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چکیده

. اتفاق میافتد و زندگی اجتماعی آنها را به مخاطره میاندازد،حوادث طبیعی بدون آنکه بشر قادر به تأثیرگذاری مستقیم بر آن باشد
 خدماترسانی و کمکرسانی نیروهای،ویژگی هر نوع بافت شهری در هنگام وقوع بالیای طبیعی در قابلیتهای گریز و پناهگیری ساکنان
 بافتهای فرسوده عالوه بر ارزش تاریخی و فرهنگی به.امدادی و پا کسازی و بازسازی و حتی اسکان موقت تأثیر مستقیمی داشته است
 بیش از سایر بافتهای شهری در،دالیلی از قبیل عدم رعایت معیارهای فنی و مهندسی در ساخت و ساز بنا و شبکههای ارتباطی ناکارآمد
 مدیریت بحران در شهر و بهخصوص بافتهای آسیبپذیر شهر نیازمند شناخت میزان و توزیع آسیبپذیری.معرض خطر زلزله قرار گرفتهاند
 در تحقیق حاضر ارزیابی میزان آسیبپذیری بافتهای فرسودهی شهر میناب در برابر مخاطرات محیطی (زلزله) به روش.منطقه است
 محیطی و جمعیتی برای تعیین پهنههای فضایی آسیبپذیر،توصیفی ـ تحلیلی مورد توجه قرار گرفته و از شاخصهای تأثیرگذار کالبدی
 درصد12  درصد از اراضی بافتهای فرسودهی شهر میناب آسیبپذیری متوسط و18  یافتههای تحقیق نشان میدهند که.استفاده شده است
ً
. درصد نیز در معرض آسیبپذیری خیلی زیاد بودهاند که عمدتا حول هستهی قدیمی شهر قرار گرفتهاند24 آسیبپذیری زیاد داشتهاند و
 میناب، زلزله، بافت فرسوده، حوادث طبیعی، آسیبپذیری شهری:واژههای کلیدی
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The assessment of Minab’s worn urban
textures versus earthquakes
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Abstract

ارزیابی میزان آسیبپذیری بافت فرسودهی شهر میناب در برابر
زمینلرزه

W

hile Natural disasters occurred, human is unable to play any role in its occurrence while his life, and his
social system become endanger. Different urban textures during natural disasters have a direct effect on
capabilities of residents fleeing and finding of shelters, improving rescue services and facilitating reinforcements, reconstructing and providing temporary accommodation. In addition to historical and cultural value,
worn urban textures are exposed to earthquakes for reasons such as lack of technical standards, their method
of construction, inefficient urban networks more than other urban textures. Crisis management in cities, especially worn urban textures need to know the extent and distribution of vulnerability. In the present study, we
have assessed the vulnerability of Minab worn textures against environmental hazards (earthquakes), with the
descriptive-analytical method. We have also used effective indicators of physical, demographic and environment to identify vulnerable zones. Research findings show that 54 percent of the land in Minab worn textures
are exposed to medium, high and very high vulnerability and located mainly around the center of the old city.
Keywords: urban vulnerability, natural disasters, worn urban textures, earthquakes, Minab
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احتمال آسیبپذیری ناشی از زلزله در محیطهای شهری به
دالیلی از جمله مکانگزینی شهرها در نواحی مستعد خطر ،رشد
شهرنشینی و غیره بهطور آشــکــاری در دهـههــای اخیر در سراسر
جهان افزایش یافته است [ .]1همزمان با توسعهی شهرنشینی و
سیستمهای اجتماعی ـ اقتصادی ،همواره میزان تلفات و آسیبهای
ناشی از مخاطرات طبیعی به مقدار زیادی افزایش یافته است .زلزله
در مقایسه با سیل و رانش زمین ،دارای ویژگیهای تخریب قویتر،
تأثیرات اجتماعی بیشتر و به همین ترتیب پیشگیری از تأثیرات آن
دشوارتر است [ .]2زلزله یکی از معدود خطراتی است که در مدت
زمان کوتاه قابلیت تخریب گسترده دارد و منجر به مرگ 1،600،000
ً
نفر در قرن  20شده است [ ]3که  90درصــد آنهــا عمدتا ناشی از
ساختمانهایی بوده که از اصول مهندسی و ایمنی کافی برخوردار
نبودهاند [.]4
آســیـبپــذیــری لـ ــرزهای در محیط شــهــری بــا گــذشــت سالها
بــه دلــیــل افــزایــش پیچیدگیهای محیط شــهــری افــزایــش یافته
است [ .]5اولین تالشها بــرای تعیین مشخصات آسیبپذیری
ساختمان در اوایل سال  1980در ایاالت متحده و اروپای مرکزی و
شرقی ،بهخصوص در کشورهای زلزلهخیز مانند ایتالیا ،بلغارستان،
رومــانــی و یــونــان ص ــورت گرفته اســت [ .]6عــوامــل آسیبپذیر
بسیار گــونــاگــونانــد (طبیعی ،کــالــبــدی ،اجــتــمــاعــی ،اقــتــصــادی،
بنیادی ،قوانین و مقررات و  )...و پیوسته یکدیگر را تحت تأثیر
قرار میدهند؛ نه به صورت منفرد ،بلکه به شکل سیستمی جامع
[ .]7مفهوم آسیبپذیری شهری به عنوان یک سیستم ریشه
در تعامل بین سیستم و محیط آن دارد ،یعنی نه تنها با ساختار
درون ــی سیستم بلکه بــا محیط بــیــرونـیاش نیز در ارتــبــاط اســت.
عوامل ساختاری از قبیل اندازهی شهر ،ترا کم ،فرم شهری ،شرایط
اجتماعی ـ اقتصادی ،زیرساختها و قابلیت پاسخگویی در مواقع
اضطراری که با ویژگیهای ساختار درونی یک سیستم شهری در
ارتباط هستند ،هنگام ارزیابی آسیبپذیری کالبدی حوزهی شهری
از اهمیت بیشتری برخوردارند ،به طــوری که ناحیهای با ترا کم
ساختمانی و تمرکز جمعیتی باال ،شبکهی حمل و نقل پیچیده و
باریک به نسبت یک ناحیهی شهری کم تراکم ،سازمان یافته و
برنامهریزی شده از آسیبپذیری بیشتری برخوردار است [.]8
تا دههی  ،1980رویکرد کاهش میزان آسیبپذیری و مقابله با
بحران بر متون نظری مدیریت بحران حاکم بود .از دههی 1980
و بهخصوص  ،1990محققان علوم اجتماعی به نقد رویکرد علوم
طبیعی در مدیریت بحران پرداختند و معتقد بودند که آسیبپذیری
یک خصوصیت اجتماعی نیز دارد و به خسارت جمعیتی و فیزیکی
محدود نمیشود [ .]9به عبارتی میزان آسیبپذیری جمعیت و
ً
جوامع در مقابل بالیای طبیعی صرفا با فاصلهی فیزیکی از منبع
خطر محاسبه نگردیده ،بلکه خصوصیات اجتماعی نیز در میزان
آسیبپذیری نقش تعیین کننده داشته است [ .]10تحقیقات متمرکز
بر آسیبپذیری کالبدی در زلزله این نکته را روشن نموده است که
مقاومت ساختمانها و مصالح ساختمانی در مکانهای مختلف

یکسان نبوده؛ در واقع این دسته از تحقیقات تالش نمودهاند تا
توضیح دهند اثرات متفاوت زلزله تنها در مورد ساختمانها نبوده،
بلکه انسانها ،فعالیتهای اقتصادی و روابط اجتماعی آنها را
نیز در بر داشته است []11؛ بنابراین در هنگام ارزیابی پهنههای
آسیبپذیر در مناطق شهری باید این نکته را در نظر داشت که وجه
کالبدی تنها یکی از وجوه شهر است و ساختمانها تنها بخشی از
عناصر کالبدی محسوب میشوند ،به همین دلیل ایمنسازی شهر
ً
در برابر زلزله را هم نمیتوان صرفا در مقاومسازی و ساختن بناهای
مقاوم در برابر زلزله جستجو کرد [.]12
تعیین مــنــاطــق آسـیـبپــذیــر و ارزی ــاب ــی آس ـی ـبپــذیــری آنهــا
یــک اق ــدام پــایـهای در تحقیقات مخاطرات و یــک قــدم مهم در
برنامهریزی ،پیشگیری ،کاهش ریسک بوده است [ .]13دههی
 1990که از آن به عنوان ده ـهی بینالمللی کاهش مخاطرات
طبیعی و اولین تالش متمرکز جهانی به منظور کاهش خسارات
مخاطرات طبیعی شناخته میشود ،اهــداف متعددی داشته که
شاید مهمترین هــدف آن ،تــاش بــرای تغییر در ساختار واکنش
نسبت به مخاطرات طبیعی و تغییر توجه به سمت آمادگی پیش
ً
از وقوع مخاطرات و نهایتا کاهش آسیبپذیری شهری بوده است
[ .]14ام ــروزه تحلیل و کاهش آسیبپذیری در برابر مخاطرات
طبیعی به حوزهی مهم و گستردهای در افق برنامهریزی و مدیریت
مخاطرات تبدیل شده است ،به گونهای که از حرکت همزمان و
متقابل و مدیریت ریسک به سمت کاهش آسیبپذیری صحبت
میشود [ .]15برای ایجاد یک برنامهی منسجم و منطقی ابتدا
باید آسیبپذیری عوامل تحت تأثیر خطر شناسایی و تعیین شود.
به این منظور از طریق تخمین توزیع آسیبپذیری ساختمانهای
شهری میتوان در مرحلهی نخست به ارزیابی آسیبپذیری مناطق
شهری پــرداخــت .با در نظر گرفتن جنبههای مختلف سازهها و
جمعیت مکان مورد مطالعه از طریق تدوین سناریوی زلزله میتوان
میزان خسارت وارده به سازهها و تلفات وارده به جمعیت در معرض
آسیب را پیشبینی نمود [ .]16از فناوریهای مــورد استفاده در
زمینهی نمایش قابلیت آسیبپذیری مناطق مختلف ،بهرهگیری
از تواناییهای سیستم اطالعات جغرافیایی است [ .]17سیستم
اطالعات جغرافیایی قابلیت شناسایی نقاط یا پهنههای فضایی
آسیبپذیر را برای برنامهریزی در دست مدیران شهری قرار داده
است.
وضعیت کشور ایــران و قرارگیری آن در یکی از زلزلهخیزترین
نقاط جهان ،منجر به رویــارویــی مــداوم با پدیدهی طبیعی زلزله
شده است [ .]18در سالهای  1982تا  1991کشور ایران بیشترین
تعداد زلزله را تجربه کرده است [ .]19میزان و شدت آسیبپذیری
در سکونتگاههای شهری به دلیل تمرکز ارزشهــا ،بیش از سایر
سکونتگاهها است و ویژگی هر نوع بافت شهری نیز در هنگام وقوع
حوادث مختلف شهری در قابلیتهای گریز و پناهگیری ساکنان،
در امکانات امــدادرســانــی در چگونگی پاکسازی و حتی اسکان
موقت دخالت مستقیم داشته است [ .]20بافت فرسوده به دلیل
استفاده از مصالح غیر استاندارد و کم دوام ،باال بودن قدمت بناها،
فرسودگی تأسیسات ،باال بودن تراکم شهری و ساختمانی به نسبت

دیگر بافتهای شهری از آسیبپذیری بیشتری برخوردار بوده،
لــذا ارزیــابــی خطر احتمالی در ایــن بافتها به عنوان یک تهدید
همیشگی امری ضروری است.
شــهــر مــیــنــاب بــه دلــیــل واق ــع ش ــدن بــر روی گــســل مــیــنــاب یا
زنــدان که قسمتی از امتداد زمینساختی اورال ـ عمان ـ ماداسکا
(فورون )1941 ،به حساب آمده ،در پهنهی زلزلهخیزی با احتمال
متوسط به باال قرار گرفته است و در صورت بروز زلزله میزان تخریب
و تلفات را تشدید مینماید .بر اســاس سرشماری عمومی نفوس
و مسکن  1385جمعیت منطقهای که به عنوان بافت فرسوده
تعیین شده است 47.6 ،درصد از جمعیت شهر میناب را به خود
اختصاص داده است [ ]21که این امر خود نیازمند توجه ویژهای
است؛ بنابراین هدف از ارائ ـهی پژوهش حاضر ،بررسی و تحلیل
فضایی آسیبپذیری شهری در محالت دوازدهگانهی بافتهای
فرسودهی شهر میناب با رویکرد پشتیبانی مدیریت بحران در مواقع
ضــروری است .در این تحقیق سعی بر آن است که شاخصهای
مؤثر در آسیبپذیری شهری با استفاده از روشهای تلفیقی مدل
تصمیمگیری چندمعیاره )MCDM( 1و تحلیلهای فضایی
محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ( 2)GISبرای ارزیابی میزان
آسیبپذیری محالت محاسبه گردد و میزان آسیبپذیری محالت
مــورد سنجش قــرار گــیــرد .تلفیق  GISبــا روشه ــای ،MCDM
موجب افزایش قابلیتهای آن برای حل مسائل مکانی ،بهعنوان
سامانهی پشتیبان تصمیمگیری مکانی میگردد [ ،]22به عبارتی
بهمنزلهی نمود یکپارچهسازی یا استفادهی همزمان ،سامانهی
اطالعات جغرافیایی ( )GISو تحلیلهای چندمعیاره (،)MCDM
برنامهریزان را در دستیابی به نتایج دقیقتر و دلخواه کمک خواهد
کرد [.]23

مروری بر پیشینهی تحقیق

مبانی نظری
آسیبپذیری بافت فرسودهی شهری
بافت فرسودهی شهری ،به عرصههایی از محدودهی قانونی
شهر اطالق میشود که به دلیل فرسودگی کالبدی (عدم برخورداری
مناسب از دسترسی ســواره ،تأسیسات ،خدمات و زیرساختها)،
اجتماعی و اقتصادی آسیبپذیر بوده و از ارزش مکانی ،محیطی و
اقتصادی نازلی برخوردارند.
عرصههای مذکور از محدودههای آسیبپذیر در برابر مخاطرات
طبیعی بــه شــمــار میآیند کــه نیازمند بــرنــامـهریــزی و مداخلهی
هماهنگ برای سامانیابی هستند .مشخصهی این نوع بافتها
نــاپــایــداری و مجموعهای از نارساییهای کالبدی ،عملکردی،
حرکتی ،زیستمحیطی ،اجتماعی ـ اقتصادی و مدیریتی است.
داعینژاد با نگاه رفتاری ،آسیبهای محیط شهری را بر دو
دسته تقسیم کرده است:
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در زمینهی ارزیــابــی میزان آسیبپذیری در برابر مخاطرات
محیطی تحقیقات قابل توجهی انجام شده است که بنا به رعایت
اختصار به مواردی از آنها اشاره شده است.
فری یرا و همکاران ( )2013با استفاده از یک مدل یکپارچهی
سیستم اطــاعــات جــغــرافــیــایــی مــیــزان لــرزهخــیــزی بــیــش از 500
ساختمان را در مرکز قدیمی شهر سئیشال ( )Seixalمورد بررسی قرار
داده و با استفاده از ویژگی ساختمانها سناریویی از میزان خسارات
و تلفات در محدودهی مورد نظر مطرح نمودهاند [ .]24النتادا و
همکاران ( )2003یک تحلیل  GISبرای مطالعهی آسیبپذیری و
سناریوهای خسارت زمینلرزه برای بارسلونا با کاربرد یک شاخص
میانگین آسیبپذیری مربوط به توپولوژی ساختمانهای مسکونی
شهر را به کار بردهاند [ .]25پترمن و همکاران ( )2006یک ترکیب
از دادههــای زمینشناسی ،اندازهگیریهای میدانی و مدلهای
عددی در یک محیط دوبعدی و سهبعدی در  GISبرای ارزیابی
خطر لرزهای در محلی در مرکز شهری بروکسل به کار بردند [.]26
گیگا و همکاران یک روش مشابه که بر اســاس یک روش ساده
شده (قابلیت لرزهای ساختمانها) بر اساس ارزیابی آسیبپذیری
در مناطق با حد متوسط تا کمخطر لــرزه در گرونوپل فرانسه به

کــار بــردهانــد [ .]26در ایــران نیز مجید شمس و همکاران بافت
فرسودهی محلهی فیضآباد شهر کرمانشاه را از نظر آسیبپذیری و
با تأ کید بر مدیریت بحران مورد ارزیابی قرار دادهاند و با بهرهگیری
از شاخصهایی مانند نوع مصالح ،قدمت بنا ،تعداد طبقات ،تراکم
جمعیت و غیره الیهها را بر اساس روش  AHPدر محیط نرمافزاری
 IDRISIوزندهـ ــی کــردنــد و سپس در محیط  GISبــا ترکیب
الیهها خروجی به دست آوردند که نتیجهی به دست آمده بیانگر
آسیبپذیر بودن  70درصد بناها در محلهی فیضآباد بود [.]29
مقالهی دیگری تحت عنوان «آسیبپذیری بافتهای فرسودهی
بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله در منطقه  12تهران» توسط
مهشید منزوی و دیگران صورت گرفته که نظامهای آسیبپذیر
و آسیبزا در درون نظام شهری و محدودهی بافتهای بخش
مرکزی منطقهی  12را مــورد بررسی قــرار دادهان ــد .نتایج بررسی
نشان میدهد که متغیرهای فاصلهی کاربریها از فضاهای باز،
دسترسی به محدودهی آسیبپذیر ،سال احداث بنا و نوع مصالح
ساختمانها به ترتیب بیشترین تأثیر را در آسیبپذیری منطقهی
 12از نظر زلزله دارند [ .]30اسماعیل شیعه ،کیومرث حبیبی و کمال
ترابی با استفاده از شاخصهایی مانند دسترسی به مراکز درمانی،
4
درج ـهی محصوریت ،3تراکم ساختمانی ،تراکم زمین و PGA
منطقه و غیره به بررسی آسیبپذیری منطقهی  6شهرداری تهران
در برابر زلزله پرداختند .نتایج نشان میدهد محدودههایی که
دارای ترا کمهای ساختمانی و جمعیتی باال ،کیفیت ابنیهی پایین،
فاصلهی زیاد تا مراکز امــدادی نسبت به سایر قطعهها و درجهی
محصوریت بیشتری بودهاند ،امتیاز آسیبپذیری باالیی آوردهاند
[.]31
تحقیق حاضر نخستین مطالعهی صورت گرفته در زمینهی
ارزیابی میزان آسیبپذیری در شهر میناب به شمار مـیرود که با
استفاده از تحلیل فضایی  GISو مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره
و نیز بهکارگیری شاخصهای مؤثر در آسیبپذیری شهری ،تصویر
آسیبپذیری شهری منطقهی مورد مطالعه را به دست آورده است.

 .1آسیبهای سازهای :مشتمل بر تخریب ابنیه ،تأسیسات و
زیربناها با درجات مختلف؛
 .2آسیبهای غیرسازهای :مشتمل بر صدمات انسانی ،محیطی
و بهداشتی [.]32
با توجه به شرایط حاکم بر بافتهای فــرســوده ،ایــن عرصه
از شهر هم به لحاظ آسیبپذیری ســازهای (قدمت زیــاد سازهها،
کیفیت پایین ابنیه ،استفاده از مصالح کمدوام) و هم غیرسازهای
(به علت تعداد زیاد بیکاران و و سایر معضالت اجتماعی در بافت) از
آسیبپذیری باالیی برخوردار بوده که ضرورت ایمنسازی آنها در
برابر مخاطرات را مطرح میسازد.
هدف نهایی از فرایند ایمنسازی بافتهای فرسوده ،عدالت
فضایی و اصــول کلی حاکم بر آن اســت که عبارتند از :سازگاری
زمانی ،مداخلهی کالبدی و عملکردی ،مداخله با کمترین اثربخشی
بر بافت تاریخی و بهکارگیری نوعی الگوی مهندسی و برنامهریزی
اجتماعی بر مبنای رویکرد توانمندسازی و مصونسازی شهر از
مخاطرات شهری .ابــزار اصلی این رویکرد مداخله در بافتهای
شهری ،بازآفرینی و بازسازی در بعد کالبدی و بعد اجتماعی شهر
است [.]32
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معرفی محدودهی مورد مطالعه

ش ـ ـهـ ــر م ـ ـیـ ــنـ ــاب در ش ـ ــم ـ ــال ش ـ ـ ــرق ت ـ ـن ـ ـگ ـ ـهی ه ـ ــرم ـ ــز در
مختصات ʹ 27 ْ 4الیʹ 27 ْ 19عرض شمالی وʹ 57 ْ 1الی ʹ57 ْ 2
طول شرقی است و مرکز شهرستانی به همین نام است .جمعیت
شهر میناب طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ،۱۳۸۵
برابر با  ۵۶۰۰۹نفر بودهاست .شهر میناب در شمال شرقی تنگهی
هرمز و در منتهیالیه زون زمین ساختی زا گــرس قرار گرفته است
(تصویر  )1و بر روی گسلهای فعال و بزرگی واقع شده است ،از این
رو با توجه به محاسبات انجام گرفته در طرح جامع میناب ،این
شهر در پهنهی لرزهخیزی با احتمال متوسط به باال قرار گرفته و در
صورت وقوع قدرت تخریب زمینلرزه را تشدید مینماید .بر اساس
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1385جمعیت منطقهای
که به عنوان محدودهی بافت فرسوده تعیین شده  26673نفر
اســت و با وسعت  375هکتار و جمعیتی معادل  47.6درصــد از
جمعیت شهر را به خود اختصاص داده است [ .]21جدول  1این
محدودهها را نشان میدهد.

تصویر  :1موقعیت گسل میناب []33
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ارزیابی میزان آسیبپذیری بافت فرسودهی شهر میناب در برابر
زمینلرزه

تصویر  :2موقعیت جغرافیایی محدودهی بافت فرسودهی شهر میناب در تقسیمات کشوری [نگارندگان]

جدول  :1سهم جمعیتی محالت بافت فرسودهی شهر میناب [مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ،1385اطالعات حوزه و
بلوک شهر میناب]
نام محلههای بافت فرسوده

جمعیت

سهم از کل بافت

سهم از کل شهر

سجاد

547

2.1

1.0

باغ ملک

369

1.4

0.7

جوی باریگو
جنکجو
لب رودخانه
سجادیه
الریها
پا کوه
گروصالحی
شهدی عباس پور
شیخ آباد
کوی کارکنان شرکت نفت
کل بافت فرسوده
جمعیت شهر میناب

6816
1777
2073
574
1384
5766
2804
1747
1582
1234
26673
56009

25.6
6.7
7.8
2.2
5.2
21.6
10.5
6.5
5.9
4.6
100
-

12.2
2.2
3.7
1.0
2.5
10.3
5.0
3.1
2.8
2.2
47.6
100

روش تحقیق
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در ایــن تحقیق ب ــرای ارزیــابــی مــیــزان آســیـبپــذیــری مناطق
دوازدهگانه بافت فرسودهی شهر میناب از ویژگیهای ساختار درونی
شهر که اهمیت بیشتری در ارزیــابــی آسیبپذیری شهری دارنــد
استفاده شده است .نوع تحقیق در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی
ً
و ماهیتا از تحقیقات کاربردی است .در روش توصیفی با استفاده
از مطالعات کتابخانهای و اسنادی ،اطالعات و دادههــای مورد
نیاز پژوهش از منابع و مآخذ موجود در دانشگاهها ،مرا کز پژوهشی
و مؤسسات ذیربط در وزارتخانهها ،سازمانها و ادارات مختلف
مـانند شهرداری شهر میناب ،مرکز آمار ایران و غیره جمعآوری شده
و در روش تحلیلی با استفاده از روشهای تلفیقی تحلیل فضایی
( )GISو مدل تصمیمگیری چندمعیاره ( )MCDMارزیابی میزان
آسیبپذیری شهری در مــحــدودهی مــورد مطالعه صــورت گرفته
است .روش ویکور ( )VIKORبه عنوان یک روش تصمیمگیری
چندمعیاره ( )MCDMبــرای حــل یــک مسئلهی تصمیمگیری
گسسته با معیارهای نامتناسب (واحدهای اندازهگیری متعارض)
توسعه داده شده است .این روش بر رتبهبندی و انتخاب از یک
دسته آلترناتیوها و تعیین راهحلهای سازگار برای مسئله با معیارهای
متعارض متمرکز شده است که میتواند به تصمیمگیرندگان برای
رسیدن به تصمیم نهایی کمک کند [ .]32به این صورت که ابتدا
برای یافتن میزان تأثیرگذاری هر یک از معیارها در آسیبپذیری
شهری پرسشنامهای در قالب مدل سلسلهمراتبی فولر تدوین گردید
که توسط کارشناسان و خبرگان امر (اساتید دانشگاه ،کارشناسان
شهرداری) نظرسنجی شده است و پس از یافتن ارزش نسبی هر
معیار و وزندهی به معیارها و پارامترهای گوناگون اقدام به تهیهی
الیهی رقومی در محیط  GISگردید و با پیادهسازی مدل ویکور
( ،)Vikorمیزان آسیبپذیری بافتهای فرسودهی شهر میناب در
سطح محالت مشخص گردید .گفتنی است که در مقالهی حاضر

تمامی آنالیز مربوط به مدل ویکور اعم از نرمالسازی شاخصها
(الیهها) ،وزندهی ،محاسبهی ایدئال مثبت و منفی و ضریب Q
در محیط  Gis Arcو بر روی دادههای رستری با پیکسل سایز  5در
 5متر صورت گرفته است.
معیارهای به کار رفته در تحقیق حاضر به شرح زیر است:
کاربری اراضــی ،فاصله از گسل ،دانهبندی قطعات ،کیفیت
بنا ،قدمت بنا ،جنس مصالح ،تعداد طبقات ،تراکم جمعیت ،بعد
خانوار ،گروههای سنی آسیبپذیر ،گروههای جنسی آسیبپذیر،
شیب زمین.
همچنین معیارها بر حسب اثرگذاری روی گزینهها ممکن است
منفی یا مثبت باشد .در تحقیق حاضر با توجه به هدف پژوهش
منظور از معیارهای مثبت آن دسته از معیارهایی بوده که هر چه
مقدار کمیت آنهــا افــزایــش یافته میزان آسیبپذیری آنهــا نیز
باالتر بوده؛ و منظور از معیار منفی ،معیاری است که هر چه کمیت
آن کمتر باشد ،میزان آسیبپذیری نیز به همان میزان افزایش
پیدا میکند و بالعکس هر چه کمیت معیار افزایش یابد ،میزان
آسیبپذیری نیز کاهش مییابد.
به عنوان مثال در پژوهش حاضر معیار قدمت بنا به عنوان
معیار مثبت در نظر گرفته شده که با افزایش مقدار آن ،آسیبپذیری
آن نیز افــزوده شده و بالعکس؛ و دانهبندی قطعات ساختمان در
این پژوهش به عنوان معیار منفی در نظر گرفته شده که با افزایش
اندازه قطعات ساختمانی از میزان آسیبپذیری آن کاسته شده و هر
چه اندازهی قطعات کمتر بوده آسیبپذیری نیز به همان نسبت
افزایش یافته است.

تجزیه و تحلیل

مرحلهی دوم :محاسبهی مقدار نرمال شده

مثلثسلسلهمراتبیفولر
مثلث فولر یکی از مــدلهــای وزنده ــی شاخصها بــه شمار
میرود .این روش بر جدول فولر که برای مقایسات دو به دو به کار
رفته ،استوار بوده است؛ بدین ترتیب که ابتدا جدولی تهیه میگردد
که معیارها در سطرها و ستونهای آن قرار میگیرند و وزن هر معیار
بر اساس تعداد تکرار معیارها محاسبه میگردد [.]35
فرایندمدلسلسلهمراتبیفولر
•مرحلهی اول :اولویتبندی معیارها
•مرحلهی دوم :مقایسات زوجی
•مرحلهی سوم :شمارش تکرار هر معیار
•مرحلهی چهارم :رتبهبندی معیارها بر اساس تعداد تکرار
•مرحلهی پنجم :وزن نهایی
بــرای یافتن میزان اثــرگــذاری معیارها پرسشنامهای در قالب
مدل سلسلهمراتبی فولر تدوین و توسط کارشناسان و خبرگان امر
(اساتید دانشگاه ،کارشناسان شهرداری) نظرسنجی شده که اوزان
نهایی مطابق جدول  2استخراج گردید.
جدول  :2وزن به دست آمدهی معیارها برای ارزیابی میزان
آسیبپذیری بافت فرسودهی شهر [نگارندگان]
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0/15385
0/14103
0/12821
0/11538
0/10256
0/08974
0/07692
0/0641
0/05128
0/03846
0/02564
0/01282

فاصله از گسل
ترا کم جمعیت
جنس مصالح
کیفیت بنا
قدمت بنا
دانهبندی قطعات
تعداد طبقات
بعد خانوار
کاربری اراضی
گروههای سنی آسیبپذیر
گروههای جنسی آسیبپذیر
شیب زمین

پیادهسازی مدل ویکور در محیط سیستم اطالعات
جغرافیایی ()GIS
ارزیابی میزان آسیبپذیری بافت فرسودهی شهر میناب در برابر
زمینلرزه

مرحلهی اول :تشکیل ماتریس تصمیم مکانی
اولین مرحله تشکیل ماتریس تصمیم مکانی است که دارای
 mگزینه و  nخصوصیت است و هر سلول یا منطقه دارای ارزشی
اســت کــه در مجموع ماتریس را تشکیل داده اس ــت m .معرف
گزینهها است که در سیستم اطالعات جغرافیایی معادل پیکسلها
یا مکانهایی است که بر روی نقشه مشاهده میشوند و مراد از n
خصوصیات عوارض جغرافیایی یا مکانی است .ماتریس گروههای
جنسی آسیبپذیر در تصویر  3و ماتریس دانهبندی قطعات در
تصویر  4به عنوان نمونه نمایش داده شده است.

بهنجارسازی فازی

ً
از آنجایی که در ماتریس تصمیمگیری چند شاخصه غالبا از
شاخصهای متفاوت استفاده شــده ،لذا بــرای امکان مقایسهی
شاخصها بــا یکدیگر الزم اســت مقیاسها از طریق روشهــای
بهنجارسازی ،قابلیت مقایسه با یکدیگر را پیدا نمایند .در این
پژوهش روش بهنجارسازی فازی استفاده شده است.
در این مرحله برای بهنجارسازی شاخصهایی که جنبهی
مثبت داشتهاند از تابع  1استفاده شده است.
min
a ij − a i
تابع :1
= n
a ijmax − a i min

ij

و برای شاخصهایی که جنبهی منفی داشته باشند از تابع 2
استفاده شده است.
a ijmax − a ij
تابع :2
n ij = max
a ij − a i min
 a i minمعرف نمرهی حداکثر برای صفت  jم و a ijmax − a i min
مـعــرف دام ـن ـهی معیار م ــورد نظر اس ــت .تــابــع  1در راب ـطــه با
معیارهای مثبت به کار میرود ،در حالی که تابع  2در رابطه با معیار
منفی استفاده میشود .مزیت این روش در آن است که دامنهی
ً
اندازهگیری در رابطه با هر معیار دقیقا بین  0و  1متغیر است .بدترین
نمرهی استاندارد اغلب برابر صفر و بهترین نمره برابر  1است.
تابع  n ijبیانگر کمیت نــرمــال شــدهی پیکسل یــا گزینهی i
ام از معیار jام اســت .گزینهها در تحقیق حاضر از  3618ستون
و  7181سطر بــا ابــعــاد  5در  5متر تعریف شــده کــه در مجموع با
 259.808.58گزینه ،ماتریس را تشکیل میدهد [.]36
میزان آسیبپذیری هر منطقه یا پیکسل بر اساس مقدار ارزشی
که دریافت نموده مشخص شده است .طبق تصویرهای به دست
آمده پیکسلهایی که دارای ارزشی نزدیک به صفر هستند ،که با
رنگ روشن مشخص شدهاند ،بیانگر آسیبپذیری کم هستند و
هر چه مقدار پیکسل به عدد یک نزدیکتر باشد ،به همان نسبت
دارای آسیبپذیری باالتری هستند که در تصویر با رنگ تیره نشان
داده شده است .در تصویر  5و  6الیهی نرمال شدهی گروههای
جنسی آسیبپذیر و دانهبندی قطعات نمایش داده شده است.
مرحلهی سوم :محاسبهی الیهی وزندار
در این مرحله وزن هر یک از معیارها که به روش فولر در جدول
 2به دســت آمــده در تکتک الیـههــای رقومی نرمال شــده ضرب
شده است .طبق تصویر به دست آمده ،پیکسلهایی که با توجه
به اوزان به دست آمده مقدار بیشتری دریافت کردهاند به همان
نسبت دارای آسیبپذیری باالتری هستند.
مرحلهی چهارم :محاسبهی مقادیر فاصلهی گزینهها با راه حل
ایدئال
در ایــن مرحله از طریق تابع  4بــرای  Sjفاصلهی گزینهی
 iنسبت به را ه حل ایدئال (ترکیب بهترین گزینه) و همچنین با
استفاده از تابع  5برای  Rjفاصله گزینهی  iاز را ه حل ایدئال منفی
(ترکیب بدترین گزینه) محاسبه شده است .در این روش ،مناطق با

تصویر  :3ماتریس گروههای جنسی آسیبپذیر [نگارندگان]

تصویر  :4ماتریس دانهبندی قطعات [نگارندگان]
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حداکثر آسیبپذیری کوتاهترین فاصله را از جواب ایدئال و دورترین
فاصله را از ناکارآمدترین جــواب یا همان ایدئال منفی دارنــد .به
عبارتی ،دستیابی به گزینهی مــورد نظر ،که در اینجا مناطق با

حدا کثر آسیبپذیری هستند ،بــر اســاس ایــدئــال مثبت و منفی
محاسبه میشوند .بدین معنی که در  Sjهر چه فاصلهی گزینه یا
پیکسلها از ایدئال مثبت کمتر باشد ،آسیبپذیری بیشتر است و

ارزیابی میزان آسیبپذیری بافت فرسودهی شهر میناب در برابر
زمینلرزه

تصویر  :5ماتریس نرمال شده گروههای جنسی آسیبپذیر
[نگارندگان]

تصویر  :6ماتریس نرمالشده دانهبندی قطعات [نگارندگان]

تصویر  :7ماتریس موزون گروههای جنسی آسیبپذیر [نگارندگان]

تصویر  :8ماتریس دانهبندی قطعات [نگارندگان]
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ارزیابی میزان آسیبپذیری بافت فرسودهی شهر میناب در برابر
زمینلرزه

تصویر  :9شاخص مطلوبیت ( [ )Sنگارندگان]

تصویر  :10شاخص عدم مطلوبیت ( [ )Rنگارندگان]

در  Rjگزینه یا پیکسلی که حدا کثر فاصله از ایدئال منفی داراست
میزان آسیبپذیری نیز در پیکسل مربوطه بیشتر است.
طبق تحلیلهای فضایی انجام شده مقدار  Sjبه دست آمده
برابر با  1/84و  Rjعــددی برابر با  0/1را نشان میدهد .مطابق
هدف پژوهش هر چه مقدار پیکسل یا گزینهی  iبه  Sjنزدیکتر
باشد و همچنین از  Rjدورتر باشد ،آسیبپذیری بیشتر شده و هر چه

مقدار پیکسل یا گزینهی  iاز  Sjدورتر باشد و به  Rjنزدیکتر باشد،
میزان آسیبپذیری گزینه یا پیکسل مورد نظر نیز کمتر خواهد بود.
بنابراین ،ایدئال مثبت مناطق یا پیکسلهایی هستند که
دارای بیشترین مقدار آسیبپذیری بوده و از مجموع معیارهای
استانداردشدهی موزون به دست میآید که در تصویر به رنگ تیره
مشخص شده است اما منظور از ایدئال منفی منطقه یا پیکسلی
بپــذیــری هستند و حاصل
اســت کــه دارای حــداقــل م ـیــزان آسـیـ 

بیشترین عــدد (ماکزیمم) از بین معیارهای ارزیــابــی بــوده که در
تصویر با رنگ روشن نمایش داده شده است.
n
= S
تابع w ( f ∗ − f ) /( f ∗ − f − ) :4
j

j

ij

i

∑
j =1

i

;(0.15385;0.14103; 0.12821
;0.11538; 0.10256; 0.08974
∑ = Si
;j =1 0.07692; 0.0641; 0.05128
)0.03846; 0.02564; 0.01282
n

تابع Ri = Max[ wi ( f j∗ − f ij ) /( f ∗ − f j− )] :5
j

;R i = Max [0.15385;0.14103
;0.12821; 0.11538; 0.10256
;0.08974; 0.07692; 0.0641
]0.05128; 0.03846; 0.02564; 0.01282

مرحلهی نهایی :محاسبهی مقدار  Qiویکور
در ای ــن مــرحــلــه الیــهه ــای رقــومــی ایــجــاد ش ــده از مــرحــلـهی
قــبــل از طــریــق تــابــع  6محاسبه و بــا اســتــفــاده از روش انفصال
طبیعی( 5)Natural Breakدر پنج دسته تقسیمبندی شد که
طی آن میزان آسیبپذیری در بافت فرسودهی شهر میناب طبق
تصویر  10به دست آمد .پیکسلهایی که مقدار  Qiدر آنها بیشتر
اســت با رنــگ تیره نمایش داده شــده که به همان نسبت دارای
آسیبپذیری بیشتری نسبت به پیکسلهایی هستند که دارای
ارزش  Qiدر آنها کمتر بوده و با رنگ روشن مشاهده شدهاند.

تصویر  :11تصویر میزان آسیبپذیری شهری در بافت فرسودهی شهر
میناب [نگارندگان]
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ارزیابی میزان آسیبپذیری بافت فرسودهی شهر میناب در برابر
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طبق بررسیهای انجام شده با تلفیق دوازده معیار کالبدی،
اجتماعی و محیطی ،مشخص شد که  18درصد از اراضی بافتهای
فرسودهی شهر میناب آسیبپذیری متوسط 12 ،درصد زیاد و 24
ً
درصد نیز در معرض آسیبپذیری خیلی زیاد قرار داشته که عمدتا
حول هستهی قدیمی شهر قرار گرفتهاند.
 S − S∗ 
 R − R∗ 
+ (1 − v )  −i
Qi = v  −i

∗
∗ 
اما شدت فاجعه با در نظر گرفتن این واقعیت که  47.6درصد
S − S 
R − R 
از جمعیت ساکن شهر در اراضی بافت فرسودهی مسکونی هستند
=
S ∗ Min
=
S i : S − Max S i
i
i
و بیش از نیمی از آنان را زنان تشکیل دادهاند ،نمود بیشتری پیدا
−
=
R
∗
Min
=
R
:
R
Max
Ri
میکند .در چنین شرایطی در صورت وقوع حوادثی از قبیل زلزله،
i
i
i
 = vوزن استراتژی ا کثریت موافق معیار یا حدا کثر مطلوبیت
خسارات و تلفات جبرانناپذیری بر شهر وارد خواهد شد.
گروهی
توزیع آماری آسیبپذیری شهری در محالت بافت فرسوده بر
حسب توزیع مقادیر معیارها تفاوت دارد ،بهطوریکه آسیبپذیری
تجزیه و تحلیل آسیبپذیری شهری
در اطراف هستهی مرکزی شهر به مراتب بیشتر از سایر بخشها به
ً
بافت فــرســودهی شهری میناب عمدتا در دورهی شتابان
چشم میخورد .نتایج نشان میدهد ،تمامی اراضی واقع در محالت
شهرنشینی شکل گرفته است و دارای ساخت و سازهای بیضابطه
سجادیه ،لب رودخانه ،شیخ آباد و پاکوه در طبقهی آسیبپذیری
بوده و بافتی مترا کم دارد .در نتیجه این شیوهی گسترش شاهد
زیاد و بسیار زیاد قرار دارنــد .در این بین محلهی سجادیه دارای
دو نوع بافت گوناگون در قسمت بافت فرسوده هستیم که شامل
بــاالتــریــن نسبت جنسی و پایینترین سطح میانگین مساحت
ً
گسترش فشرده و مترا کم و گسترش به شکل پراکنده و فضای باز
قطعات در بین سایر محالت بافت فرسوده است و تقریبا تمامی
ً
رها شده است .شکل دوم گسترش در بخش شمالی رودخانهی
بناهای واقع در این محله بیش از  30سال قدمت داشته و عمدتا
میناب که بیشتر جنبهی روستایی دارد مشاهده شده ،به طوری که
دارای کیفیت تخریب هستند .محلهی پاکوه نیز جــزء محالتی
هر چه بیشتر به سمت اراضی شمالی شهر پیشروی نموده اراضی
است که بیشترین شیب را در سطح داراســت ،در نتیجه مشکالت
باز بیشتری مشاهده میشود.
آن به علت وضعیت نامناسب ساختوساز نسبت به دیگر مناطق
بافت فرسوده بیشتر بوده ،همچنین از ریزدانگی قطعات و قدمت
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ارزیابی میزان آسیبپذیری بافت فرسودهی شهر میناب در برابر
زمینلرزه

بنا مـیتــوان به عنوان شاخصهای اصلی تأثیرگذار در افزایش
آسیبپذیری محلهی پاکوه نسبت به سایر محالت نام بــرد .در
محلهی شیخآباد نیز حدود  %73از بناها دارای کیفیت تخریبی و
 %71نیز بیش از  30سال قدمت دارند و تنها محلهی دور از هستهی
اصلی شهر به شمار میرود که از آسیبپذیری باالیی برخوردار است.
محلهی باغملک با  %54آسیبپذیری متوسط و  %46آسیبپذیری
زیاد تا خیلی زیاد در رتبهی بعدی قرار دارد.
مــحــل ـهی جــویبــاریــکــو نــیــز ب ــا  %54و مــحــل ـهی الریه ـ ــا با
 %43آســی ـبپــذیــری مــتــوســط تــا خیلی زی ــاد را نــشــان م ـیدهــد.
همچنین محلهی گروصالحی با  %47آسیبپذیری کم و %26
آسیبپذیری متوسط؛ محلهی جنگجو با  %50آسیبپذیری کم
و  %26آسیبپذیری متوسط و همچنین محلهی سجاد با %59
آسیبپذیری کم و  %14آسیبپذیری متوسط در رتبهی بعدی قرار
دارنــد .به طور کلی کمبود فضا و اراضــی باز و افزایش اراضــی پر و
ساخته شده را میتوان از ویژگی کلی محالت فوق قلمداد کرد که در
افزایش آسیبپذیری در سطح محالت مؤثر هستند.
با توجه به اینکه محلهی شهید عباسپور جــزء نوسازترین
محالت بافت فــرســودهی شهر میناب اســت و استفاده از مصالح
ً
نسبتا بادوام از ویژگیهای شهرک نفت به شمار رفته ،این محالت
حداقل میزان آسیبپذیری را نشان میدهند ،به طوری که %97
از اراض ــی شهرک نفت و  %92از اراض ــی شهرک شهید عباسپور
آسیبپذیری کم و بسیار کم را نشان میدهند.
به طور کلی میتوان علت اصلی آسیبپذیری را در عواملی
نظیر بافت ارگانیک و ریزدانگی قطعات ،ساخت و ساز غیرمجاز،
عدم رعایت آییننامه  ،2800کمبود فضای باز ،شیب زیاد سطح
زمین به خصوص در هستهی مرکزی شهر ،تمرکز بخش عمدهی
جمعیت در بافت فرسوده و فقر اقتصادی ساکنین خالصه نمود.

نتیجهگیری
عوامل متفاوتی در میزان آسیبپذیری شهری دخالت داشته و
مقاومت شهر نیز در برابر مخاطرات محیطی با توجه به نوع بافت
تفاوت پیدا میکند .بافتهای فرسوده به عنوان جزئی از سیستم
شهری به علت شرایط خاص حاکم بر آن در معرض آسیبپذیری

بیشتری قــرار داشـتــه و پراکندگی مـیــزان آسیبپذیری در درون
این بافتها نیز با توجه به اجــزای درونــی سیستم از قبیل تراکم
جمعیتی ،شرایط اجتماعی اقتصادی ،کیفیت ابنیه ،قدمت بنا و
غیره متفاوت بوده است .در ارتباط با مدیریت بحران شناسایی
بپــذیــری در قــالــب تهیهی الیـهی
و نمایش تــوزیــع فضایی آسـیـ 
رقومی میزان آسیبپذیری ،مؤثرترین گــام جهت اقــدامــات الزم
برای مقابله با حوادث احتمالی خواهد بود .با توجه به معیارهای
گوناگون و گــاه ناهمسو در ارزیــابــی میزان آسیبپذیری شهری،
اســتــفــاده از روشه ــای تلفیقی جــدیــد تصمیمگیری و همچنین
تحلیل فضایی سیستم اطــاعــات جغرافیایی ( )GISمیتواند
راهگشای اینگونه مطالعات قــرار گرفته و نتایج مطلوبتری در
پی داشته باشد .بهکارگیری دانش سیستم اطالعات جغرافیایی
( )GISو تحلیلهای مکانی به دلیل ایجاد دید فضایی جامع،
ابــزاری مناسب در زمینهی مدیریت بحران و اقدامات مرتبط با
آن فراهم نموده است .در تحقیق حاضر نیز برای سنجش میزان
آسیبپذیری بافت فرسودهی شهر میناب در برابر زلزله از  12معیار
تحت عنوان فاصله از گسل ،تراکم جمعیت ،جنس مصالح ،کیفیت
بنا ،قدمت بنا ،دانــه بندی قطعات ،تعداد طبقات ،بعد خانوار،
کــاربــری اراض ــی ،گــروههــای سنی آسیبپذیر ،گــروههــای جنسی
آسیبپذیر و شیب زمین با بهکارگیری دو ابزار فوق صورت پذیرفته
است .با توجه به نقشهی نهایی مطابق با تصویر  18 ،11درصد
از اراضی بافتهای فرسودهی شهر میناب آسیبپذیری متوسط؛
 12درصد زیاد و  24درصد نیز در معرض آسیبپذیری خیلی زیاد و
بسیار زیاد قرار داشته 25 ،درصد آسیبپذیری کم و  21درصد نیز
آسیبپذیری بسیار کم را نشان میدهد .نتایج تحلیل حاکی از این
است که توزیع فضایی آسیبپذیری بافت فرسودهی شهر میناب
ً
عمدتا در اطراف هستهی قدیمی شهر پراکنده بوده و به تدریج به
سمت جنوب از شدت آن کاسته شده است .در این بین محلهی
پذیر
شیخآباد در قسمت میانی بخش جنوبی شهر از مناطق آسیب ِ
دور از هستهی مرکزی شهر به شمار میرود .ویژگیهایی نظیر تراکم
باالی جمعیت ،بناهای با قدمت زیاد ،کیفیت پایین سازه ،قطعات
با دانهبندی کوچک و همچنین فاصلهی کمتر بافت نسبت به
موقعیت گسل از جمله دالیل افزایش آسیبپذیری باالی محالت

مرکزی بافت فرسوده به شمار میآیند؛ همچنین وجود نخلستانها
و اراضی باز در قسمت شمالی رودخانهی میناب و کیفیت بهتر بناها
و همچنین دانهبندی درشتتر در این پهنه از جمله عوامل مؤثر در
کاهش آسیبپذیری بافت مذکور به شمار میآید.

پینوشت

1.Multi – Criteria Decision Analysis
2.Geographical Information System
 .3نسبت عرض راه و ارتفاع جداره (درجهی محصوریت) :با باال رفتن درجهی
محصوریت احتمال بسته شدن معابر افزایش مییابد که در نهایت با آوار شدن
ساختمانها بر خیابانها ،عملیات امداد و نجات و پناهگیری دچار مشکل
میشود.
 .4بیشینه شتاب زمین ( )PGAاز معیارهای مهم در طراحی و علت اصلی آسیبها
است که بر اساس ضریبی از  ،gشتاب جاذبهی زمین سنجیده میشود [.]30
 .5این روش به صورت آماری و با استفاده از توزیع نرمال صورت میپذیرد و
وجود یک شکست نسبی بزرگ بین دادهها و نقاط عطف دادهها مرز بین
کالسها را مشخص میکند.
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