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چکیده
وجود شهرهای با قدمت زیاد و مشکالت مربوط به شهرسازی بیبرنامه و گسترش بافتهای فرسودهی شهری باعث شده است تا خطر زمینلرزه و تخریبهای ناشی از آن
بسیاری از شهرهای کشور ما را نیز تهدید کند .اما آنچه اهمیت این تهدید را در مورد بافتهای تاریخی دو چندان میکند ،از یکسو ارزش این بافتها بهعنوان سرمایهای ملی
و از سویی دیگر مشکالت و نارساییهایی است که به دالیل گوناگون در زمینههای کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی در این فضاها بروز کرده است .مدیریت بحران ناشی از زلزله
در بافتهای تاریخی را میتوان بسیج و سازماندهی تمامی امکانات و تواناییهای کشور برای مقابله با بحران ناشی از وقوع زلزله و تبدیل آن به شرایط عادی و فرصتی برای
بازسازی مطلوب و مناسب مناطق دارای بافت تاریخی باارزش تعبیر نمود .در این پژوهش ابتدا به شرایط ویژهی بافت تاریخی محلهی فهادان یزد که زمینهی آسیبپذیری آن
را در برابر سوانح طبیعی فراهم نموده است ،توجه گردیده است ،سپس به تعریف شاخصهای مؤثر در آسیبپذیری بافت تاریخی یزد و وزندهی و اولویتبندی آنها با استفاده
از روش تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPو نرمافزار  Expert choiceپرداخته میشود و در انتها با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ( ،)GISنقشهی آسیبپذیری محلهی
فهادان یزد ارائه میگردد .با توجه به این نقشه ،مشاهده میگردد که توزیع مناطق با آسیبپذیری باال ،حدود  65درصد از مساحت محله را در بر گرفته است 20 .درصد از محله،
دارای آسیبپذیری متوسط و بقیهی مساحت محله را فضاهای دارای آسیبپذیری کم به خود اختصاص دادهاند.

واژههای کلیدی :آسیبپذیری ،بافت تاریخی یزد ،تحلیل سلسلهمراتبی ،سیستم اطالعات جغرافیایی
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using AHP method and Geographic Information System GIS
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Case study: Fahadan neighborhood in Yazd
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The expansion of many timeworn textures in old cities in addition to the troubles arising from unplanned urbanization threaten cities in Iran. Earthquakes are major hazards,
which make a threat to these urbanizations. Cultural heritage sites in the cities are valuable whilst normally they do not have appropriate protection to improve their functional
efficiency. Thus, it is of the utmost importance to pay special attention to them. Disaster management organizes the people’s responsibilities for dealing with all humanitarian
aspects of emergencies. It helps urban planners manage resources and cover all aspects of emergency management such as preparedness, response and recovery. This paper
aims to analyze seismic vulnerability by using indicators of historical textures. AHP method and the Expert Choice software have been used to assess the effects of these indicators in Fahadan neighborhood in Yazd. The vulnerability map of this area has been generated by using Geographic Information System (GIS). The results indicate high
vulnerability in this area, especially in the northern and southern parts.
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ارزیابی آسیبپذیری بافت تاریخی شهرها در برابر
زلزله با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی...

قرارگیری ایران در کمربند زلزلهخیز جهان و وقوع زلزلههای شدید
و مخرب که هر از گاهی در کشور اتفاق میافتد و از طرفی اهمیت
فرهنگی و لــزوم توجه به امنیت ساکنان و شاغالن در بافتهای
تاریخی ،لزوم اتخاذ تصمیمهای صحیح و اجرای عملیات مناسب
برای توانمندسازی مدیریت بحران زلزله را در این بافتهای ارزشمند
اجتنابناپذیر ساخته است [.]1
بافتهای تاریخی شهرها ،علیرغم ارزش و اهمیت فراوان آنها و
اعتبار و منزلتی که به شهرها میبخشند ،متأسفانه در معرض انواع
خطرها هستند و عوامل گوناگونی موجودیت آنها را تهدید میکند.
این بافتها با خطرات گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و
محیطی رو به رو هستند و لذا در بسیاری از موارد روند استهالک و
تخریب را طی میکنند [.]2
یکی از مهمترین خطراتی که بافتهای بــاارزش تاریخی شهرها را
تهدید میکند ،خطر سوانح طبیعی به ویــژه زمینلرزه اســت .خطر
زمینلرزه ،همهی نقاط شهر را در معرض تهدید قــرار میدهد ،اما
بافت تاریخی شهرها به دالیــل گوناگون نظیر فرسودگی بناها و
متروکه ماندن و عدم رسیدگی مالکان ،از این نظر در وضعیت بدتری
قرار دارند و از اینرو بیش از سایر قسمتهای شهر در برابر زمینلرزه
آسیبپذیرند [.]3
کاهش آسیبپذیری میراث فرهنگی و بافتهای تاریخی ایــران
که در معرض زمینلرزه و سایر سوانح طبیعی هستند ،از مهمترین
چالشهایی اســت کــه کشور بــا آن مــواجــه اســت .در واقــع میراث
فرهنگی و بافتهای تاریخی نه تنها دارای ارزشاند و هویت ملتها
قلمداد میشوند ،بلکه از ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی نیز حائز
اهمیت فراوانی هستند [ .]4تخریب شهر و ابنیهی تاریخی بم در
زلزلهی سال  1382این حقیقت را که هیچ نقطهای از ایران در برابر
سوانح امن نیست ،بار دیگر به اثبات رساند .باید اذعان داشت که
ً
امروزه بسیاری از بافتهای تاریخی در برابر سوانح طبیعی خصوصا
زلزله ،نه تنها به دلیل وجود ساختمانها و بناهای غیرمقاوم ،بلکه
به علت فرسودگی زیرساختهای شهری ،از قبیل معابر و شبکههای
خدماترسانی که نوسازی نشدهاند ،بسیار آسیبپذیرند.
شهر یــزد که از بافتهای تاریخی گستردهای بــرخــوردار اســت ،با
گسلهای بزرگ و لرزهای بهاباد ،کوهبنان و نایبند در شرق ،گسل
بــزرگ دهشیر در غرب و چندین گسل کوچک و بــزرگ فعال دیگر
محاصره شده است و اطالعات بهدست آمده بیانگر سابقهی فعالیت
و اثر تخریبی آن در زمینلرزههای گذشته و احتمالی آینده است [.]5
با توجه به وجود حدود  700هکتار بافت تاریخی ثبت شده در شهر
یزد ،ارزیابی آسیبپذیری در این مناطق بسیار حائز اهمیت است و
لزوم آن نمایان میگردد .از اینرو محلهی فهادان یزد با مساحتی
حدود  114هکتار و با جمعیت تقریبی معادل  7هزار نفر از آثار ارزشمند
تاریخی و مذهبی در شهر یزد برخوردار اســت .البته این محله نیز
همانند اکثر بافتهای تاریخی کشور با معضل فرسودگی ،نابودی و
کاهش جمعیت رو بهرو بوده است.
در زمینهی ارزیابی آسیبپذیری بافتهای تاریخی شهری تحقیقات
متعددی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است که در بیشتر این

تحقیقات بحثهای مربوط به نحوهی مقاومسازی و پیشگیری
از اثر زلزله بر بناها و بافتهای تاریخی مدنظر قرار گرفته است .به
همین منظور خالصهی پیشینهی تحقیق مرتبط با موضوع در جدول
 1گردآوری شده است.

مطالعهیموردی

استان یزد به ویــژه شهر یزد با بــرخــورداری از ارزشهــای معماری و
سنتی شهرهای حاشیهی کویر و نیز از آنجا که مجموعهای از آثار
باستانی و بناهای تاریخی را در خود جای داده است ،در بین شهرهای
ایران حائز اهمیت است .قرارگیری این استان در بین راههای ارتباطی
شمال و جنوب کشور و امکانات زیربنایی ،موقعیت ویژهای به این
استان بخشیده است.
شهرستان یزد با وسعت  2397کیلومتر مربع در درهای وسیع و خشک
بین کوههای شیرکوه و خرانق واقع شده است .در محدودهی شهر
یزد گسلهای زیــادی شناسایی گردیدهاند ،اما شناختهشدهترین
آنها گسلهای شمال یزد -جنوب اردکــان و گسل دهشیر -بافت
است .در تصویر  1موقعیت این گسلها نمایش داده شده است.
بهطور کلی با توجه به مطالعات تاریخی صورت گرفته در شهر یزد،
تاکنون زلزلهی مخربی در یزد روی نداده و در این شهر و نواحی اطراف
آن گسل متعلق به دوران معاصر مشاهده نمیشود و تنها گسلهای
موجود به قبل از دوران چهارم زمینشناسی مربوط میشوند .علیرغم
پایین بودن خطر نسبی رویداد زمینلرزه در شهر یزد ،با توجه به وجود
گسلهای متعدد در پیرامون آن و احتمال رویداد زمینلرزه در امتداد
آن ،رعایت ضوابط و مقررات مربوط ،ضروری بهنظر میرسد.
بافت مرکزی یزد شامل اصلیترین محلههای قدیمی است که بهعلت
ارزشهای فرهنگی و هویتی خاص ،بافت تاریخی نام گرفته است.
شایان ذکر است مساحت این محدوده حدود  610هکتار و جمعیت آن
معادل  46553نفر است [.]6
محدودهی مورد مطالعه ،محلهی فهادان یزد است که اصلیترین
محلهی قدیمی شهر یــزد ،حد فاصل خیابانهای امامخمینی در
شرق ،خیابان قیام در جنوب ،خیابان سید گلسرخ در غرب و خیابان
فهادان در شمال است .این محله دارای  12زیر محله به نامهای
کشکنو ،یوزداران (فهادان) ،شاه ابوالقاسم ،بازار نو ،وقت و ساعت،
شهر قلعهای قدیم ،قیصر ،دو منار ،دروازهشاهی ،سر پلک ،دارالشفا و
شاهزاده ابوالقاسم است .تصویر  2موقعیت هر کدام از این محلهها را
نشان میدهد .مساحت محدودهی محلهی فهادان  114/3هکتار و
جمعیت آن در سال  1375معادل  8052نفر و در سال  1385معادل
 6918نفر بوده است [.]11

روشتحقیق

در ایــن پــژوهــش ،ابـتــدا بــا انــجــام بــررسـیهــای محلی و مطالعات
کتابخانهای و مصاحبه با کارشناسان و افراد صاحبنظر در زمینهی
بــافـتهــای تــاریـخــی و شــرایــط آنه ــا ،بــا اسـتــفــاده از روش تحلیل
 SWOTبه بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدات موجود
در محلهی فهادان پرداخته شده است .پس از تحلیل  SWOTکه
بهصورت کیفی انجام گرفت ،با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی،

جدول  :1پیشینهی تحقیق مرتبط با موضوع
ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

پژوهشگر

منبع

توضیحات

1

نویسندگان ،ضمن بــر شــمــردن اهمیت بــافــت تــاریــخــی شهر از لحاظ
فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی به موقعیت مکانی و ویژگیهای جمعیتی
کـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ــری و آسیبپذیری بافت تاریخی شهر
بافت تاریخی شهر یزد اشاره کردهاند و در ادامه ضمن بررسی پیشینهی
یزد در برابر زلزله
همکاران
لرزهخیزی منطقه به گونهشناسی ساختمانها و آسیبپذیری آنها
پرداختهاند.

[]6

2

حسینی جناب

س ــازم ــان ــده ــی ارکـ ـ ــان مــدیــریــت
به بررسی ساختار سیستم مدیریت بحران و اقدامات کمیتهی اضطراری
بحران زلزله با توجه به مدیریت
و سامانهی فرماندهی حادثه ( )ICSدر بافتهای تاریخی پرداخته است.
استراتژیک در بافتهای تاریخی

[]7

3

حسینینژاد

بـ ــررسـ ــی روشهـ ـ ـ ـ ــای کــاهــش
به بررسی عوامل مؤثر در آسیبپذیری فضاهای تاریخی به خصوص بازار
آسیبپذیری بازار تبریز در برابر
بهعنوان یکی از اجزای مهم بافتهای تاریخی پرداخته است.
زلزله و آتشسوزی

[]2

4

آجرکار

تجدید حیات محلهی فهادان و به بررسی مشکالت بافت تاریخی محلهی فهادان پرداخته و با مرور
طراحی مجموعهی فرهنگی در تجربیات جهانی در زمینهی مرمت و باز زندهسازی بافتهای تاریخی،
پیشنهاداتی جهت تجدید حیات محلهی فهادان ارائه داده است.
مرکز بافت

[]8

5

نویسندگان ،با استفاده از شاخصهایی نظیر دسترسی به شبکهی معابر،
عوامل تأثیرگذار در آسیبپذیری
سازگاری و ناسازگاری کاربریها ،دسترسی به فضاهای باز ،تراکم جمعیت
احـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن ـ ـ ـ ـ ـ ــژاد و
ســاخــتــمــانهــای بــافــت تاریخی
و دسترسی به مراکز درمانی ،به بررسی عوامل تأثیرگذار در آسیبپذیری
جلیلپور
شهرها در برابر زلزله
ساختمانهای بافت تاریخی شهرها در برابر زلزله پرداختهاند.

[]9

6

با استفاده از ترکیب شاخص کالبدی و اقتصادی -اجتماعی با استفاده
از روش  AHPدر محیط  GISبا بهرهگیری از نرمافزار  HAZUSبه تحلیل
ان ـ ــدازهگ ـ ــی ـ ــری آس ــیــبپ ــذی ــری
آسیبپذیری شهر کالیفرنیا در برابر زلزله پرداخته است و روش  AHPو
اجتماعی شهرها در برابر زلزله
فــازی را بهعنوان روشهــای قابل اطمینان بــرای بررسی آسیبپذیری
شهرها در برابر زلزله پیشنهاد کرده است.

[]10

Rashed

شاخصهای مؤثر در آسیبپذیری محله مورد بررسی قرار گرفته و
با استفاده از روش  AHPاولویتهای آسیبپذیری منطقه که در امر
مدیریت بحران محله ایجاد مشکل میکند ،ذکر میگردد .نقشههای
آسیبپذیری بافت بر اساس نتایج روش  AHPدر محیط  GISتهیه
شده و نقاط آسیبپذیر محله مشخص میگردد.

الف .معرفی تحلیل SWOT

ب .ساختار سلسلهمراتبی

فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی( ، )AHPمدلی انعطافپذیر است که
افراد و گروهها به وسیلهی آن ایدههایشان را شکل داده ،مسایل
را به وسیلهی ارائ ـهی فرضیههای مناسب تعریف کــرده ،جواب
5
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 SWOTسـ ــرواژهی عــبــارات قــوتهــا  ،ضــعـفهــا  ،فــرصـتهــا و
تهدیدات 4است .گام اول در مراحل برنامهریزی استراتژیک ،تعیین
رسالت ،اهداف و مأموریتهای سازمان است و پس از آن میتوان از
طریق تحلیل  SWOTکه یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است،
برای سازمان ،استراتژی طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد.
ً
با استفاده از این تحلیل این امکان حاصل میشود که اوال به تجزیه
ً
و تحلیل محیطهای داخلی و خارجی پرداخت ،ثانیا تصمیمات
استراتژیکی اتخاذ نمود که نقاط قــوت ســازمــان را با فرصتهای
محیطی متوازن سازد [ .]12در ادامه تعاریف اجزای تحلیل SWOT
بهصورت زیر قابل مشاهده است:
•نقاط قوت :وجود هر نوع منبع ،مهارت یا مزیت خاص
1

2

3

در مجموعه یا حوزهای مشخص ،جزء نقاط قوت
محسوب میشود.
•نقاط ضعف :شامل نوع محدودیت یا کمبود در منابع،
مهارتها و امکانات و تواناییهایی است که بهطور
محسوس مانع عملکرد اثربخش سازمان بشود .عملکرد
مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف مؤثر است.
•فرصتها :موقعیتهای مطلوب و مهم در محیط بهشمار
میآیند و نشاندهندهی روندهای تعیین کننده و اصلی
در محیط ،یا منبع فرصتهای احتمالی برای آن هستند.
•تهدیدها :منظور از تهدیدها ،موقعیتهای نامطلوب اما
به هر حال پراهمیت در محیطاند که موانعی اساسی
برای موقعیت جاری یا آتی مورد نظر محیط ایجاد
میکنند [.]13

7
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تصویر  :2موقعیت محلهی فهادان و زیر محلهها

جــدول  :2شاخصها و زیرشاخصهای پیشنهادی جهت بررسی
آسیبپذیری محلهی فهادان [نگارندگان]
شاخص

زیر شاخص

شاخص

خشت و آجر
جنس سازهها

آهن  -آجر

زیر شاخص
زیر  20سال

قدمت بنا

 20تا  60سال

فلزی -بتنی

باالی  60سال

صفر تا  50نفر در
هکتار

صفر تا  500متر

 50تــا  200نفر در نزدیکی بــه مراکز  500مــتــر ت ــا 1
تراکم جمعیت
کیلومتر
درمانی
هکتار

درجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهی
م ــح ــص ــوری ــت
(نسبت عرض
معابر به ارتفاع
ساختما نهای
مجاور)

عرض معابر

ن ــف ــر بـ ــه بـ ـ ــاال در
هکتار

 1کیلومتر به
باال

صفر تا 1/5

صفر تا  100متر

 1/5تا 5

دسـ ـ ــتـ ـ ــرسـ ـ ــی ب ــه  100متر تا 200
متر
فضاهای باز

 5به باال

 200متر به باال

صفر تا  6متر

صفر تا  500متر

 6متر تا  12متر
متر تا  45متر

فـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ــه از  500مــتــر ت ــا 1
کیلومتر
ای ــس ــت ــگ ــاهه ــای
آتشنشانی
ی ــک کیلومتر
به باال

بــرای تعیین وزن معیارها و زیــر معیارها باید آنهــا را دو به دو با
یکدیگر مقایسه نـمــود .مبنای قــضــاوت در ایــن امــر مقایسهای،
جــدول  3کمیتیای اســت کــه بــر اســاس آن و بــا توجه بــه هدف
بررسی ،شدت برتری شاخص iنسبت به شاخص  jتعیین میشود
(جدول  .)3تمامی عناصر قطر اصلی این ماتریس عدد یک است.
همچنین هر مقدار زیر قطر اصلی ،معکوس مقدار باالی قطر است.
هنگامی که عنصر  iبا  jمقایسه میشود ،یکی از اعداد باال به آن
اختصاص مییابد .در مقایسهی عنصر  jبا  ،iمقدار معکوس آن
) بــدیــن ترتیب ب ــرای ()n
عــدد اخــتــصــاص مـییــابــد (
) مقایسه صورت خواهد گرفت .در جدول
شاخص تعداد (
 3شاخصهای دو دویی دو شاخص ارائه شده است [.]17
در اینجا برای مقایسهی دو دویی معیارها و زیرمعیارها ابتدا به روش
دستی و سپس با استفاده از نرمافزار  Expert Choiceبه محاسبهی
ضرایب اهمیت شاخصها و زیرشاخصها پرداخته شده است.
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مطلوب خــود را ب ـهدســت مــیآورن ــد .روش  ،AHPقــضــاوتهــا و
ارزشهــای شخصی را با یک روش منطقی بههم مرتبط میکند.
این فرآیند با استفاده از تصور ،دانــش و تجربهی افــراد ،ساختار
سلسلهمراتبی را شکل داده ،با استفاده از الهام ،تجربه و منطق،
قضاوتهای مطلوب را منجر میشود [ .]14با استفاده از AHP
میتوان اجزای یک مسئله را برای بهدست آوردن نتایج مطلوب
با هم مرتبط نموده و تعامالت آنها را بهطور کامل بهدست آورد
[ AHP.]15و کاربرد آن بر سه اصل زیر استوار است [:]16
•برپایی یک ساختار و قالب ردهای برای مسئله (اصل
ترسیم درخت سلسلهمراتبی)
•برقراری ترجیحات از طریق مقایسهها زوجی
•برقراری سازگاری منطقی از اندازهگیریها
بهکارگیری معیارهای کیفی و کمی ،بهطور همزمان و نیز قابلیت
ســازگــاری در قــضــاوتهــا ،ویژگیهایی هستند کــه روش  AHPرا
ب ــرای تعیین ضریب اهمیت پــارامــتــرهــای هشتگانهی استفاده
شــده در پــژوهــش ،جهت تشخیص درجــهی آسیبپذیری محله
از رخداد زلزله ،کارآمد نشان میدهند .اولین قدم در فرآیند تحلیل
سلسلهمراتبی ،ایجاد یک ساختار سلسلهمراتبی از موضوع مورد
بررسی است که در آن اهداف ،معیارها ،گزینهها و ارتباط بین آنها
نشان داده میشود .مراحل بعدی در فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ،که
در این تحقیق استفاده خواهد شد ،محاسبهی وزن (ضریب اهمیت)
معیارها و زیرمعیارها ،گزینهها (طیفهای آسیبپذیری) و در نهایت،
بررسی سازگاری منطقی قضاوتها است.
تبدیل موضوع مــورد مطالعه به ساختار سلسلهمراتبی مهمترین
فرآیند تحلیل است .بر این اساس ،سلسلهمراتب مورد نظر در این
پژوهش شامل ارزیابی آسیبپذیری محلهی فهادان در مقابل زلزله،
شاخصها و زیر شاخصها و در نهایت بهدست آوردن طیفهای
آسیبپذیری است.
هر کدام از شاخصهای انتخابی دارای زیرشاخصهایی هستند که
این زیرشاخصها بر اساس نظرات کارشناسان ،مطالعات میدانی
ص ــورت گرفته و بــررســی پــژوهـشهــای قبلی مشخص میگردند.
در جــدول  2شاخصها و زیرشاخصهای پیشنهادی مشخص
گردیدهاند.
طــیـفهــای آســیـبپــذیــری نیز در ســه دســتــه آســیـبپــذیــری کم،
آسیبپذیری متوسط و آسیبپذیری باال تقسیمبندی میگردد.
هرکدام از شاخصها و زیرشاخصهای مورد بررسی تأثیر متفاوتی
در آسیبپذیری مــحــدوده دارنـ ـد .پــس هــر کــدام از شاخصها و
زیرشاخصها ،دارای ضریب اهمیت متفاوتی در تابع آسیبپذیری
از زلزله خواهند بود .بنابراین برای تحلیل آسیبپذیری محدوده
با توجه به تمامی معیارها و زیرمعیارهای پیشنهاد شده ،بایستی
ضریب اهمیت تمامی آنهــا مشخص شــده و همچنین هــر سه
گزینهی آسیبپذیری باال ،متوسط و کم در ارتباط با زیرمعیارها
وزنده ــی شوند و در نهایت امتیاز نهایی هــر کــدام از گزینهها
مشخص گـ ــردد .بــدیــن مــنــظــور اس ــت کــه در پــژوهــش حــاضــر از
تحلیل  AHPاستفاده میشود .این روش از پیچیدگی مفهومی
تصمیمگیری بهطور قابل توجهی میکاهد ،زیــرا تنها دو مؤلفه

(مقایسهی دو دویــی) در یک زمــان بررسی میگردند .این روش
شامل سه گام اصلی است :الف .تولید ماتریس مقایسهی دوتایی؛
ب .محاسبهی وزنهای معیار؛ ج .تخمین نسبت توافق [.]9

جدول  :3کمیتی مقایسهی دو دویی شاخصها []9

ارزش

تعریف

توضیح

1

ارزش برابر

در تحقق هدف دو شاخص اهمیت
مساوی دارند.

3

ارزش کمی
بیشتر

تجربه نشان میدهد که برای تحقق
هدف اهمیت  iبیشتر از jاست.

5

ارزش بیشتر

تجربه نشان میدهد که برای تحقق
هدف اهمیت  iبیشتر از jاست.

7

ارزش بسیار
بیشتر

تجربه نشان میدهد که برای تحقق
هدف اهمیت  iبسیار بیشتر از jاست.

9

ارزش مطلق

اهمیت خیلی بیشتر  iنسبت به  jبهطور
قطعی به اثبات رسیده است.

،4 ،2
 6یا 8

ترجیحات بینابین (حالت میانه)

ج .استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS

با توجه به معیارهای مذکور جهت مدیریت بافت تاریخی محلهی
فــهــادان ،به تهیهی نقشههای آسیبپذیری محله با استفاده از
سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISنیاز است .با توجه به وزن هر کدام
از شاخصها و زیرشاخصها و همچنین طیفهای آسیبپذیری

تعریفشده ،بــرای هر کــدام از شاخصهای هشتگانهی تحقیق،
نقشهی آسیبپذیری به صورت الیههای مجزا تهیه میگردد .برای
ترکیب الیهها با همدیگر از روش ( Weighted Overlayهمپوشانی
وزندار) از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISاستفاده گردیده و با
استفاده از این روش ،وزن هر کدام از شاخصها در آن شاخص تأثیر
داده شده ،سپس الیههای مربوط به هر کدام از شاخصها در GIS
با همدیگر ترکیب و در نهایت نقشهی آسیبپذیری محلهی فهادان
یزد استخراج میگردد.

بحث و نتایج

جهت تعیین مـیــزان آسیبپذیری ل ــرزهای محلهی فــهــادان یزد
گامهای زیر برداشته شده است:
گام  :1در این مرحله به شناسایی نقاط قوت ،ضعف و فرصتها و
تهدیدهای منطقه پرداخته شده است .این بررسیها در دو دسته
نظام کالبدی و همچنین نظام اقتصادی -اجتماعی صورت گرفته
اســت .در جــدول  4بــه بــررســی نظام کالبدی و نظام اقتصادی و
اجتماعی محله با استفاده از تحلیل SWOTپرداخته شده است.
گام  :2بر اساس نتایج تحلیل  ،SWOTشاخصهای آسیبپذیری
منطقه در برابر زلزله با توجه به نقاط ضعف و قوت و فرصتها و
تهدیدهایی که در مورد محله مطرح است ،تعریف گردیده است .در
تصویر  3این شاخصها نمایش داده شده است.

جدول  :4سوات نظام کالبدی و اقتصادی -اجتماعی محدودهی مطالعاتی [نگارندگان]
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نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصتها

تهدیدها

دوری از گسل و نبود سابقهی
وقوع زلزله در محل؛
نــبــود کــاربــریهــای خــطـرســاز در
حین وقوع بحران؛
ً
وج ـ ــود دس ــت ــرسـ ـیه ــای نــســبــتــا
عریض در پیرامون محدوده؛
وجود پارکینگ عمومی در اطراف
خیابان امــام خمینی و نزدیکی
مسجد جامع؛
وجود آثار تاریخی و میراثی برای
جذب گردشگری؛
بــخـشهــایــی از بـ ــازار و مسجد
ج ـ ــام ـ ــع در حـ ـ ـ ــال م ـ ــرم ـ ــت و
مقاومسازی هستند.
نقش اماکن مذهبی در تعامالت
اجتماعی و آموزش و اطالعرسانی؛
وجود امنیت در مسجد و محیط
پیرامون در اسکان اضطراری.

نبود فضاهای بــاز میان بلوکها و کــاربــری فشردهی
مسکونی و کمبود فضاهای باز و سبز و نبود پارکینگ؛
تمرکز بازار مهم شهر و آسیبپذیری آن در برابر سوانح به
ویژه زلزله و آتشسوزی؛
تــخــریــب بــنــاهــای مــیــراثــی و عــرص ـههــای عــمــومــی به
پارکینگ؛
تــبــدیــل مــحــوط ـهی بــنــاهــا و عــرص ـههــای عــمــومــی به
پارکینگ؛
وجود فضاهای متروکه و مخروبه؛
عدم انطباق فضاهای موجود در بازار و مسجد جامع با
حجم باالی فعالیت و بازدید؛
دسترسی محدود به فضاها؛
عرض کم ورودیها و عدم دسترسی سواره به بسیاری
از این فضاها؛
عدم تناسب بین طول و عرض راهها؛
معابر با عرض زیر  6متر بیشترین فراوانی را در محله
دارند.
شبکهی ارتباطی کارآیی الزم را برای عبور و مرور وسایل
نقلیه موتوری ندارد.
وجود مشکالت ترافیکی در خیابانهای پیرامونی محله؛
باال بودن عمر ابنیه و فرسودگی واحدهای مسکونی؛
مقاوم نبودن ابنیه در مقابل زلزله؛
نامناسب بودن مصالح ساختمانهای محله؛
غیراستاندارد بــودن مصالح اسکلت اغلب بناها و ترک
تدریجی محیط زندگی توسط افراد بومی.

وج ــود مــرا کــز درمــانــی و ایستگاه
شمارهی  5آتشنشانی یزد؛
امکان تبدیل بناها و فضاهای رها
شده به کاربریهای مورد نیاز در
محدوده ،نظیر فضای سبز؛
فرصت ســرزنــدهســازی فضاهای
همگانی مــحــدوده با استفاده از
پتانسیل گردشگری؛
ایجاد ورودیهــای مناسب برای
فضاهای باز؛
ام ــک ــان اسـ ـت ــف ــاده از فــضــاهــای
ت ـ ـخـ ــری ـ ـبـ ــی بـ ـ ـ ـ ـ ــرای سـ ــاخـ ــت
پارکینگهای عمومی در نزدیکی
م ـس ـجــد ج ــام ــع ک ـب ـیــر و زنـ ــدان
اسکندر؛
امکان توسعه گردشگری با وجود
آثار تاریخی باارزش؛
امـ ـ ــکـ ـ ــان ت ـ ـشـ ــویـ ــق و جـ ــذب
سرمایهگذارها و جلب مشارکت
مردمی؛
شیب یکنواخت محله.

در شرایط بحرانی وسعت و پیچیدگی
محدوده از لحاظ نوع بناها و اهمیت
بافت ،مشکالتی را در امدادرسانی و
اسکان ایجاد میکند.
در شرایط بحرانی به علت وجود معابر
زیــر  4مـتــر ،امــکــان ت ــردد آمبوالنس
وجــود نداشته و این امر تلفات پس
از وق ــوع زلــزلــه را بــه شــدت افــزایــش
میدهد.
وج ــود بــنــاهــای شــاخــص و ب ــاارزش
میراثی امکان تعریض معابر را فراهم
نمیآورد.
پر پیچ و خم بودن معابر قابلیت گریز
را تا حد زیادی کاهش میدهد.
عدم توجه به بناهای با قدمت زیاد و
احتمال خرابی و ایجاد حجم آوار زیاد
و امکان مسدود کردن معابر یا آسیب
به ساکنان؛
فــرســودگــی بــنــاهــا و مجموعههای
مذهبی و تاریخی؛
مهاجرت ساکنین بومی و سکونت
افراد غیربومی و کم درآمد.

شاخصهای آسیبپذیری محلهی فهادان در برابر زلزله

عرض

جنس

قدمت

تراکم

دسترسی به

درجهی

نزدیکی به

نزدیکی به ایستگاههای

معابر

مصالح

بناها

جمعیت

فضاهای باز

محصوریت

مراکز درمانی

آتشنشانی

تصویر  :3شاخصهای آسیبپذیری محلهی فهادان در برابر زلزله [نگارندگان]
جدول  :5ماتریس مقایسهی دودویی معیارهای آسیبپذیری محلهی فهادان [نگارندگان]

وزن نهایی شاخصها

نزدیکی به مرا کز
درمانی

فاصله از ایستگاههای
آتشنشانی

دسترسی به فضاهای
باز

ترا کم جمعیت

نسبت عرض معابر به
ارتفاع ساختمانهای
مجاور

قدمت بنا

جنس سازهها

عرض معابر

معیارها

0/13

2/65

3/17

2/34

0/62

0/56

1/11

0/32

1

عرض معابر

0/29

3/68

4/78

4/76

1/68

2/2

2/72

1

3/12

جنس سازهها

0/09

1/28

1/84

1/16

0/59

0/72

1

0/37

0/90

قدمت بنا

0/15

2/72

3/74

1/72

0/75

1

1/39

0/45

1/79

عرض معابر به ارتفاع
ساختمانهای مجاور

0/16

2/17

2/58

2/45

1

1/34

1/70

0/60

1/61

تراکم جمعیت

0/06

0/82

1/14

1

0/41

0/58

0/86

0/21

0/43

دسترسی به فضاهای باز

0/05

0/64

1

0/88

0/39

0/26

0/54

0/20

0/31

فاصله از ایستگاههای
آتشنشانی

0/07

1

1/56

1/21

0/46

0/37

0/78

0/27

0/38

نزدیکی به مراکز درمانی
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نتیجهگیری

در این تحقیق ،آسیبپذیری محلهی فهادان با توجه به شاخصها و
زیرشاخصهای مرتبط بررسی گردید .افزایش مقدار متغیرهایی نظیر
تراکم جمعیت ،فاصله از فضاهای باز ،بیمارستانها و ایستگاههای
آت ـشنــشــانــی ،قــدمــت بــنــاهــا و درج ـ ـهی مــحــصــوریــت و همچنین
کاهش متغیر عرض معابر و کاهش کیفیت مصالح ،موجب افزایش
آسیبپذیری محله در برابر زلزله میگردد .سیستم  GISاین امکان
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گــام  :3پس از تعیین شاخصهای غالب ،ماتریس مقایسهی دو
دویــی معیارهای آسیبپذیری محلهی فهادان مطابق جــدول 5
تعیین میگردد و با کمک روش تحلیل سلسلهمراتبی ،وزن هر کدام از
شاخصها استخراج میگردد.
گام  :4نقشههای مربوط به هر کدام از شاخصها در محیط GIS
با همدیگر ترکیب و در نهایت نقشهی آسیبپذیری محلهی فهادان
یزد استخراج میگردد .نقشهی نهایی آسیبپذیری محلهی فهادان
در تصویر  4نمایش داده شده است.

را فراهم نمود تا تأثیر همهی شاخصها در آسیبپذیرتر شدن منطقه
در برابر زلزله مشخص گــردد .با توجه به نقشهی آسیبپذیری کلی
محلهی فهادان ،مشاهده میگردد که توزیع مناطق با آسیبپذیری باال
در تمام محله دیده میشود و بیشترین مساحت را به خود اختصاص
داده است که این میزان حدود  65درصد از مساحت محله را در بر گرفته
است 20 .درصد از محله دارای آسیبپذیری متوسط و بقیهی مساحت
محله را فضاهای دارای آسیبپذیری کم به خود اختصاص دادهاند.
ایــن فضاها بیشتر مکانهای دارای فضاهای بــاز و ساختمانهای
تــازه احــداث شــده هستند امــا بیشتر ساختمانهای محله در ردیف
آسیبپذیری باال قرار گرفتهاند .با وجود امکانات خدماتی الزم و مناسب
پس از بحران ،نظیر بیمارستان ،ایستگاه آتشنشانی و فضاهای باز
مناسب در محله ،عملکرد نامناسب بناها و شبکهی معابر ،عملیات
امدادرسانی را با مشکل رو ب ه رو خواهد کرد .با توجه به توزیع مکانهای
با آسیبپذیری باال در تمام نقاط محله ،الزم است تا تمام محله را در
جهت مقاومسازی در برابر زلزله و انجام عملیات آمادگی و کاهش خطر
در برابر زلزله ،زیر نظر گرفت .طر حهای مربوط به مدیریت بحران در

بهار و تابستان

تصویر  :4نقشهی نهایی آسیبپذیری محلهی فهادان

محله باید با مشارکت ساکنان محل و توجه بیشتر به شرایط ویژهی
بافت از نظر قدمت و جنس مصالح اجرا گردد.
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