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Abstract 

Reducing the vulnerability of cities to earthquakes is one of the objectives of urban planning. 

The urban road network is one of the factors that have a significant impact on the city's 

vulnerability to earthquakes. It is necessary to study the vulnerability of the urban road network 

and to plan to reduce this damage. This research was carried out by a descriptive-analytical 

method and using the AHP multi-criteria evaluation model, with the aim of evaluating the 

network of urban roads against earthquakes, in Imam Khomeini street, city of Ardabil. The data 

collection method in this research is mainly in the field and the library method. To assess the 

vulnerability of Imam Khomeini Street in Ardabil, five criteria of density, construction 

characteristics, natural factors, accessibility and degree of confinement were used. Type of 

materials, number of floors of buildings, ground floor of buildings, compatibility of uses, the 

criteria of natural factors including the distance to the fault and the distance to the river and the 

access criteria include three sub -criteria of passage width, existence of intersections and 

secondary roads and access to rescue centers. Imam Khomeini Street was divided into nineteen 

sections and finally the scores of each section were overlaid according to the criteria and sub-

criteria in the form of Expert Choice software and the final street vulnerability map was 

produced in the Arc GIS software. The final results indicate that the highest level of 

vulnerability is observed in the central parts. 
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 000-060صص 0011، پاییز و نهم یس ۀسال دهم، شمار ،یطیو مخاطرات مح ایجغراف

 مقاله پژوهشی
 

  زلزله() یعیطبسوانح شبکه معابر شهر اردبیل در برابر  پذیریآسیببررسی میزان 

 (شهرخمینیخیابان امام  :مطالعه موردی)
 

 .ایران اردبیل، اسلامی، دانشگاه آزاد اردبیل، واحد ش ری، ریزیبرنامه و جغرافیا گروه استادیار -معصومی محمدتقی

 .ایران اردبیل، اسلامی، دانشگاه آزاد اردبیل، واحد ش ری، ریزیبرنامه و جغرافیا ارشد کارشناس -0نیارق زادهرجبمیلاد  
 

 5/9/0011: تصویب تاریخ         02/0/0011تاریخ بازنگری:         92/00/0922: دریافت تاریخ

 چکیده

ریزی ش ری است. شبکه معاابر شا ری یکای از پذیری ش رها در برابر زلزله از اهداف برنامهکاهش آسیب

پذیری شابکه آسایبپذیری ش ر در برابر زلزله تأثیر بسزایی دارد. بررسی عواملی است که در میزان آسیب

 -امری ضروری است. این پژوهش با روش توصیفی هابیآسریزی ج ت کاهش این معابر ش ری و برنامه

، با هدف ارزیابی شبکه معابر ش ری در برابر زلزله، AHPکارگیری مدل ارزیابی چند معیاره تحلیلی و با به

آوری اطلاعاات در ایان پاژوهش ره( ش ر اردبیل انجام گرفتاه اسات. روش جما ) ینیخمخیابان امام  در

ای نیاز اساتفاده شاده اسات. بارای ارزیاابی عمدتاً میادانی و در طاول انجاام پاژوهش از روش کتابخاناه

هاای سااختمانی، عوامال طبیعای، اردبیل از پنج معیار تاراک،، ویژگی ش رخمینیپذیری خیابان امام آسیب

درجه محصوریت استفاده شد که معیار تراک، شامل دو زیار معیاار تاراک، سااختمانی و تاراک، دسترسی و 

های ساختمانی شامل شش زیر معیار کیفیات بناا، مادمت بناا، ناول مصاالح، تعاداد جمعیتی، معیار ویژگی

ز ها، معیار عوامل طبیعای شاامل فاصاله اها، سازگاری کاربریطبقات ساختمان، مساحت همکف ساختمان

هاای گسل و فاصله از مسیل رود و معیار دسترسی شامل سه زیر معیار عار  معبار، وجاود تقااط  و راه

. خیابان امام خمینی باه ناوزده مسامت تقسای، و درن ایات استفرعی و دسترسی به مراکز امداد و نجات 

 Expert Choiceافازار ها باا توجاه باه معیارهاا و زیار معیارهاا در مالاب نرمامتیازات هر یک از مسمت
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تولید شد. نتاایج ن اایی حااکی از  Arc GISافزار پذیری خیابان در نرمهمپوشانی شد و نقشه ن ایی آسیب

 خورد.های مرکزی به چش، میپذیری در مسمتترین میزان آسیبآن است که بیش

 .AHPپذیری، شبکه معابر، زلزله، اردبیل، آسیب :هاواژهکلید

 مقدمه -0

هاای رو اسات. مومعیات و ویژگیای روباهی از کشورهایی اسات کاه باا مخااطرات طبیعای عدیادهایران نیز یک

درصد سارزمین ایاران در معار   01که بیش از طوریبه ؛جغرافیایی سبب شده است ایران در کمربند زلزله مرار گیرد

های انسانی ایاران باه شامار ترین مخاطرات طبیعی سکونتگاهلرزه یکی از اصلیرو زمینازاین .لرزه مرار داردخطر زمین

استحکامات زیار بناایی، نقاش م مای در  ترینم ،یکی از  عنوانبهشبکه ارتباطی (. 0325نورائی و همکاران، رود )می

 اگرچاه. (9110 ،همکااران و 0مانا ناد )دار لرزهزمینناشی از ومول حوادث طبیعی نظیر  هایآسیبکاهش یا افزایش 

شا رها در برابار  خطرپاذیریکااهش ریساک و  حاالبااین ؛اسات غیارممکنحذف اثرات مخاطرات طبیعای اماری 

اسات اخیار تبادیل شاده  هایساالا در و طراحای شا ره ریزیبرناماهم ،  هایسرفصلطبیعی به یکی از  هایپدیده

تاا  رودمایدر زمیناه تخلیاه عماومی باه کاار  شبکه به ساختار فضایی شبکه پرداختاه و پذیریآسیب. (9105، 9کاپ)

باه  تاوانمیشابکه معاابر  پذیریآسایباز عوامال مارثر بار  .ساختار شا ری مشاخ  شاود پذیرآسیب هایمسمت

بار، بنا، نسبت سطح ساخته شده به سطح معابر ساخته شده )درجه محصوریت(، موس معبار، عار  مع پذیریآسیب

و  هااخیابانارتبااطی مانناد  هایشاریاننقاش  .کارد ( اشاره0321نورائی و همکاران،معبر )شیب و  و تقاط  گره تعداد

طبیعی نقاش بسایار اساسای دارناد. ایان چاالش در  هایبحراننقاط اتصالی و گریز در ش رها در موام   عنوانبهمعابر 

احتماالی  هایآسایبباوده و باا  ایفرساودهایساتابی نامناساب و  دارای هاشاریاناطراف این  هایکاربریموامعی که 

و گریاز از نقااط بحاران اختلاال ایجااد  امدادرساانیموجب ریزش و بسته شدن این نقاط مواصلاتی شده و در فرایند 

 ارزیاابی بار ساعی پاژوهش ایان در .نماینادمی دوچندانکرده و مشکلات و خطرات جانی و مالی را در موام  بحران 

 هاایویژگی دلیال باه منطقاه ایان. اسات شاده زلزلاه برابار در اردبیال شا رخمینی اماام خیابان پذیریآسیب میزان

 رعایات عادم معبار، عار  باودن پاایین جمعیات، زیااد تاراک، سااختمانی، شادید تمرکز: مانند خود فردمنحصربه

 مشاکلات باا بااز، فضاای و اشاغال سطح به مربوط موانین رعایت عدم و موجود هایسازه اکثر در لازم استانداردهای

 ضاروریات از زلزلاه برابار در خمینای اماام خیابان پذیریآسیب ارزیابی به توجه اساس این بر. است مواجه ایعدیده

باه علات  موردمطالعاهبساتر  عنوانبهاردبیل نیز  ش رخمینیخیابان امام  بیندراین .است اردبیل ش ر در ش ری مدیریت

 هایآسایبدر هنگام رخداد زلزلاه پاذیرای  تواندمیناپایدار و همچنین ماهیت مسکونی و تجاری آن  هایبافتداشتن 

                                                           
1 mang 

2 kap 
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مساکونی و  هاایبخشصاورت گرفتاه در  هاایتخریبباه منطقاه و  امدادرساانیلحاظ اختلال در فرآیناد  زیادی از

باه اهمیات  توجاه با .شودمیآشکار  ازپیشبیشحال حاضر  لهضرورت مطالعه مسأ بنابراین؛ مواصلاتی باشد هایشبکه

شبکه معابر ش ری در برابر زلزله تحقیقات زیادی در داخل و خاار  از کشاور  پذیریآسیبدر زمینه ارزیابی  ،موضول

تحقیقاات انجاام  و ساپ  باه شاودمیکشورهای خارجی اشاره  صورت گرفته که ابتدا به تحقیقات صورت گرفته در

 .شودمیشده در کشور پرداخته 

 زمیناه ایان در ناکاافی یهااداده کاه منااطقی در را لرزهزمین از ناشی پذیریآسیب( 9100) همکاران و کیا صدری

 نتاایج باه توجاه باا .نمودند ارزیابی TOPSIS روش و فازی یهامجموعه تکنیک ،AIIP روش سه از استفاده با دارند

 محماد. اسات برخاوردار بالاتری اولویت از یالرزه پذیریآسیب معیارهای تأثیرات تعیین در فازی روش آمده عمل به

 منظورباه زلزلاه بحاران مادیریت و ش ری ریزیبرنامه ارتباط توسعه و شناسایی به یامقاله در( 9101) همکاران و پور

 نتیجاه ایان باه. پرداختناد 09 منطقاه ت اران، شا رداری سایروس محلاه مدیمی بافت در یالرزه پذیریآسیب کاهش

 بارای شا ر ریزیبرناماه نقاش باه شا ری مادیمی بافات در یالرزه پذیریآسیب تحلیل طریق از توانیم که رسیدند

 بررسای باه خاود مقاله در( 9100) همکاران و 0هان  نن چن. نمود اشاره زلزله با مقابله زمینه در ساختاری پارامترهای

 همکااران، و روشاتی احادنژاد) .انادپرداخته تاایوان در شا ر حیااتی یهارسااختیز متقابل وابستگی و پذیریآسیب

 نشاان هاافتاهی بحاران، مدیریت رویکرد با زلزله برابر در ش ری معابر شبکه پذیریآسیب فضایی تحلیل یامقاله( 0322

 معاابر کال از کاهطوریبه. باشد داشته احتمالی هایزلزله برابر در بالایی پذیریآسیب زنجان ش ر مرکزی بخش که داد

 95,0 زیااد، پذیریآسایب هکتاار 91,0 زیااد، خیلای پذیریآسیب هکتار 2,9 هکتار، 29 مساحت با موردمطالعه منطقه

 باوده برخاوردار کا، خیلای پذیریآسایب از هکتار 05,5 و ک، پذیریآسیب هکتار 00,5 متوسط، پذیریآسیب هکتار

 تاوانمی درن ایات. هساتند برخوردار زیاد خیلی و زیاد پذیریآسیب از معابر سطح از هکتار 92,1 درمجمول که است

 معبار، جاداره بافات فرساودگی شامل زنجان مرکزی بخش در معابر شبکه پذیرآسیب عوامل ترینم ، که داشت بیان

 یامقالاهدر ( 0320همکااران )خادادادی و  .اسات معابر بالای محصوریت درجه و معبر با مرتبط جمعیت بالای تراک،

 پذیرآسایب از کایحا حاصله یجنتا ،ELECTRE FUZZY ش ری در برابر مخاطره زلزله با روش پذیریآسیبتحلیل 

 خطار ازنظار کار  شا ر از درصاد 01 از بیش که طوری است لزلهز برابر در کر  داریش ر 0 و 0 ،2 ،1 ناطقم دنبو

 باه خااطر کار  شا ر از درصد 91 حدود تن ا و است گرفته مرار ک، و ک، خیلی طبقه در زلزله برابر در پذیریآسیب

 .اسات مرارگرفتاه زیااد خیلای و زیاد خطر با مناطق در... و ساختمانی جمعیتی، بالای تراک، وجود و گسل به نزدیکی

 ارزیاابی بارای زلزلاه برابر در ش ری معابر شبکه پذیریآسیب ارزیابی یامقاله( در 0320احدنژاد روشتی و همکاران، )

 یمحادوده معاابر شابکه پذیریآسایب کاه اسات ایان از حااکی ن ایی نتایج. تبریز 0منطقه  معابر شبکه پذیریآسیب

                                                           
1 Chen nen hang 
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 معاابر شابکه پذیریآسایب. است زیاد خیلی و زیاد عمدتاً و متوسط حد از بیشتر ،(نوساز محلات در جز) موردمطالعه

 کریمای .بگیرناد مارار اولویات در بایاد هاریزیبرناماه در کاه خاوردمی چش، به بیشتر غیررسمی اسکان محلات در

 یافزارهاانرم کاارگیری باه با و FUZZY AIIP یبیترک مدل از استفاده با خود پژوهش در( 0320) همکار و کردآبادی

Arc GIS و Expert Choice انادپرداخته ت اران شا ر یاک منطقه ش ری امنیت در آن تأثیر و زلزله خطر بندیپ نه به .

 دارای منااطق و دارد مارار خیزیزلزلاه خطر در شدتبه ت ران ش رکلان یک منطقه که دهدیم نشان پژوهش این نتایج

 باا( 0320) همکاار و جلالیاان. رنادیگیما دربار را یاک منطقاه مساحت درصد 51 حدود در زیاد و زیاد خیلی خطر

 گسال، شااخ  پانج کارگیری به با و فضایی معیاری چند تحلیل روش و مراتبی سلسله تحلیل فرایند مدل از استفاده

 طاارم ش رساتان چاورزق بخاش در زلزله پذیریآسیب بندیپ نه به جمعیت تراک، و لغزشزمین شیب، زمین، جن 

 یهاساکونتگاه و طاارم ش رساتان از یاعماده بخاش کاه دهادیما نشاان هاآن تحقیق از حاصل نتایج. نمودند امدام

 .است گرفته مرار( درصد 00٫00) بالا خیلی و( درصد 05٬00) بالا خطر با یهاپ نه در منطقه روستایی

 موردمطالعهمنطقه  -9

 ترینمادیمیجنوب غربی ش ر اردبیل اسات. ایان محاور از  –خیابان امام خمینی یک معبر در امتداد شمال شرمی 

کزی ش ر است. شبکه معاابر محدوده مر بندیاستخوانمحور در  تریناصلیشبکه معابر ش ر اردبیل بوده و  هایخیابان

خیاباان اماام خمینای در دو حلقاه  مرارگیاری از مومعیات. دارد شعاعی – ر اردبیل در حال حاضر ساختار حلقوی ش

خال حلقاه واما  در دا هایمسامتاین خیاباان در  که شودمیخیابانی و شریانی درونی شبکه معابر ش ر اردبیل نتیجه 

بیرون از این حلقه که داخال حلقاه شاریانی  هایمسمتو  امام خمینی( چ ارراهژاندارمری تا  چ ارراهدرونی خیابانی )

و  هااویژگیامام خمینای تاا ایساتگاه سارعین(  چ ارراهژاندارمری و  چ ارراهراه ش دا مرار دارد )میدان ج اد تا بزرگ

 سیمای متفاوتی دارد.
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 هاروشمواد و  -9
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 ی تحقیقهاافتهمراتبی( منبع: یساختار سلسله) قیتحقو زیر معیارهای  ارهایمع .0 شکل

 

تحلیلای اسات. تحلیال ایان پاژوهش و  –نظر روش جز تحقیقات توصیفی  پژوهش حاضر از نول کاربردی و از

 های موجاود شا ر اردبیال وهاای آمااری، بررسای نقشاهای، دادههای کتابخاناهها با استفاده از بررسایاستخرا  داده

گیری چناد های تصامی،پاژوهش حاال حاضار از روش مادل یهادادهانجام گرفته است. در تحلیل  مطالعات میدانی

رسی مطالعات پیشین در این حاوزه و جویاا شادن نظارات کارشناساان، معیارهاا و زیار معیاره استفاده شد. پ  از بر

و  نگاریزلزلاهدر حاوزه رات کارشناساان خباره معیارهای تحقیق انتخاب، سپ  معیارها و زیر معیارها بر اسااس نظا

شاده و میازان  استانداردسازی AHPدر مرحله بعدی معیارهای تحقیق توسط مدل وزن دهی شد. م ندسی ش رسازی، 

میازان  Expert Choice یلایتحلاهمیت هر یک از معیارها و زیر معیارها مشخ  گردید. سپ  باا اساتفاده از برناماه 

پذیری خیاباان نقشاه آسایب Arc GISافازار پذیری هر مسمت مشخ  و درن ایت با استفاده از دستورهای نرمآسیب

 تولید شد.ل امام ش ر اردبی

 اهدادهآنالیز  -9-0

 در این بخش به تحلیل و بررسی معیارها و زیر معیارهای پژوهش پرداخته شده است.

 هدف

 معیارها

 پذیری شبکه معابرآسیب ارزیابی

 درجه محصوریت دسترسی عوامل طبیعی های ساختمانیویژگی تراکم

 زیر معیارها
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 معیارها

پرداختاه  اینامهپرساشباه ت یاه  هاآناز  گیرینتیجهدر پژوهش حاضر با توجه به مطالب مطرح شده در تحقیق و 

شبکه معابر مورد پرساش از متخصصاین مارار گرفتاه  پذیریآسیبدر ارزیابی  موردنظرشده است که در آن معیارهای 

توجاه باه  باا مشخ  شد. اندداشتهخیابان امام خمینی نقش  پذیریآسیبمعیارهایی که در میزان  درن ایتشده است. 

 :باشندیم بیترتنیابهمطالعات نظری و استفاده از نظرات کارشناسان معیارها 

 ،تراک 

 ساختمانی یهایژگیو 

 عوامل طبیعی 

 دسترسی 

 درجه محصوریت 

 نامهپرساشباا ت یاه  بنابراین با توجه به معیارهای انتخاب و استخرا  شده و نول هدف تحقیق به بررسای معیارهاا

نموناه ماوردی  پذیریآسایبمرار گرفات تاا میازان  وتحلیلتجزیهمورد  نامهپرسشپرداخته شد و اطلاعات حاصل از 

 مشخ  شود.
 

 هاآن پذیریآسیببندی معیارها و کدمعیارها و زیر  -0 جدول
وامل و ع

معیارهای 

 کلی

عوامل و 

 معیارهای اصلی
 هازیر معیار

 پذیرییبآس

 خیلی کم

0 

 پذیرییبآس

 کم

9 

 پذیرییبآس

 متوسط

5 

 پذیرییبآس

 زیاد

7 

 پذیرییبآس

 خیلی زیاد

2 

 تراک،

 تراک، ساختمانی

       51کمتر از 

       011-51تراک، 

       091-011تراک، 

       051-091تراک، 

       به بالا 051تراک، 

 تراک، جمعیتی

       هکتار نفر در 05-1

       هکتار در 051-05

       هکتار در 995-051

       هکتار در 995 -311

       بالا در هکتار به نفر 311

 هاییژگیو

 ساختمانی
 کیفیت بنا

       فامد بنا

       نوساز

       مابل نگ داری
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وامل و ع

معیارهای 

 کلی

عوامل و 

 معیارهای اصلی
 هازیر معیار

 پذیرییبآس

 خیلی کم

0 

 پذیرییبآس

 کم

9 

 پذیرییبآس

 متوسط

5 

 پذیرییبآس

 زیاد

7 

 پذیرییبآس

 خیلی زیاد

2 

       مرمتی

       تخریبی

 مدمت بنا

       سال 95کمتر از 

       سال 31تا  95

       سال 05 تا 31

       سال 11تا  05

       سال به بالا 11

 نول مصالح

       خشت و گل

       سیمان آجر و

       آجر و آهن

       اسکلت بتنی

       اسکلت فلزی

تعداد طبقات 

 هاساختمان

       0طبقه 

       3و  9طبقه 

       5و  3طبقه 

       0و  5طبقه 

       به بالا 0طبقه 

مساحت همکف 

 هاساختمان

       011کمتر از 

       951تا  011

       511تا  951

       به بالا 511

سازگاری 

 هایکاربر

       سازگار کاملاً

       سازگار نسبتاً

       تفاوتبی

       سازگار کاملاً

       سازگار نسبتاً

عوامل 

 طبیعی

 فاصله از گسل

       متر 51از فاصله کمتر 

       متر 011تا  51فاصله 

       متر 311تا  0 11فاصله 

       متر 511تا  311فاصله 

       متر 511بیش از فاصله 

       متر 51از فاصله کمتر فاصله از مسیل 
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وامل و ع

معیارهای 

 کلی

عوامل و 

 معیارهای اصلی
 هازیر معیار

 پذیرییبآس

 خیلی کم

0 

 پذیرییبآس

 کم

9 

 پذیرییبآس

 متوسط

5 

 پذیرییبآس

 زیاد

7 

 پذیرییبآس

 خیلی زیاد

2 

       متر 011تا  51فاصله  رود

       متر 311تا  0 11فاصله 

       متر 511تا  311فاصله 

       متر 511فاصله بیش از 

 دسترسی

 عر  معبر

       متر 2کمتر از 

       متر 09تا  2

       متر 91 تا 09

       متر 90تا  91

       به بالا متر 90

دسترسی به 

مراکز امداد و 

 نجات

       کیلومتر 0کمتر از 

       کیلومتر 3تا  0 بین

       کیلومتر 5تا  3بین 

       کیلومتر 0الی  5بین 

       کیلومتر به بالا 0

وجود تقاط  و 

 راه فرعی

       0از کمتر 

0-3       

3-5       

5-01       

       به بالا 01

درجه 

 محصوریت

محصوریت 

 خیلی ک،
       3/1از کمتر 

       5/1 تا 3/1 نیب محصوریت ک،

محصوریت 

 متوسط
       0/1 تا 5/1بین 

       0تا  0/1 نیب محصوریت زیاد

محصوریت 

 خیلی زیاد
       به بالا 0
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 تراکم

 ،یریپذبیآسابنابراین تراک، اع، از ساختمانی و جمعیتای باا ؛ ابدییمافزایش  یریپذبیآسبا افزایش تراک، احتمال 

خیابان امام خمینی باا توجاه  یریپذبیآسساختمانی و جمعیت در  یهاتراک، ریتأثرابطه مستقی، دارد. در ادامه پژوهش 

 به نظر کارشناسان محاسبه شد.
 

 Expert Choice افزارنرمساختمانی در  یهایژگیو یارهایمعزیر  بهبه یدهارزش-9جدول 
 تراکم جمعیتی تراکم ساختمانی

951/1 051/1 

 
 Expert Choice افزارنرمتراکم در  یارهایمعبه زیر  گرفتهتعلق یهاارزش -9 شکل

 

 ساختمانی یهایژگیو

در اداماه تحقیاق  نیبنابرا؛ است رگذاریتأثشبکه معابر بسیار  یریپذبیآسمجاور معابر در  یهاساختمان یهایژگیو

محاسبه شاد. زیار  ،که در ادامه آمده ییهاروشخیابان امام خمینی، با  یریپذبیآساین معیار و زیر معیارهایش در  ریتأث

دارناد. باه  ریتاأث یریپذبیآسامتفااوت در احتماال  یهاشدتساختمانی هر یک جداگانه و با  یهایژگیو یارهایمع

 همین منظور در ابتدای کار از کارشناسان خبره خواسته شد تا به هار یاک از زیار معیارهاای مادمت بناا، کیفیات بناا،

ارشناساان را با توجه به نظار ک هاساختمان، نول مصالح و مساحت همکف هاساختمان، تعداد طبقات سازگاری کاربری

سااختمانی کاه توساط کارشناساان  یهاایژگایومعیارهاای یک از زیرهای مربوط به هر ولارزش دهند. در ادامه جد

 شده، آمده است. یگذارارزش

 

 Expert Choice افزارنرمساختمانی در  یهایژگیوبه زیر معیارهای  گرفتهتعلق یهاارزش -9جدول 

 نوع مصالح قدمت بنا کیفیت بنا
تعداد طبقات 

 هاساختمان

مساحت همکف 

 هاساختمان

سازگاری 

 هاکاربری

955/1 005/1 150/1 121/1 130/1 053/1 

 
 Expert Choice افزارنرمساختمانی در  یهایژگیو یارهایمعبه زیر  گرفتهتعلق یهاارزش -9 شکل
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به اینکه بافت فرسوده ش ری بیشتر حول محور خیابان امام خمینی اردبیل تجمی  شده است معیاار مادمت  با توجه

 کارشناسان به خود اختصاص داد. ازنظررا  یریپذبیآسبنا بیشترین 

 عوامل طبیعی

 نیبناابرا؛ باشاندیما رگذاریتأثشبکه معابر در برابر زلزله بسیار  یریپذبیآسعوامل طبیعی مانند نزدیکی به گسل در 

کاه در اداماه آماده  ییهااروشخیابان امام خمینی، با  یریپذبیآساین معیار و زیر معیارهایش در  ریتأثدر ادامه تحقیق 

است محاسبه شد. زیر معیارهای این معیار با توجه به نظر کارشناسان به دو دساته فاصاله از گسال و فاصاله از مسایل 

تعیاین  Expert Choice افازارنرمدر  هرکاداممیدانی و نظر کارشناساان امتیاازات  یهایبررسرود تقسی، شد و پ  از 

 شد.
 

 Expert Choice افزارنرمعوامل طبیعی در  یارهایمعزیر  به یدهارزش -0جدول 
 فاصله از مسیل رود فاصله از گسل

110/1 333/1 

 
 Expert Choice افزارنرمعوامل طبیعی در  یارهایمعبه زیر  گرفتهتعلق یهاارزش-0 شکل

 

 دسترسی

در هنگاام باروز  کاهیطوربه. رودیمشبکه معابر به شمار  یریپذبیآسدر  رگذاریتأثعامل دسترسی یکی از عوامل 

شا ری مادرن باه  یهاایزیربرنامهکه در تمام  کندیماهمیت پیدا  یمدربهحادثه امور مربوط به امداد و نجات و تردد 

خیاباان اماام  یریپذبیآساآن در  یارهاایرمعیغایان معیاار و  ریتاأثبناابراین در اداماه کاار ؛ شاودیماین عامل توجه 

یر معیارهای این معیار با توجه به نظرات کارشناسان باه ساه ز آمد. ردستیز یهاروشاستفاده از اردبیل با  ش رخمینی

در  تیادرن افرعای تقسای، شاد و  یهااراهزیر معیار عر  معبر، دسترسی به مراکز امداد و نجات و وجود تقااط  و 

 آمد. به دستبه شرح جدول زیر  هرکدامشده و امتیاز  یازدهیامت Expert Choice افزارنرم
 

 Expert Choice افزارنرمدسترسی در  یارهایمعزیر  به یدهارزش -5جدول 
 فرعی هایراهوجود تقاطع و  دسترسی به مراکز امداد و نجات عرض معبر

511/1 951/1 951/1 
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 Expert Choice افزارنرمدسترسی در  یارهایمعبه زیر  گرفتهتعلق یهاارزش -5 شکل

 

 درجه محصوریت

 یدهندهنشاانمعبر به عر  معبار کاه  یجدارهدرجه محصوریت عبارت است از نسبت ارتفال ساختمان وام  در 

. با توجه به این نکتاه، هرچاه درجاه محصاوریت بیشاتر استمیزان ریزش آوار ساختمان به معبر و احتمال انسداد آن 

طبقات هر ساختمان بارای محاسابه ارتفاال سااختمان  بیشتر خواهد بود. برای این منظور ابتدا تعداد یریپذبیآسباشد 

 تحلیل شد. Expert Choice افزارنرمدر  آمدهدستبهضرب شد، سپ  نتایج  3)به متر( در عدد 

 نتایج و بحث -0

عوامل طبیعای، دسترسای و درجاه  ،ساختمانی یهایژگیوتراک،،  هر یک از معیارهای ریتأثمیزان  کهنیابا توجه به 

کردند. با توجاه باه  یگذارارزش، کارشناسان این معیارها را نیز استشبکه معابر متفاوت  یریپذبیآسمحصوریت در 

 باشد. 0 باید برابر عدد هاارزشمحاسبات مجمول  یادامه

 

 شبکه معابر یریپذبیآسبه معیارهای  یدهارزش -6جدول 
 درجه محصوریت دسترسی عوامل طبیعی ساختمانی هایویژگی تراکم

920/1 052/1 110/1 059/1 103/1 

  
 Expert Chocie افزارنرمشبکه معابر در  یریپذبیآسبه معیارهای  گرفتهتعلق یهاارزش -6شکل 

 

 برابار زلزلاه،در  ترحسااسبا توجه باه نقااط  اردبیل ش رخمینیخیابان امام  ریپذبیآسبرای مشخ  کردن نقاط 

 یهادانشاکدهپال بسایج و روباروی )0مسامت متر( تقسی، شاد.  511متر و طول  51مسمت )با عر   02خیابان به 

)میادان بسایج و دادگساتری کال اردبیال(،  9مسامت علوم انسانی و فنی م ندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل(، 
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 5مسامت و ساتاد اساکان فرهنگیاان(،  احمرهلاال)روبروی مجتما  چنادمنظوره 0مسمت )میدان ارتش(،  3مسمت 

اماام، روباروی پاسااژ صافویه و  چ ارراه) 0مسمت  .باشندیممیدان شریعتی( ) 1مسمت )روبروی استادیوم تختی( و 

روی  )روباه01مسامت از باازار(،  ییهامسامت)تازه میدان و  2مسمت )میدان سرچشمه و بازار(،  2 صدف(، مسمت

 .باشاندیمامیدان ج ااد روباه روی رفااه( ) 09مسمت ژاندارمری و شرکت نفت( و  چ ارراه) 00مسمت پارک آرتا(، 

)میدان علای سارباز  05مسمت )میدان علی سرباز(، 00مسمت )بعد از میدان ج اد و پشت حمام جام ج،(، 03مسمت 

مسامت مرکاز پخاش مای ن شاعبه اردبیال(، باه روی  )خیاباان جاام جا،، رو01مسمت به سمت خیابان جام ج،(، 

)خیاباان منت ای باه 02و مسامت  ()روبه روی اداره زندان مرکزی اردبیل02مسمت اردبیل(،  یمایصداوس)روبروی 00

، امتیاازات هار یاپرسشانامهو  در تحقیقات میدانی آمدهدستبهادامه با استفاده از نتایج  در .باشندیمآستارا( -جاده نمین

 در جدول زیر آمده است محاسبه شد. که ارهایمعمسمت نسبت به معیارها و زیر 
 

 Expert Chocie افزارنرمدر  (هاقسمت) هانهیگزبه  یدهارزش -7 جدول
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 هاقسمت

0 3 5 0 3 2 0 5 5 0 0 0 3 0 0 

0 3 5 0 5 2 3 0 0 0 3 3 3 0 9 

0 0 5 0 5 2 5 0 3 0 3 3 3 0 3 

0 5 3 3 3 2 3 0 3 5 5 0 5 3 0 

0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 5 5 3 5 

5 5 0 5 0 0 0 0 3 5 0 5 0 5 1 

3 3 3 3 0 0 2 5 0 5 2 0 5 3 0 

3 5 5 5 2 0 2 0 3 0 2 0 2 0 2 

3 0 3 5 0 5 2 5 0 0 2 0 2 5 2 

0 0 3 3 5 5 0 0 0 0 0 5 5 3 01 

0 3 5 3 5 5 0 0 0 0 0 5 5 3 00 

0 3 5 3 3 5 5 5 0 0 0 5 3 0 09 

0 5 5 3 5 3 0 0 0 5 0 5 3 3 03 

0 5 5 0 3 3 5 0 0 5 5 5 3 0 00 

0 3 5 0 3 3 5 0 0 0 5 5 0 0 05 
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 هاقسمت

0 5 0 0 3 0 3 3 3 0 3 3 0 0 01 

0 3 0 0 0 0 3 5 0 3 3 3 0 0 00 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 

 

 هااآنباه  لااًیذمسمت با توجه به معیارها و زیر معیارها مشخ  شاد کاه  02هر یک از  یریپذبیآسسپ  نتایج 

 اشاره شده است.

 تراکم

کارشناساان  ازنظارکه با استفاده  هاییارزشساختمانی و جمعیتی با توجه به  یهاتراک، یارهایمعدر این بخش زیر 

شاد.  مشاخ  هااآنشدند سپ  ارزش هر یاک از  یازدهیامت Expert Choice افزارنرمتعیین شده بود در  هاآنبرای 

، وضااعیت Expert Choice افازارنرمدر  آمدهدسااتبهمساامت و بااا توجااه باه نتااایج  02بااه هار  یازدهیااامتپا  از 

نشاان  آمدهدساتبهخیابان امام خمینی در ارتباط با تراک، )ساختمانی و جمعیتای( مشاخ  شاد. نتاایج  یریپذبیآس

)میدان شریعتی، میادان سرچشامه  2و  2، 1مانند مسمت  ییهامسمتمتوسط دارند اما  یریپذبیآسکه اغلب  دهدیم

، تاراک، بالاای عاابرین پیااده، تجما  فروشااندستمساکونی، تجما   یواحادها بودن زدانهیرو تازه میدان( به علت 

مسامت  02هار  یریپذبیآسار زیا شاکلبالایی برخوردارند که در  یریپذبیآسواحدهای تجاری و خدماتی و ... از 

 آمده است.

 



 ن ، و سی ۀشمار                                                       محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                                 050

 

 
 Expert Choice افزارنرمگانه با توجه به معیار تراکم در  02 یهاقسمتبه  گرفتهتعلق یهاارزش -7 شکل

 

 ساختمانی یهایژگیو

، وضاعیت Expert Choice افازارنرمدر  آمدهدساتبهمسامت و باا توجاه باه نتاایج  02به هار  یازدهیامتپ  از 

 یریپذبیآساکاه  دهدیمنتایج نشان  .ساختمانی مشخ  شد یهایژگیوخیابان امام خمینی در ارتباط با  یریپذبیآس

)اطراف میادان سرچشامه تاا، تاازه میادان(  2و  2، 0 یهامسمتساختمانی در  یهایژگیوخیابان امام خمینی از بعد 

)تمرکز واحادهای تجااری و  هایکاربربیشتر است و این نیز، به دلیل پایین بودن کیفیت مصالح ساختمانی، ناسازگاری 

و از ساوی دیگار کا، باودن عار  معبار در ایان  ساوکیخدماتی(، کمبود فضای باز، نول مصالح ناسازگار و ... از 

دیگار نیاز  یهامسامترا خواهناد داشات.  یریپذبیآساکاه در هنگاام وماول زلزلاه بیشاترین  باشادیم هامسمت

 زیر امتیازات هر یک آمده است. شکلساختمانی دارند که در  یهایژگیوزیادی از بعد  نسبتاً یریپذبیآس

 

 
 افزارنرمساختمانی در  یهایژگیوگانه با توجه به معیار  02 یهاقسمتبه  گرفتهتعلق یهاارزش -8 شکل

Expert choice 
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باه علات ساازگاری مناساب  02و  02 یهامسامتنیاز مرباوط باه  یریپذبیآسابا توجه به نمودار بالا کمترین 

 .باشدیمو فضای باز موجود در جداره مسیر  هایکاربر

 عوامل طبیعی

، وضاعیت Expert choice افازارنرمدر  آمدهدساتبهمسامت و باا توجاه باه نتاایج  02به هار  یازدهیامتپ  از 

خیاباان  یریپذبیآساکاه  دهدیمخیابان امام خمینی در ارتباط با عوامل طبیعی مشخ  شد. نتایج نشان  یریپذبیآس

)از پل بسیج تا، تازه میدان( بیشاتر اسات و ایان نیاز، باه دلیال  2تا  0 یهامسمتامام خمینی از بعد عوامل طبیعی در 

رودخانه با توجه باه شایب  یهالیمسنزدیک به ش ر اردبیل و همچنین وجود  یهاگسلبه  هامتمسنزدیک بودن این 

را خواهناد داشات. همچناین باه دلیال  یریپذبیآساکه در هنگام ومول زلزله بیشترین  باشدیم هامسمت زیاد در این

تالش، دشت مغان، سنگاور، ماساوله و بزماوش و همچناین وجاود  ؛معروف یهاگسلمحاصره شدن ش ر اردبیل بین 

را در  یریپذبیآسازیاادی در ایان منااطق وجاود دارد،  یهالیمساریز بالیخلی چای در اطراف خیابان کاه حوزه آب

ماودار زیادی از بعد عوامل طبیعی دارند کاه در ن نسبتاً یریپذبیآسدیگر نیز  یهامسمت بالا برده است. موردنظرمنطقه 

 نیتارک،عوامل طبیعی بیشتر متوجه اطراف میادان بسایج اسات و  یریپذبیآس ضمناًزیر امتیازات هر یک آمده است. 

 .باشدیمآستارا  -آن نیز متوجه اطراف میدان علی سرباز و خروجی اردبیل به سمت جاده نمین

 

 
 Expert افزارنرمدر  یعیطبگانه با توجه به معیار عوامل  02 یهاقسمتبه  گرفتهتعلق یهاارزش -2 شکل

Choice 
 

 دسترسی

، وضاعیت Expert Choice افازارنرمدر  آمدهدساتبهمسامت و باا توجاه باه نتاایج  02به هار  یازدهیامتپ  از 

 جزباهدر کال مسایر  بااًیتقر یریپذبیآساخیابان امام خمینی در ارتباط با معیار دسترسی مشخ  شد و  یریپذبیآس
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خیاباان  یریپذبیآساکه  دهدیم. نتایج نشان باشدیمک،  نسبتاًاشاره شده است متوسط و  هاآنبه  لاًیذکه  ییهامسمت

)از میدان شریعتی تا، تازه میدان( بیشتر است و ایان نیاز، باه دلیال  2الی  1 یهامسمتامام خمینی از بعد دسترسی در 

و ساختمانی، ک، بودن عر  معبر، ترافیک سنگین، تراک، بالای عابر پیاده، هسته مرکازی شا ر بالا بودن تراک، جمعیتی 

زیاادی از  نسابتاً یریپذبیآسادیگار نیاز  یهامسمت. باشدیمبودن، تراک، واحدهای تجارتی، خدماتی و آموزش و... 

 بعد دسترسی دارند که در نمودار زیر امتیازات هر یک آمده است.

 

 
 Expert Choice افزارنرمگانه با توجه به معیار دسترسی در  02 یهاقسمتبه  گرفتهتعلق یهاارزش-01 شکل

 

 درجه محصوریت

بیشاتر اسات و در  عار ک،که درجه محصوریت بالاا، در معاابر  شودیممشخ   آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

تجااری و پاسااژهای شا ری و  یواحادها)حول محور میدان شریعتی( که اغلب تمرکز  1، مسمت موردمطالعهمنطقه 

و  2، 0 یهامسامتبرخوردار است. همچنین مسایر  یریپذبیآس نیترشیببلند در این مسمت است از  یهاساختمان

باودن  عار ک،نیاز دیگار هساتند و علات آن  یهامسامتنسبت به  رتریپذبیآس)میدان سرچشمه تا پارک آرتا(  2

و هنگام زلزله معابر بسته خواهناد شاد و امکاان هرگوناه تاردد نااممکن  باشدیم هامسمتخیابان امام خمینی در این 

باا در نظار گارفتن عار  معبار  هاسااختمانکه ارتفال  درجه محصوریت در مناطقی از محدوده علاوهبهخواهد شد. 

، ج اد و علی سرباز اشاره کرد. در رابطه باا ایان به اطراف میدان بسیج انتویممناسب است. از این مناطق  شدهیطراح

ماوانین ش رساازی اجارا  هااآن وساازساختموضول، با وجود مشکلات موجود در خیابان امام خمینی، مناطقی که در 

 اشاره شده در بالا دارند. یهامسمتنسبت به  یترمبولمابلنوساز هستند، درجه محصوریت شرایط  هاسازهشده و 
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 Expert افزارنرمگانه با توجه به معیار درجه محصوریت در  02 یهاقسمتبه  گرفتهتعلق یهاارزش -00 شکل

Choice 
 

مسمت مشخ  شد که در نمودار زیر به نمایش گذاشاته شاده  02هر یک از  یریپذبیآسنتایج ن ایی و  تیدرن ا

 است.

 
 Expert Choice افزارنرمگانه در  02 یهاقسمتبه  گرفتهتعلق یهاارزش -09 شکل

 

مسمت با توجه به معیارهاا و زیار معیارهاا  02کلی و اهمیت هر یک از  یریپذبیآسدر آخرین مرحله از تحقیق، 

 تولید شد. Arc GIS افزارنرمخیابان امام خمینی در  یریپذبیآسمشخ  شد و نقشه ن ایی 
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 لاردبی شهرخمینینهایی خیابان امام  یریپذبیآسنقشه  -09 شکل

 

)تاازه میادان  2 یهامسامتبه ترتیب شامل،  یریپذبیآس نیترشیبمشخ  شد که  آمدهدستبهبا توجه به نقشه 

)میادان  1امام، روبه روی پاساژ صفویه و صادف( و  چ ارراه) 0)میدان سرچشمه و بازار(،  2از بازار(،  ییهامسمتو 

)اطاراف اساتادیوم تختای و اداره دخانیاات اساتان  5 یهامسمتخیلی زیاد دارند.  یریپذبیآسکه  باشدیمشریعتی( 

زیااد هساتند.  یریپذبیآساژانادارمری و شارکت نفات( دارای  چ اارراه)00و رو به روی پارک آرتاا( )01اردبیل(، 

)میادان ج ااد( و 09و ساتاد اساکان فرهنگیاان(،  احمرهلاال چنادمنظورهروبه روی مجتما  ) 0 یهامسمتهمچنین 

میادان بسایج و )9 یهامسامتمتوساط هساتند.  یریپذبیآسابعد از میدان ج اد و پشت حمام جام جا،( دارای )03

میدان علی سرباز باه سامت خیاباان جاام جا،( )05میدان علی سرباز( و )00میدان ارتش(، )3دادگستری کل اردبیل(، 

 ،علوم انساانی و فنای م ندسای یهادانشکدهبه روی  پل بسیج و رو)0 یهامسمتدرن ایت  دارای آسیب ک، هستند و

باه روی  رو)00)خیابان جام ج، روبه روی مرکز پخش مای ن شاعبه اردبیال(، 01دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل(، 

آساتارا( دارای -ه جااده نماین)خیاباان منت ای با 02روبه روی اداره زندان مرکزی اردبیل( و )02اردبیل(،  یمایصداوس

 آسیب خیلی ک، هستند.

 یریگجهینتو  یبندجمع -5

 سارالاتمطرح شده باشد. در این تحقیق نیز با توجاه باه  سرالاتدر هر تحقیق نتایج حاصل از آن باید پاسخگوی 

 -0 سارال اشااره شاده اسات. هااآنباه  لاًیذپاسخ داده شد که  سرالاتانجام شده به  یهالیوتحلهیتجزمطرح شده و 



 052                                  ....            ش ر معابر شبکه پذیری آسیب میزان بررسی                                       ده، سال

     

غالاب زیار  که دیگرداین تحقیق مشخ   در اردبیل در برابر زلزله چگونه است؟ ش رخمینیخیابان امام  پذیریآسیب

خیاباان اماام خمینای در  پذیریآسایبساختمانی و تراک، بارای ارزیاابی  یهایژگیو رازیغبهمعیارهای مشخ  شده 

و کارشناسان، خیابان امام خمینای دارای پتانسایل  شوندگانپرسشبه نظر  چراکه ؛دباشنیممناسب  هامسمتبسیاری از 

اماا شارایط خیاباان اماام ؛ بالایی برای کاربری در شرایط زلزله دارد، لیکن برای ب بود آن نیاز به بازنگری و توساعه دارد

اماام و میادان شاریعتی کاه تمرکاز  چ اارراهمانند تاازه میادان، میادان سرچشامه،  ییهامسمتخمینی بخصوص در 

 یهابیآسابحرانی است و در هنگام زلزلاه آماار تلفاات جاانی و  باشدیمواحدهای تجاری و تردد سواره و پیاده بالا 

، کیفیات پاایین بناا، مصاالح نامناساب، هاساختمانفوق به دلیل مدمت بالای  یهامسمتمالی بالا خواهد بود. همچنین 

منت ای باه  یهامسامت جدی برخاوردار هساتند. پذیریآسیبازگار و تراک، زیاد ساختمانی از ناس یهایکاربروجود 

به علت عر  بالای معبر، تاراک، پاایین  هاآناطراف  یهامسمتش ر اردبیل مانند بسیج و علی سرباز و  یهایخروج

، کیفیات مناساب مصاالح هایکاربرساختمانی و جمعیتی، رعایت اصول و مواعد ش رسازی، مدمت ک، ابنا، سازگاری 

به کار برده شده در ساختمان و وجود فضاهای سبز و باز از وضعیت مناسبی برخوردار است. درضمن به علت تجما  

فضاهای آموزشی، وجود فضاهای باز و سبز، اماکن مذهبی و دسترسی مناسب این خیابان به مراکاز درماانی، وضاعیت 

تارین  پذیرآسایب -9 سارال .باشادیمات و پناه گیاری بعاد از زلزلاه مناساب خیابان از بعد دسترسی و امداد و نجا

خیابان امام خمینای، پانج ساطح  پذیریآسیبارزیابی میزان  یبرا خیابان امام خمینی در برابر زلزله کدامند؟ یهامسمت

کاه در نقشاه  خیلی ک، مشاخ  شاد پذیریآسیبک، و  پذیریآسیبزیاد،  پذیریآسیبخیلی زیاد،  پذیریآسیببا 

دوم جادولی بارای  سارالخیابان امام خمینی در فصل مبل آورده شده است. برای پاساخگویی باه  پذیریآسیبن ایی 

خیاباان اماام  پذیریآسایبنشان دهنده وضعیت  ؛ کههر یک از نوزده مسمت طراحی شد پذیریآسیبمشخ  شدن 

 .باشدیم هامسمتترین پذیرآسیبخمینی و 
 

 نوزده قسمت خیابان امام خمینی در برابر زلزله پذیریآسیب -8 جدول
 خیلی کم پذیریآسیب کم پذیریآسیب متوسط پذیریآسیب زیاد پذیریآسیب خیلی زیاد پذیریآسیب

)تازه میدان و  2مسمت 

 از بازار( ییهامسمت

)اطراف  5مسمت 

استادیوم تختی و اداره 

 دخانیات استان اردبیل(

روی روبه ) 0مسمت 

مجتم  چند منظوره 

هلال احمر و ستاد 

 اسکان فرهنگیان(

میدان بسیج ) 9مسمت 

و دادگستری کل 

 اردبیل(

پل بسیج و روبه روی ) 0مسمت 

علوم انسانی و فنی  یهادانشکده

م ندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 اردبیل(

)میدان  2مسمت 

 سرچشمه و بازار(

رو به روی ) 01مسمت 

 پارک آرتا(

)میدان  09مسمت 

 ج اد(
 میدان ارتش() 3مسمت 

)خیابان جام ج، روبه  01 مسمت

روی مرکز پخش می ن شعبه 

 اردبیل(

امام،  چ ارراه) 0مسمت 

روبه روی پاساژ صفویه 

 چ ارراه) 00مسمت 

ژاندارمری و شرکت 

بعد از ) 03مسمت 

میدان ج اد و پشت 

میدان علی ) 00مسمت 

 رباز(س

روبه روی صدا و ) 00مسمت 

 سیمای اردبیل(
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 خیلی کم پذیریآسیب کم پذیریآسیب متوسط پذیریآسیب زیاد پذیریآسیب خیلی زیاد پذیریآسیب

 حمام جام ج،( نفت( و صدف(

)میدان  1مسمت 

 شریعتی(
  

میدان علی ) 05مسمت 

سرباز به سمت خیابان 

 جام ج،(

روبه روی اداره زندان ) 02مسمت 

 مرکزی اردبیل(

    
)خیابان منت ی به جاده  02مسمت 

 آستارا(-نمین
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