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چکیده

زلزله میتواند شهرها و مناطق یک کشور را از تحرک بیندازد ،با مختل کردن شبکهی ارتباطی شهر نظم ترافیکی را بر هم بزند و جریان عرضهی کاال را
کند و ارائهی خدمات اورژانسی (اضطراری) و ایمنی به زلزلهزدگان را با موانع جدی مواجه نماید .این وضعیت خطرناک به دلیل کمعرض بودن معابر ،تمرکز
زیاد جمعیت در بافتهای قدیمی ،بلندمرتبهسازیهای غیراصولی ،ساختوسازهای انجامشده بر روی مسیر قناتها و قرارگیری در منطقهای با لرزهخیزی
باال ،که نتیجهی گسترش کالبدی و افزایش تراکم شهرهای بزرگ است ،منجر به از بین رفتن کارایی شبکهی ارتباطی ،حجم باالی تلفات انسانی و
خسارتهای مالی میشود .هدف این پژوهش پیشبینی آسیبپذیری شبکهی ارتباطی شهر در برابر شدتهای مختلف زلزله است .برای رسیدن به این
هدف  10شاخص مؤثر در آسیبپذیری شبکهی معابر شهری در برابر زلزله در قالب مدلهای برنامهریزی و تلفیقی چون ANPوزندهی و فازیسازی
ً
شدند .الیههای انتخابی در محیط  GISترکیب و نهایتا نقشهی آسیبپذیری کلی منطقه پیش از زلزله تهیه گردید .در مرحلهی بعد مدل پیشبینی
در قالب طراحی سناریوهای زلزله در شدتهای مختلف  7 ،6و  8مرکالی اصالحشده بر روی نقشهی کلی آسیبپذیری منطقه پیش از زلزله اعمال شد.
نتایج پژوهش نشان میدهد که میزان آسیب وارده به شبکهی معابر منطقهی  3شهرداری تهران در سناریوی  6مرکالی حاکی از آن است که  %52درصد
معابر منطقه در دو دامنهی آسیبپذیری خیلی کم و کم قرار گرفتهاند .بیشترین درصد این معابر با  %64درصد در ناحیهی  4و  6منطقه ،در قسمتهای
جنوبی محلهی سیدخندان و شمال محلهی کاووسیه قرار دارند ،در سناریوی  7مرکالی  %53درصد معابر در دامنهی آسیبپذیر زیاد قرار دارند .بیشترین
درصد این معابر در ناحیهی  ،1در قسمت غربی ده ونک و در ناحیه  ،2در قسمت مرکزی محلهی حسنآباد و زرگنده است .در سناریوی  8مرکالی نمودار
میزان آسیبپذیری شبکهی معابر در دو دامنهی آسیبپذیری زیاد و تخریب کامل حالت صعودی پیدا کرده و  %80درصد معابر منطقه در این دو دامنه قرار
گرفتهاند .بیشترین درصد این معابر به ترتیب در نواحی  5،3 ،2 ،1 ،6و  4قرار دارند.
واژههای کلیدی :زلزله ،آسیبپذیری ،شبکهی معابر ،مدلسازی ،تحلیل شبکه.

Prediction of the vulnerability of urban
passages network due to earthquake
Case Study: Tehran Municipality Region 3
Hosein nazmfar1,Ali Eshghi Chahar Borj*2

49

شمـاره نهم
بهار و تابستان

1395

دوفصلنامه
علمی و پژوهشی

Abstract

E

Associate Professor,Deaprtment of Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
Ph.D. Student in Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran; Email:aeshghei@gmail.com

1
2

ارزیابی آسیبپذیری شبکهی معابر شهری در برابر زلزلههای
احتمالی

arthquakes can make lots of disruptions in activities of a country. It can fail traffic system by disrupting communication system, disconnection of the supply chain of materials and emergency services. It also can
make serious obstacles to safety of earthquake victims. This dangerous situation is because of narrow streets,
constructing high-rise buildings in old urban segments, wrong positioning of tall building, constructing building in the seismic belts and path of the Qanats in Tehran. Thus, these factors increase congestion in large cities,
damages and casualties because of earthquakes. The aim of this study is to assess the vulnerability of communication network in the urban area due to different seismic intensity. For this reason, ten effective criteria
were selected and applied in ANP models within the fuzzy language. Then, selected GIS layer were combined
for pre-disaster stage. In next session, forecasting model was implemented for different intensity as 6, 7, 8
modified Mercalli scale as a pre-disaster vulnerability plan. The results of study show that the vulnerability of
pedestrian network in district 3 for 6 mercalli is around low and very low for 53 percentages of the area while
the highest vulnerability was assigned to Seyed Khandan and North-Kavoosiyeh with 64%. In the scenario
with intensity of & mercalli 53% of pathways were suffered from high vulnerability. In the scenario with 8
mercalli, the vulnerability of pathways in two states of high and full-destruction had been ascending trend.
Around 80% of pathways are in these to states. The highest vulnerabilities were assigned to district number 6,
1, 2, 3, 5 and 4 according to their rates.
Keywords: Earthquake, vulnerability, passages networks, modeling, network analysis.
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ارزیابی آسیبپذیری شبکهی معابر شهری در برابر زلزلههای
احتمالی

هیچ نقطه از زمــیــن از ح ــوادث غیرمترقبه در ام ــان نیست
و هــمــواره گــزارشهــایــی از سراسر زمین مبنی بر فجایع و بالیای
طبیعی دریافت میگردد [ .]1در قرن بیستم بیش از  1100زلزلهی
خ داده که در اثر آن بیش از  150000نفر
مخرب در نقاط مختلف ر 
جان خود را از دست دادهانــد [ .]2کشور ایران بهمنزلهی بخشی
از کمربند کوهزایی آلپ ـ هیمالیا همواره از لرزهخیزی باالیی در
طول تاریخ برخوردار بوده است ،بهگونهای که بخشهای مختلف
ب شده
کشور توسط زمینلرزههای ویرانگر متعددی پیوسته تخری 
اســت [ .]3از هر  153زلــزلـهی مخربی که در دنیا اتفاق افتاده،
 17/6درصد آن مربوط به ایران بوده است [ .]4یکی از این موارد
زلزلهی بم بــود که بیش از  30000کشته ،بیش از 10000زخمی،
بیش از 100000نفر بیخانمان و تخریب بیش از  80درصد شهر را به
همراه داشت؛ همچنین از بین رفتن تمام زیرساختهای اجتماعی
را به بار آورد که چیزی بیش از  800میلیون دالر خسارت وارد کرد
[ .]5جدا از افزایش بالیای طبیعی طی دهههای گذشته ،افزایش
قربانیان به دلیل افزایش آسیبپذیری جوامع شهری است .زلزله
گاه میتواند خسارتهای عظیمی در زندگی بشر به بار آورد ،از جمله
مختل کردن شبکهی ارتباطی که امکان نجات زلزلهزدگان بهویژه
در  72ساعت اولیه را با مشکل روبـهرو میسازد [ .]6بعد از وقوع
زلزله کارایی شبکهی ارتباطی به علت فرو ریختن ساختمانها
ً
و احتماال بسته شدن مسیرها به شدت کاهش مییابد [ .]7این
در حالی است که بعد از وقوع یک فاجعه با وضعیت اضطراری،
شبکهی ارتباطی نقش حیاتی در نجات انسانها و شدت بخشیدن
به عملیات بازسازی و بازگشت حالت عادی به شهر را بر عهده دارد
[ .]8در زلزلههای اخیر به دلیل آسیبپذیری شبکهی ارتباطی؛
رفت و آمد وسایل نقلیه غیر ممکن شده است ،فعالیتهای شهری
از بین رفته اســت و توانایی بــازســازی اضــطــراری شهر غیرممکن
گردیده است [ .]9زلزله میتواند شهرها و مناطق یک کشور را از
تحرک بیندازد ،نظم ترافیکی را بر هم زند ،جریان عرضهی کاال
را کند نماید و ارائهی خدمات اورژانسی و ایمنی را با موانع جدی
مواجه کند .مدیریت و پایش ترافیک (شدآمد) در شرایط وقوع
زلزله در فضای شهری ،نیاز به برنامههای مدیریت بحران ویژهای
دارد [ .]10با توجه به اهمیت حفظ عملکرد شبکههای ارتباطی در
چنین شرایطی در یک سطح مطلوب باید یک مدل ارزیابی عملکرد
شبکههای ارتــبــاطــی در شــرایــط وقــوع زلــزلــه ارائ ــه شــود .چــرا که،
مسئلهی حائز اهمیت این است که برنامهریزی برای پیشگیری
و کاهش خسارات و تلفات ناشی از زلزله بدون ارزیابی آسیبپذیری
بــرای مناطق امــری بیفایده اســت .ارزیــابــی میزان آسیبپذیری
شهر در برابر زلزله مستلزم برآورد خسارتهای شرایط حاضر شهر با
پیشفرض وقوع یک زلزلهی بزرگ از نظر اینکه کدام ناحیه با چه
درجهای دچار خسارت میشود ،است .ارزیابی خطر بالیا عالوه بر
روشن کردن اهمیت پیشگیری از بالیا و آ گاهی از آن ،به نحوهی
برنامهریزی و ساماندهی شهر برای کاهش خسارتهای ناشی از
زلزله سمت و سو میدهد .منطقهی  3شهرداری تهران به خاطر

نزدیکی به گسلهای مؤثر در آسیبپذیری شهر تهران از جمله
گسل مشا ،گسل شمال تهران و گسل ری به همراه تأثیرات مخرب
گسلهایی در داخل و پیرامون منطقه از جمله گسل محمودیه،
گسل داوودیه ،گسل تلو پایین ،گسل شیان و کوثر از آسیبپذیری
باالیی در برابر زلزله برخوردار است .لذا در پژوهش حاضر با بهرهگیری
از م ــدل 1Fuzzy ANPبه کمک سیستم اطالعات مکانی ،مدل
پیشبینی ارائه گردیده که میزان آسیبپذیری هر یک از مسیرها
و راهه ــای ارتــبــاطــی را در شــدتهــای مختلف زلــزلــه بــه ورط ـهی
آزمایش گذاشته است؛ تا ضمن ارائهی مدل ارزیابی آسیبپذیری
منطقه ،میزان آسیبپذیری مسیرهای ارتباطی را ارزیابی کند ،تا
سازمانهای متولی به صورت آ گاهانه و با استفاده از روشهای
اصولی برنامهریزی تا حد امکان از خسارتهای جانی و مالی در
برابر آسیبها ناشی از زلزله بکاهند .بر این اساس اهداف پژوهش
حاضر عبارتند از :شناسایی شبکهی معابر آسیبپذیر منطقهی
مورد مطالعه به کمک مدل و روش مورد استفاده و ارائهی الگویی
سلسلهمراتبی از وضعیت آسیبپذیری شبکهی معابر منطقهی 3
شهرداری تهران در برابر شدتهای مختلف زلزلههای احتمالی.

پیشینهی پژوهش
چنج و نوجیم 2در ســال  1998کــارایــی بــزرگــراههــا در شرایط
بعد زلــزل ـهی کـشــورهــای ای ــاالت متحده امریکا و ژاپ ــن (زلــزلـهی
 1989لوپاپاریتا ،زلزلهی  1994نورث ریج و زلزلهی  1995کوبه)
را مطالعه کــردهانــد [ .]11تسوکاوکی و لــی 3در ســال  1999بعد از
زلــزلـهی هانشین ـ آواجــی مدلی را بــرای یافتن علت بسته شدن
معابر و کاربرد آن برای بهبود ساختار شبکههای ارتباطی و طراحی
شبکه پیشنهاد کردهاند [ .]12مینامی4و همکارانش در سال 2003
دادههایی مانند نام و شمارهی ساختمان و جنس و تعداد طبقات
آن ،حیاط ساختمان و جنس و ارتفاع آن و فاصلهی ساختمانها تا
خیابان و همچنین اطالعات معابر مانند نام ،طول و عرض خیابان
و نیز عرض پیادهرو در شهر کوبهی ژاپن را جمعآوری و در محیط
 GISتحلیل کردهاند [ .]13لی و یه 5در سال  2003بعد از بررسی
 921زلزلهی بزرگ دنیا به این نتیجه رسیدهاند که مهمترین دلیل
بسته شدن معابر در مواقع بروز زلزله ،وجود عرض کمتر از  4متر
معابر بوده است [.]14
فوتان تونگ)2004( 6؛ در پایاننامهی کارشناسی ارشــد با
عنوان «ارزیابی آسیبپذیری شبکهی ارتباطی شهر در برابر زلزله در
شهر کاتماندو» با استفاده از مدل  RADIUS HAZUSبه این
نتیجه میرسد که با افزایش شدت زلزله مقدار آسیبپذیری نیز
افزایش مییابد .در نهایت راهکارهایی را برای کاهش آسیبپذیری
شبکهی شهری ارائــه میدهد [ .]15باغ وند و همکاران ()1385
پژوهشی با هدف یافتن علل تنزیل عملکرد شبکهی حمل و نقل
شهری پس از وقــوع زلزله انجام دادنــد .ابتدا به بررسی عمدهی
مخاطراتی پرداختهاند که عملکرد شبکههای دسترسی را پس از
وقوع تهدید مینماید و در ادامه راهکارهایی برای افزایش کارآمدی
شبکهی معابر در مناطق شهری و بـهویــژه مناطق دارای بافت
فــرســوده ،پس از وقــوع یک سانحه ارائــه کــردهانــد [ .]16در سال

 2008صمدزادگان به همراه زرینپنچه با استفاده از نقشهبرداری
دیجیتالی قبل از زلزله و عکسهای ماهوارهای با کیفیت باال بعد از
زلزله ،به دنبال ارائهی مدلی برای ارزیابی آسیب شبکهی ارتباطی
متمرکز شدهاند [ .]17شیعه و همکارانش در سال  1389در بررسی
آسیبپذیری شبکهی ارتباطی شهر ،از معیارهای دسترسی به
مرا کز درمانی ،عرض معابر و ارتفاع ساختمانها ،ترا کم ساختمانی
و جمعیتی ،کاربری زمین و کیفیت ابنیه استفاده کردهاند و به این
نتیجه رسیدند که بدنهی خیابانهایی که با ترا کم ساختمانی
و جمعیتی بــاال ،کیفیت ابنیهی پایین و فاصلهی زیــاد تا مرا کز
امداد دارند از آسیبپذیری باالیی برخوردار هستند [ .]7ایدیل و
سبیل سلیمان 7در سال  2013در پژوهشی با عنوان «مدلسازی
آسیبپذیری شبکهی بزرگراهها در برابر زلزله» به ارائ ـهی روش
بهینهی سناریوهای شکست بــرای پیدا کــردن بهترین حالت
ممکن شبکهی ارتباطی بعد از وقــوع زلزله بــرای پاسخگویی به
نیازها پرداختهاند [ .]18آنچه پژوهش حاضر را از تحقیقات قبلی
متمایز میکند این است که در بیشتر پژوهشها از مدل AHP ,
 TOPSISو یا  RADIUS,HAZUSبرای ارزیابی آسیبپذیری
شبکهی معابر استفاده شده است ،اما پژوهش حاضر با استفاده از
مدل ANPکه یکی از جدیدترین روشهای وزندهی به دادههای
جغرافیایی است ،به ارزیابی آسیبپذیری شبکهی معابر پرداخته
است .از طرفی چنین پژوهشی برای منطقهی  3شهرداری تهران
تاکنون صورت نگرفته است.

روش تحقیق

̅I − 13.1
I + 6.25V
])
2.3

( یμD = 2.5 [1 + tanh

 :μDنشانگر متوسط درجات آسیب
:viمقدار آسیب پذیری حاصله از اعمال روش تحلیل سلسله
مراتبی و چند معیاره
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مبانی نظری آسیبپذیری
آســیـبپــذیــری یــک تــابــع ریــاضــی اس ــت و بــه م ـقــدار خــســارت
پیشبینیشده بــرای هر عنصر در معرض خطرهای مصیبتبار،
با شدت معین ،گفته میشود .تحلیل آسیبپذیری فرایند برآورد
آسیبپذیری عناصر معینی اسـت که در معرض خطر احتمالی ناشی
از وقــوع مصیبتبار هستند [ .]20تحلیل آسیبپذیری شهری،
تحلیل ،ارزیابی و پیشبینی احتمال خسارتهای جانی ،مادی و
معنوی شهر و ساکنان شهر در برابر مخاطرات احتمالی است [.]21
در دهـههــای اخیر دیدگاههای نظری متفاوتی در خصوص
آسیبپذیری مطرح شد که شامل سه دستهاند:
8
 .1زیستی ـ فیزیکی
9
 .2ساخت اجتماعی
10
 .3ترکیبی
هر یک از دیدگاههای فوق چارچوبهای متفاوتی بر تحلیل
آسیبپذیری و کاهش آن ارائه دادند .دیدگاه زیستی ـ فیزیکی؛ بر
طبیعت خطر فیزیکی ،شیوهی استقرار جوامع در معرض آن و در
نتیجه ،عواقب آن برای واحد در معرض خطر [ ]23 ،22بر حسب
«درجه آسی 
ب محتمل» [ ]24و ایدههای زیان فیزیکی [ ]25تمرکز
میکند .یعنی بیشتر روی مخاطرات طبیعی ،زوال محیط زیستی ـ
فیزیکی و آثار و زیانهای مالی و جانی حاصل از آنها بر ساکنان
توجه میکند .دیدگاه ساخت اجتماعی؛ به وضعیتی ریشهدار در
فرایندهای تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،که توانایی
رسیدگی به بحرانها و پاسخ کافی به آنهــا را محدود میکند،
داللت دارد [ .]26دیدگاه ترکیبی؛ پیوندی از دو دیدگاه زیستی و
فیزیکی و ساخت اجتماعی است .محور این پژوهش برای ارزیابی
خطر از منظر زیستی ـ فیزیکی است [.]27
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ارزیابی آسیبپذیری شبکهی معابر شهری در برابر زلزلههای
احتمالی

روش پــژوهــش حــاضــر از ن ــوع تــوصــیــفــی -تحلیلی یــا هــدف
کاربردی است .با تکمیل اطالعات کتابخانهای و میدانی ،تجزیه
و تحلیل اطالعات جمعآوری شده با بهرهگیری از روشFuzzy
، ANPکــه بهمنزلهی روشــی نوین در وزنگـ ــذاری بــه دادهه ــای
مکانی است ،در سیستم اطالعات مکانی انجام شد .این پژوهش
به دنبال مدلسازی آسیبپذیری شبکههای ارتباطی منطقهی 3
شهرداری تهران در برابر زلزله است تا با بهکارگیری روشهای کمی
و تحلیلی و با طراحی سناریوهای زلزله در شدتهای مختلف،
میزان آسیبپذیری شبکهی ارتباطی شهر را مورد ارزیابی قرار دهد.
برای مدلسازی با استفاده از  ،ANPاول :تمامی زیر معیارهای هر
معیار اصلی وزندهی شد و در محیط  GISالیهها تهیه شدند .دوم:
معیارهای اصلی وزندهی و با هم ترکیب شدند و در نهایت نقشهی
آسیبپذیری کلی استخراج گردید .در واقع نقشهی آسیبپذیری
کلی حاصل ترکیب الی ـههــای حاصل شــده از نتایج مــدل ANP
است و چون ممکن است دارای دادههــای ناخواسته باشد ،برای
سناریوسازی نیازمند استانداردسازی (تنظیم دادههــا بین صفر و
یک) است.
معیارهای ارزیابی با مقیاسهای مختلف اندازهگیری ارائه
میشوند ،بــرای اینکه بتوانیم آنهــا را به یک مقیاس مشترک
تبدیل کنیم ،نیاز به اســتــانــداردســازی دارن ــد .عــاوه بر نظریهی
فازی چندین روش از جمله تابع انتقال مقیاس خطی ،تابع مقدار
(ارزش) و احتماالت تجدید نظر شونده برای استانداردسازی نتایج

حاصله از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی مورد استفاده قرار میگیرد .در
مجموعهی فازی با توجه به ماهیت و نوع کاربردها از انواع توابع
مانند آستانهی خطی ،سیگمونیدال S ،شکل و  Jشکل استفاده
میشود .در این پژوهش الیهها و معیارها با استفاده از تابع آستانهی
خطی مورد تحلیل قرار میگیرند .نقشهی فازیسازی شده از روش
ً
فرایند  ANPصرفا برای نشان دادن میزان آسیبپذیری کلی با
در نظرگرفتن معیارهای مورد استفاده است .در این مرحله برای
پیشبینی دقیق آسیبپذیری با استفاده از رابطهی  1به طراحی
سناریوهای زلزله در شدتهای مختلف پرداخته شد تا با توجه به
تحلیلهای حاصل ،ارزیابی دقیقی از میزان خسارتهای وارد شده
به شبکهی ارتباطی منطقه میسر شود.
رابطهی :]19[1

مدل ANP

فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPهر موضوع و مسئلهای را
بهمثابهی شبکهای از اه ــداف ،معیارها و زیرمعیارها (همهی
اینها عناصر نامیده میشوند) که با یکدیگر در خوشههایی جمع
شدهاند ،در نظر میگیرد .تمامی عناصر در یک شبکه میتوانند ،به
هر شکل ،دارای ارتباط با یکدیگر باشند .به عبارت دیگر ،در یک
شبکه ،بازخورد و ارتباط متقابل بین و میانخوشهها امکانپذیر
است [ .]28فرایند تحلیل شبکهای ،فنی در تصمیمگیری است
که بر مبنای فرایند تحلیل سلسلهمراتبی برای حل مشکالت با در
نظر گرفتن بازخورد و وابستگی بنا نهاده شده است .این روش قادر
است همبستگیها و بازخوردهای موجود بین عناصر مؤثر در یک
تصمیمگیری را الگوسازی کند و تمامی تأثیرات درونی اجزای مؤثر
در تصمیمگیری را منظور و وارد محاسبات کند.

منطق فازی
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دانشمندان علوم زمین و مهندسین همواره با در نظر گرفتن
بسیاری از عوامل و شرایط توپوگرافیکی ،زمینشناسی ،هیدرولوژی،
کاربری زمین و اقلیم ،معیارهایی را برای تعیین چگونگی مناسب
و یا نامناسب بــودن فضای خاصی در نظر میگیرند .هر معیاری
میتواند با دادهه ــای جغرافیایی و نقشههای موضوعی 11نشان
داده شود و برای برنامهریزی و نقشهبرداری اقدام به مدلسازی
میکنند .مدل فــازی یکی از این مدلهاست .واژهی  Fuzzyبه
معنای غیردقیق ،ناواضح و مبهم (شناور) است .این نظریه قادر
است بسیاری از مفاهیم و متغیرها و سیستمهایی را که نادقیق
و مبهم هستند صــورتبــنــدی ریــاضــی بخشیده و زمینه را بــرای
استدالل ،کنترل و تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان فراهم
آورد [.]29

محدودهی مورد مطالعه
مــنــطــقـهی  3ش ــه ــرداری تــهــران یــکــی از مــنــاطــق 22گــان ـهی
شهرداری تهران است که در پهنهی شمال شرقی شهر تهران واقع

شده است .این منطقه از شمال با منطقهی  ،1از شرق با منطقهی
 ،4از جنوب با منطقهی  6و  7و از غرب با منطقهی  2هممرز و
همجوار است .پهنهی منطقهی  3شهرداری تهران دارای  6ناحیه
و  11محله با مساحتی بالغ بر  2945هزار هکتار ،در پهنهی شمال
شرقی شهر تهران واقع شده است و یکی از بزرگترین مناطق شهری
تهران است .این منطقه از شمال به بزرگراه شهید چمران ،بزرگراه
شهید مدرس و بزرگراه آیتاهلل صدر و از شرق به خیابان پاسداران
و بخشی از خیابان شریعتی و از جنوب به بزرگراه رسالت و بزرگراه
همت و از غرب به بزرگراه شهید چمران محدود میشود(تصویر )1
[.]30

بحث و یافتههای تحقیق
محاسبهیمیزان آسیبپذیری شبکهی معابر
در پژوهش حاضر ده شاخص اصلی (پلها ،تراکم ساختمانی،
تعداد طبقات ساختمانی ،قدمت بنا ،سازگاری کاربریها ،عرض
معابر ،مسیر قناتها ،فاصله از گسل ،مصالح ساختمانی و مساحت
همکف ساختمانها) با زیرمعیارهای الزم بــرای شناسایی معابر
آسیبپذیری در برابر زلزله پرداخته شده و با الیهسازی برای هر
یک از معیارهای اصلی و زیرمعیارها با استفاده از وزنهای حاصل
از  ANPدر محیط  Arc GISو روی همگذاری الیهها ،نقشهی
آسیبپذیری شبکهی ارتباطی پیش از زلزله تهیه شد.

تعیین وزن مؤلفهها با استفاده از مدل تحلیل شبکهای
در نرمافزار Super Decisions
برای تحلیل وزن معیارها و زیرمعیارها در مدل  ANPکه توسط
کارشناسان خبره وزندهـ�ی شده بودند از نرمافزا ر �Super Deci
 sionsاستفاده شد .تصویر  2نمودار خوشهای معیارهای اصلی و
زیرمعیارهای مؤثر در آسیبپذیری شبکهی معابر شهر در  ANPرا
نشان میدهد.
برخی از معیارها از اهمیت زی ــادی نسبت بــه دیگر معیارها
بپــذیــری شبکهی
بــرخــوردارنــد و نقش تعیینکنندهای در آسـیـ 

ارزیابی آسیبپذیری شبکهی معابر شهری در برابر زلزلههای
احتمالی

تصویر  :1محدودهی مورد مطالعه [نگارندگان]1393 ،

تصویر  :2نمودار خوشهای معیارهای اصلی و زیرمعیارهای مؤثر در آسیبپذیری شبکهی معابر شهر درANP

ارزیابی آسیبپذیری کلی
برای تهیهی نقشهی آسیبپذیری کلی شبکهی معابر پیش

از زلزله پس از آنکه وزنهــای معیارها با استفاده از روش ANP

مورد محاسبه قرار گرفت ،هرکدام از وزنها با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی در الیههای مربوط اعمال شد .برای ترکیب
تمامی الیهها ،برای تهیهی نقشهی کلی آسیبپذیری منطقهی
مورد مطالعه ،مدلسازی در محیط  GISصورت گرفت و در نهایت
نقشهی آسیبپذیری کلی استخراج گردید (تصویر .)4
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تصویر  :3میزان سازگاری وزن معیارها و زیرمعیارها درANP
[نگارندگان]1393 ،

ارزیابی آسیبپذیری شبکهی معابر شهری در برابر زلزلههای
احتمالی

ارتباطی دارند .با توجه به اینکه نقش و اهمیت هر یک از شاخصها
و مقایسهی زوجی بین آنها و تأثیر هر یک از معیارها و زیرمعیارها
بر روی معیارها و زیرمعیارهای شاخصهای دیگر با استفاده از
روش  ANPامکانپذیر اســت ،میتوان از ایــن روش بهمنزلهی
روش مناسبی بــرای مدلسازی و ارزیابی آسیبپذیری شبکهی
ارتباطی شهر در برابر زلزله استفاده کــرد .بر مبنای این روش هر
یک از زیرمعیارها در شاخصهای اصلی بر اساس اهمیتی که دارد،
در یکی از گروههای آسیبپذیری قرار میگیرد .در فرایند تجزیه و
تحلیل شبکهای  ،ANPاندازهگیری مقادیر و اهمیت نسبی مانند
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی با مقایسههای زوجی و به کمک طیف
 1تا  9انجام میشود .عدد  1نشاندهندهی اهمیت یکسان بین دو
عامل و عدد  9نشاندهندهی اهمیت شدید یک عامل نسبت به
عامل دیگر است .از جمعبندی  40پرسشنامهای که کارشناسان
خبره برای وزندهی به معیارها و زیرمعیارها تکمیل کرده بودند،
جدول  1حاصل گردید.
در جدول  1میزان آسیبپذیری هر یک از زیر معیارها در معیار
اصلی مشخص شد .وزن هر یک از زیرمعیارهای در  ANPتحلیل
شد و برای هر یک از معیارهای اصلی الیهای در محیط  GISتهیه
شد و در نهایت وزنهای معیارهای اصلی در  ANPتحلیل شد تا با
اعمال وزنهای حاصل از  ANPنقشهی آسیبپذیری کلی تهیه
گردد (تصویر .)3
آنچه در محاسبهی روش ANPدارای اهمیت است ،بررسی
میزان سازگاری آن اســت ،این مکانیزم (ســازوکــار) نشان میدهد
که تا چه انــدازه میتوان به اولویتهای حاصل از اعضای گروه
و یا اولویتهای جــداول ترکیب اعتماد کــرد .در صورتی کــه CI
کمتراز 0/1باشد ،باید با اعمال تغییراتی در ماتریس دوتاییCI ،
را در حد قابل قبول تنظیم کرد .به عبارت دیگر ماتریس مقایسهی
ً
دودویی شاخصها باید مجددا تشکیل شود و سازگاری مقایسهها
مــورد بررسی قــرار گیرد .در تحقیق حاضر نرخ سازگاری با خطای

 0/0162برآورد گردیده است ،که نشانگر سازگاری الزم در قضاوتها
است.

جدول  :1امتیازدهی و کدبندی به زیرمعیارها [نگارندگان]1393 ،
عوامل و
معیارهای
اصلی

زیرمعیارها

آسیب
آسیب
آسیب آسیب آسیب
پذیری
پذیری
پذیری پذیری پذیری
خیلی
خیلی
کم متوسط زیاد
زیاد
کم
7
5
3
9
1

عوامل و
معیارهای
اصلی

سنگ و سیمان

پلها

مسیر
قناتها

پلهای بتنی
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آجر وسیمان
نوع مصالح

فاصله کمتر از
 5متر

اسکلت فلزی
قبل از سال 1350

فاصل ه  5تا10
متری

 1350تا 1360
قدمت بنا

 1370تا1380

فاصله بیش از 20
متری
کمتر از  50متر

کمتر از  100متر
مساحت
همکف
ساختمانها

بین  100تا 300
متری

 2و  3طبقه
تعداد طبقات
 4و  5طبقه

 6و بیشتر

ارزیابی آسیبپذیری شبکهی معابر شهری در برابر زلزلههای
احتمالی

ً
کامال سازگار

ترا کم کمتر از 50

ً
نسبتا سازگار

ترا کم  50تا 100

بی تفاوت
ً
نسبتا ناسازگار

ترا کم  100تا 120

ً
کامال ناسازگار
کمتر از 4
عرض معابر
دسترسی

 250تا  500متر

 1طبقه

بیش از  500متر

سازگاری
کاربریهای
شهری
همجوار

 100تا 250متر

بیش از 500متر
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 1360تا1370

 1380به بعد

بین  300تا 500
متری
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آجر و آهن

پلهای فلزی

بین  50تا 100متری

شمـاره نهم

خشت و گل

بتنی

فاصله  10تا 20
متری

فاصله
از گسل

زیر معیارها

 4تا 8
 8تا 12
 12تا 120

ترا کم
ساختمانی

ترا کم  120تا 150

ترا کم  150تا 200

ترا کم بیش از 200

آسیب
آسیب
آسیب آسیب آسیب
پذیری
پذیری
پذیری پذیری پذیری
خیلی
خیلی
کم متوسط زیاد
زیاد
کم
7
5
3
1
9
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تخمین شاخص درجهی آسیبپذیری منطقهی مورد
مطالعه

برای ارائهی نقشهی آسیبپذیری کلی منطقهی مورد مطالعه
در این پژوهش ،پس از اینکه وزن معیارها در مدل  ANPمورد
تحلیل قرار گرفتند ،برای ارزیابی آسیبپذیری شبکهی ارتباطی
منطقهی  3شهرداری تهران با سناریوهای مختلف زلزله ،نقشهی
آسیبپذیری کلی فازیسازی شد و با سناریوهای مختلف زلزله
مورد ارزیابی قرار گرفت.

فازیسازی نقشهی آسیبپذیری کلی منطقهی مورد
مطالعه

معیارهای ارزیــابــی بــا معیارهای مختلف انــداز هگ ـیــری ارائــه
میشوند ،برای اینکه بتوان آنها را به یک مقیاس مشترک تبدیل
نمود ،نیاز به استانداردسازی دارند [ .]31عالوه بر نظریهی فازی
چندین روش از جمله تابع انتقال مقیاس خطی ،تابع مقدار و
احتماالت تجدید نظر شونده میتواند برای استانداردسازی نتایج
حاصل از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی مــورد استفاده قــرار گیرد
[ .]26مجموعههای فازی انواع مختلفی چون سیگمونیدال ،تابع

ارزیابی آسیبپذیری شبکهی معابر شهری در برابر زلزلههای
احتمالی

تصویر  :4نقشهی آسیبپذیری کلی منطقه [نگارندگان]1393 ،

آستانهی خطی S ،شکل و Jشکل هستند .در پژوهش حاضر با
توجه به اینکه با افزایش شدت زلزله در سناریوهای مختلف میزان
آسیبپذیری شبکهی ارتباطی شهر در برابر زلزله افزایش مییافته
از تابع خطی زیر استفاده شده است:
) 𝑖𝑖𝑥𝑥(𝜇𝜇 𝑖𝑖𝑤𝑤 ∑ = )𝑥𝑥(𝐹𝐹
رابطهی :2
در ایــن رابطه( F(xبــرآورد نهایی خطر بر مبنای معیارهای
آسیبپذیری مختلف است wi .وزن هر یک از معیارهای ورودی
به مدل  ANPو( μ(xiعضویت فازی هر یک از معیارها بر مبنای
تابع خطی فــازی اســت .الیـههــای اطالعاتی فــازیســازی شــده از
طریق اعمال ضرایب حاصل از مقایسهی زوجی و وزندهــی شده
 ANPتلفیق شدند .نقشهی آسیبپذیری کلی شبکهی معابر
منطقه استخراج گردید .نقشهی آسیبپذیری کلی حاصل شده از
تحلیل مدل  ANPبرای سناریوسازی باید استانداردسازی (تنظیم
دادهه ــای بین صفر و یــک) شــود .بــرای استانداردسازی از فازی
خطی استفاده شده است .نقشهی فازیسازی شده از روش تحلیل
ً
 ANPصرفا برای نشان دادن میزان آسیبپذیری کلی شبکهی
معابر منطقه پیش از زلزلهی احتمالی است .نقشهی آسیبپذیری
کلی در واقع نقشهی پایه است که سناریوهای زلزله در شدتهای
مختلف بــر آن اعــمــال م ـیشــود .از ایــن رو ب ــرای ارزیــابــی دقیق
آسیبپذیری الزم است به طراحی سناریوهای زلزله در شدتهای
مختلف پرداخته شود.

مبنای طراحی سناریوهای زلزله
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گسلهای خطرناک و زلزلهخیز در تهران و اطراف آن عبارتند
از :گسل مشا (طول 200 :کیلومتر) ،گسل شمال تهران (طول90 :
کیلومتر) و گسل جنوب ری (طول  20 :کیلومتر) .نزدیکترین گسل
زلزلهخیز تهران به منطقهی  3شهرداری تهران گسل شمال تهران
است که در بخش شمالی شهر تهران قرار دارد .طول این گسل 90
کیلومتر امتداد دارد .بخش باختری آن دور از شهر تهران است ،اما
بخش خــاوری آن در محدودهی شهر تهران قرار گرفته است که
بهمنزلهی کانون زلزله انتخاب گردیده اســت .بــرای محاسبهی
بزرگی زلزله از روابط زیر استفاده شده است:
M=log L/2+504
رابطهی :]32[ 3
 Mمحاسبهی بزرگی زلزله برحسب ریشتر و  Lطول گسل بر
حسب  Kmاست.
رابطهی :]33[ 4
a= 1320exp(.58M)/(R+25)^1.25

در رواب ــط بــاال  aشتاب حدا کثر زمین برحسب سانتیمتر بر
مجذور ثانیه R ،فاصلهی محل مورد نظر از گسل یا کانون زلزله
برحسب کیلومتر و  Mبزرگی زمینلرزه برحسب ریشتر است.
شتاب حدا کثر زمین که با استفاده از روابــط فــوق به دست
ً
میآید« ،شتاب افقی طــرح» نامیده میشود و معموال برحسب g
بیان میشود [ .]33نتایج محاسبه نشان میدهد که شدت زلزلهی
احتمالی در منطقهی  3شهرداری تهران به طور متوسط برابر با 8
ریشتر است.

بر اساس محاسبات انجام شده ،سناریوهای زلزله در منطقهی
 3شهرداری تهران در سه درجهی  7 ، 6و  8ریشتر طراحی شد .به
ً
این علت که محیطهای شهری و روستایی معموال در زلزلههای
بــا شــدت  5ریشتر آسیب نمیبینند .در ایــن پــژوهــش  6مرکالی
اصالحشده مبنای طراحی سناریو قرار گرفته است.آخرین سناریوی
طراحیشده  8مرکالی اصالحشده است که نهایت شدت لرزهخیزی
گسلهای منطقهی مورد مطالعه است.

طراحی سناریوهای زلزله برای ارزیابی آسیبپذیری در
برابر شدتهای مختلف زلزله
برای ارزیابی دقیقتر میزان آسیبپذیری منطقه الزم است تا با
استفاده از روشهای موجود از جمله روش تخمین شاخص متوسط
درج ـهی آسیب( )μDبه طراحی سناریوهای زلزله با شدتهای
مختلف پرداخت .با استفاده از این شاخص ،سناریوهای زلزله برای
شدتهای مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرد .به عبارت سادهتر
برای درجهبندی میزان آسیب شبکهی معابر شهری در شدتهای
مختلف زلزلههای احتمالی ،باید به ارزیابی شبکهی معابر موجود
در منطقه با شدتهای مختلف زلزله پرداخت ،تا از این طریق
میزان آسیب وارده به هر یک از معابر شهری را مورد ارزیابی قرار
داد .به منظور ارزیابی میزان آسیبپذیری شبکهی معابر از رابطهی
زیر استفاده شده است [.]16
برای سنجش میزان آسیبپذیری با شدتهای مختلف ،ابتدا
به طراحی سناریوی زلزله با شدت  6مرکالی پرداخته شده است
(تصویر .)5
بــر اســاس دادههـ ــای جــدول  2آسیبپذیری شبکهی معابر
مــنــطــقـهی  3شــه ــرداری ت ـهــران در زل ــزلــهی بــا ش ــدت  6مرکالی
اصــاح شــده ،نشانگر آن اســت که  0/06درصــد شبکهی معابر با
آسیبپذیری خیلی زیــادی مواجه میشوند .بیشترین تعداد این
شبکهی معابر در ناحیهی  1شهرداری منطقه در قسمت غربی و
جنوب غربی محلهی ده ونک ،در ناحیهی  6شهرداری منطقه در
قسمتهای شرقی محلهی کاووسیه و در ناحیه  2شهرداری منطقه
در قسمتهای مرکزی محلهی حسنآباد و زرگنده قرار دارند0/23 .
درصد شبکهی معابر منطقه در طبقهی دوم در دامنهی آسیبپذیر
زیاد قرار دارنــد .بیشترین تعداد این شبکهی معابر در ناحیهی 1
شهرداری منطقه با  0/25در قسمت غربی محلهی ده ونک ،در
ناحیهی  5شهرداری منطقه با  0/24در قسمت مرکزی محلهی
قلهک ،و در ناحیهی  3شهرداری منطقه با  0/22در قسمتهای
شرقی محلهی اختیاریه و رستمآباد است و کمترین شبکهی معابر
با دامنهی آسیبپذیری خیلی زیــاد در ناحیهی  6با  0/16قرار
دارند 0/19 .درصد شبکهی معابر در دامنهی آسیبپذیری متوسط
قــرار دارنــد که بیشترین تعداد ایــن شبکهی معابر در ناحیهی 2
شهرداری منطقه در قسمتهای مرکزی محلههای حسنآباد و
زرگنده و در قسمت جنوبی درب دوم قرار دارند 0/17 .درصد معابر
شهری با آسیبپذیری خیلی کم مواجه میشوند که بیشترین تعداد
ایــن شبکهی معابر با  0/30در ناحیهی  6شـهــرداری منطقه در
قسمتهای شمال و غرب محلهی کاووسیه قرار دارند (تصویر .)6

جدول  :2توزیع آماری آسیب وارده به شبکهی ارتباطی منطقهی  3شهرداری تهران در زلزلهی با  6مرکالی [نگارندگان]1393 ،
ناحیهی 1

ناحیهی 2

ناحیهی 3

ناحیهی 4

ناحیهی 5

ناحیهی 6

کل منطقه

توزیع فضایی آسیبپذیری
معابر در زلزلهای با شدت تعداد درصد در تعداد درصد در تعداد درصد در تعداد درصد در تعداد درصد در تعداد درصد در تعداد درصد
 6مرکالی
معابر ناحیه معابر ناحیه معابر ناحیه معابر ناحیه معابر ناحیه معابر ناحیه معابر درمنطقه

نابودی کامل
آسیبپذیری زیاد
آسیبپذیری متوسط
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری خیلی کم
مجموعه

0/14 24
0/25 43
0/17 28
0/31 52
0/13 22
0/17 169

15
53
54
83
46
251

0/06
0/21
0/22
0/33
0/18
0/25

5
53
45
100
37
240

0/02
0/22
0/19
0/42
0/15
0/23

2
14
12
37
13
78

0/03
0/18
0/15
0/47
0/17
0/08

11
56
47
84
36
234

0/05
0/24
0/20
0/36
0/15
0/23

3
6
5
13
12
39

0/08
0/16
0/12
0/34
0/30
0/09

60
225
191
369
166
1011

0/06
0/23
0/19
0/35
0/17
100

تصویر  :5نقشهی آسیب وارده به شبکهی ارتباطی منطقهی  3شهرداری تهران در زلزلهی با  6مرکالی
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تصویر  :6نقشهی آسیب وارده به شبکهی ارتباطی منطقهی  3شهرداری تهران در زلزلهی با  7مرکالی [نگارندگان]1393 ،

جدول  :3توزیع آماری آسیب وارده به شبکهی ارتباطی منطقهی  3شهرداری تهران در زلزلهی با  7مرکالی [نگارندگان]1393 ،

ناحیهی 6
ناحیهی 5
ناحیهی 4
ناحیهی 3
ناحیهی 2
ناحیهی 1
توزیع فضایی
آسیبپذیری معابر در تعداد درصد در تعداد درصد در تعداد درصد در تعداد درصد در تعداد درصد در تعداد درصد در تعداد
زلزلهای با شدت  7مرکالی معابر ناحیه معابر ناحیه معابر ناحیه معابر ناحیه معابر ناحیه معابر ناحیه معابر

درصد
درمنطقه

164
540
209
90
8
1011

0/16
0/53
0/21
0/09
0/007
100

کل منطقه

نابودی کامل
آسیبپذیری زیاد
آسیبپذیری متوسط
آسیبپذیری کم
آسیبپذیری خیلی کم
مجموعه

42
78
32
13
4
169

0/25
0/46
0/19
0/08
0/02
0/17

43
134
51
19
4
251

0/16
0/52
0/20
0/07
0/05
0/25

0/15 37
0/55 132
0/21 51
0/09 20
0/23 240

9
34
26
9
78

0/13 30 0/11
0/61 142 0/44
0/17 41 0/34
0/09 21
0/11
0/23 234 0/08

3
20
8
8
39

0/08
0/52
0/20
0/20
0/09

تصویر  :7نقشهی آسیب وارده به شبکهی ارتباطی منطقهی  3شهرداری تهران در زلزلهی با  8مرکالی [نگارندگان]1393 ،
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جــدول  3حاکی از آن اســت کــه بــا افــزایــش شــدت زلــزلــه از 6
به  7مرکالی ،میزان آسیبپذیری بــاال رفته و برخی از شبکهی
معابر مقاومت خود را از دست داده و در دامنهی آسیب باالتر قرار
گرفتهاند .نتایج جدول نشان میدهد که  16درصد شبکهی معابر
منطقه در دامنهی نابودی کامل قــرار دارنــد ،که بیشترین تعداد
ایــن شبکهی معابر در ناحیهی  1شــهــرداری منطقه با  0/25در
قسمت غربی ده ونک 0/16 ،در ناحیهی  2شهرداری منطقه در
قسمت مرکزی محلهی حسنآباد و زرگنده است .آنچه در نقشهی
سناریوی زلزله با شدت  7مرکالی اصالح شده بیشتر نمود پیدا کرده
است ،افزایش  0/53درصدی تعداد معابر آسیبپذیر در دامنهی
آسیبپذیری زیــاد اســت که بیشترین تعداد ایــن شبکهی معابر
در ناحیهی  5شهرداری منطقه با  0/61در قسمت شمال غربی
محلهی احتشامیه و نیز در قسمت مرکزی محلهی قلهک0/55 ،
در ناحیهی  3شــهــرداری منطقه در قسمت شمال شرقی و غرب
محلهی اختیاریه و رستمآباد 0/52 ،در ناحیهی  2شهرداری منطقه
در قسمت مرکزی محلهی حسنآباد و زرگنده قرار دارنــد0/007 .
درصد معابر شهری با آسیبپذیری خیلی کم مواجه میشوند که
بیشترین تعداد این شبکهی معابر در ناحیهی  2شهرداری منطقه
در قسمتهای شرقی محلهی امانیه واقع شدهاند (تصویر .)7

تــوزیــع آم ــاری جــدول  4نشان مـیدهــد کــه بــا افــزایــش شدت
زلزله از  7مرکالی به  8مرکالی ،شدت تخریب بسیار باال مـیرود،
بهطوریکه هیچیک از معابر منطقه در دامنهی آسیبپذیری خیلی
کم قرار ندارند .فقط  0/01شبکهی معابر در طبقهی آسیبپذیری
کم قرار گرفتهاند 0/19 .درصد شبکهی معابر منطقه در دامنهی
آسیبپذیری متوسط قرار گرفتهاند 0/36 .شبکهی معابر منطقه در
دامنهی آسیبپذیری زیاد قرار دارد که به ترتیب در نواحی 5 ،3 ،4
هستند .بیشترین تعداد این شبکهی معابر در ناحیهی  4شهرداری
منطقه با  0/48در قسمتهای جنوبی محلهی سیدخندان و نیز
در قسمت شمالی محلهی داودیه قرار دارند 0/44 .درصد شبکهی
معابر در دامنهی نابودی کامل قرار دارند که به ترتیب در نواحی ،6
 3 ،5 ،2 ،1و  4واقع شدهاند .بیشترین تعداد معابر آسیبپذیر در
ناحیهی  6شهرداری منطقه در قسمت جنوبی محلهی کاووسیه،
در ناحیهی  1در قسمت غربی محلهی ده ونک ،در ناحیهی  2در
قسمت مرکزی محلهی حسنآباد و زرگنده و نیز در قسمت جنوبی
محلهی درب دوم قرار دارند .کمترین معابر آسیبدیده در ناحیهی
 4شهرداری در قسمت غربی محلهی سیدخندان و نیز در قسمت
مرکزی محلهی داودیه قرار دارند.
ارزیابی آسیب وارده به شبکهی معابر منطقه در شدتهای
مختلف زلزله زمانی واضحتر است که بتوان تعداد معابر آسیبدیده

جدول  :4توزیع آماری آسیب وارده به شبکهی ارتباطی منطقهی  3شهرداری تهران در زلزلهی با  8مرکالی [نگارندگان]1393 ،
توزیع فضایی
آسیبپذیری معابر
در زلزلهای با شدت 8
مرکالی

نابودی کامل
آسیبپذیری زیاد

ناحیهی 1

ناحیهی 2

ناحیهی 3

ناحیهی 4

ناحیهی 5

ناحیهی 6

کل منطقه

تعداد درصد در تعداد درصد در تعداد درصد در تعداد درصد در تعداد درصد در تعداد درصد در تعداد درصد
معابر ناحیه معابر ناحیه معابر ناحیه معابر ناحیه معابر ناحیه معابر ناحیه معابر درمنطقه

88

0/52

113

0/45

95

0/40

29

0/37

103

0/44

21

0/44 449 0/54

47

0/28

81

0/32

100

0/41

37

0/48

84

0/36

13

0/36 362 0/33

26

0/15

52

0/21

45

0/19

12

0/15

47

0/20

5

0/13

187

0/19

آسیبپذیری خیلی کم

7

0/04

5

0/01

-

-

-

-

-

-

-

-

12

0/01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مجموعه

169

0/17

251

0/25

240

0/23

78

0/08

39

0/09

1011

100

آسیبپذیری متوسط
آسیبپذیری کم

0/23 234

تصویر  :8نمودار مقایسهی آسیب وارده به شبکهی ارتباطی در زلزلهی با شدتهای  7 ،6و  8مرکالی [نگارندگان]1393 ،

نتیجهگیری
با توجه به اینکه عوامل متعددی بر موضوعات مکانی تأثیر
م ـیگــذارد ،اســتــفــاده از روشه ــای تحلیل چند معیاره در تلفیق
 GISمیتواند اب ــزار قدرتمندی بــرای یکپارچه کــردن اطالعات
با ساختارهای متفاوت و تصمیمگیری در ایــن حیطه باشد .در
پژوهش حاضر  10مؤلفهی مهم و مؤثر در آسیبپذیری شبکهی
ارتباطی شهر با توجه به خصوصیات منطقهی مــورد مطالعه در
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در سناریوهای طراحی شــده با شدتهای مختلف زلزله را بیان
کــرد؛ بـهطــوریکــه در شــدتهــای مختلف زلــزلــه چــه تــعــداد و چند
درصد از شبکهی معابر منطقه آسیب میبینند و در کدام دامنهی
آسیبپذیری قرار میگیرند (تصویر .)8
سناریوهای طراحی شــدهی زلزله در شدتهای مختلف در
تصویر  8نشان میدهد که در شــدت  6مرکالی اصــاح شــده ،دو
دامــن ـهی آسیبپذیری خیلی کــم و آسیبپذیری کــم بیشترین
فراوانی را دارد؛ بهطوریکه هر چه دامنهی آسیبپذیری باالتر رود
نمودار میزان آسیبپذیری حالت نزولی به خود میگیرد .توزیع
آماری میزان آسیبپذیری در زلزلهی  6مرکالی نشان میدهد که
از دامنهی آسیبپذیری متوسط به بعد میزان آسیبپذیری کاهش
مییابد؛ این امر بیشتر به علت شدت پایین زلزله است .در شدت 6
ً
مرکالی اصالح شده اکثرا معابری که عرضی کمتر از  4متر دارند و در
میان بافتهای فرسوده قرار گرفتهاند در دو دامنهی آسیبپذیری
زیــاد و نابودی کامل قــرار گرفتهاند .با افزایش شــدت زلزله به 7
مرکالی ،میزان آسیبپذیری در دو دامنهی آسیبپذیری زیــاد و
نابودی کامل به ترتیب  0/53و 0/16درصد افزایش مییابد .نمودار
آسیبپذیری در شدت  8مرکالی حاکی از افزایش صعودی نمودار

میزان آسیبپذیری در دو دامنهی تخریب کامل و آسیبپذیری
زیاد است .بر این اساس در صورت مواجهه با زلزلهی  8مرکالی،
 0/44درصد شبکهی معابر منطقه به صورت کامل تخریب خواهد
شــد 0/36 .درصــد شبکهی معابر منطقه آسیب بسیار سنگین
خواهند دید 0/19 .درصد شبکهی معابر منطقه با آسیب متوسط
روبهرو خواهند شد 0/01 .درصد شبکهی معابر منطقه دارای آسیب
کم یا جزئی است که بیشتر این گروه از شبکهی معابر منطقه در
شمال بزرگراه شهید چمران ،بزرگراه شهید مدرس و بزرگراه آیتاهلل
صدر و در شرق خیابان پــاســداران و خیابان شریعتی و در جنوب
بزرگراه رسالت و بزرگراه همت و در غرب بزرگراه شهید چمران است.

59

60

شمـاره نهم
بهار و تابستان

1395

دوفصلنامه
علمی وپژوهشی

ارزیابی آسیبپذیری شبکهی معابر شهری در برابر زلزلههای
احتمالی

ترکیب بــا هــم در محیط  GISبــرای ب ــرآورد مــیــزان آسیبپذیری
ً
ناشی از زلزلهی احتمالی مــورد توجه قــرار گرفت و نهایتا نقشهی
آسیبپذیری شبکهی معابر تهیه گردید .فــازیســازی نقشه که
پاسخی به عدم قطعیتها و ابهامات موجود در عوامل و مسائل
مربوط به آسیبپذیری است ،کمک میکند که تئوری و واقعیت
هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند .طراحی سناریوهای زلزله در
شدتهای مختلف ،در واقــع شبیهسازی زلزلههای احتمالی در
شــدتهــای مختلف اســت .ن ــوآوری اصلی ایــن پــژوهــش ارائ ـهی
مدلی برای پیشبینی میزان آسیبپذیری شبکهی ارتباطی شهر
با استفاده از مـــدل Fuzzy ANPو  GISاســت .فرایند تحلیل
شبکهای  ANPیکی از فنهای تصمیمگیری چندمعیاره است که
در آن ساختار شبکهای ،جانشین ساختار سلسلهمراتبی شده است
که قادر است وزن معیارها را در ارتباط با هم به صورت شبکهای
ارزیابی کند .توانمندی این مدل در ارزیابی وزن معیارها به همراه
توان باالی ( ،)GISدر تلفیق چند متغیره و امکان سناریوسازی،
ارزیــابــی زلــزل ـهی احتمالی در شــدتهــای مختلف را امکانپذیر
نموده اســت .چنانکه در پژوهش حاضر با استفاده از  10معیار
اصلی با زیرمعیارهای مؤثر در آسیبپذیری شبکهی معابر شهر در
سناریوهای مختلف زلزله ،پهنههایی از شبکهی معابر شهر که پس
از زلزله با بیشترین حجم تخریب روبهرو است ،شناسایی شد .نتایج
نقشهی آسیبپذیری حاصل از وزنگــذاری شاخصها و طراحی
سناریوهای زلزله در شدتهای  7 ،6و  8مرکالی اصالح شده نشان
میدهد که:
میزان آسیب وارده به شبکهی معابر شهری ،در سناریوی 6
مرکالی اصالح شده نشان میدهد بیشترین تعداد شبکهی معابر با
آسیبپذیری خیلی زیاد در محلههای ده ونک ،قسمتهای شرقی
محلهی کاووسیه ،حسنآباد و زرگنده؛ با دامنهی آسیبپذیری
زیــاد در محلههای ده ونــک ،قلهک ،اختیاریه و رســت ـمآبــاد؛ با
دامنهی آسیبپذیری متوسط محلههای حسنآباد و زرگنده و
قسمت جنوبی محلهی درب دوم و با دامنهی آسیبپذیری کم
و خیلی کم در ناحیهی  6در قسمتهای شمال و غرب محلهی
کاووسیه قرار دارند .میزان آسیب وارده به شبکهی معابر شهری،
در سناریوی  7مرکالی اصالح شده نشان میدهد که بیشترین تعداد
شبکهی معابر منطقه با دامنهی نابودی کامل در ناحیهی  1در
قسمت غربی ده ونک ،در ناحیهی  2در قسمت مرکزی محلهی
حسنآباد و زرگنده؛ با دامنهی آسیبپذیری زیــاد در ناحیهی 5
در قسمت شمال غربی محلهی احتشامیه و نیز در قسمت مرکزی
محلهی قلهک ،در ناحیهی  2در قسمت مرکزی محلهی حسن
آباد و زرگنده و با دامنهی آسیبپذیری کم و خیلی کم در ناحیهی
2 در قسمتهای شرقی محلهی امانیه قــرار دارنــد .میزان آسیب
وارده به شبکهی معابر شهری ،در سناریوی  8مرکالی اصالح شده
نشان میدهد که تعداد کمی از معابر آسیبپذیر در سه دامنهی
آسیبپذیری خیلی کم ،کم و متوسط قرار گرفتهاند .کمترین معابر
آسیبدیده در ناحیهی  4در قسمت غربی محلهی سیدخندان و
نیز در قسمت مرکزی محلهی داودیــه قرار دارنــد .بیشترین تعداد
شبکهی معابر کــه در طبقهی آســیـبپــذیــری زی ــاد ق ــرار دارد به

ترتیب در نواحی  3 ،4و  5هستند .بیشترین تعداد شبکهی معابر
در دامنهی نابودی کامل به ترتیب در نواحی  3 ،5 ،2 ،1 ،6و 4
قرار گرفتهاند که بیشترین تعداد این معابر در محلههای کاووسیه،
ده ونک ،حسنآباد ،زرگنده و درب دوم قرار دارند .با وجود اینکه
میتوان با تهیهی نقشههای آسیبپذیری شبکهی معابر شهر در
برابر بحرانهای طبیعی و مصنوعی بخش مهمی از تلفات پس
از بحران را کاهش داد ،اما تا زمانی که عزم جدی مسئولین برای
ایجاد بانک اطالعاتی (ساختمانها ،تأسیسات ،پلها ،معابر ،گاز،
برق ،آب ).....و تشویق فعالیتهای پژوهشی در راستای کاهش
خطرپذیری ناشی از بحران ها نباشد ،این امر محقق نخواهد شد.
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