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 چکیده

 ثاامن مهاهد از  محدودة منطقة بندی اصلی این مقاله شناسایی و پهنه هدف اهداف:

 .باشدمیهمچون زلزله  در زمان بروز حوادثیمعابر شبکة پذیری نظر آسیب

و از نظار ماهیات و   کااربردی  این مطالعه براساس هدف، از ناو  تحقیقاا     روش:

در  ماثثّر تدا پارامترهاای  اببنابراین موردی است. ا   روش، از نو  تحقیقا  توصیفی

نظارا   همچون زلزله با استفاده از  ،معابر در زمان بروز بالیاییشبکة تعیین کارایی 

 مساایر جهاات  تاارین گردیدنااد. ساارا باارای انتیااا  بهینااه   تعیااینکارشناسااان 

و  هاا قابلیات مراتبای و  از مدل تحلیل سلسله ،های احتمالیاضطراری در زلزلهتیلیه

 استفاده شده است. Arc GISافزار العاتی در نرمی اطّهاالیهپوشانی ی همهاتکنیک

اتباای نهااان داد کااه در بااین مرتحلیاال سلساالهاسااتفاده از فراینااد  :/نتــای هایافتــه

از دیگار  ای جاداره درمجماو    ی ساازه هاا ویژگیشاخص شده، مطرح یهاشاخص

پوشاانی  حاصل از هام تایج همچنین ن. داشته استرا بیهتری تأثیرگذاری  هاشاخص

 محادودة  بقیاة  باه  نسبت منطقه شمال در موجود معابرکه  دهدمینهان  هاشاخص

 جناو   باه  از شمال حرکت باو  باشندمی بیهتری پذیریبدارای آسی موردمطالعه،

 شود.می کاسته پذیریآسیب میزان از منطقه،
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لحاظ دارابودن بافات قادیمی و تاراکم بااالی     معابر این منطقه بهبیهتر  گیری:نتیجه

. باشاند مای  پاذیری آسایب دارای بیهاترین   ،نامناساب  ساختمانیساختار جمعیتی و 

عناوان  اصالی منطقاه باه    مسایرهای معابر از شبکة نیاز است تا زمان اصالح بنابراین 

 ،ها که دارای بهترین شرایط برای دسترسی باه ساایر منااطس هساتند    ترین مسیربهینه

 .کرداستفاده 
 ثامن مههدمنطقة اضطراری، تیلیه، پذیریآسیبمعابر، شبکة  ها:کلیدواژه

 مه  مقدّ .8

تعداد زیادی از مردم  ،نهینیتیریب محیطی و افزایش شهر شدن جهانی،عواملی چون گرم

 133باه   13گذشته، نرخ سوانح از ةدهدهد. در سه معرض تهدید سوانح طبیعی قرار می را در

این افازایش  سال آینده  13رود که در د کرده است و هنوز نیز انتظار میدر هر سال رشسانحه 

ماردم   میلیاون نفار از   132، 1323در ساال   (.132ص. ،2،1333اسارنز  وکاواکز  )پنج برابر گردد

بیلیاون دالر   233باال  بار    یمار  و زیاان   138633سوانح آسیب دیدند کاه باعا     جهان در

مین أتا این سوانح طبیعی نیازمند بسیج فوری و اقدام مساووالن بارای   . (1ص. ،1،1322ساپیر)شد

 . تمرکاز عملیاا  اماداد   باشندمیشده توسط قربانیان و خدما  خواستهمواد و تجهیزا  الزم 

غذا، تجهیزا ، و نجا  کارکناان از نقاا     ،لیه       های او ونقل کمکطراحی حمل»سوانح بر روی 

دیده توساط ساانحه باه مراکاز بهداشات و      نحه و تیلیه و انتقال افراد آسیبسا ةمنطقپیرامون 

کهاورهایی همچاون ایاران،     در(. 03ص. ،1333 ،0آپتاه )باشاد مای  «ساری  های امن و پناهگاه

پیش از وقو  زلزله و پا  گیریتصمیمکه مدیریت و  دهدمیتجربیا  میاطرا  طبیعی نهان 

وجود غیرطبیعی شرایطی را به و بروز برخی از حوادث طبیعی است.       اهم یتاز آن، بسیار حائز 

                 طبیعای عمادتا    . حاوادث ساازند ناپذیر میسری  یک منطقه را اجتنا تیلیة    ا آورند که بعضمی

 مانناد شهر بم را درهم کوبید(، گردبادها) 2061ماه مهیبی که در دی لرزةزمین مانندها)لرزهزمین

مانناد  ها)میالدی سواحل شرقی امریکا را درنوردیاد(، سایال    2331گردباد اندرو که در سال 

را تیریاب   شرق ایرانهای شمال و شمالشمسی که بیهی از استان 2063سیل سهمگین سال 

                                                           
1. Kovacs& Spens 

2. Sapir 

3. Apte 
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 1332 و 2330 هایهای آتهفهان)مثل فوران کوه آتهفهانی اتنا در ایتالیا در سال( و فورانکرد

(. 18 ص. ،1331 ،2طارقیانشوند)مناطس همجوار گردید( را شامل میتیلیة میالدی که موجب 

ترین عملیا  پاسخ تواند یکی از مهکلمی ،اندجوامعی که دچار سانحه شدهتیلیة  راستادراین

ممکان اسات در    و، صاور  گیارد  شاده یاا داوطلباناه    تواند اجباری، پیهانهاد میباشد. تیلیه 

با متفاو  باشد.  سطح کنترل توسط مسووالن ایی)افراد درمقابل اموال( وجبهمقیاس، اهداف جا

زماان   ناد توامی ،خواهند شد که ناگهان شرو  یآگاهی از سوانحنو  سانحه، پیش درنظرگرفتن

 (.231 ص. ،1332 اسرنز، و کواکز)پیش از رویداد باقی گذاردتیلیة کافی برای 

تحات ریساک و عادم    بهینه را برای جمعیت منااطس  تیلیة های ، سیاستتیلیهبرنامة یک 

ناکاامی   ازکاه   اسات  درسای  تیلیه، جهت ریزیبرنامه انجام برای نیاز کند.اطمینان تعریف می

، اگرچه طراحی زمان واقعای  یاد گرفته شد امریکامتحدة تیلیه بعد از طوفان کاترینا در ایاال  

کارد،  ایجااد  ساانحه  کاه   خسااراتی ممکن است بعد از  هاریزییا ارزیابی دوباره از این برنامه

            افراد ساکن تیلیة  سازیشبیههایی برای و روش هاتکنیک(. 81ص. ،1333 آپته،)موردنیاز باشد

 تواناد مای تیلیاه  لحظاة  با هدف اصلی شناسایی مهکالتی کاه در   دیدهآسیبمنطقة نزدیک به 

ازدحاام و تصاادفا  وساایل     تاوان این مهکال  می ةازجمل فاق افتد، به اجرا درآمده است.  ّات 

ی هاروش، وجوداینشود. بامی که سبب افزایش زمان تیلیه و تعداد مجروحان را نام بردنقلیه 

ی مبتنای بار مجااور  جغرافیاایی و          ّطورکل همتداول و ابتکاری برای تعریف مسیرهای تیلیه ب

یات مسایرها،   گویند کاه ررف یی نه میهاتکنیک. چنین باشندمیترین زمان مسافر  وتاهبرای ک

باریاک در   مسایرهای و نه اینکاه   کنندمیونقل در طی تیلیه را ایفا نتقاضای شدید برای حمل

 .(131 ص. ،1321 ،1باندریا و کامرا)باشندمیادفا  بالقوه معرض تص

منطقه ثامن مههد از محدودة  بندیپهنههدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل  ،درنهایت

 معابر در زمان بروز حوادثی همچون زلزله است.شبکة  پذیریآسیبنظر 

  تحقیق پیشینۀ  .2

صاور    ونقال حمال شابکة   پاذیری آسایب تیلیاه و   ةزمینمطالعاتی در ،های اخیرسال در

( در تحقیس خاود باه ارزیاابی فضاایی     2031)قاسمی و بیگی،ولی ،ملکی سالکیپذیرفته است. 

                                                           
1  . Tareghiyan 

2. Campos & Bandeira 
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اناد و باه ایان    رسانی بعد از وقو  زلزله پرداختاه شهری برای امدادارتباطی دورن ةشبککارایی 

عارض کااهش یاباد و از    م سااختمانی و جمعیتای در معاابر کام    اند که باید تراکنتیجه رسیده

پاذیر جلاوگیری   آسایب  مسیرهایهای مرتف  در ساختن ساختمانمحصوریت و درجة یش افزا

هاای  پذیری شبکهآسیبخود بر روی  ةمطالع( نیز در 2063)ترابی و حبیبی، ،شیعهعمل آید. به

 خیاباان  عرض بین درمانی، رابطه مراکز به دسترسی :چون ،مواردی از استفاده ها باارتباطی شهر

 میتلف یهامدل طریس از ابنیه کیفیت و منطقهجمعیتی  و ساختمانی تراکم ها،ساختمان ارتفا  و

PGA ، معکاوس   مراتبیسلسله تحلیل مدل براساس که هانقهه و العا   ّاط  زمین تلفیس کاربری

و  کردناد تهران را ارزیابی  شش ةمنطق ارتباطی هایشبکه پذیریآسیب میزان ،است شده ترکیب

 کیفیات  باال، جمعیتی و ساختمانی تراکم با هاییخیابان ةبدن که دهدمی نهان پژوهش آنها نتایج

از  بیهاتر،  محصاوریت  ةدرجا  و هاا قطعه سایر به نسبت امدادی مراکز تا زیاد ةفاصل پایین، ةابنی

 پاذیر آسایب هاای  بیاش  عناوان باه  که تاحدیاست؛  بوده برخوردار باالیی پذیریآسیب میزان

را  یاابی مکاان  ـ یابیمسیرمسولة ( 1321) 2آلمدیا و ،، ترالهاورادریجز کانتینهوشوند. می شناخته

شهری برای شهر کویمبرا در پرتغاال   ةتیلیی هابرنامهمنظور طراحی با رویکردی چند هدفه به

های طاول مسایر  های سرپناه، شامل ریسک مرتبط با مسیرها و مکان ،اهدافی . آنهااندبردهکار هب

 مواق  اضطراری را برای شهر کویمبرا در سوی مراکز درمانی درتیلیه، زمان تیلیه از سرپناه به

 مسایریابی  ةسازی چندهدفلمدبه  ،اند و با استفاده از اهدافطور موردی درنظر گرفتههپرتغال ب

در بررسی خود دو  اند. آنهااضطراری پرداخته مسیرهاییابی برای دسترسی اثربیش به مکان ا

 ،لیاه            که مسیر او  باشدمیکه مسیر پهتیبان برای زمانی  اندگرفتهلیه و پهتیبان( را درنظر         مسیر)او 

ئاه  یابی بهینه ارا. آنها راهکارهایی را برای مسیردهدمیمسدود گهته و کارایی خود را از دست 

آنها را با  GIS شده در محیطدیبنکد          های رنگی ها و نقههجدول ،هاگرافداده و با استفاده از 

 و ، ترالهااو رادریجزکاانتینهو )اناد موردنظر دست یافته مسیرهایو درنهایت به  اندکردههم مقایسه 

هاای ناشای از زلزلاه در    (، به ارزیابی خسار 1322)شیخال و شمیها (.128ص. ،1321 ،آلمدیا

سازی ریاضیاتی توانساتند  و با مدلکردند تعریف  GIS . آنها مدلی را برمبنایاندپرداختهتهران 

معابر در اثر ریزش آنهاا و تلفاا  ناشای از     ةشبکو تیریب  هاساختمانمقدار آسیب وارده به 

                                                           
1. Countinho-Rodrigues, Tralhão & Alcada-Almeida 
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 عماده  مهاکل  که کنندمی پیهنهاد( 1338)2هووانگ و ،چین یوان، ،هانزلزله را برآورد نمایند. 

و ررفیات   تعاداد  باه  اغلاب  ،تیلیاه  ةمنطقا خروجای   هایراه که این است تیلیه عملیا  در

 بازر ،  مقیااس  در اضاطراری هتیلیا  طول در ترافیک ناگهانی افزایش که با باشندمی محدودی

 ی     ّ  طاورکل  به ونقلحمل ةشبک ررفیت که کنندمی بیان (1333)1اسمیت و استرانوف .نیستند کافی

هاای  تیلیاه  در ی  ّحت  و نمایدمین أترا  تیلیه طول در ونقلحمل برای شدید تقاضای تواندمین

 ساری   ساازی پاا   ماانعی بارای   تواناد مای  ونقال حمل هایشبکه ای،محله مقیاس در کوچک

 ای،اضاطراری  شارایط  چنین رتر ّث ثم مدیریت منظوربه .باشند دیدهآسیب ةمنطق یک از جمعیت

 احتماال باه  کاه  حاالتی برای محل تیلیه در یهابرنامه داشتن از است ممکن گیرندگانتصمیم

 یهاا برنامه د    مجد  ارزیابی یا و واقعی زمان در طراحی هرچند مند شوند،افتد بهرهمی فاق  ّات  زیاد

 بار روی  شاده انجام مطالعا  بنابراینموردنیاز باشد.  سوانح دادنرخ از پا است ممکن تیلیه

 رسااندن  حاداکثر  برای به تیلیه یندافر عملیاتی هایجنبه و ریزیبرنامه بهبود برای ییهاروش

 اند.موجود تمرکز کرده ونقلحمل ةشبک از استفاده

 تحقیق شناسی روش. 3

 روش تحقیق .8. 3

و از نظار ماهیات و روش، از ناو      کااربردی این مطالعه براساس هدف، از نو  تحقیقاا   

شاهرداری ثاامن    2033العا  توصیفی ساال              ّکه براساس اط  استموردی  ا  تحقیقا  توصیفی

ساازی و تحلیال   ساازی، مادل  ی در این مطالعه به شااخص      ّطورکل هباست.  شدهمههد بررسی 

ثامن مههد پرداخته شاده   ةمنطقاضطراری برای هتیلییابی رتبا  بین پارامترهای میتلف مسیرا

پرداختاه  شناسایی عوامل مهم در این امار  به  ،ایل با مطالعا  کتابیانه          در گام او بنابراین است. 

مهام و  اری، عنصر اضطرهتیلیمعابر در  ةشبکبه عبارتی در رابطه با ارزیابی کارایی شده است. 

 ةمطالعا کاه  ایگوناه باه  ؛در این زمینه اسات     ّ مثث ری تهییص جام  مجموعه معیارهاگذار تأثیر

باا  منظاور،  نمایاد. بادین  می ی را ایجادجامع           دید نسبتا و  نکردهحاضر تنها به چند عامل بسنده 

، از نظارا  کارشناساان   گیاری بهاره  و به نتایج حاصل از مطالعاا  و تحقیقاا  پیهاین         توج ه

برگزیااده اضااطراری هتیلیاادر معااابر  ةشاابکبررساای کااارایی  هااایی باارایمعیارمعیارهااا و زیر

                                                           
1. Han, Yuan, Chin & Hwang 

2. Stepanov & Smith 
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روش تحقیاس  و باا اساتفاده از    (2)شده در شاکل مطابس با روند بیاندر ادامه (. 1گردید)شکل 

ساازی شاده و   مدل Arc GISافزار ی نرمهاقابلیتبا استفاده از پذیر پیمایهی، مسیرهای آسیب

ر داضاطراری  هتیلیا دنظر، مسیرهای بهینه بارای امدادرساانی و   العاتی مور    ّی اط هاالیهبا تلفیس 

 ای چون زلزله شناسایی گردیدند.زمان حادثه
 

 
 انجام پژوهشروند  ـ8شکل 

   2030 ،مأخذ: نگارندگان

 اضطراریهتخلیمعابر در شبکۀ بر کارایی       مؤث رمعیارهای معیارها و زیر ـ2شکل

 2030 ،مأخذ: نگارندگان
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 موردمطالعه   ۀمنطقفی معر . 2. 3

و  قارار گرفتاه اسات    ( )رضاا مطهر امامثامن در مرکز شهر مههد و در پیرامون حرم منطقة 

هکتاار   83 کاه اسات   هکتار 083 مساحت این منطقه تی است.  ّسن ا  مذهبی دارای بافت قدیمی

پاذیرهای مهاهد در   ها و مهمانآپارتمانها، هتل. بیهتر هتلباشدمی مطهرحرم حریم اراضی آن

ایان       ا  توج ه  قابلنکتة باشد. اند و دارای شرایط مناسبی برای زائرپذیری میاین منطقه واق  شده

 خااارجی گردشااگر و زائاار نفاار میلیااون 13 از بایش  پااذیرای هرسااالهاسات کااه ایاان منطقااه  

 ،نیاز  طرفای  از و (2031 ،یار در امور حج و ز یهفق یول یندگینما ةحوز یخبرگذار)باشدمی

ایان نگارش را ایجااد     است که ایان موضاو ،  نقا  بیهتر در  ایفرسوده و متراکم بافت دارای

باشاد. ایان    داشتهپی ای را در های گستردهتیریب ،زلزلهه بروز بحرانی همچون ککرد خواهد 

معابر و بافت ساختمانی ناکارآمدی دلیل رسانی بهگردد که سرعت امدادمسوله زمانی تهدید می

رترین    ّ  ماثث  عناوان  ارتبااطی باه  شبکة منطقه کاهش یابد. بنابراین ضروری است تا ضمن تحلیل 

پذیر آن نیز شناساایی شاوند تاا در مواقا  بحاران از      درسانی، نقا  آسیبامدامرحلة ر عنصر د

موردنظر و منطقة ی از        ّنمای کل  (0)شکلمسیرهای جایگزین و دارای کارایی باال استفاده گردد. 

 .دهدمیها نسبت به این منطقه را نهان موقعیت گسل
 

 
 این پژوهش موردمطالعه در ۀمحدود ـ3شکل 

 2030 ،مأخذ: نگارندگان
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 مبانی نظری. 4

 اضطراریهتخلی .8. 4

 تهاییص  از پا. است متوالی ةمرحل چند از ل    ّمتهک  پیچیده یندافر یک ریزی تیلیهبرنامه

 سارا  و کنناد مای خااص را ارزیاابی    منااطس  برای ه      بالقو  تهدید گیرندگان،تصمیم حادثه، یک

وجاود   محال  در پناهگااهی  هیچ و باشد      توج هقابل خطر )اگر مناطس را این برای تیلیه دستور

 یاا  طاوالنی  اماداد،  هایمحل به جزئی یا ی  ّکل  تیلیة و سانحه. نو  کنندمیصادر  نداشته باشد(

تیلیه با جمعیتی ارتباا    ههدار (.03ص. ،1333 آپته،)کرد تعیین خواهند بودن تیلیه راتی   ّموق 

 از از خطار بساتگی دارد. پاا    کند که باید برای تیلیه تصمیم بگیرند و به در  آنهابرقرار می

گردند. وضاعیت  میمنتقل  امن ةشدتعیین مناطس به ونقلحمل شبکة یک طریس از جمعیت ،آن

 ا تیلیه نیز به ناوگاان    ام  ،ونقل استفاده شودحالتی از حملکه چه کرد ساخت تعیین خواهد زیر

بساتگی دارد.   شاوندگان تیلیاه محیطای  شارایط  نیاز  نقلیاه، ررفیات آنهاا و     وسایل از موجود

 موردقباول  تیلیاه  ایان  باید و رسندخطر میمنطقة ن به مناطس خارج از شوندگادرنهایت تیلیه

 . زمان(108ص. ،1333 ،اسمیت و استرانوف)برسانند انجام به راحت خیال با را آن تا باشد آنها

ابعااد ساانحه    باه  تغییر کند که این نیاز  ماه ی  ّحت  یا هاهفته تا ساعت چند از است ممکن تیلیه

 منااطس  از افاراد  انتقاال  ةبهینا  مسیر تعیین و هااولویت شناسایی برای ریزیبرنامهدارد.  بستگی

 شاهر،  شاهر، فارم   شهر، بافات  ساختار از     اعم  میتلفی عوامل از ثرأمت ،امن مناطس به زدهبحران

 .اسات  ...و شهر ارتباطی ةشبک شهری، هایزیرساخت و سیسا أتتراکم،  شهر، اراضی کاربری

 هاای بیاش  در افاراد  انتقاال  منظاور باه  موجود میتلف مسیرهای برای اولویت تعیین بنابراین

 ولةمسا  باا  مارتبط  یهاا شااخص  تعریاف  مساتلزم  ،امان  محال  تارین نزدیاک  به شهر میتلف

 .باشدمی اضطراریهتیلی

   پذیریآسیب. 2. 4

ناشای از رخاداد                                                     میزان خسار  ناشای از ساطح مهیصای از خطار)مثال     به  پذیریآسیب

، اطاالق  معین( به یک یاا چناد عنصار کاه در معارض ریساک قارار دارناد         ةاندازای با زلزله

این امکاان   ،و تهییص تهدیدا  شناسایی .(123 ص. ،1336 زاده،و حسن نژاداس   عب )گرددمی

آفارین  خساار  سانحة ی را که درمقابل یک وجود خواهد آورد که جوام  و اماکن و اموالهرا ب
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پاذیری آنهاا   قبولی شناسایی کرده و میازان آسایب  با دقت قابل ،پذیر هستندآسیب و یا ویرانگر

 (.81 .ص ،2331 ،2کارتر)شود زده تیمین

 ونقل اضطراریحملشبکۀ . 3. 4

 حاوادث ها و دیگر ونقل در اثر تیریب پلحملشبکة عد از وقو  حوادث بزر ، ب       معموال 

لغزش، روانگرایی، فرونهست زماین  ، گسلش، زمینهاراههای مجاور ، ریزش ساختمانهاجاده

گاردد و مهاکالتی در دسترسای ساری      ها، دچار اختالل مای یا هجوم یا رهاشدن خودروو... 

هاای  راه ،از دیدگاه مدیریت بحران شود.ایجاد می دیدهآسیبنیروهای امداد و نجا  به مناطس 

هاای  راهلیاه و ثانویاه تقسایم کارد.                    ی اضاطراری او  هاا راهتاوان باه دو گاروه    اضطراری را می

نظیار   ،ا مبادی ورودی شهرای( بی تا ناحیه                                   ّلیه مسیر بین مراکز بحران)در سطوح مل            اضطراری او 

اضطراری ثانویه مسایرهای ارتبااطی   های راه. باشندمیای یا فرودگاهی ونقل جادهخطو  حمل

 ،1حساینی )باشاند مای ، امنیتی و درمانی نهانیآتشدی، بین مراکز واکنش اضطراری، مراکز امدا

 (.03 ص. ،1336

 ةتیلی برای اتیاذشده طرح بالیا، وقو  هنگام در اضطراریتیلیه مسائل یت    اهم  به ه    توج  با

 نجاا   باعا   بتواند و بوده هاگزینه دیگر بین از بهترین و ترینمناسب بایدمی موردنظر ةمنطق

باه   ،حاضار مطالعاة  ترتیاب در  بادین  شاود.  فاجعه وقو  هنگام در نفرا  تعداد بیهترین جان

ی ذکرشده پرداخته شاده  ثامن براساس معیارهامنطقة ونقل حملشبکة پذیر بررسی نقا  آسیب

موقا   رسانی بهبتوان الگوهای مناسب برای تیلیه و امداد ،س نتایج حاصل از آنهااسااست تا بر

 .کردطراحی را 

 های تحقیقیافته. 5

 هابندی دادهطبقه .8. 5

 برمبناای  و جاامعی  علمای  بنادی طبقاه  هایچ  تااکنون  ،گرفتاه صاور   مطالعا  به ه    توج  با

 در اضاطراری تیلیاه  بارای  بهیناه  مسیرهای تعیین ةزمیندر المللیبین ةشدپذیرفته استانداردهای

 بارای  کیفای  و ی   ا کم    شااخص  گاروه  چهاار  ،پاژوهش  ایان  دراسات.   نگرفتاه  صاور   ایران

                                                           
1. Karter 

2  . Hoseini 



 وهفتمای                                  شمارة بیستمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                           233

 

 نظار  نهاایی در  ةالیا در چهاار   کارشناساان  و خبرگان نظرا  به ه    توج  با مسیرها به دهیارزش

 (.1)شکل شدند گرفته

برخوردارناد و نقاش    هاا شااخص زیادی نسابت باه دیگار           اهم یتاز  هاشاخصبرخی از 

و  هاا شااخص هریک از        اهم یت ه به اینکه نقش و    توج  با دارند. پذیریآسیبای در نندهکتعیین

از تاوان  مای  ،پاذیر اسات  امکان AHPمراتبی زوجی بین آنها با استفاده از روش سلسلهمقایسة 

فیزیکای شاهرها    پاذیری آسایب سازی و ارزیاابی  عنوان روشی مناسب جهت مدلروش بهاین 

 از هرکادام  بایاد  ابتدا هاشاخص زوجی ةمقایس ماتریا تولید برای دربرابر زلزله استفاده کرد.

 هنگاام  در تا شوند تولید شدهگذاریوزن ةنقه صور به زیرمعیارهایهان مربوطه با معیارهای

 قارار  اساتفاده دمور ،هاا شااخص  از هرکادام          اهم یات  هاا، وزن و اساتیراج  زوجای  ةمقایسا 

ی اصالی براسااس   هاشاخصدر  هاشاخصهریک از زیر ،برمبنای این روش .(2بگیرد)جدول 

مقایساة  سارا مااتریا    .گیارد قارار مای   پذیریآسیبهای یتی که دارند، در یکی از گروه    اهم 

 .دگردمیی اصلی ترسیم هاشاخصدوتایی 
 

 پذیریآسیب میزان اساس رب آنها بندیکد و زیرمعیارها و معیارها ماتریس ـ8 جدول

 8313تحقیق،  هاییافته: مأخذ

عوامل و 
 یمعیارها
 اصلی 

عوامل و 
 هایمعیارزیر

8 

 عوامل و 
 2زیرمعیارهای 

پذیری آسیب
 خیلی کم

آسیب
 پذیری
 کم

 پذیریآسیب
 متوسط

پذیری آسیب
 زیاد

پذیری آسیب
 خیلی زیاد

8 3 5 7 1 

ویژگی
ها

ی سازه
ای جداره
 

 نو  مصالح

      خهت آجر و
چو  و آجر و 

 آهن
     

      بتن و فوالد

 قدمت بنا
      11ا 11از سال 
      21ا 11از سال 
      33ا 21از سال 

 بندیاسکلت

-سکلتابدون 

 بندی
     

-دارای اسکلت

 بندی
     

ارتفا  بنا 
 )متر(

      3کمتر از 
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 8جدول  ۀادام
عوامل و 
معیارهای 
 اصلی

عوامل و 
 8زیرمعیارهای 

 عوامل و 
 2زیرمعیارهای 

پذیری آسیب
 خیلی کم

پذیرآسیب
 ی کم

پذیرآسیب
 ی متوسط

پذیرآسیب
 ی زیاد

پذیری آسیب
 خیلی زیاد

8 3 5 7 1 

ویژگی
ها

ی سازه
ای جداره
 

 ارتفا  بنا )متر(

      3کمتر از 

      21ا 3بین 
      21ا 21بین 

      21بیهتر از 

مساحت 
 (2mهمکف)

      233کمتر از 
      113ا 233
      133ا 113

      133بیهتر از 

عوامل           
        

ت
زمین                      ساخ

فاصله از  
 گسل)متر(

بندی خطر پهنه
 لرزهزمین

       3ا 1333
    کم  1333ا 0333
   متوسط   0333ا 1333
      1333ا 1333
 بسیار زیاد     1333ا 8333

 نو  خا 

 (13-03عمس(

      ایماسه
      سیلتی
      رسیسیلتی ا 
      رسی

 شیب )درصد(

      0ا3
      8ا 0
      3ا 8
      21ا 3
      به باال 21

ویژگی
های هندسی شبکه
 

 ةدرج
 محصوریت )متر(

      1/3کمتر از 
       1/3ا 2
       2ا 1

      1بیهتر از  

 عرض معبر )متر(

      1کمتر از 
      3ا 1
      20ا 3
      12ا 20

      12بیهتر از 
      233کمتر از  طول مسیر )متر(
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 8جدول  ۀادام
عوامل و 
معیارهای 
 اصلی 

عوامل و 
زیرمعیارهای 

8 

 عوامل و 
زیرمعیارهای 

2 

پذیری آسیب
 خیلی کم

پذیری آسیب
 کم

پذیری آسیب
 متوسط

پذیری آسیب
 زیاد

پذیری آسیب
 خیلی زیاد

8 3 5 7 1 

ویژگی
های هندسی شبکه
  

      233ا 133
       133ا 133

      133بیهتر از 

تراکم 
ساختمانی 
)%( 

      بسیار باال
      باال
      متوسط
      پایین 
      بسیار پایین

عوامل دسترسی
 

فاصله از 
مراکز 
 خطر)متر(

      133زیر 
      2333ا133
      2133ا 2333
      1333ا2333
      به باال  1333

فاصله از 
مراکز درمانی 
 )متر(

       133ا 2
      2333ا 132
      2133ا 2332
      1333ا 2132
      1333باالی 

فاصله از 
های ایستگاه
نهانی آتش

 )متر(

      2133زیر
      1333ا 2133
      0333ا 1333
      به باال 0333

فاصله از 
فضاهای باز 

کالبد بی
 )متر(

      3ا 233
      233ا 033
      033ا 133
      133ا 233
      به باال 233
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 وتحلیل  حاصل از تجزیههای یافته. 2. 5

 دهی به معیارها و زیرمعیارها  وزن. 8. 2. 5

هاای هریاک از معیارهاا    وزنمحاسابة  بایاد باه    ،نهاا ها و کدبنادی آ معیاربعد از تعیین زیر

 تولیاد  الاف(  :اصالی  گاام  ساه  شاامل  2مراتبیسلسله تحلیل یندافردر این پژوهش پرداخت. 

بوده اسات   سازگاری نسبت تیمین ج(و  معیار هایوزنمحاسبة   ( ،دوتایی ةمقایس ماتریا

در  آماده دسات باه محاسبا  مربوطه انجام پذیرفت که با نتایج  Excel افزارکه با استفاده از نرم

هاا  ز بررسینتایج حاصل ا (1)جدول .های الزم را داشتخوانیهم  Expert Choiceافزار نرم

)ضاریب  دهدمای را نهان  های مربو  به آنهامعیارآمده برای هر معیار و زیردستبهی هاو وزن

 (.باشدمیقبول هانگر سازگاری قابلبوده است که ن 3031در این بررسی  CRناسازگاری 
 

 وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها ـ2جدول

 2030تحقیس،  هاییافته: مأخذ

 معیارهای اصلی وزن نسبی معیارهای فرعی وزن نسبی اولویت

2 13/3  نو  مصالح 

02/3 
ای سازه یهاویژگی

 جداره

1 12/3  قدمت بنا 

1 22/3  ارتفا  بناها 

0 20/3  بندیاسکلت 

1 38/3  مساحت همکف 

2 13/3  محصوریت ةدرج 

11/3 
ی هندسی هاویژگی

 شبکه

1 12/3  تراکم ساختمانی 

0 21/3  عرض مسیر 

1 22/3  طول مسیر 

2 11/3  مراکز خطر فاصله از 

13/3 
عوامل دسترسی به 

 شبکه

1 10/3  مراکز درمانی فاصله از 

1 23/3  نهانیآتش فاصله از 

0 21/3  فضاهای باز فاصله از 

1 12/3  جنا خا  

13/3 2 زمین ساخت 26/3  فاصله از گسل 

0 21/3  شیب زمین 
 

                                                           
1. Analytical Hierarchy process(AHP) 
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 العاتیی اط هاالیه ۀتهی. 2. 2. 5

 ریکالسایفای و  رساتر های موردنظر در رابطه باا زیرمعیارهاا تبادیل باه     پا از اینکه نقهه

 در ،Weighted Sum پوشاانی های مربوطه برای هر معیار با استفاده از مادل هام  شدند، نقهه

Raster Calculator  آمده بر روی آنها اعمال گردید دستهب هایوزنبا یکدیگر تلفیس شده و

هار معیاار    های مربوطه بهنقهه ،. در ادامهدست آمدهی برای هر معیار ب        ّپذیری کل آسیب ةنقهو 

 .(1 )شکلاندنمایش داده شده ،گرددمیی آن حاصل هاپوشانی زیرمعیارکه از  هم
 

 پوشانی آنهامعیارها و هممعیارها و زیرنقشۀ  ـ4شکل

  2030 ،های تحقیسمأخذ: یافته
 

کاه   اسات ثامن دربرابر زلزله نیااز   ةمنطق پذیریآسیب بندیپهنه ةنقهبرای ایجاد  ،درنهایت

ی و واحاد    ّا کل   نقهاة  یاک   تحقیس با یکدیگر تلفیس گردند تا باه  ننظر در ای      ی مد   ّکل معیارهای 

 .(1 )شکلدست یابیم
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 ثامن مشهد  ۀمنطق پذیریآسیب بندیپهنه ـ5شکل

 2030 ،های تحقیسمأخذ: یافته

 گیری بحث و نتیجه .6

 باه  پاذیر آسایب  مناطس در اضطراری یهابرنامه از ایمهم و عمده بیش تیلیه ریزیبرنامه

 کمتارین  خاود  کاه  باشاد     ّ مثث ر پناه و امدادرسانی امر در تواندمی مسیری درواق  .باشدمیبالیا 

 بحاران  باروز  زماان  در ارتباطی ةشبک ییاکار میزان تعیین تحقیس، این از هدف. ببیند را آسیب

 .شاد  انجاام  ثاامن مهاهد   ةمنطقا  ماوردی  ةمطالعا  باا  کاه  ه استبود ایمنطقه سطوح در زلزله

ی برای بررسی         ّ، شکل کل نظران در این زمینههای صاحبدگاهراستا براساس نظریا  و دیدراین

در آن چهاار   معابر میتلف در سطح این منطقه ارائاه گردیاد کاه    پذیریآسیبو تحلیل میزان 

 پاذیری آسایب  بنادی پهناه  1در  (2)گاذار طباس جادول   ی تاثیرهاشاخصشاخص عمده و زیر

 زیااد بسیار  پذیریآسیبزیاد و  پذیریآسیبمتوسط،  پذیریآسیبکم،  پذیریآسیببسیارکم، 

مراتبی نهان داد که در بین تحلیل سلسلهیند افراستفاده از  ،عالوه بر این .تقسیم بندی گردیدند

ساه شااخص   نسبت به ای جداره درمجمو  ی سازههاگیویژشاخص شده، ی مطرحهاشاخص

، از گسال، فاصاله از مراکاز خطار    فاصله داشته است و همراه به راتأثیرگذاری بیهترین  ،دیگر

 

 

 

 

 

 

 

0قطا   
     2قطا 

1قطا   

قطا 
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ارتبااطی در   ةشابک را بر میزان کاارایی  ثیر أتترتیب بیهترین محصوریت و نو  مصالح به ةجدر

در  هاشاخصکارگیری این نتایج به ،درنهایت د داشت.نزمان بروز بحران زلزله گذاشته و خواه

 (1) شاکل کاه   دهدمیالعا  جغرافیایی نهان                                         ّثامن و تلفیس آنها با استفاده از سیستم اط  ةمنطق

دارای  موردمطالعاه،  ةمحادود  ةبقیا  به ( نسبت1)قطا   منطس شمال در موجود معابر طورکلیبه

 پاذیری آسایب  میازان  از منطقاه،  جناو   به از شمال حرکت با .باشندمی بیهتری پذیریآسیب

 یهاساختمانکافی،  عرض با معابر دارای آن شمال به نسبت منطقه جنو  زیرا شود؛می کاسته

 و وجود تاراکم سااختمانی بااال    باشد.تری میهای مناسبدسترسی و کمتر قدمت با و ترمقاوم

هاایی مانناد   این منطقه را در زمان بحاران  پذیریآسیب 1در قطا  تب  آن تراکم جمعیتی باال به

ی هاا شااخص  که از نظر 1و  2های قطا های  خیابان درنتیجه وقو  زلزله افزایش خواهد داد.

را باال در هر قطاا (   پذیریآسیبدرصد  21/11و  26/13ترتیب )بهباالترین امتیاز پذیریآسیب

دارای  ..(.اهلل شایرازی، رجاایی و  آیات هاای آزادی، خیاباان   ه خیاباان )ازجملبودند کردهکسب 

قل دلیال برخاورداری از حادا   باه  1و  0های قطا های خیابان بیهتر ،کارایی و درمقابل کمترین

ی هاا شااخص در  بااال در هار قطاا (    پاذیری آسایب درصد  11/23و  31/23ترتیب )بهامتیازها

بناابراین بایاد در   اشات.  دان باروز بحاران زلزلاه خواهناد     کارایی را در زما  باالترین، ذکرشده

عارض معبار،    یهاا شااخص  ةزمینا در خصاوص باه به بهبود این معاابر     ال    او  ،های توسعهطرح

تعاری    منطقه متر در 6صور  که معابر با عرض کمتر از ؛ بدینکرد      توج هابنیه  پذیریآسیب

باه   ،ای آنشده و عملکرد شابکه بینیموجود و پیش سفر حجمبه  بستهگردند و سایر معابر نیز 

وساازی و  ند. همچنین نشهری نزدیک گردهای راهطراحی  ةنامیینآطبس عرض مناسب خود بر

د در اولویات اقادام قارار                             مسیرهای اصالی و پرتارد   ویژه در اطراف به ،هاخیابانبدنة سازی باز

بافات   پذیریزر  که از نفوذهای ساختمانی ب، در حد امکان از ایجاد بلو بر این هگیرد. عالو

صاور  باروز بحاران زلزلاه از     م اینکه تا زمان اصالح شبکه، درکاهد، جلوگیری گردد. دومی

رساانی  بارای امداد اند، نهان داده شده (1)پایین که در شکل پذیریآسیبو با  اصلیای مسیره

های ی منطقه جهت دسترسی ساری  باه مسایر   برای معابر درونو گردد استفاده  منطقهدر سطح 

تار بارای   خودروهاای کوچاک  نظیار اساتفاده از   ری دیگا  ةویاژ تمهیدا   ،شدهیینتع اصلی و

باه   دیاده جهات انتقاال افاراد    و آموزشکارآمد نیروی انسانی  و استفاده ازواردشدن به منطقه 

ی ماذکور بارای   هاا شااخص از اگرچاه   . الزم به ذکر استه شودگرفت نظر در خارج از منطقه،
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از این در سایر تحقیقا  مهابه نیز توان میاستفاده گردید، ولی  ثامن ةمنطق پذیریآسیبتعیین 

. ضامن اینکاه پیهانهاد    کارد های اضطراری استفاده برای تعیین مسیر بهینه در زمان هاشاخص

، مطالعاه و تحقیاس   اخت و تحلیل جزئیا  کالبدی بیهترعالوه بر شن ،کار ةادامجهت گردد می

مثل رفتاار انساانی شاامل عرضاه و      ،پذیریآسیبدر    ّ ثث رمهای غیرکالبدی نیز بر معیار جامعی

ناخت ایان عوامال تاا حاد      شا  ةزمینا ساختن صور  پذیرد تا بتوان با فراهم ...تقاضای سفر و
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