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چکیده
ارتقای تاب آوری بافتهای تاریخی -تجاری ،از اقدامات اساسی برای کاهش خسارات مخاطرات طبیعی نظیرر زلزلره
است .برای این منظور در گام اول باید وضعیت تابآوری این بافتها در برابرر مخراطرات طبیعری براسراع عوامر
مؤثر بر آن ارزیابی شود .در این مقاله شاخصهای مؤثر در شناخت تابآوری بازارهای سنتی کره از ارزش زیرادی از
نظر اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی در کشور برخوردارند ،مطالعه شده است .بدین منظور ابعراد فیزیکری ،اقتصرادی،
اجتماعی و سازمانی تابآوری در این بافتها در قالب  20زیرشاخص شناسایی و دستهبنردی شردهانرد .جنبرههرای
فرهنگی– تاریخی نیز بهعنوان بُعد جدیرد معرفری و در هشرت زیرشراخص دسرتهبنردی شردهانرد .در مجمرو 22
زیرشاخص اصلی در هفده شاخص و پنج بُعد بررسی شده است .در گام بعدی ،وزنهرای ایرن ابعراد و شراخصهرا و
زیرشاخصها بهمنظور مشخص شدن تأثیر هر یک در تابآوری این بافتها ،به روش تحلی سلسلهمراتبری )(AHP
تعیین شده است .نتایج این ارزیابی نشان میدهد که بُعد اجتماعی در ترابآوری بازارهرای سرنتی دارای بیشرترین
ضریب وزنی است و باید برای ارتقای تابآوری در بازارهای سنتی به این بُعد توجهی ویژه مبرذول شرود .همچنرین
زیرشاخصهای دارای بیشترین اهمیت عبارتاند از .9 :کراربری بناهرا؛  .0ارزش اقتصرادی ملرک و اجنراع داخر
مغازهها؛  .3انطباقپذیری و پویایی گروههای مختلف برای بازیابی پس از زلزله؛  .2قابلیت اجرای اقردامات بهسرازی؛
 .2تجارب قبلی و آمادگی؛  .6تمای بررای پرداخرت وجره برهمنظرور کراهش ریسرک؛  .7درآمرد؛  .8آمروزشهرای
کسبشده در زمینۀ کاهش ریسک؛  .1آسیب پذیری شبکۀ راهها .نتیجۀ این مطالعه نشان میدهد که تنها توجه بره
ارتقای یک شاخص یا صرفاً بهبود شاخصهای فیزیکی (همچون کاهش آسیبپذیری ساختمانهرا) ،لزومراً بهتررین
گزینه برای ارتقای تابآوری بازارهای سنتی نیست .از نتایج این مطالعه میتوان برای تعیین اولویرتهرای بهسرازی
بخشهای مختلف بازارهای سنتی پیش از رخداد زلزله اسرتفاده کررده و مرؤثرترین مرداخ ت قابر اجررا را بررای
ارتقای تابآوری اجرا کرد.
واژههای کلیدی :بازار سنتی ،بافت تاریخی -تجاری ،زلزله ،شاخص تابآوری ،مدیریت مخاطرات.

 نویسندة مسئول ،تلفن209-00832832 :

Email: kamini@iiees.ac.ir
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مقدمه
در سالهای اخیر ،رویکرد سنتی مدیریت مخاطرات از تمرکز صرف بر کراهش آسریبپرذیری و
کاهش ریسک ،به افزایش تابآوری تغییر یافته است .این رویکرد جدید ظرفیت بهتری را بررای
مواجهه با مخاطرات دارای عدم قطعیت نظیر زلزله فراهم میکنرد .براسراع تعریرف ،ترابآوری
عبارت است از توانایی سیستم برای تحم و ایستادگی در برابر خطرهای بهوجودآمده ،بهطوری
که بتواند در برابر آنها ایستادگی کند و در صورت آسیب بهسرعت به حالت اولیه برگردد [.]93
برای تعیین وضعیت تابآوری ،تاکنون مدلها و شاخصهای مختلفی ارائره شرده اسرت .در
مدل  BRIC9که توسط کاتر و همکاران در سال  0292معرفی شده ،ترابآوری جوامر در پرنج
بعد اجتماعی ،اقتصادی ،سازمانی (نهادی) ،زیرساختی و سرمایۀ اجتماعی دستهبندی شده است
[ .]96شاو و همکاران نیز در سرال  0221ترابآوری را در ابعراد اجتمراعی ،اقتصرادی ،نهرادی
(سازمانی) ،فیزیکی و طبیعی دستهبندی کرده و برای ارزیابی آن مدل  CDRI0را معرفی کردنرد
[ .]06در مدل  PEOPLESکه در سال  0292معرفی شد ،تابآوری جوام در هفت بعد اصلی
آمار و جمعیت ،محیط زیست (اکوسیستم) ،خدمات سرازماندهیشردة دولتری ،فیزیکری ،سربک
زندگی و کیفیت جامعه ،توسعۀ اقتصادی و سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی دستهبندی شرده اسرت
[ .]02خزایی و همکاران در سال  0292شاخصهای تأثیرگذار در ترابآوری جوامر را در پرنج
بعد اصلی سازمانی ،آگاهی و ظرفیتسازی ،تابآوری زیرسراختی و خردمات حیراتی ،آمرادگی و
پاسخ اضطراری ،برنامه توسعۀ استانداردها وکاهش خطرپذیری دستهبندی کرده و مدل  DRI3را
ارائه کردند [ .]91استادتقیزاده و اردالن نیز شاخصهرای مرؤثر در ترابآوری جوامر در برابرر
مخاطرات در شهر تهرران را در شرش بُعرد نهرادی ،اقتصرادی ،فرهنگری ،اجتمراعی ،فیزیکری و
زیستمحیطی بررسری کردنرد [ .]03بردین ترتیرب محورهرای اصرلی و مشرترت دسرتهبنردی
موضوعات مرتبط برا ترابآوری جوامر در برابرر مخراطرات عبرارتانرد از ههرار بعرد فیزیکری،
اقتصادی ،اجتماعی و سازمانی که پیشتر نیز توسط برونو معرفی شده بودند [.]07
شایان ذکر است که در مدلهای یادشده ،به سنجش میزان تابآوری در بافتهرای شرهری
جوام متداول توجه شده است .این در حالی است که تبعات زلزلههایی مانند زلزلۀ برم (ایرران،
 ،)9380سوماترا (اندونزی ،)9382 ،توهوکو (ژاپن )9381 ،و بسیاری از موارد دیگرر نشران داده
که مخاطرات طبیعی میتوانند موجب تخریب بافرتهرای ارزشرمند شرهری ،بناهرای تراریخی،
1. Baseline Resilience Index Conditions
2. Climate Disaster Resilience Index
3. Disaster Resilience Index
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موزهها و اشیای تاریخی نیز بشوند .بدین ترتیب استفاده از مدلهای معرفیشده در قسمتهرای
قب  ،برای سنجش تابآوری بازارهای سنتی نتایج دقیقی نخواهد داشت.
روش تحقیق
به طور معمول دو روش برای تعیین حد مشارکت شاخصهای مختلف در تراب آوری بافرتهرای
شهری وجود دارد .روش اول استفاده از نظر کارشناسان و افراد مطل در زمینه هرای مررتبط برا
موضو و روش دوم استفاده از نتایج زلزلههای قب برای توسعۀ مردل برا اسرتفاده از روشهرای
ریاضی (نظیر رگرسیون و بهینهسازی) است .البته در بیشتر موارد ،اط عات مرتبط برا زلزلرههرا
برای استفاده بهمنظور تعیین حد تأثیر شاخصهای مختلف در تابآوری بافرتهرای شرهری در
دسرترع نیسرت .برره همرین دلیر  ،در بیشرتر مطالعررات بررای ارزیرابی ترابآوری ،از قضرراوت
کارشناسان برای شناخت و وزندهی شاخصها استفاده شده است .در این تحقیق نیز روش اول
برای تعیین شاخصهای مؤثر در تابآوری بهکار گرفته شده است.
بدین منظور ،ابتدا متون تخصصی مرتبط با موضو شام مقاالت ،پایاننامهها و کترابهرای
معتبر از مناب مختلف گردآوری و بررسی شد .همچنین ت ش شد که هارهوبها و مردلهرای
ارائهشده در زمینۀ تابآوری در برابر سانحه بررسی و تحلی شوند .بر ایرن اسراع ،مؤلفرههرای
مهم و شاخصهای اصلی تابآوری در بافتهای شهری استنتاج شده و شاخصهای فرهنگری و
تاریخی که در مورد بازارهای سنتی موضوعیت دارند نیرز از مراجر ذیربرط گرردآوری شردند.
سپس فهرستی از شاخصها برای سنجش حد توافق برای وارد شدن شاخص به فهرست نهرایی
تهیه شد .پس از انتخاب شاخصهای تأثیرگذار در ترابآوری بازارهرای سرنتی ،از روش تحلیر
سلسلهمراتبی ) (AHPبرای وزندهی ابعاد ،شاخصها و زیرشاخصها استفاده شد .سرپس بررای
تحلی دادهها ،مجموعۀ منظمی از رویهها در سه مرحلۀ کدگذاری باز ،محوری و گزینشی بهکار
گرفته شد .این تکنیک امکان فرموله کردن مسئله را بهصورت سلسلهمراتبی فرراهم مریکنرد و
همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در ح مسئله دارد .برهعر وه
این روش برمبنای مقایسۀ زوجی بنا نهاده شده که قضاوت و محاسبات را تسهی میکند و حرد
سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نیز نشان میدهد.
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جدول  .1شاخصهای تأثیرگذار در تابآوری بافتهای تاریخی -تجاری
شاخصهای فیزیکی
منبع
شاخص
06،96
دف فاض ب و زباله
06 ،9
دسترسی به راهها
96،02،06
وضعیت مسکن
96،91
کاربری زمین
96،02،06
عرضۀ مواد غذایی
96،06
شاخص محیط زیست
9،96،91
برآورد خطر
03
وجود پهنۀ گسلی
02،03
وجود پهنۀ لغزشی
03
بستر یا حریم رودخانه
96،02
تأمین نیازهای خاص
شاخصهای اقتصادی
02،09،03
پوشش بیمه
02
تعداد و میانگین وامها
02
تعداد مؤسسۀ مالی
02
حسابهای پسانداز
02
بازار سهام
02
فعالیت کشاورزی
02
فعالیت ساختوساز
02
سطح دانش حرفهای
02
فعالیتهای تولیدی
02
فعالیتهای فروش
02
شاخص قیمت
شاخصهای فرهنگی  -تاریخی
7
کوچ کسبۀ اصی
90 ،2
جذب گردشگر
تأثیر بر روابط سیاسی و
2
اقتصادی با کشورها
2
سازمانهای فراملی
2،91
انجام پژوهشها
شاخصهای اجتماعی
06،99
آمادگی اجتماعی
02،96
دسترسی به خدمات
03
شاخص امید به زندگی
02،02
میزان فعالیت سمنها
02،02
مراکز ورزشی
وضعیت فعالیت سازمانهای
02،02
مذهبی
02،03
سطح تحصی ت
03
افراد آموزشدیده

922
22
22
62
22

√

X

جمعیت ضعیف
شاخص رضایت
سطح آمادگی
مهارتهای رفتاری
وضعیت همیاریها

82

√

سطح اعتماد در جامعه

62
22

√
X

آگاهی از حقوق اجتماعی

96،02

92

X

وضعیت امنیت اجتماعی

9،03،02،92

12

√

میزان خوداتکایی
حمایت اجتماعی
تعارضهای قومی،
مذهبی و نژادی

شاخص خ قیت و
نوآوری

96

32

X

شاخص س مت

،96،03
02،06

06 ،96
03 ،96
91 ،96
96

√

توافق ٪
82
62
922
72
62
72
82
922
72
12
922

شاخص
نو ساختوساز
قدمت ساختمانها
ظرفیت درمانی
ظرفیت تخلیۀ اضطراری
ظرفیت اسکان موقت
پایگاه آتشنشانی
ظرفیت بازیابی
شبکۀ برق
شبکۀ آب
شبکۀ گاز
ارتباطات

منبع
0 ،91،96
9،96،03
02،02
96،9
96،02
03،9
96
06،02،03
03،91
02،9
02،96،03

قیمت مسکن یا ملک
اشتغال
درآمد
وابستگیهای شغلی
اشتغال زنان
ارزش کسب وکار
بودجه و یارانه
مالکیت
وضعیت فقر
مؤسسات مالی
حسابهای کاربری

9،96،02،02
96،02
03،96
96
96
96
06
9،02،06
02
02
02

82
12
12
02
92
12
62
62
22
92
2

اصالت بافت
هویت بافت

2
2

82
82

√

س مت بافت

2

22

X

عملکرد و پویایی
کاربریهای نامتجانس

2
7

12
22

√

آموزش و آگاهی
ترکیب جمعیتی
توزی و تراکم جمعیت
تنو زبان و گویش
احساع تعلق

9،96،06
96،02
9،96،03،02
96
8،96،02

922
922
922
32
922

√

میزان مشارکت سیاسی

96،02

22

√

تنو مذهب
میزان مشارکتهای مدنی

96
91،02،02

22
72

X
√

برنامۀ کاهش ریسک
تجارب قبلی از مخاطرات
مناب
تقسیمات سیاسی
هارهوبهای مدیریت
بحران
دانش و همکاریها
اقتدار حاکمیت
ظرفیت پاسخ
آییننامههای مرتبط

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
X
X
√
√
√
X
X
X
√

X
√
√
√
X

توافق ٪
32
82
92
82
32
22
922
12
82
32
32
12
72
32
22
22
02
02
22
62
32

X
√
X
√
X
X
√
√
√
X

شاخص
عرض معابر
وضعیت معابر
وجود فضای باز
سازههای بلند
مراکز امنیتی
اورژانس
پایگاه امداد
مرکز پلیس
مسیر خاکی و آبی
توپوگرافی

منبع
03
03
03
03
03
91،02
03
03
1
1

توافق ٪
72
√
72
√
62
√
92
X
22
√
72
√
62
√
22
X
32
X
22
X

X
√
√
X
X
X
X
X
X
X
√
X
X

32
82

√

72

√

62
922

√

√

عمدهوخردهفروشی
درآمد سرانه
سازمانهای تجاری
پوشش بیمه
اخت ل در مشاغ
رکود فعالیتها
کاهش تولید
استحکام و تعدد
سرمایۀ آسیبپذیر
بازپرداخت خسارت
انتقال ریسک

02
02
02
02،03
3
3
3
3
3
3
3

62
12
02
12
12
22
32
922
22
72
922

مرمت و بازسازی
راهنمای مخاطرات
حس مسئولیت برای
حفظ بناها
توانمندی احیا

2
2

922
922

√

7،90

922

√

90

82

√

√
X
√
√
X
X
√
X
√
√
√

√

X
X
√

922
92
12
12
62

√

96،03
03
99،03
0،92
9،92
0،92،9
2
92،91
0

62

√

82
32

√
X

0

62

√

X
√
√
√

92

X

سرمایه اجتماعی

06 ،03

12

√

922
12
922
22

X

شاخصهای سازمانی (نهادی)
03 ،91
میزان مسئولیتپذیری
07 ،91
ترتیبات سازمانی
07 ،91
بازنگری و نظارت
07 ،91
همکاری جامعۀ مدنی

22
32
72
72

X

√

√

06

922

√

وضعیت برنامهریزی برای مقابله

07 ،91

12

√

03

72

√

06 ،02
06
02 ،09
07 ،91

62
22
12
922

√

سامانه هشدار سری
شایستگی مدیران
شناخت مسئوالن
وجود تجربۀ کافی

03 ،91
03
03
03

922
22
32
22

√

وجود دانش کافی
سیستم پشتیبان
ارتباط پایدار
ارزیابی خسارت
سامانۀ فرماندهی مدیریت
حوادث
مانور و تمرین
آموزش همگانی
برنامۀ عملیاتی
تعداد نهاد محلی

03 ،91
03 ،9
03
03

22
62
62
922

X

03 ،91
03
03
07 ،03

922
922
22
72

√

√
√

X
√
√

X
√

X
X
X

√
√

√
X
√

بررسی ابعاد و شاخصهای مؤثر در سنجش تابآوری بافتهای تاریخی -تجاری در برابر مخاطرة 061 ...
تعیین شاخصهای تأثیرگذار در تابآوری بافتهای تاریخی -تجاری

در این مقاله شاخصهای مرتبط با ابعاد مختلف تابآوری براسراع هرارهوب برونرو و در ههرار بُعرد
فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی و سازمانی دستهبندی شدند [ .]07البته با توجه بره اینکره در هرارهوب
برونو ،به ابعاد فرهنگی و تاریخی که در بازارهای سنتی از اهمیرت زیرادی برخوردارنرد ،توجره نشرده
است ،شاخصهای مرتبط با این بُعد نیز به هارهوب مذکور اضافه شد .در مرحلۀ بعد ،پرس از حرذف
شاخصهای تکراری یا همپوشان ،در مجمو  936شاخص در پنج بُعرد فهرسرت شردند (جردول .)9
سپس با هدف وزندهی و اولویتبندی شاخصهای مؤثر بر ترابآوری بازارهرای سرنتی ،فهرسرتی از
شاخصها برای سنجش حد توافق به روش دلفی پنجمعیاره تهیه شرده و برین  22نفرر از خبرگران و
متخصصان این حوزه توزی شد .توافق بیشتر از  22درصد متخصصان مرذکور ،برهعنروان معیرار وارد
شدن شاخص به فهرست نهایی در نظر گرفته شد .براساع نتایج این مرحله ،با حذف  22شراخص از
 936شاخص 86 ،مورد باقی ماند .با ادغام تعدادی از این شاخصها که مفراهیم ،نزدیرکترر یرا دارای
وابستگی معناداری بودند ،تعداد نهایی شاخصها به  22مورد کاهش یافت که در گرروههرای مختلرف
که در ادامه معرفی میشوند ،دستهبندی شدهاند.
 -شاخصهای فیزیکی

بهمنظور شناخت وضعیت تابآوری در بازارهای سنتی ،باید ساختارهای کالبردی و مسرتحدثات (راههرا،
ساختمانها ،زیرساختها ،شبکههرا و  ،)...بررسری شرود .همچنرین سیسرتمهرایی کره پرس از رخرداد
مخاطرات طبیعی باید سالم باقی بمانند و در شرایط سخت زمان بحران نیز به عملکرد خود ادامه دهنرد،
باید شناسایی و ارزیابی شوند [ .]1از میان شاخصهای فیزیکی و کالبدی (جدول  ،)9مهمترین مرواردی
که برای این پژوهش ،مطابق با نظر خبرگان تعیین شدند ،در جدول 0نشان داده شده است.
 -شاخصهای اقتصادی

بازارهای سنتی مرکز فعالیتهای اقتصادی در اغلب شهرهای کشور محسوب میشوند .انباشرت
سرمایه در این بافتها ،تمرکز فعالیتهای اقتصادی خرد و کر ن ،ایجراد زمینرۀ فعالیرت بررای
مشاغ دیگر و بسیاری از موضوعات دیگر سبب شده که ارتقای تابآوری در ابعاد اقتصرادی در
ایررن بافررتهررا از اهمیررت مضرراعفی برخرروردار باشررد .در جرردول  0مهررمترررین شرراخصهررا و
زیرشاخصهای اقتصادی مرتبط با ارزیابی تابآوری در بازارهای سنتی نشان داده شده است.
 -شاخصهای اجتماعی

با بررسی مدلهای تابآوری و همچنین اط عات موردی زمینلرزههرای مهرم ایرران ،عوامر و
پیامدهای اجتماعی زلزله در قالب ههار شاخص سرطح آمرادگی ،اسرتحکام سراختار جمعیتری،
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تنشها در بافتهای داخ و خارج بازار و همچنین تنو ارتباطات اجتماعی(کسربه و سراکنان)
معرفی شده است .جدول 0نشاندهندة این شاخصها و زیرشاخصهای مربوط است.
 -شاخصهای سازمانی (نهادی)

تابآوری سازمانی ،بُعدی از ساختار جامعه را در بر میگیرد که شام ظرفیتها ،امکانات ،روابط
سازمانی و برنامهریزی با هدف مدیریت و کاهش خطرپذیری است [ .]00از اینرو اغلب نهادها و
سازمانهای مختلف موجود در جوام (نظیرر سرازمانهرای دولتری مردیریت بحرران ،نهادهرای
مرتبط با زیرساختها ،مردارع ،شررکتهرا و نظیرر آنهرا) ،نقرشهرایی را در بهبرود ترابآوری
سکونتگاهها در برابر مخاطرات طبیعی برعهرده دارنرد [ .]6در ایرن مطالعره و براسراع ارزیرابی
ساختارهای موجود در بازارهای سنتی و دریافت نظر خبرگان ،ههار شاخص برنامهریزی ،تنو و
کفایت ظرفیتها ،استحکام و تنو ساختارها و رویکرد مردیریتی و توانمنردیهرا ،بررای بررآورد
میزان تابآوری در این بعد معرفی شدهاند که زیرشاخصهای آن در جدول 0ارائه شده است.
جدول  .۲شاخصها و زیرشاخصهای پیشنهادشده در چهار بُعد اصلی تابآوری
زیرشاخصها

بعد شاخص

درصد بناهای آسیبپذیر تاریخی
ساختمانها

آسیبپذیری

درصد اقدامات بهسازی و مقاومسازی در ساختمانهای
هر زون
کاربری بناها و ساختمانها (تاریخی و غیرتاریخی)

فیزیکی

زیرساختها

آسیبپذیری

آسیبپذیری راهها (داخ و مجاور بازار)
آسیبپذیری شریانهای حیاتی (آب ،برق ،گاز و )...
وابستگی زیرساختها به یکدیگر
شدت زلزله

وضعیت

مخاطرات

تشدید جنبش زمین و مخاطرات زمینشناختی
خطر آتشسوزی و نشت مواد خطرنات

کسبوکار

ارزش اقتصادی

وضعیت مالکیت
ارزش اقتصادی ملک و اجناع داخ مغازهها

منابع
96،9
02
06،02،03،91
1 ،02
06،98،96،9
این مطالعه
91،9
09
02،9
06،02،02،9
96،9

سهم درآمدزایی بهواسطۀ توریسم به ک درآمد

این مطالعه

سطح درآمد سرانه در مقایسه با میانگین شهر

06،02،03،96

خسارات

جبران

فعالیت

توقف

اقتصادی

میزان پوشش بیمه مخاطرات و حوادث
سازوکارهای دولتی جبران خسارت (وام ،کمکهای
ب عوض ،صندوق حمایتی و  ...بعد از زلزله)
سرمایههای شخصی یا خانوادگی
تعداد افراد شاغ در بازار
تأثیر آسیب به بازار در فعالیتهای اقتصادی شهر

02،09
این مطالعه
06،02
06،02،02،96
02

توضیحات و روش کمیسازی دادهها
درصد مساحت بناهای تاریخی به ک بناها در هر زون
درصد ساختمانهایی که اقدامات بهسازی لرزهای در آنها
انجام شده نسبت به ک بناها (بهصورت موضعی یا کلی)
تجاری (شام انبار و فروشگاه) ،کاربریهای خطرنات (مث
فروشگاههای مواد قاب اشتعال) ،فرهنگی ،مذهبی ،مسکونی
عرض معابر ،نسبت سطح سد معبر به عرض ک معبر
درصد آسیب شبکه در سناریوی فرضی
تأثیر خرابی یک زیرساخت در سرویسدهی زیرساخت دیگر
بیشینۀ شتاب زمین در زمینلرزة سناریو
احتمال رخداد زمینلغزش ،فرونشست ،گسلش برحسب شیب
زمین ،وجود گس  ،قنات ،سطح آب زیرزمینی و ...
وجود انبار مواد آتشزا ،سوخت و شبکۀ گازرسانی
شخصی ،اجاره ،سرقفلی ،اوقافی و ...
ارزش ریالی
نسبت بازدیدکنندههای غیربومی به بومی
آمار نهادهای رسمی
نو بیمه ،سقف تعهدات
سقف پوشش بیمه و حمایتهای ریالی
ارزش ریالی
درصد مالکان ،کارگران ،فروشندگان ،و دیگر افراد شاغ در
بخشهای خدمات ،حم بار و ...
درصد عمدهفروش به خردهفروش ،درصد کارگاه تولیدی

بررسی ابعاد و شاخصهای مؤثر در سنجش تابآوری بافتهای تاریخی -تجاری در برابر مخاطرة 079 ...
ادامۀ جدول  .۲شاخصها و زیرشاخصهای پیشنهادشده در چهار بُعد اصلی تابآوری
بعد شاخص

منابع

زیرشاخصها

توضیحات و روش کمیسازی دادهها

سطح

آمادگی

سطح تحصی ت (کسبه و ساکنان)

06،02،96

درصد افراد باسواد یا دارای تحصی ت دانشگاهی

آموزشها در ارتباط با کاهش ریسک و مدیریت بحران

02،91،9

پرسشنامۀ محلی

91

پرسشنامۀ محلی

باور و حساسیت کسبه به خطر زلزله و تمای برای
پرداخت وجه با هدف کاهش مخاطرة زلزله
آمادگی کسبه ،ساکنان و بازدیدکنندگان

اجتماعی

جمعیتی

استحکام

06،03،96

پرسشنامۀ محلی

تراکم جمعیت

06،02،9

تعداد بازدیدکننده ،کسبه و ساکنان در ساعتهای مختلف

توزی جمعیت ضعیف در برابر زلزله (کسبه و ساکنان)

02،96،93

درصد افراد کمتر از  2و بیشتر از  62سال

انطباقپذیری و پویایی گروههای مختلف برای بازتوانی
پس از زلزله

این مطالعه

پرسشنامۀ محلی

تنشها

شاخص امنیت (درصد سرقت ،جرم ،جنایت و )...
ناهنجاریهای اجتماعی (اعتیاد ،نزا ) ... ،

کنشها

همبستگی اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای گروهی

9

تعداد موارد ثبتشده

9

تعداد موارد ثبتشده

02،03،91،96

احساع تعلق و رضایتمندی

02،96

تنو و ارتباط قومیتها با هم

96

سازمانی

برنامهریزی تنو و کفایت ظرفیتها

وجود برنامههای کاهش ریسک و مدیریت بحران

06،91،96،9

تنو برنامههای اجرایی

09

پایداری اجرای برنامهها

03

تعداد اعضاء نهادهای محلی (خیریه ،مذهبی و )...
سابقه فعالیت افراد ،تمای افراد
مذهب ،قومیت
پرسشنامه از مدیران محلی اعم از منطقه ،ناحیه و هیأتهای
امنا و کسبه

وجود زیرساختهای الزم برای واکنش اضطراری در
داخ یا مجاورت بافت بازار

،02،91،96،9
02

میانگین فاصله تا بیمارستان ،میانگین فاصله تا نزدیکترین
ایستگاه آتشنشانی

دسترسی به مناب و تجهیزات الزم برای مقابله (منب
آب ،برق اضطراری ،سامانۀ اطفای حریق)... ،

09،91

تعداد کپسول آتشنشانی ،منب آب و مولد برق اضطراری
نسبت به ک واحدها

راهها و فضاهای تخلیه امن (نظیر مسجد ،مدرسه)

02،96،9

ساختارها

استحکام

توانمندیها

مدیریت و

وجود سامانۀ هشدار و واکنش سری
فرماندهی و پشتیبانی مدیریت بحران
ارتباطات بین کسبه ،ساکنان و متولیان مدیریت بحران

مساحت فضای تخلیۀ امن به ک مساحت ،سرانۀ فضای تخلیه

03،91
06،91،9
91

قابلیت هماهنگی مدیران شهری ،مسئوالن میراث
فرهنگی و مردم برای اجرای مؤثر برنامهها

06،91،9

قابلیت توسعۀ اقدامات و برنامههای اجتما محور

98

قابلیت انجام اقدامات خوداتکا

91

پرسشنامه از مدیران محلی اعم از منطقه ،ناحیه و هیأتهای
امنا ،انجمنها و کسبه

 -شاخصهای ویژۀ بافتهای فرهنگی -تاریخی

وجود مراکز مذهبی ،مدرسهها و بخشهای تجاری ،بازارهای سنتی را به مکانهایی تبدی کرده
است که در آنها تجارت ،مذهب ،فرهنگ و عوام اجتماعی بهطور متمایزی با هم در تعامر انرد
[ .]7،02پس از وقو مخاطرات طبیعی ،ممکن اسرت بناهرای تراریخی و ارزشهرای غیرمرادی
بازارها (مانند اصالت ،هویت ،س مت ،عملکرد و پویایی) تا حد زیادی آسریب ببیننرد [ .]2،90از
این رو بهمنظور ارتقای تابآوری بازارهای سنتی در برابر زلزله ،افزونبر ابعادی که پیشتر به آنها
اشاره شد ،باید به ویژگیها و کارکردهای منحصربهفرد بازارهای سنتی نیز توجره شرود .در ایرن
مطالعه ،بُعد تابآوری فرهنگی -تاریخی بهعنوان یکی از ابعاد دربرگیرندة ویژگیهرای بازارهرای
سنتی ،به ابعاد دیگر تابآوری اضافه شده است .این بُعد همانطور که در جردول  9نشران داده
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شد ،در قالب سه شاخص اصلی ارزشهای فرهنگی ،قابلیت بازیابی و عزم ملی بررای حفاظرت از
این بافتها قاب دستهبندی است .زیرشراخصهرا و همچنرین روشهرای انردازهگیرری آنهرا در
جدول 3ارائه شده است.
جدول  .3شاخصها و زیرشاخصهای پیشنهادشده در بُعد فرهنگی -تاریخی تابآوری
شاخصها

ارزشهای فرهنگی

زیرشاخصها

توضیحات و روش کمیسازی دادهها

میزان ارزش تاریخی -فرهنگی بنا یا بافت (میراث
ملی  -جهانی)

درصد مساحت دارای ارزش تاریخی نسبت
به ک مساحت محدوده بازار

جاذبههای گردشگری و تعداد بازدیدکننده

تعداد بناهای دارای جاذبۀ گردشگری ،تعداد
گردشگر

ارتباط و تعام فرهنگی مردم با بازار

میانگین بازدید از بازار نسبت به سایر
مکانهای تاریخی

ظرفیت بازیابی رونق فرهنگی  -اقتصادی
قابلیت بازیابی

توانمندی برای احیای بافتهای آسیبدیدة
فرهنگی -تاریخی
برنامههای اجرایی برای حفظ بافت تاریخی از سوی
مسئوالن

عزم ملی برای حفاظت

دانش تخصصی برای حفظ میراث و تدوین
برنامههای مرتبط

پرسشنامه از مدیران محلی و شهری اعم از
منطقه ،ناحیه و هیأتهای امنا ،انجمنها و
کسبۀ فعال در بازار

همکاری منطقهای و بینالمللی برای حفاظت از
میراث بازار

تعیین حد مشارکت شاخصهای منتخب در ارزیابی تابآوری بازارهای سنتی

همانطور که در بخشهای پیشین ذکرر شرد ،در ایرن مطالعره از روش تحلیر سلسرلهمراتبری
( )AHPبرای تعیین حد مشارکت شاخصهای معرفیشده استفاده شد .مقایسههرای زوجری برا
استفاده از نترایج تحلیر پرسشرنامهای کره براسراع ایرن روش تنظریم و توسرط متخصصران
حوزههای ذیربط تکمی شرده برود ،صرورت پرذیرفت .پرسشرنامههرا در اختیرار سره گرروه از
متخصصان شام  .9 :خبرگان دانشگاهی اعم از استادان حوزة مهندسی زلزله ،مدیریت بحرران و
خطرپذیری ( 92نفر)؛  .0مدیران شهری مررتبط ( 02نفرر)؛  .3دانشرجویان و دانرشآموختگران
تحصی ت تکمیلی رشتههای مرتبط ( 02نفر) قرار داده شد .پس از جم آوری پرسشرنامههرای
تکمی شده و تدوین ماتریس مقایسههای زوجی برای مشخص کردن حد برتری شراخصهرا از
نظر پرسششوندگان ،پردازش اط عات انجام گرفت.
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در فرایند تحلی سلسلهمراتبی ،عناصر هر سطح نسبت به عنصرر مربروط بره خرود در سرطح
باالتر بهصورت زوجی مقایسه و وزن آنها محاسبه میشود که این وزنها را وزن نسربی مرینرامیم.
سپس با تلفیق وزنهای نسبی ،وزن نهایی هر گزینه مشخص میشود (وزن مطلق) .برای محاسربۀ
وزن نسبی در ماتریسهای ناسازگار روشهای متعددی معرفری شرده اسرت ،از جملره روشهرای
تقریبی ،حداق مربعات و بردار ویژه که در این مطالعه ،از روش بردار ویژه استفاده شرده اسرت .در
این تحقیق ،نرخ ناسازگاری 9برای همۀ ماتریسهای مقایسۀ زوجی محاسبه شد و در صرورت نیراز
برای اص ح پاسخها ،سؤاالت مربوه دوباره در اختیار مشارکتکنندگان در نظرسنجی قرار گرفت.
برای وارد کردن وزن زیرشاخصها و شاخصها در مدل تابآوری کلی ،بایرد وزنهرای نهرایی برا
محاسبۀ میانگین سه گروه مختلف محاسبه شود .بیگمران ،حالرت مطلروب حرالتی اسرت کره نظرر
متخصصان پرسابقه و باتجربهتر در این زمینه بیشتر لحاظ شود و از ایرنرو بایرد دارای ضرریب ترأثیر
بزرگتری از دیگر گروهها باشند .بنابراین در این مرحله برای دخالت دادن حد تخصص هرر گرروه در
محاسبۀ وزن نهایی ،ضرایب  0 ،3و  9بهترتیب برای سه گروه پرسششروندگان یادشرده در محاسربۀ
وزن نهایی در نظر گرفته شد .در شک  9وزن نهایی مربروط بره ابعراد پرنجگانرۀ ترابآوری بازارهرای
سنتی نشان داده شده است .با محاسبۀ وزن نهایی ،مشاهده میشود کره برهترتیرب ابعراد اجتمراعی،
فیزیکی و اقتصادی با وزنهای  ،2/3 ،2/33و  2/03اهمیت بیشتری از ابعاد دیگر دارند.

شکل  .1وزن ابعاد تابآوری و وزن نهایی شاخصهای تابآوری در ابعاد مختلف
1. Inconsistency Ratio
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همانطور که در این شرک مشراهده مریشرود ،در بُعرد فیزیکری ،شراخص آسریبپرذیری
ساختمانها بیشترین اهمیت را دارد (با وزن نهایی  60/0درصرد) .در بُعرد اقتصرادی نیرز ارزش
اقتصادی کسبوکار با وزن  79/9درصد بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده است .در بُعد
سازمانی ،شاخص استحکام و تنو ساختارها با وزن نهرایی  ،36/8مرؤثرترین شراخص سرازمانی
تعیین شده است .در بین شاخصهای اجتماعی ،شاخصهای سطح آمادگی و استحکام سراختار
جمعیتی بهترتیب با وزنهای نهایی  37/6و  39/9درصد ،بیشترین اهمیت را در مدل دارنرد .در
بُعد فرهنگی -تاریخی نیز شاخص ارزشهای فرهنگی با وزن  27/0درصد مؤثرترین شراخص در
این بُعد در مدل تابآوری به شمار میآید.
برای محاسبۀ وزن کلی زیرشاخصها در مدل تابآوری ،وزن هر زیرشاخص در وزن شاخص
و وزن بعد مربوط ضرب میشود .در شک  0وزن نهایی  93زیرشاخص دارای بیشترین تأثیر در
تابآوری بازارهای سنتی نشان داده شده است.

شکل  .۲معرفی  13زیرشاخص حائز رتبۀ باالتر در تابآوری براساس وزن نهایی محاسبهشده

همانطور که م حظه میشود ،مؤثرترین زیرشاخص ،کاربری بناها و ساختمانهای تراریخی
و غیرتاریخی با مقدار ضریب وزنی  2/993است که میتواند نو فعالیت هر واحد (اعم از تجاری
فرهنگی ،آموزشی ،مذهبی و مسکونی و  )...را مشخص کند .برخی از این کاربریها مانند صرنف
فروشندگان ح ل ،هسب و رنگ جزو کاربریهای خطرنات نیز بهشمار میروند کره مریتواننرد
پس از وقو زلزله زمینهساز مخاطرات ثانویه مانند آتشسوزی باشند .برخری از کراربریهرا نیرز
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بهدلی دارا بودن اجناع گرانبها و نفیس (مانند ط و فرش) جزو کاربریهای حساع هسرتند.
برخی دیگر از کاربریها مانند مساجد و مدرسههرا مریتواننرد بررای اجررای اقردامات آمروزش،
آمادگی و پاسخ اضطراری در مدیریت بحران (با توجه به فضای فیزیکی و ظرفیت انسرانی آنهرا)
استفاده شوند .پرس از آن زیرشراخصهرای ارزش اقتصرادی ملرک و اجنراع داخر مغرازههرا،
انطباقپذیری و پویایی گروههای مختلف برای بازیابی پس از زلزله ،درصرد اقردامات بهسرازی و
مقاوم سازی در ساختمان های هر زون ،تجارب قبلی و آمادگی کسبه ،ساکنان و بازدیدکننردگان
در برابر زلزله ،باور و حساسیت کسبه و ساکنان به خطر زلزله و تمای برای پرداخت وجه بررای
کاهش ریسک زلزله ،سطح درآمد سرانه در مقایسه با میانگین شهر ،آموزش های کسبشرده در
زمینۀ کاهش ریسک و مدیریت بحران و آسیبپذیری شبکۀ راهها در ردههای بعردی بیشرترین
درجۀ اهمیت در ارزیابی تابآوری قرار میگیرند .مجمو وزن این  1زیرشراخص 2/230 ،اسرت
که بیشتر از  22درصد مجمو ضرایب وزنی ک زیرشاخصهاست.
بحث و مقایسۀ نتایج
همانطورکه پیشتر اشاره شد ،تا کنون پژوهشهای هندانی در زمینۀ ارزیابی تابآوری بازارهای
سنتی در برابر زلزله در ایران و جهان انجام نگرفته است .اندت موارد موجود نیز اغلب براسراع
مدلهای شناختهشدة مربوط به بافتهای شهری ،تابآوری بازارهای شهری را بهصورت موردی
بررسی کردهاند ،بدون آنکه به ویژگیهای اختصاصی این نو بافتها توجه کننرد .بردیهی اسرت
که استفاده از مدلهای رایج در ارزیابی تابآوری بافرتهرای شرهری مترداول (کره در آنهرا بره
شاخصهای فرهنگی ،تاریخی و تجاری کمتر توجه میشود) برای بازارهای سنتی ،ممکن اسرت
به نتایج غیرواقعی و در نتیجه طرح مداخ ت غیرقاب اجرا منجر شرود .بررای مثرال و براسراع
ادبیات فنی مرتبط با این موضو  ،مهمترین شاخصها در تعیین تابآوری بافتهرای شرهری در
ابعاد فیزیکی تعریف شدهاند ] .[96، 02،07از میان آنها نیز نوسازی ساختمانها ،اص ح معماری
بنا و کاهش تراکم مستحدثات بهعنوان تأثیرگرذارترین مرداخ ت در ارتقرای ترابآوری مطررح
شدهاند .هنین رویکردی عم ً نمیتواند برای بهبود تابآوری بازارهای سنتی استفاده شود ،زیرا
امکان تغییر هیچیک از این شاخصهرا برهسربب ماهیرت تراریخی و فرهنگری بازارهرای سرنتی
امکانپذیر نیست .در نتیجه در عم مداخلۀ هندانی در این ابعاد نمریتروان داشرت .در مقابر ،
این مطالعه نشان داد که در بازارهای سنتی ،ابعاد اجتماعی تابآوری از وزن زیرادی در مقایسره
با سایر ابعاد برخوردارند .از اینرو میتوان با تغییر شاخصهای اجتماعی ،تابآوری این بافرتهرا
را ارتقا بخشید .با توجه به اینکه هنرین مرداخ تی در عمر امکرانپذیرنرد ،عرصرۀ اجتمراعی،
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مهمترین عرصۀ بهبود تابآوری در بازارهرای سرنتی اسرت .البتره ایرن موضرو تنهرا در مرورد
بافتهایی از بازار مصداق دارد که از نظر فرهنگی ،تاریخی و اقتصرادی دارای ارزش باشرند و در
مورد دیگر بافتهای آسیبپذیر بیگمان اقدامات متفاوتی (از جمله مداخ ت کالبدی) میتوانرد
مبنای عم باشد.
این پژوهش همچنین نشان داد که ترأثیر کراربری در وضرعیت ترابآوری بازارهرای سرنتی
بسیار حائز اهمیت است؛ موردی که در بافتهای مترداول شرهری ،برهدلیر امکران مرداخ ت
فیزیکی مستقیم ،از اهمیت کمتری برخوردار است ] .[96،91در واق با توجه به محدودیتهرای
انجام فعالیت های بازسازی و نوسازی در بازارهای سنتی ،هنین اقردامی برهنروعی مداخلرۀ نررم
محسوب میشود و اجراشدنی خواهد بود .همچنرین در خصروص شراخصهرای اقتصرادی نیرز
م حظه میشود که وزن شاخصهای مرتبط با این بُعد در برآورد تابآوری در بازارهای سرنتی،
بهمراتب بیشتر از مقادیر ارائهشده در بافتهای متداول شهری اسرت ] .[9، 96،02ایرن موضرو
نیز با توجه به ماهیت تجاری بازار و انباشت سرمایه در این مکران پریشبینریپرذیر اسرت .ایرن
توضیحات نشان میدهد که مدلهای متداول هندان برای ارزیرابی ترابآوری بازارهرای سرنتی
(بدون اص ح شاخصهای مؤثر در آنها) قاب استفاده نیستند.
نتیجهگیری
در این مقاله ،مهمترین شاخصهای مرتبط با ارزیابی تابآوری بازارهای سرنتی در برابرر زلزلره
براساع ادبیات فنی مرتبط با این حوزه و همچنین نظرسنجی از خبرگان این عرصه ،بررسری و
دستهبندی شدند .همچنین ویژگیهرای منحصرربرهفررد ایرن نرو بافرتهرا در ابعراد کالبردی،
اجتماعی ،اقتصادی ،سازمانی و فرهنگی ارزیابی و حد تأثیر هر یک در ترابآوری ایرن بافرتهرا
بررسی شد تا براساع آن بتوان مهمترین مداخ ت مرتبط با ارتقای تابآوری در این بافتهرا را
شناسایی کرد .نتایج این مطالعه نشان داد که برخی از شاخصهای مؤثر در ترابآوری بازارهرای
سنتی ،مشابه با دیگر بافتهای شهری هستند ،ولی در عینحال شاخصهای متعدد دیگری نیرز
در این نو بازارها موضوعیت دارند که در بافتهای شهری هندان مطرح نیستند (نظیر شاخص
ارزشهای فرهنگی و قابلیت بازیابی و عزم ملی برای حفاظرت از دارایریهرای مرادی و معنروی
بازارها) .بهع وه تمرکز سرمایه و جمعیت در بازارهای سنتی و محدودیتهای فضایی موجود در
این بافتها ،سبب میشود که وزن شاخصهای اقتصادی و اجتماعی در ارزیابی ترابآوری آنهرا،
بسیار متفاوت با دیگر بافتهای شهری باشد .در این مطالعه همچنین با محاسبۀ وزنهای نهایی
و رتبهبندی زیرشاخصها مشخص شد که  1زیرشراخص  .9کراربری بناهرا؛  .0ارزش اقتصرادی
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ملک و اجناع؛  .3انطباقپذیری و پویایی گروههای مختلف برای برازتوانی؛  .2قابلیرت اقردامات
بهسازی؛  .2تجارب قبلی و آمادگی؛  .6تمای برای پرداخت وجه برهمنظرور کراهش ریسرک؛ .7
سطح درآمد؛  .8آموزشهای کسبشده در ارتباط با مردیریت بحرران؛  .1آسریبپرذیری شربکۀ
راههای محلی بیشترین تأثیر را در تابآوری بازارهای سنتی دارند.
نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که بُعد اجتماعی در تابآوری بازارهرای سرنتی دارای
بیشترین اهمیت است .از اینرو سرمایهگذاری در بهبود شررایط اجتمراعی مریتوانرد بیشرترین
بازدهی را در ارتقای تابآوری این بافتها در برابر مخاطرات طبیعی داشرته باشرد .در واقر برا
توجه به اینکه مداخ ت کالبدی و فیزیکی در بازارهای سنتی دارای ارزش تراریخی و فرهنگری
هندان امکانپذیر نیست ،میتوان با بهبود شاخصهای اجتماعی مانند انطباقپرذیری و پویرایی
گروههای مختلف برای بازیابی پس از زلزله ،ارتقای آمادگی و حساسریت کسربه در برابرر خطرر
زلزله و همچنین آموزشهای الزم ،تابآوری این نو بافرتهرا را بهبرود بخشرید .همچنرین برا
کاهش ناهنجاریهای اجتماعی ،بهبود همبستگی اجتماعی و ارتقای مشرارکت در فعالیرتهرای
گروهی نیز میتوان در جهت ارتقای تابآوری این نو بافتها اقدام کرد.
از دیگر شاخصهای دارای وزن زیاد ،میتوان به کاربری زمین و تراکم جمعیت اشراره کررد.
هر دو شاخص با اقدامات نرمافزاری بهبودپذیرند که با توجه به وزن آنها ،میتروان برا مرداخ ت
الزم ،بهبود هشمگیر تابآوری بازارهای سنتی را انتظار داشت .از اینرو نتایج این تحقیق نشان
میدهد که تنها توجه به ارتقای یک شاخص یرا فقرط بهبرود شراخصهرای فیزیکری (همچرون
کاهش آسیبپذیری ساختمان ها) ،لزوماً بهترین گزینه برای ارتقای ترابآوری بازارهرای سرنتی
نیست؛ ضمن اینکه بهسازی بناهای تاریخی نیز اغلب با پیچیدگیهرای زیرادی برهسربب ارزش
تاریخی و فرهنگی این بناها مواجه است .همچنین مسئوالن میتوانند از نتایج ایرن پرژوهش برا
هدف اولویت سنجی اقدامات الزم برای بهبود تابآوری در این نو بافتها بهره گیرند تا بهترین
و اثربخشترین تصمیمات را از نظر کاربردی و اقتصادی اتخاذ کنند.
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