختمانی مصالح نوع اساس بر معابر شبکه آسیب پذیری نقشه: 2شکل 

 

 معبر جداره های ساختمان کیفیت اساس بر معابر شبکه پذیری آسیب ارزیابی( ب

 آسیب میزان بر مهمی بسیار تأثیر بنا کیفیت .میباشد شهری مساکن پذیری آسیب بر تأثیرگذار درونی عوامل از یکی بنا کیفیت

 احتمال از است برخوردار تری پایین ساخت کیفیت از که ساختمانی مشابه ساختمانهای مقایسه در دارد، ساختمان پذیری

 و ابنیه تخریب احتمال باشند، پایدارتر معبر جداره ابنیه هرچه .باشد می برخوردار ساختمانها دیگر با مقایسه در بیشتری تخریب
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 پذیری آسیب میزان درنتیجه، و است کمتر دیگر، سوی از آوار ریزش اثر در عابرین شدن کشته احتمال و سو یک از معبر انسداد

 .یابد می کاهش معبر

 
 معبر جداره ساختمانهای کیفیت اساس بر معابر شبکه ذیریآسیب پ درصد توزیع: 3شکل 

 

 متوسط و متوسط پذیری آسیب وضعیت در منطقه معابر از درصد13 از بیش معیار زیر این اساس بر گرفته صورت ارزیابی طبق

 برخوردار مناسبی ساختمانی کیفیت از که غیررسمی اسکان محالت و فرسوده بافت وجود از ناشی عامل این که دارد قرار باال به

 معابر شبکه کلی پذیری آسیب رفتن باال سبب موارد این که باشند می تخریبی حتی موارد بعضی در و مرمتی اکثراً و باشند نمی

 .است شده منطقه

 
 معبر جداره ساختمانهای کیفیت اساس بر معابر شبکه آسیب پذیری نقشه: 4شکل 

 

 معبر جداره ساختمانهای قدمت اساس بر معابر شبکه آسیب پذیری ارزیابی( ج

 و فرسودگی به افزایش توجه با باشد، بیشتر ساختمان عمر چه هر که می دهد نشان جهان و ایران در گذشته زلزله های بررسی

 مورد این .می یابد افزایش آسیب پذیری کاهش یافته و زلزله برابر در ساختمان مقاومت درگذشته، کم دوام مصالح از استفاده نیز

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

  

 

 

 ساختمان عمر چه هر که گونهایبه  است شده برآورد سال 33ایران در ساختمان مفید عمر نسبی به طور که است اهمیت حائز

ساختمان  طراحی آیین نامه مختلف دورههای تدوین برحسب همچنین .بود بیشتر خواهد نیز پذیری آسیب میزان باشد، بیشتر

ویرایش  اجرای با و دوره هر در چراکه میگذارد، نمایش به را خطی پل های تابع سازهای میزان آسیب پذیری زلزله، برابر در ها

آیین ) 1311وهمکاران، نژاد حاتمی( میکند تغییر ساختمانی مصالح از استفاده و اجرا و ساخت کیفیت آئین نامه، مختلفهای 

 ساخته شده ساختمان های برای زلزله برابر مقاومت در درجه ازاین رو .گردید عرضه 1361 سال در موجود، لرزهای طراحی نامه

 در لذا قرارگرفته اند مورد توجه اخیر دهه های در آیین نامه های ساخت وساز .متفاوت اند یکدیگر با1333 از بعد و قبل

 در بنابراین است؛ نشده رعایت ساخت وسازها در الزم مهندسی اصول هستند، طوالنی برخوردار قدمت از که ساختمان هایی

 .دارند قرار بیشتری آسیب پذیری معرض در انجام شده گذشته دهه های در که هایی و ساز ساخت

 
 معبر جداره ساختمان های قدمت اساس بر معابر شبکه پذیری آسیب درصد توزیع: 5شکل 

 

 مقابل در و کم می باشد خیلی آسیب پذیری وضعیت در منطقه معابر درصد 13از بیش معیار زیر این بررسی نتایج اساس بر

می  فرسوده و قدیمی محالت به مربوط به معابر مربوط بیشتر که دارند را باالیی و متوسط آسیب پذیری درصد 21 حدود چیزی

 .باشد
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 معبر جداره ساختمانهای قدمت اساس بر معابر شبکه آسیب پذیری نقشه: 6شکل 

 

  گیری بحث و نتیجه
 مشخص معیار یک با تنها زنجان شهر 3 منطقه معابر شبکه آسیب پذیری میزان تعیین ترکیبی، و کلی دیدگاه به توجه با

آسیب  میزان تعیین در که معیارهایی همچنین .گیرند قرار تحلیل و مورد بررسی همدیگر با مختلف معیارهای باید بلکه نبوده

 ارزیابی دوم مرحله در که معیارها از هرکدام امتیاز از لذا .نمی باشند برخوردار یکسانی اهمیت از قرارگرفته مورداستفاده پذیری

 نهایی وزن کردن اعمال باARC GIS  محیط  الیه ها در همپوشانی از استفاده و با گرفت قرار مورد استفاده بود حاصل شده

نهایی  نقشه تولید در .گردید استخراج زنجان شهر 3 منطقه معابر شبکه آسیب پذیری نقشه میزان درنهایت معیارها از هرکدام

 در به دست آمده وزن های همان دودویی مقایسه در اعمال شده وزن های .شده اند مقایسه دودویی روش به معیارها الیه های

 .می باشد زنجان شهر 3 معابر منطقه شبکه آسیب پذیری میزان نهایی نقشه تولید کار نتیجه .می باشند ارزیابی دوم مرحله

 از معابری اول، طبقه .است طبقه بندی شده مشخص دسته 1 قالب در آسیب پذیری میزان گویا، و دقیق دادن نشان برای

  این در منطقه معابر شبکه کل از درصد 33/33آنها  در آسیب پذیری میزان و تعریف شده اند 1 امتیاز با که می باشند منطقه

این .باشد می کم است خیلی تعیین شده 3 امتیاز و کم آسیبپذیری با که است پهنه هایی شامل دوم، طبقه. میگیرد قرار طبقه

می باشند که  آسیب پذیری متوسط و 1 امتیاز با سوم، طبقه .است داده اختصاص خود به را معابر شبکه از درصد61/23طبق 

مشخص شده اند که  3 امتیاز و زیاد آسیب پذیری با چهارم طبقه .می دهند تشکیل را منطقه معابر شبکه از درصد 31/36

 مشخص شده که زیاد خیلی آسیب پذیری و 1 امتیاز با پنجم طبقه. داده اند اختصاص خود به را منطقه معابر درصد 13/3

 .شود می شامل را درصد پهنه ها 31/3فقط
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 زنجان شهرداری 3 منطقه معابر شبکه پذیری آسیب درصد توزیع: 7شکل 

 
 زلزله برابر در زنجان شهرداری 3 منطقه معابر شبکه آسیب پذیری نقشه :8شکل 

 

  منابع
 

 

 .کاهش آسیب پذیری شهری، انتشارات مسکن و انقالب،نقش شهرسازی در 1336. احمدی، ح[ 1] 

بافت قدیم شهر : ، نمونه موردیGIS، ارزیابی آسیب پذیری کالبدی شهرها در برابر زلزله با استفاده از 1311جلیل پور، ش،[ 2]

 . خوی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان

شهر تهران، سومین کنفرانس بین : رشهرها در برابر زمین لرزه، مطالعه موردی، آسیب پذیری اب1331ناطق الهی، ف، . پویان، ژ[ 3] 

 .المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران

شهر زنجان، رساله دکتری، دانشگاه : ، مدلسازی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله، نمونه موردی1311احدنژاد روشتی، م ، [ 3]

 .تهران
[5] Chen, A. Yang, Ch. Kongsomsaksakul, S. Lee, M (2007). Network-based Accessibility Measures for 

Vulnerability Analysis of Degradable Transportation Networks, 7:241–256. 

 . ، طرح ریز پهنه بندی خطر زمین لرزه ای شهر تبریز1311مهندسین مشاور تهران پادیر ، [ 6]
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، بررسی نقش و کارکرد سیستم مدیریت حمل و نقل اضطراری شهر تهران، کنفرانس 1311م، . یداللهی.ا، مپوررض. پوریاری، م[ 3]

 .زلزله و اسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی: ملی مدیریت بحران

 .، طرح بازنگری تفصیلی شهر زنجان، جلد دوم، مطالعات کلی در مقیاس طرح جامع1311مهندسین مشاور آرمانشهر، [ 1]
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