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چکیده
 شهرها با ابعاد تازهای از تهدیدات و با حجم باالیی از صدمات و آسیبهای ناشی از آن به علت تمرکز جمعیت،همزمان با رشد و گسترش شهر و شهرنشینی
 بر این اساس ارزیابی آسیبپذیری شهرها در مقابل مخاطرات محیطی و تدوین راهکارهای مناسب برای کاهش خسارات امری.و ثروت در خود مواجه میشوند
 همواره یکی از نقاط در معرض تهدید توسط دشمن محسوب، شهر اردبیل به واسطه موقعیت راهبردی و مرزی خود در شمال غرب کشور ایران.اجتنابناپذیر است
 اجتماعی و اقتصادی آسیبپذیری به مراتب بیشتری نسبت به سایر نقاط، در این میان بافتهای فرسوده به سبب مشکالت و نارساییهای کالبدی.میشود
 این پژوهش بر اساس. ارزیابی میزان آسیبپذیری بافت فرسوده شهر اردبیل از منظر پدافند غیرعامل است، بدین ترتیب هدف اصلی پژوهش حاضر.شهری دارند
روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و بر حسب هدف کاربردی است و همچنین روش جمعآوری دادهها و اطالعات با استفاده از مطالعات کتابخانهای و میدانی
 شاخص بهمنظور ارزیابی میزان10  در این پژوهش ابتدا با توجه به شرایط ویژه بافت فرسوده شهر اردبیل و همچنین بررسی مطالعات تحقیقات پیشین.است
 در مرحله بعد با استفاده از نظرات کارشناسان هر کدام از.آسیبپذیری تعریف شد؛ سپس متناظر با هر یک از شاخصها زیر شاخصهایی در نظر گرفته شده است
 وزندهی و اولویتبندی میشوند و در انتها با استفادهExpert Choice ) و در محیط نرمافزارAHP( معیارها و شاخصها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
 درصد از47.83  نتایج کلی تحقیق حاکی از آن است که.) نقشههای آسیبپذیری بافت فرسوده شهر اردبیل تهیه میشودGIS( از سیستم اطالعات جغرافیایی
. درصد هم از آسیبپذیری کمی برخوردارند18.46  درصد آسیبپذیری متوسط و33.71 ،قطعات واقع در محدوده بافت فرسوده دارای آسیبپذیری زیاد
 روش تحلیل سلسله مراتبی، شهر اردبیل، بافت فرسوده، پدافند غیرعامل، آسیبپذیری:کلید واژه
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Vulnerability Assessments of Decayed Urban
Fabric with Passive Defense Principles Using
AHP Method
Case Study: City of Ardabil

Ali Ghanbary Nasab1, Hamed Ghale As2*, Hamed Nouri3, Jahan Agha Ghanizade4, Firoz Ranjbar5
Abstract
s the city grows and expands and urbanization, cities are facing new dimensions of threats and a high volume of damage due to the concentration of population and wealth. Therefore, the vulnerability assessment of cities to environmental hazards and developing appropriate strategies to reduce losses is inevitable. The city of Ardebil, due to its strategic
and border position in the northwest of Iran, has always been considered as one of the areas threatened by the enemy. But it
is more vulnerable to other urban points due to problems and failures of physical, social and economic problems. Thus, the
main purpose of the present study is to assess the vulnerability of the decayed urban fabric of the city of Ardabil from the
point of passive defense. This study is applied and the general approach is descriptive-analytical and data and information
is mainly collected through field methods (interview and observation). In the present study, based on the specific conditions of the decayed urban fabric of Ardebil city, as well as previous research studies, 10 indexes have been defined to assess
the vulnerability, and sub-indexes have been considered for each index. In the next step, using the expert’s opinions, each
criterion and indicators are weighted and prioritized using AHP method in Expert Choice software and finally using GIS
maps the vulnerability maps of the decayed urban fabric of the city of Ardabil is provided. The results shows that %47.83 of
the fragments located in the decayed urban fabric area had a high vulnerability, %33.71 moderate vulnerability and %18.46
had low vulnerability.
Keywords: Vulnerability, Passive Defense, Decayed Urban Fabric, City of Ardabil, AHP
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ارزیابی آسیبپذیری بافتهای فرسوده شهری از منظر پدافند
غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

عصر حاضر ،عصر آسیبپذیری شهری است؛ زیرا همزمان با
پیچیده شدن حیات شهری ،شهرها در ابعاد مختلف با مخاطرات
طبیعی و بــحــران فــنــاورانــه از یـکســو و بــحــرانهــای اجتماعی–
امنیتی از ســوی دیــگــر مــواجــه میشوند[ .]1توسعه ســاحهــای
دوربــرد و افزایش قدرت تخریب آنها از دوران جنگ دوم جهانی،
آسیبپذیری شهرها در برابر تهاجم نظامی را از محدودیتهای
ن بهطور کامل آزاد و بیدفاعی شهرها را تکمیل کرد و
زمان و مکا 
این موضوع باعث شد تا کشورها به روشهای کاهش آسیبپذیری
در مقابل حمالت نظامی اهمیت مضاعفی دهند که خود در حوزه
پدافند غیرعامل و روشهای مرتبط با آن جای میگیرد[ .]2انهدام
سازهها و ساختمانها ،شبکه راهها و دسترسیها ،تأسیسات اساسی
و زیربنایی کــه اخــتــال در هــر یــک از آنها موجب بــروز مشکالت
عدیدهای در داخل شهرها میشود ،موجب شده که توجه دشمن
به این نوع مرا کز بیش از پیش معطوف شود .بهعنوان مثال در
جنگ  33روزه لبنان ،اولین اهداف رژیم صهیونیستی را تأسیسات
و تجهیزات شهری و مــرا کــز حساس و مهم تشکیل مــیداد تــا از
این طریق فشار را بر مردم بیشتر کرده و قوای نظامی را مجبور به
تسلیم کند[ .]3در این میان بافتهای فرسوده شهری از یکسو
به سبب مصالح نامناسب بناها و مساکن ،واحــدهــای مسکونی
فرسوده ،عمر باالی بناها ،دسترسیهای نامناسب و معابر پر پیچ
و خم ،کمبود فضاهای باز ،کمبود خدمات شهری ،فشردگی بافت
و عواملی از این قبیل ،آسیبپذیری این نوع بافتها در مواقع بروز
بحرانهای انسان ساخت از قبیل جنگ ،بحرانها و مخاطرات
طبیعی همچون سیل ،زلــزلــه ،رانــش زمین و  ...افــزایــش یابد و
از سوی دیگر به سبب وجود مرا کز مهم جمعیتی همانند مساجد
جامع ،مرا کز اقتصادی حیاتی شهر همچون بازار تاریخی و مرکزی
شهر ،وجود مرا کز و عناصر تاریخی ،هویتی و فرهنگی و همچنین
قرارگیری برخی از مراکز اداری و سیاسی مهم شهری در دل این
ً
نوع بافتها که عمدتا شامل نواحی مرکزی شهر و هسته اولیه آن
میشود ،بافتهای فرسوده شهری را به یک نقطه هدف مناسب
برای دشمن بدل میکند که در صورت تهاجم ،میزان تلفات جانی
و مالی در آن به شدت افزایش خواهد یافت .با توجه به نقش و
جایگاه شهر اردبیل در مرزهای شمال غربی که بهعنوان یکی از
مناطق مرزی و سرحدی (همسایگی با کشور آذربایجان) محسوب
میشود و همچنین یکی از کالنشهرهای کشور ایران است که طبق
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1395کشور  529هزار و
 374نفر جمعیت داشته و عمده منابع و دارایهایی استان اردبیل
در این شهر تمرکز یافته است؛ شهر اردبیل در صورت وقوع تهدیدات
نظامی توسط سایر کشورها و همسایگان همواره مورد تهدید و فشار
قرار خواهد گرفت .بافت فرسوده مصوب کمیسیون ماده  5در شهر
اردبیل  963هکتار مساحت دارد و معادل  16درصد از مساحت کل
شهر را به خود اختصاص میدهد .مشکالتی که پیشتر بهصورت
کلی در مورد بافتهای فرسوده و حول محور مشکالت و تهدیدات
ً
کالبدی گفته شد ،در مورد بافتهای فرسوده شهر اردبیل هم کامال

صادق هستند و به سبب آنکه عمده بافت فرسوده و آسیبپذیر
شهر اردبیل در نواحی مرکزی و دارای میراث تاریخی آن واقع شده،
اهمیت توجه به مالحظات دفاعی در ساماندهی و تعدیل شرایط
این نوع بافتها را دوچندان کرده است .در زمینه موضوع پژوهش
حاضر در داخل کشور مطالعات گستردهای انجام شده که عمده
آنها آسیبپذیری کالبدی شهرها و بافتهای شهری را در مواقع
بروز بحرانهای طبیعی همچون زلزله ارزیابی کردهاند .از جمله
این پژوهشها بهصورت خالصه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
در سال  1387عزیزی و اکبری مدل آسیبپذیری خاصی را
برای زلزله پیشنهاد میکنند که شامل دو دسته معیار زمینساخت
و انسانساخت اســت و هر یک شامل چند زیرمعیار میشود .در
این مدل با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 1نقشههای
بپــذیــری نــاشــی از هــر یــک از معیارها تعیین شــده و سپس
آســیـ 
با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی 2معیارها نسبت به یکدیگر
وزندهــی و سنجیده شده و مدل نهایی آسیبپذیری بافت ارائه
شده است .عزیزی و برنافر ( )1391در تحقیقی با عنوان «ارزیابی
آسیبپذیری شهری ناشی از حمالت هوایی با نمونه موردی ناحیه
 1از منطقه  11شهر تهران» ،آسیبپذیری بلوکهای ساختمانی
این محدوده را با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی
و در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی پیادهسازی کردهاند.
یافتههای این ارزیابی نشان میدهد که در مجموع  92.4درصد
بلوکهای ساختمانی واقع در محدوده دارای آسیبپذیری متوسط
به باال هستند .فرض اساسی در این تحقیق بر شباهت بسیار باالی
مــدلســازی آسیبپذیری ناشی از زلزله و حمالت هوایی استوار
بــوده اســت .سیاوش حاجیاکبری ( )1390تحقیقی را با عنوان
«مــدلســازی آسیبپذیری محیطهای شهری از نظر کالبدی؛
مطالعه موردی :شهر اصفهان» انجام داده است .در این تحقیق
هم روش  AHPبرای وزندهی شاخصها مورد استفاده قرار گرفته؛
اما آسیبپذیری در محیط  GISپیادهسازی نشده است .مجتبی
زارع و همکاران ( )1395تحقیقی با عنوان ارزیابی آسیبپذیری
بافت فرسوده شهر مرودشت در برابر زلزله با استفاده از تکنیک
 AHPو ارائــه پهنهبندی نهایی آسیبپذیری بافتهای فرسوده
شهر مرودشت در محیط  GISانجام دادهانــد و در این مسیر از 9
شاخص کالبدی بهمنظور ارزیابی و تحلیل آسیبپذیری بافتهای
فرسوده استفاده کردهاند.
در این پژوهش سعی شده تا با رجوع به مطالعات پیشین و
مبانی نظری ،معیارها و شاخصهای مرتبط با سنجش میزان
آسیبپذیری بافتهای شهری در مواقع بروز مخاطرات انسانی
و طبیعی بهدست آمــده و سپس با مقایسه دو به دویــی معیارها
و زیرمعیارها و وزندهــی آنها در محیط تحلیل سلسسله مراتبی
( )AHPو تفلیق آن با اطالعات مکانی مرتبط با هر یک از بافتهای
مگــذاری
یهـ 
فرسوده شهر اردبیل در محیط  GISدر نهایت با رو 
الی ـههــا ،پهنهبندی نــهــایــی آس ـی ـبپــذیــری بــاف ـتهــای فــرســوده
ارائ ــه شــود .بدین ترتیب هــدف اصلی در ایــن پــژوهــش سنجش
میزان آسیبپذیری بافتهای فرسوده شهر اردبیل در مواقع بروز
تهدیدات نظامی و طبیعی بوده که در نهایت به ارائه راهبردها و

پیشنهادهایی در زمینه تعدیل و کاهش میزان آسیبپذیری در آن
منجر میشود.

روش تحقیق و ابزارها

( overlayهمپوشانی وزندار) از سیستم اطــاعــات جغرافیایی
( )GISاستفاده شــده و با استفاده از ایــنروش وزن هر کــدام از
شاخصها در آن شاخص تأثیر داده شده اســت؛ سپس الیههای
مربوط به هر کدام از شاخصها در  GISبا هم ترکیب و در نهایت
نقشه نهایی و پهنهبندی آسیبپذیری بافت فرسوده شهر اردبیل
استخراج شده و نقاط آسیبپذیر آن مشخص میشود.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر روش انجام
توصیفی-تحلیلی است .فضای پژوهش ،محدوده بافت فرسوده
مصوب شهر اردبیل و جامعه آماری پژوهش ،تعدادی از مسئوالن و
بستر فضایی-مکانی محدوده مــورد مطالعه (نمونه
کارشناسان دستگاههای اجرایی و اساتید دانشگاهی در زمینه پدافند
موردی)
غیرعامل و شهرسازی هستند .در ایــن پژوهش جهت دستیابی
شهر اردبیل بهعنوان مرکز استان اردبیل در بخش جنوبی حوزه
به اطالعات مورد نیاز از منابع کتابخانهای و بررسیهای میدانی
مرحله بعد پس از محاسبه وزن شاخصها و ضریب سازگاری1
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روشهای
شده است؛ سپس
شده داده
تبدیل تأثیر
شمسیدربهآنشهرشاخص
شاخصها
وزن هر کدام
روش
استفاده از این
استفاده شده
جغرافیایی (
اردبیل در سال  1372شمسی ،شهر اردبیل بهعنوان مرکز استان
و شاخصهای بـهدســت آمــده در قالب تحلیل سلسله مراتبی و
الیههای مربوط به هر کدام از شاخصها در  GISبا هم ترکیب و در نهایت نقشه نهایی و پهنهبندی آسیبپذیری بافت فرسوده
شناخته شده است[ .]7طبق سرشماری سال  1395جمعیت شهر
مقایسه دو به دویی آنها توسط کارشناسان وزندهی و امتیازبندی
شهر اردبیل استخراج شده و نقاط آسیبپذیر آن مشخص میشود.
اردبیل  529هزار و  374نفر است[ .]8تصویر شماره  1نشاندهنده
شدند .برای وزندهی شاخصها با روش تحلیل سلسله مراتبی از
Expert-Choice
نرم
موردی) موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه است.
(نمونهنرمافزار
محیط این
محدودهشده و
مکانی استفاده
مورد درمطالعه
افزار فضایی
بستر
اولویت شاخصها نسبت به همدیگر تعیین خواهد شد .در مرحله
اردبیل
شهر
مصوب
فرسوده
بافت
محدوده
حوزه آبریز قرهسو و در میانه دشت اردبیل و در مدار  37درجه و 15
جنوبی
بخش
ها واردبیل
استان
عنوانوزنمرکز
اردبیل به
ضریبدرســازگـ
شاخص
محاسبه
شهرپس از
بعد
تأیید
ـاری 3و
های
ص
شاخ
مبنای
بر
شهرها
فرسوده
های
ت
باف
محدوده
ساعتی،
جدول
در
)0.1
از
کمتر
(
استاندارد
مقدار
با
مقایسه
در
آندقیقه عرض شمالی و نصفالنهار  47درجه و  18دقیقه طول شرقی در ارتفاع  1347متری از سطح دریا واقع شده است .فاصله
شورایعالی
مصوبه
تعریف شده در
 531به
تهرانصها
ترکیب شاخ
مرحله
الزم بـ
1384است و با
خرداد شده
شهر16تبدیل
شمسی به
کالبدی1314
فرسودگیدر سال
منظور است .اردبیل
کیلومتر
تحلیلو وتا شهر
کیلومتر
ـرای213
تبریز
مقدماتشهر
آن تا
شهرسازی و معماری ایران و اطالعات ارائهشده از سوی سازمان
تعیین مناطق آسیبپذیر فراهم میشود .بدین منظور بــرای هر
تأسیس استان اردبیل در سال  1382شمسی ،شهر اردبیل بهعنوان مرکز استان شناخته شده است[ .]8طبق سرشماری سال
مسکن و شهرسازی و مشاوران تهیهکننده طر حهای جامع تفصیلی
کدام از شاخصهای 10گانه تحقیق ،نقشه آسیبپذیری بهصورت
 1335جمعیت شهر اردبیل  523هزار و  384نفر است[ .]7تصویر شماره  1نشاندهنده موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
مشخص و پس از کنترل میدانی توسط شرکت مادرتخصصی عمران
الیههای مجزا تهیه شد .برای ترکیب الیهها با همدیگر مطابق با
است.
وزن هر کــدام از شاخصهای بهدست آمــده از روش weighted
و بهسازی تعیین میشوند .بدیهی است هر گونه مداخله در جهت
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شهراردبیل
جغرافیاییشهر
موقعیت جغرافیایی
اردبیل
تصویر:1موقعیت
تصویر:1

اقتصادی نازلی برخوردارند .پیامد فرسودگی بافت که در نهایت به
تجمیع و نوسازی میبایست در چارچوب طر حهای ویژه بهسازی
از بین رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان منجر میشود ،در اشکال
و نوسازی باشد تا به تصویب شرکت عمران شهری و کمیسیون
گوناگون ازجمله کاهش و یا فقدان شرایط زیستپذیری ،ایمنی
ماده  ۵برسد .طبق مصوبه یادشده شاخصهای تعیین فرسودگی
و نیز نابسامانیهای کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و تأسیساتی
کالبدی بافت شهری به قرار زیر هستند:
قابل دریافت و شناسایی است .به بیان دیگر این بافتها علیرغم
شاخص یک :بلوکهایی با بیش از  ۵۰درصــد قطعات کمتر
دارا بودن توانمندیهایی فراتر از آنچه در حال حاضر پذیرای آن
از  ۲۰۰متر مربع؛ شاخص دو :بلوکهایی که بیش از  ۵۰درصد
هستند ،به سبب آنکه از چرخه حیات مؤثر شهری خارج شدهاند ،از
بناهای آن فرسوده (فاقد سیستم سازهای) و به عبارتی ناپایدار و
ارزش کمتری برخوردار هستند[.]10
غیراستاندارد باشند؛ شاخص سه :بلوکهایی که بیش از  ۵۰درصد
پدافند غیرعامل و دفاع شهری
معابر آنها کمتر از  ۶متر باشد[.]9
محدوده مصوب بافت فرسوده شهر اردبیل در تصویر شماره
هر اقــدام غیرمسلحانهای که موجب کاهش آسیبپذیری
هکتار
فرسوده 963
نقشه بافت
طبقاز این
مشخص شده
است اهسـرـنــاد و
تجهیزات،
ساختمان
ـســاونــی،
مادرتخصصیـروی انـ
نــیـ
گونه
تأسیسات،بدیهی
ها ،میشوند.
تعیین
بهسازی
عمران
شرکت
میدانی توسط
کنترل
است.پس
مشخص و
2تفصیلی
قانونی شهر را
مساحت
تجمیع16و درصــد از
جهتمعادل
داشته و
شرکت«پدافند
تصویبـاز شــود
بهنــســانسـ
تهدیدات ا
کشورودر مقابل
ویژههــای
هایـریــان
چارچوببهطرح شـ
عمران
نوسازی باشد تا
بهسازی
بایست در
نوسازی می
مساحت در
مداخله
خود اختصاص داده است .همانگونه که مشاهده میشود ،عمده
غیرعامل» خوانده میشود .دفاع شهری در دوران جنگ جهانی
شهری و کمیسیون ماده  5برسد .طبق مصوبه یادشده شاخصهای تعیین فرسودگی کالبدی بافت شهری به قرار زیر هستند:
بافتهای فرسوده در مناطق مرکزی شهر قرار گرفتهاند؛ مناطقی
دوم و در تــاشهــایــی کــه بــرای مقابله بــا حمله هــوایــی ،تــدارک
شکل داده
بلوک را
اولیه شهر
که
درصدبه وجود
گرفت،
مربع؛و هشدار
پناهگاه
بناهای
ـورتازمی51
غیرنظامیانکهصـبیش
ـرایبلوکهایی
شاخصبـدو:
گسسته  211متر
توسعهکمتر از
رشد وقطعات
بیشانـازـد و51طیدرصد
هایی با
هستهیک:
شاخص
غیراستانداردــد[]19
آم ـ
فرسایش و
عبارتیرو به
به تدریج
داده) وو به
سیستمدست
خود را از
ـای
شهر ارزشه
درصدعبارت
ـرابــر بــا
ـری بـ
هاییدف ـکهـاع شـهـ
بلوکـارت
سهی:ــن عــبـ
منابع ال تـ
باشند؛ .در
معابر
51
بیش از
شاخص
ناپایدار و
سازهای
فاقد
فرسودهـ (
آن
 Civil Defenseاست که مفهومی دوبعدی دارد – در گروه اول
فرسودگی کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی نهادند.
آنها کمتر از  1متر باشد[.]3
دفــاع شهری محافظت از غیرنظامیان در شرایط جنگی معرفی
نظریه و مبانی نظری
 313در پی
است که
دفاع ملی
اینبخشی
مشتمل بر
شدازهاینرو
شود و
محدوده مصوب بافت فرسوده شهر اردبیل در تصویر شماره  2می
هکتار
فرسوده
نقشه ازبافت
است .طبق
مشخص
شهری
فرسوده
بافت
هرگونه ،حمله
آمادگیکهکافی در
است.کسب
دادهمنظور
الزم به
معادل  11درصد از مساحت قانونی شهر را به خودتمهیدات
عمده
برابرمیشود
مشاهده
همانگونه
اختصاص
داشته و
مساحت
بافت فرسوده شهری به عرصههایی از محدوده قانونی شهرها
احتمالی یا باج خواهی از یک کشور است .طبق این تعریف ،دفاع
بافتهای فرسوده در مناطق مرکزی شهر قرار گرفتهاند؛ مناطقی که هسته اولیه شهر را شکل دادهاند و طی رشد و توسعه گسسته
اطــاق میشود که به دلیل فرسودگی کالبدی ،عدم برخورداری
شهری باید ایمنی اکثریت جمعیت غیرنظامی کشور و ادامه حیات
شهر ارزش های خود را از دست داده و به تدریج رو به فرسایش و فرسودگی کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی نهادند.
مناسب از دسترسی ســواره ،تأسیسات ،خدمات و زیرساختهای
آنان در زمان جنگ را تضمین کند .در این گروه از تعاریف ،نحوه
ً
شــهــری آســیـبپــذیــر ب ــوده و عــمــدتــا از ارزش مــکــانــی ،محیطی و
مقابله و مواجهه با آثار ناشی از حمالت نظامی مورد تأ کید قرار دارد
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آن آن
بندی
دسته
بافتفرسوده
مصوببافت
محدودهمصوب
تصویر:2محدوده
تصویر:2
بندی
اردبیلو ودسته
شهراردبیل
فرسوده شهر

نظریه و مبانی نظری

و از ای ـنرو ،عبارت دفــاع شهری از نظر مفهومی معادل با عبارت
پدافند غیرعامل محسوب میشود .در گــروه دوم دفــاع شهری بر
حفاظت از شهروندان در برابر آثار بالیا تأ کید میکند[.]11
4
آسیبپذیری
مفهوم آسیبپذیری از مطالعه بر روی بالیای طبیعی و فقر
سرچشمه گرفته و ریشه در تعامل بین یــک سیستم بــا محیط
پیرامون آن دارد .این مفهوم در سالهای اخیر به موضوعی مهم در
مباحث تحقیقاتی بسیاری از نهادها و طر حهای علمی بینالمللی
تبدیل شده است[ .]20در واقع آسیبپذیری یک ابزار تحلیلی در
مطالعات ایمنی شهری است .تحلیل و ارزیابی آسیبپذیری یک
پایه و اســاس نو بــرای برنامهریزی شهری فراهم م ـ ـیآورد[.]21
آســی ـبپــذیــری بــه مــجــمــوعــه شــرایــط نــاشــی از عــوامــل فیزیکی،
اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیستی گویند که در معرض ضرر و
زیان بودن یک جامعه را افزایش می دهد[.]22
اما بهطور کلی آسیبپذیری به هر گونه ضعف در یک دارایی
که این امکان را به یک تهدید میدهد تا توانایی آسیب و ایجاد
خسارت به یک دارای ــی ،شریانهای حیاتی و یا زیرساختها را
ایجاد کند ،گویند و به عبارتی آسیبپذیری عبارت است از هر نقطه
ضعفی که میتواند به وسیله دشمن مورد بهرهبرداری قرار گیرد تا
داراییها را مورد هدف قرار دهد و به آنها خسارت وارد کرده یا آنها
را سرقت کند .آسیبپذیریها میتواند نتیجه ضعف در مدیریت
رایج ،ضعف در امنیت فیزیکی یا شیوههای امنیت عملیاتی باشند؛
اما تنها به این موارد محدود نمیشوند[.]23

بحث و نتایج
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معرفی معیارها و شاخصهای سنجش آسیبپذیری
ً
معیارها در برنامهریزی ضابطه عمل و قضاوت است که مسلما
بدون داشتن معیارهای اصولی و معین ارزیابی ممکن نخواهد بود.
بنابراین میتوان گفت شناسایی معیارها و شاخصهایی که در
ارزیابی آسیبپذیری ناشی از مخاطرات و تهدیدات تأثیر گذارند،
از مهمترین مــراحــل مطالعه اســت .در ایــن پــژوهــش بــا توجه به
مباحث نظری مشترک آن با آسیبپذیری ناشی از زلزله و بررسی
آرای صاحبنظران پدافند غیرعامل معیارهای منتخب پژوهش به
ترتیب زیر انتخاب شدند:
	-ترکیب بافت شهری،
	-شبکه ارتباطی شهری،
	-قابلیت دسترسی به مراکز امدادرسانی،
	-حریم مراکز خطرآفرین،
	-جمعیت و فضاهای امن.
بهمنظور تحلیل مــیــزان آســیـبپــذیــری بــافـتهــای شهری
در مواقع بــروز بحران ،در دســت داشتن شاخصهایی بــرای این
منظور ضــروری به نظر میرسد تا بتوان بهصورت کمی در مورد
میزان آسیبپذیری قضاوت کرد .بنابراین الزم است در چارچوب
معیارهای مطرح شــده ،شاخصهای مرتبط با آسیبپذیری را
استخراج کرد .این شاخصها عبارتند از:

بافت شهر :بافت هر شهر یا همان شکل ،انــدازه و چگونگی
ترکیب کوچکترین اجــزای تشکیلدهنده شهر در برابر تهاجم
نظامی و دیگر بالیای شهری مؤثر خواهد ب ــود[ .]12بافت شهر
را میتوان بر اســاس شاخصهای مختلفی بررسی کــرد که از آن
جمله میتوان موارد ذیل را برشمرد :منظم و غیرمنظم ،متراکم و
پراکنده ،ریزدانه و درشتدانه و فضاهای پر و خالی.
انــدازه قطعات :در رابطه با انــدازه قطعات میتوان گفت :در
قطعهبندی کوچکتر به علت خردشدگی فضای باز و کاسته شدن
فضای مفید ،میزان آسیبپذیری افزایش یافته و با افزایش اندازه
قطعات از میزان آن کاسته میشود[ .]13اگر ترکیب ساختمانها و
فضای باز قطعه به نحوی باشد که فضای باز آن توسط ساختمانها
از تمام جهات محاط شده باشد ،آسیبپذیری و انسداد فضای باز
تشدید میشود[ .]14بهطور کلی هرچه اندازه قطعه بزرگتر باشد،
در حمالت هــوایــی و نظامی بــه هدفی ســاده و مشخص تبدیل
میشود.
کیفیت ابنیه :ساختمان بهعنوان محصول نهایی یک فرایند
متأثر از مجموعه پیچیدهای از مقررات ،خدمات ،محصوالت و
تجهیزات اســت که در ایــن میان کیفیت ساخت و اجــرای آن به
عوامل متعددی از قبیل اهمیت سازه ،تعداد طبقات سازه ،نظام
ساختوساز ،کنترل و تضمین کیفیت ،وضعیت صنعت بیمه در این
بخش ،سطح سواد و میزان آ گاهی عمومی جامعه ،سطح درآمد،
میزان ثروت کشور و بهطور کلی به میزان توسعهیافتگی آن کشور
بستگی دارد[ .]15هرچه ساختمان مقاومتر باشد ،میتوان انتظار
داشت در زمان حمالت و بمبارانها آسیب کمتری را متحمل شود.
شبکه ارتباطی شهری :از ویژگیهای کلی شبکه حملونقل
گستردگی آن است که سبب آسیبپذیری آن میشود .قطع خطوط
مواصالتی در ابتدا منجر به فلج کــردن دشمن در ادامــه عملیات
نظامی میشود و سپس به شکلی گسترده در زندگی روزمــره مردم
غیرنظامی اثر میگذارد و حالتی از رکود به وجود مـیآورد .از سوی
دیگر ،امکان و سرعت حرکت وسایل پا کسازی و امدادرسانی با
اندازههای فیزیکی مسیرهای دسترسی مرتبط است و قابلیت تردد
در درون بافتهای شهری و بین مجموعههای ساختمانی به
همان اندازه رفتوآمد در شهر اهمیت دارد .بنابراین شبکه ارتباطی
بهعنوان یکی از بخشهای اصلی آسیبپذیر مطرح میشود.
هرچه معابر دارای عرض بیشتر بوده و در سلسله مراتب باالتر قرار
داشته باشند ،آسیبپذیری کمتری خواهند داشت[.]16
قابلیت دسترسی به مراکز امــدادرســانــی :دسترسی مناسب به
کاربریهای امدادی میتواند از آسیبهای ناشی از حمالت هوایی
بکاهد .ایستگاههای آتشنشانی با پوشش مناسب میتوانند از
شدت حوادث و خسارات مالی و جانی به شدت بکاهند .دسترسی
مناسب به مراکز درمانی امکان رسیدگی به وضعیت مصدومها و
مجروحان ناشی از بمبارانها را سهلتر میکند.
حریم مراکز خطرآفرین :آسیب دیــدن برخی تأسیسات شهری
میتواند سبب افزایش خسارات شــود؛ بنابراین حفظ حریمهای
مربوط به آنها ضرورت دارد .بهصورت عمده در سطح شهرها این
مــوارد شامل سه شاخص اصلی حریم جایگاههای سوخترسانی

(پمپ بنزین ،جایگاه  CNGو مخازن ذخیره ســوخــت) ،حریم
ایستگاههای  T.B.Sگازرسانی و حریم خطوط انتقال نیرو هستند.
در سطح شهرها مخازن ذخیره سوخت ،پمپ بنزینها و مرا کزی
که پتانسیل آزاد کــردن انــرژی زیــادی دارنــد را میتوان بهعنوان
کاربریهای آسیبرسان لحاظ کرد.
مکانهای اسکان موقت :دسترسی به مکانهای اسکان موقت
یکی دیگر از شاخصهایی است که میتواند در کاهش صدمات
انسانی در حین و پس از وقوع بحران مؤثر باشد .از جمله مکانهایی
که پتانسیل تبدیل به فضاهای اسکان موقت دارن ــد ،میتوان
به فضاهای باز شهری نظیر میادین ،محیط باز ساختمانهای
عمومی ،باغات ،پارکها و فضاهای سبز شهری و اراضی بایر بزرگ
مقیاس اشاره کرد.
تراکم جمعیتی :جمعیت و ترا کم جمعیتی از عوامل مؤثر در
تعداد تلفات هستند .چنین پنداشته میشود که با افزایش ترا کم
آمار تلفات در اثر سانحه افزایش مییابد .در خصوص آسیبپذیری
ناشی از حضور جمعیت در بافتهای شهری میتوان تراکم جمعیتی
را بهعنوان اصلیترین شاخص منظور داش ــت .تــرا کــم جمعیتی
ً
عموما بهعنوان یک عامل تقویتکننده آسیبپذیری بافتهای
شهری مطرح میشود .هر چه ترا کم جمعیتی در ناحیهای کمتر

باشد و از توزیع متعادلتری برخوردار باشد ،میزان آسیبپذیری
کمتر خواهد شد[.]17

ارزیــابــی آسیبپذیری بافت فرسوده شهر اردبیل بر
مبنای شاخصهای آسیبپذیری
طبق جدول شماره  10 ،1شاخص برای ارزیابی آسیبپذیری
مــحــدوده انتخاب شــدنــد .از طریق بــررســی آم ــاری قطعات واقــع
در م ـحــدودههــای بــافــت فــرســوده در ن ــرماف ــزار  ArcGISمیزان
آسیبپذیری قطعات بر حسب میزان کم ،متوسط و زیاد به دست
آمد که بررسیهای تفصیلیتر مربوط به هر کدام از آنها در ادامه و به
شرح جدول  2است.
ارزیابی بر اساس شاخص اندازه قطعات
بررسیها حاکی از آن است که بر اساس شاخص اندازه قطعات
 26.92درصد از محدوده بافت فرسوده را قطعاتی با آسیبپذیری
ً
زیاد تشکیل میدهند .موقعیت قرارگیری آن عمدتا شامل بخش
مرکزی و تاریخی شهر اردبیل که دارای عناصری همچون بــازار
تاریخی ،جمعه مسجد و  ...اســت و همچنین محالت فرسوده
ً
کلخوران و نیار با بافت روستایی که دارای قطعاتی عمدتا درشتدانه
ب ــوده اس ــت .همچنین  34.32درص ــد از قطعات آسیبپذیری

جدول :1معیارها و شاخصهای سنجش آسیبپذیری در بافتهای فرسوده شهر اردبیل
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ردیف

معیار

1

ترکیب بافت
شهری

2

شبکههای
دسترسی شهری

3

قابلیت دسترسی
به مرا کز
امدادرسانی

4

حریم مرا کز
خطرآفرین

5

جمعیت در
معرض خطر

شاخص

میزان آسیبپذیری
کم

متوسط

مأخذ

زیاد

پردازشهای پژوهش

اندازه قطعات
تعداد طبقات

کمتر از  2طبقه

بین  2-4طبقه

بیشتر از  4طبقه

[]2

کیفیت ابنیه

نوساز

قابل نگهداری

مرمتی–تخریبی

پردازشهای پژوهش

عرض معابر

باالتر از  12متر

 6-12متر

کمتر از  6متر

[]2

دسترسی به ایستگاههای
آتشنشانی

کمتر از  750متر

 750-1500متر

باالتر از  1500متر

[]2

دسترسی به بیمارستانها

کمتر از  500متر

 500-1000متر

باالتر از  1000متر

پردازشهای پژوهش

حریم پستهای T.B.S
گاز شهری

بیشتر از  100متر

 50-100متر

کمتر از  50متر

[]18

حریم جایگاههای
سوخترسانی

بیشتر از  300متر

 150-300متر

کمتر از  150متر

پردازشهای پژوهش

ترا کم جمعیتی
فاصله اسکان موقت

[]2
کمتر از  250متر

 250-500متر

[]18

بیشتر از  500متر

جدول :2دانهبندی قطعات در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل
اندازه قطعات

تعداد

مساحت m2

درصد

آسیبپذیری

کمتر از  200مترمربع
 200-400مترمربع
بیشتر از  400مترمربع
مجموع

25416
10116
2080
37612

2071061
2979886
2640089
7691036

38.74
34.32
26.92
100

کم
متوسط
زیاد
-

متوسط و  38.74درصد از قطعات داخل محدوده بافت فرسوده
شهر نیز دارای آسیبپذیری کم هستند (تصویر شماره.)3
ارزیابی بر اساس شاخص تعداد طبقات
بر اساس شاخص تعداد طبقات  80.39درصد از قطعات واقع
در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل بین یک تا  2طبقه بوده
و بنابراین از آسیبپذیری کمی برخوردارند و همچنین 13.88
درصد از قطعات بین  2تا  4طبقه و دارای آسیبپذیری متوسط
و در نهایت  5.73درصد از قطعات بیشتر از  4طبقه بوده و دارای
آسیبپذیری زیادی از این لحاظ هستند .مطابق با تصویر شماره
ً
 4نواحی با آسیبپذیری زیــاد عمدتا در نواحی مرکزی شهر و در
محالتی همچون مالهادی و کوی معمار توزیع یافتهاند .بنابراین
بهصورت کلی میتوان نتیجه گرفت که بر اســاس ایــن شاخص
محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل آسیبپذیر نیست.
ارزیابی بر اساس شاخص کیفیت ابنیه
بررسیهای صورتگرفته بهمنظور تحلیل آسیبپذیری بافت
فــرســوده شهر اردبــیــل بر مبنای ایــن شاخص نشان میدهند که
 17.54درصــد از قطعات دارای آسیبپذیری کم 58.04 ،درصد
دارای آسیبپذیری متوسط و در نهایت  24.42درصد از قطعات نیز
از آسیبپذیری زیاد برخوردارند .مطابق با تصویر شماره  5نواحی با
آسیبپذیری زیاد بیشتر در مناطق مرکزی شهر و محالتی همچون
عباسیه و زینبیه و همچنین جنوب شرقی شهر یعنی محله نیار
توزیع یافتهاند.

ارزیابی بر اساس شاخص عرض معابر
بــررســی آسیبپذیری بــافـتهــای فــرســوده شهری بــر مبنای
شاخص عرض معابر نشان میدهد که  76.15درصد از محدوده
بافت فرسوده از آسیبپذیری باالیی برخوردارند .همچنین 13.04
درصد آسیبپذیری کم و در نهایت  10.81درصد از آسیبپذیری
متوسطی برخوردار هستند که در جــدول شماره  5مشخص شده
اســت .این امر نمایانگر آسیبپذیری بسیار بــاالی محدودههای
بافت فرسوده اردبیل از جهت عرض معابر کم در آنهاست که در
مواقع بروز بحران این معابر مسدود شده و امکان خدماترسانی
و امدادرسانی را به حداقل ممکن میرسانند که این خود موجب
افزایش تلفات میشود .مطابق با تصویر شماره  6بهصورت کلی
میتوان چنین بیان کرد که به جز معابر با درجــه باالتر همچون
کمربندی اول شهر و خیابانهای شعاعی همانند امامخمینی
و خیابان کاشانی که از مرکز شهر منشعب میشوند و همچنین
خیابانهایی که خاصیت جمع و پخشکنندگی در درون محالت
دارن ــد ،بقیه معابر مــوجــود در مـحــدوده بافتهای فــرســوده شهر
اردبیل در زمینه شاخص عرض معابر مشکل دارند .از دالیل اصلی
این امر بافت ارگانیک و طبیعی این نواحی و ساختوساز بدون
برنامه در آن است که از مشخصات این دسترسیها میتوان به
عرض پایین معابر ،پیروی نکردن از سلسله مراتب دسترسی و پر
پیچ و خم بودن آنها اشاره کرد.

جدول :3تعداد طبقات در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل
اندازه قطعات

تعداد

مساحت m2

درصد

آسیبپذیری

کمتر از  2طبقه

29602

5341216

80.39

کم

 2-4طبقه

4719

922300

13.88

متوسط

91

بیشتر از  4طبقه

1341

380601

5.73

زیاد

ویژه نامه هفته
پدافندغیرعامل

مجموع

35662

6644117

100

-

جدول :4کیفیت ابنیه در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل
نوساز

5957

1150886

17.54

کم

قابل نگهداری

20607

3807589

58.04

متوسط

مرمتی–تخریبی

8769

1602358

24.42

زیاد

مجموع

35333

6560834

100

-

جدول :5میزان عرض معابر و آسیبپذیری آن در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل
عرض معبر

تعداد

طول معبر(متر)

درصد

آسیبپذیری

باالتر از  12متر

38

146329.12

13.04

کم

 6-12متر

29

25061.69

10.81

متوسط

کمتر از  6متر

946

20778.85

76.15

زیاد

مجموع

1013

192169.68

100

-
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ابنیه
مبنای شاخص
پذیری بر مبنای
آسیب
تصویر:5
کیفیتابنیه
شاخص کیفیت
آسیب
تصویر:5
ابنیه
کیفیت
پذیری برمبنای شاخص
پذیری بر
آسیب
تصویر:5

دسترسی
شاخصشبکه
پذیری برمبنای شاخص
پذیری بر
آسیب
تصویر:1
شبکه دسترسی
آسیب
تصویر:6
دسترسی
مبنایشاخص شبکه
پذیری بر مبنای
آسیب
تصویر:1

ارزیابی بر اساس شاخص دسترسی به مرا کز آتشنشانی
شــهــر اردبــیــل دارای  5مــرکــز آتـشنــشــانــی ب ــوده و مــطــابــق با
گزارش طرح جامع شعاع عملکردی یک کیلومتر برای هر ایستگاه
آتشنشانی در نظر گرفته شده است .بدین ترتیب بهصورت کلی شهر
با کمبود مراکز آتشنشانی روبهروست و مرا کز موجود هم از توزیع
مناسبی برخوردار نیستند .وضعیت دسترسی به این مرا کز بهویژه در
قسمتهای شمال ،شمال شرقی و جنوب شرقی شهر حادتر است.
طبق ارزیابیهای صورتگرفته برای تحلیل آسیبپذیری بافت
فرسوده شهر بر مبنای این شاخص ،نتایج نشان میدهد که 16.02
درصــد از محدوه بافتهای فرسوده دسترسی مناسبی به مرا کز
آتشنشانی داشته و در نتیجه از آسیبپذیری کمی برخوردارند.
عمده این نواحی را محدوده مرکزی و بافت تاریخی شهر تشکیل
ً
میدهد و همچنین  52.25درصد از قطعات هم دسترسی نسبتا
مناسبی بــه ایــن مــراکــز داشــتــه و آسیبپذیری متوسطی دارن ــد و
در نهایت  31.73درصــد از قطعات دسترسی نامناسبی به مرا کز
آتشنشانی داشته و از آسیبپذیری باالیی برخوردارند .مطابق با
تصویر شماره 7این نواحی بیشتر شامل بافتهای فرسوده روستا–
شهری هستند که بهتدریج به محدوده قانونی شهر اضافه شدهاند.
در مجموع محالت نیار ،کلخوران ،مالیوسف ،گلمغان ،زینبیه،
جوادیه ،ابوطالب و بخشهایی از محله بهارآباد دسترسی مناسبی
به مرا کز آتشنشانی موجود در سطح شهر نداشته و بدین ترتیب از
آسیبپذیری باالیی برخوردارند.
ارزیابی بر اساس شاخص دسترسی به مرا کز درمانی
آسیبپذیری بافتهای فرسوده شهر اردبیل بر اساس شاخص
دسترسی به بیمارستانها بدین صورت است که  16.88درصد از
قطعات آسیبپذیری کم 31.22 ،درصد از قطعات آسیبپذیری
متوسط و  51.90درصــد از قطعات نیز دارای آسیبپذیری زیاد
هستند .بدین ترتیب طبق نتایج و تصویر شماره  8تنها بخش
مرکزی شهر اردبیل ،بافت فرسوده تاریخی شهر و همچنین محالتی
همچون کــوی معمار ،مــاهــادی ،جــوادیــه ،تازهشهر ،یعقوبیه و
سلمانآباد دسترسی مناسبی به این مرا کز داشته و ا کثر محالت و

بافتهای فرسوده شهر اردبیل بهویژه بافتهای فرسوده غیررسمی
و روستا-شهری از دسترسی مناسبی به این مراکز برخوردار نبوده و
بنابراین از آسیبپذیری بسیار باالیی برخوردارند که این امر ناشی
از کمبود مراکز بیمارستانی در سطح شهر و همچنین عدم توزیع
ً
مناسب آن اســت که عمدتا در نواحی جنوب غربی شهر استقرار
یافتهاند.
ارزیابی بر اساس شاخص حریم جایگاههای سوخترسانی
جایگاههای سوخترسانی در سطح شهر بنا به ماهیت و کارکرد
خــود در صــورت بــروز هرگونه حمالت هوایی و یا حــوادث طبیعی
مانند زلزله امکان منفجرشدن را دارند .بنابراین میتواند صدمات
جبرانناپذیری به بافت و محدوده پیرامونی خود وارد کنند که در
این صورت رعایت حریم و فاصله مناسب از محالت و بافتهای
ً
مسکونی کامال ضرورت مییابد .ارزیابی آسیبپذیری بافتهای
فرسوده شهر اردبیل بر مبنای این شاخص حاکی از آن است که
 87.46درصد از قطعات دارای آسیبپذیری کم 9.49 ،درصد از
قطعات دارای آسیبپذیری متوسط و تنها  3.04درصد از قطعات
از آسیبپذیری بــاالیــی بــرخــوردارنــد .بدین ترتیب کــل محدوده
آسیبپذیری اندکی نسبت به این شاخص دارد (تصویر شماره.)9
ارزیابی بر اســاس شاخص حریم ایستگاههای تقلیل فشار گاز
()T.B.S

بهمنظور تقلیل فشار گاز برای مصارف خانگی ایستگاههایی
در سطح شهر پراکنده شدهاند که الزم است حریم و فاصله مناسبی
از نواحی مسکونی داشته باشند .این ایستگاههای تقلیل فشار گاز
( )T.B.Sکه فشار گاز  250پوند بر اینچ مربع را به  60پوند بر اینچ
مربع تبدیل میکنند ،در محدوده قرارگیری بافتهای فرسوده شهر
اردبیل در  7نقطه پراکنده شدهاند که در تصویر شماره  10موقعیت
هر یک از آنها مشخص است .نتایج حاکی از آن است که بهصورت
کلی  99.17درصــد از قطعات واقــع در محدوده بافت فرسوده از
آسیبپذیری کمی نسبت به این شاخص برخوردار بــوده و کمتر
از یک درصد از قطعات دارای آسیبپذیری متوسط و زیاد هستند

جدول :6نحوه دسترسی به مرا کز آتشنشانی در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل

کمتر از  750متر

4693

1232256.98

16.02

کم

 750-1500متر

20673

4018264.71

52.25

متوسط

باالتر از  1500متر

12246

2440514.19

31.73

زیاد

مجموع

37612

7691035.89

100

-

جدول :7نحوه دسترسی به مرا کز بیمارستانی در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل
میزان دسترسی

تعداد

مساحت m2

درصد

آسیبپذیری

کمتر از  500متر

4915

1298302.04

16.88

کم

 500-1000متر

10701

2401193.96

31.22

متوسط

باالتر از  1000متر

21996

3991539.88

51.90

زیاد

مجموع

37612

7691035.89

100

-
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میزان دسترسی

تعداد

مساحت m2

درصد

آسیبپذیری

93

که این مهم نمایانگر این مطلب است که بافتهای فرسوده شهر،

در این بافتها را قطعاتی با آسیبپذیری زیــاد تشکیل میدهند

جدول  :8حرایم جایگاههای سوخت در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل
حریم جایگاههای سوخت

تعداد

مساحت m2

درصد

آسیبپذیری

بیشتر از  300متر

32866

234086.32

87.46

کم

 150-300متر

3689

6726766.34

9.49

متوسط

کمتر از  150متر

1057

730183.22

3.04

زیاد

مجموع

37612

7691035.89

100

-

جدول  :9حریم پستهای  T.B.Sگاز شهری در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل
حریم پستهای T.B.S

تعداد

مساحت m2

درصد

آسیبپذیری

بیشتر از  100متر

37435

7627529.58

99.17

کم

 50-100متر

149

37537.13

0.49

متوسط

کمتر از  50متر

28

25969.18

0.34

زیاد

مجموع

37612

7691035.89

100

-

حریم و فاصله مناسبی نسبت به پستهای  T.B.Sشهری دارند.
ارزیابی بر اساس شاخص ترا کم جمعیتی
تــرا کــم جمعیتی بـهعــنــوان یــک عــامــل منفی و تشدیدکننده
آمار تلفات در مواقع بروز بحران محسوب میشود و هر چقدر این
شاخص افزایش یابد ،تهدیدپذیری و آسیبپذیری بافت افزایش
مییابد .بررسی آسیبپذیری بافتهای فرسوده شهر اردبیل از
منظر این شاخص نشان میدهد که  39.73درصد از قطعات واقع

که نمایانگر این است که در این بافتها تراکم جمعیتی باالست.
مطابق با تصویر شماره  11این نواحی در شهر محالتی همچون
بافتهای فرسوده اسالمآباد ،سلمانآباد ،گلمغان ،هاشمآباد،
ججین ،عباسیه ،جوادیه و ابوطالب را در بر میگیرد .همچنین
 22.6درصد از قطعات هم دارای آسیبپذیری متوسط و در نهایت
 37.67درصــد از قطعات دارای آسیبپذیری کمی هستند که
شامل مناطق مرکزی شهر و بافت فرسوده تاریخی آن مانند نیار،
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نشانی
سیبهبهمرا کز آت
دسترسی
آسیبب
تصویر  :7آسی
نشانی
مراکزشآتش
مبنای دستر
پذیریبربرمبنای
پذیری
تصویر :8

درمانی
دسترسیبهبهمرا کز
مبنای دسترسی
آسیب
تصویر :8
درمانی
مراکز
پذیریبر برمبنای
پذیری
آسیب
تصویر :7

کلخوران و مالباشی است .مطابق با جدول شماره  10بهصورت کلی
بافتهای فرسوده شهر اردبیل نسبت به شاخص ترا کم جمعیتی از
آسیبپذیری به نسبت باالیی برخوردار هستند.
ارزیابی بر اساس شاخص فاصله اسکان موقت
در تصویر شماره  12آسیبپذیری هر یک از قطعات واقــع در
محدودههای بافت فرسوده بر مبنای دسترسی به فضاهای اسکان
موقت نمایش داده شده است .همانطور که مشاهده میشود محله
نشانی
ـوردارمراکز
سیـ به
مبنای
پذیری بر
تصویر :8
آتشبدین
نبوده و
دستر بــرخ
شاخص
به این
آسیبمناسب
دسترسی
نیار از
ترتیب آسیبپذیری بسیار باالیی دارد .همچنین بخشهایی از

محله گلمغان ،مالیوسف و محدوده اطراف میدان مادر همچون
محله عباسیه دارای آسیبپذیری باالیی نسبت به شاخص فاصله
از اسکان موقت هستند .بـهصــورت کلی طبق جــدول شماره 11
 20.76درصــد از قطعات واقــع در محدوده بافت فرسوده دارای
آسیبپذیری زیاد 47.34 ،درصد از قطعات آسیبپذیری کم و در
نهایت  31.90درصد از آسیبپذیری متوسطی برخوردارند .بنابراین
بهصورت کلی بافتهای فرسوده واقع در شهر اردبیل از دسترسی
ً
برخورداردرمانی
موقتبه مراکز
دسترسی
پذیری بر
آسیب
تصویر :7
هستند.
مبنایاسکان
فضاهای
نسبت به
مناسبی
نسبتا
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سوخت
هایهای
جایگاه
حریم
بپذیری
آسیب
تصویر
سوخت
جایگاه
مبنایحریم
پذیری بربرمبنای
تصویر :9:3آسی

حریمT.B.S
شاخصحریم
مبنایشاخص
پذیریبربر مبنای
آسیبب
تصویر :10 :آسی
T.B.S
پذیری
تصویر 11

جدول :10میزان ترا کم جمعیتی در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل

کمتر از  100نفر در هکتار

439

2944424.93

37.67

کم

 100-200نفر در هکتار

248

1766153.34

22.6

متوسط

باالتر از  200نفر در هکتار

677

3105144.61

39.73

زیاد

مجموع

37612

7815722.89

100

-

جدول :11میزان دسترسی به فضاهای اسکان موقت در محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل
میزان دسترسی

تعداد

مساحت m2

درصد

آسیبپذیری

کمتر از  250متر

16792

3641141.06

47.34

کم

 250-500متر

12661

2453121.07

31.90

متوسط

بیشتر از  500متر

8159

1596773.76

20.76

زیاد

مجموع

37612

7691035.89

100

-
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ترا کم جمعیتی

تعداد(بلوک)

مساحت m2

درصد

آسیبپذیری

پاییز و زمستان
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تصویر :11آسیبپذیری بر مبنای شاخص تراکم جمعیتی
تصویر :11آسیبپذیری بر مبنای شاخص ترا کم جمعیتی

تصویر :12آسیبپذیری بر مبنای شاخص فاصله از اسکان موقت
تصویر :12آسیبپذیری بر مبنای شاخص فاصله از اسکان موقت

وزندهــی معیارها و تهیه نقشه نهایی آسیبپذیری
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است .پس از تشکیل مدل ارزیابی آسیبپذیری در ارتباط با مسئله
باف
اردبیلنهایی آسیبپذیری بافتهای فرسوده شهر اردبیل
شهر نقشه
فرسوده تهیه
هایمعیارها و
وزنتدهی
مشخص شد که معیارهای و شاخصهای مــورد استفاده برای
اساس
محدوده بر
پذیری
آسیب
میزانمیزان
قبلیقبلی
هایهای
بخشبخش
در در
معیارها
نیستند و
برخوردار
موردیکسانی
اهمیت
ارزیابی از
اهمیت در این
ترتیب گرفت.
تحلیل قرار
تجزیه و
بررسی و
گانه
شاخصهای 11
اساس
محدوده بر
پذیری
آسیب
شاخصهای 10گانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در
بدین صورت است که ابتدا بافت شهری با امتیاز  0.442در رده
بخش بهمنظور تولید نقشه نهایی آسیبپذیری بافتهای فرسوده شهر اردبیل ابتدا در یک ساختار تحلیل سلسله مراتبی ،معیارها
این بخش بهمنظور تولید نقشه نهایی آسیبپذیری بافتهای
نخست و سپس شبکه دسترسی و جمعیت در معرض خطر با 0.211
و شاخصها دو به دو مقایسه و وزندهی میشوند و سپس زیرمعیارهای ً مرتبط با شاخصها یعنی آسیبپذیری کم ،متوسط و
فرسوده شهر اردبیل ابتدا در یک ساختار تحلیل سلسله مراتبی،
مشترکا در رده دوم ،دسترسی به مراکز امدادرسانی با  0.105امتیاز
استفاده
Expert
Choice
نهایتنرم
منظور از
شوند وو وزن
ارزیابی
شاخصدوهای
ارتباط
زیاد
خود می
مرتبطوز باندهی
مقایسه و
صباها دو به
درو شاخ
معیارها
امتیاز
0.031
خطرآفرین با
افزارمراکز
حریم
بدینو در
شدندردهکهبعدی
سپسدهی در
ضریب استفاده
های مورد
بقیهو شاخص
معیارهای
کمتر که
مشخص شد
ارتباط با مسئله
کم،در
پذیری
آسیب
ارزیابی
زیرمعیارهایپس از
شده است.
متوسط
پذیری
آسیب
مدل یعنی
تشکیلصها
مرتبط با شاخ
سازگاری
معیارهاست.
نسبت به
دارای اهمیتی
ترتیبدهی
ارزیابی و وزن
برخوردارخود
یکسانیمرتبط با
اهمیتصهای
ارتباط با شاخ
زیاد در
1.442را
امتیازمعیارها
شهریدهـباـی به
اعتبارسنجی وزن
است که
صورت بوده
آمده 0.05
دست
اهمیت به
که ابتدا بافت
بدین
معیارها
نیستند و
ارزیابی از
وبرای
 ChoiceوExpert
سپساز نرم
بدین ومنظور
شدند
استفاده
یدهد.
شده خطر بانشان م
مشترکاً در رده دوم ،دسترسی به مراکز امدادرسانی
1.211
معرض
جمعیت در
افزاردسترسی
شبکه
ردهکهنخست
در
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نسبت به بقیه معیارهاست.
سلسلهکمتر
تحلیلهمیتی
دارای ا
امتیاز
1.131
رین با
خطرآف
اهمیتمراکز
نسبت حریم
:12نهایت
جدول در
با  1.115امتیاز در رده بعدی و
مراتبی
روش
حسب
بررسی بر
مورد
معیارهای
دسترسیرا بهنشان میدهد.
قابلیتمعیارها
ضریب سازگاری بهدست آمده  1.15بوده که اعتبارسنجی وزندهی به
جمعیت در معرض
ترکیب بافت شهری

شبکههای دسترسی

مرا کز امدادرسانی

حریم مرا کز خطرآفرین

خطر

ترکیب بافت شهری

1

3

3

9

3

شبکههای دسترسی

*

1

3

7

1

قابلیت دسترسی به
مرا کز امدادرسانی

*

*

1

5

1/3

حریم مرا کز خطرآفرین

*

*

*

1

1/7

جمعیت در معرض
خطر

*

*

*

*

1

تحلیل
حسببا روش
بررسی بر
جدول  :12نسبت ازاهمیت
قطعات و
دست آمده
موردهای به
معیارهای پهنه
طریق همپوشانی
مراتبی به باال دارند که این امر نشاندهنده وضعیت نامناسب این
اعمالسلسله متوسط
جمعیت در
قابلیت
های
ترکیب بافت
دسترسیآسیبهبپذیری در
در نهایت
ـده شاخصها
شبکه آمـ
وزن نهایی بهدست
معرضدر صورت وقوع هر نوع حادثه طبیعی
آمادگی آنها
حریم مراکزبافتها و عدم
خطر
امدادرسانی
دسترسی زیاد تعیینمراکز
انجام محاسبات
شد .پس از
شهریسه سطح کم ،متوسط و
ـت .میتوان اذعــان داشــت که نواحی فرسوده
خطرآفرینو انسانساخت اسـ
مشخص شد که  47.83درصــد از قطعات دارای آسیبپذیری
مرکزی و تاریخی شهر اردبیل نسبت به سایر بافتها و محالت
3
3
 1زیــاد 33.71 ،درصــد 3از قطعات دارای آسی 3
هری
بپذیری متوسط و در
فرسوده شهر از شرایط مناسبتر و آسیبپذیری کمتری برخوردار
آخر  18.46درصد از قطعات هم از آسیبپذیری کمی برخوردارند.
است .با توجه به ارزیابیهای صورتگرفته میتوان گفت مسائل
بافت فرسوده مصوب شهر اردبیل شامل موارد ذیل
بحث از نظر شاخصهای  8اصلی موجود در 1
* نتایج نشان میدهد 1که محدوده مورد 3
رسی
مختلف شهری دچار آسیبپذیری زیادی است که میتواند سبب
میشود:
ی به
معابر ،عدم تبعیت از سلسله مراتب دسترسی و
* ناکارآمدی عملکردی* و بروز مشکالت عدیده1در زمان وقوع بحران -	 5عرض پایین1/3
انی
شود.
پر پیچ و خم بودن آنها و در نتیجه افزایش آسیبپذیری و

پینوشت
)1. Geographic Information Systems (GIS
)2.Analytic Hirerchical Process (AHP
3.CI
4. Vulnerability

اردبیلشهربر حسب قطعات
شهر
فرسوده
محدوده
نقشهپذیری
آسیب
تصویر :13نقشه نهایی
فرسوده
بافت
بافتمحدوده
پذیری
نهایی آسیب
تصویر:13
اردبیل بر حسب قطعات
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ز
کاهش امکان خدماترسانی در زمان وقوع بحران؛
1/8
1
*
*
* نتیجهگیری
	-دسترسی نامناسب بافتها به مراکز آتشنشانی به سبب
این پژوهش با هدف کلی سنجش میزان آسیبپذیری بافت
کمبود و توزیع نامناسب آنها در سطح شهر که به جز نواحی
رض
مرکزی و 1
* فرسوده شهر اردبیل*از منظر پدافند غیرعامل*صورت پذیرفته است* .
بافت فرسوده تاریخی شهر بقیه محالت فرسوده
در این راستا از تلفیق مدل  AHPو سیستم اطالعات جغرافیایی
فاقد دسترسی مناسب به این مراکز هستند؛
( )GISبهمنظور تهیه نقشه نهایی آسیبپذیری بافتهای فرسوده
	-دسترسی بسیار نامناسب به مراکز درمانی و بیمارستانی که
توزیع مناطق
نهاییآنبهاست
حاکی از
مالکلی
نتایج
گرفتهباشده
سه در سطح شهر و توزیع عمده آنها در
ایندرمراکز
آسیبکمبود
ناشی از
پذیری
شاخصها در نهایت
دستکهآمده
وزن
است .اع
قطعات و
بهرهآمده
شانی پهنههای بهدست
با آسیبپذیری باال در تمامی سطوح و محالت فرسوده شهر اردبیل
قسمت جنوب غربی شهر است .بدین ترتیب میزان تلفات
سط و زیاد تعیین شد .پس از انجام محاسبات مشخص شد که  48.73درصد از قطعات دارای آسیبپذیری زیاد،
دیده میشود که این میزان  47.83درصد از مناطق را در برمیگیرد.
جانی به هنگام وقوع حادثه افزایش مییابد؛
برخوردارند.
کمی
پذیری
آسیب
از
قطعات هم
درصد از
17.41
درصد ازدر آخر
متوسط و
ز قطعات دارای آسیب
پذیری
دارای آسیب
فرسوده
سطوح بافت
پذیری33.71
همچنین
	-ترا کم جمعیتی باال در بافتهای فرسوده میانی شهر؛
به سبب
تواند
دسترسی می
	-است که
پذیری زیادی
دچار آسیب
مختلفبشهری
18.46های
نهایتشاخص
بحثو ازدر نظر
دهد که محدوده مورد
برخوردارند.
پذیری کمی
درصد از آسی
متوسط
فضاهای امن و اسکان موقت بهویژه در
اندک
بافت فرسوده آسیبپذیری
سطوح
درصد از
بدین
بافتهای غیررسمی و روستا– شهری همچون محالت نیار،
شود.
بحران
 81.54وقوع
ترتیبدر زمان
عدیده
کردی و بروز مشکالت
گلمغان و کلخوران.
بدین ترتیب میتوان بهمنظور تعدیل و کاهش آسیبپذیری
بافتهای فــرســوده شهر اردبــیــل در مقابل مخاطرات طبیعی و
انسانساخت راهکارهایی ب ه ترتیب زیر ارائه کرد:
	-بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده؛
	-توسعه فضاهای امن موجود در سطح محالت؛
	-افزایش فضاهای باز در سطح محالت فرسوده؛
	-توسعه و توزیع مناسب کاربریهای امدادرسان همچون مراکز
بیمارستانی و ایستگاههای آتشنشانی؛
	-بهسازی و تعریض معابر؛
	-نظارت بر ساختوساز در سطح محالت فرسوده؛
	-نظارت بر افزایش تراکم جمعیتی به شکل مطلوب؛
	-رعــایــت حــریــم و فاصله مناسب نــواحــی مسکونی از مراکز
خطرآفرین با قابلیت انفجار همچون ایستگاههای T.B.S
گاز شهری و ایستگاههای سوخترسانی.
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