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جهت مدیریت بحران شهري  GISدر محیط  AHPمدلسازي تعیین مناطق خطرپذیر با استفاده از مدل 

 5 )شهرداري تبریز 8منطقه : مطالعه موردي(
  

  25/06/1390 :مقاله رشیپذ خیتار         25/01/1390: مقاله افتیدر خیتار
  

  چکیده
امروزه با توجه به روند رو به رشد جمعیت و تراکم جمعیت در مناطق شهري و لزوم ایجاد مناطق امن در 

خیزي، لزوم نگرشی همه جانبه و  در شهرهاي پرجمعیت و مستعد از نظر لرزه الخصوص علیي زیستی ها مجتمع
کالن شهر تبریز به خاطر . است بیش از پیش جلوه نموده آنهاطبیعی و فجایع ناشی از بروز  حوادثفراگیر به 

همیشه . باشد یمدر سرزمین زلزله خیز ایران  ها گسل نیتر خطرناكو  نیتر ز فعالیکی اکه  زیگسل تبرنزدیکی به 
شهري تبریز که به عنوان منطقه تاریخی و  8در این بین منطقه . طبیعی بوده استر یاي ناگواشاهد حوادث و بال

ي فرسوده، ترافیک سنگین و تراکم ها بافت، داراي اماکن تاریخی با ارزش، شود یمفرهنگی شهر تبریز شناخته 
در پژوهش . کند میبیشتر ر در این شها جمعیت باال است که اهمیت مطالعه و پژوهش را در زمینه مدیریت بحران ر

                                                        
  Email: zfard@ut.ac.ir                                                                                    .تهران گروه جغرافیا، دانشگاهدانشیار  -1
  .تحقیقات تهراندانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  -2
   .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی و احد علوم و تحقیقات تهران -3
    Email: Basher_beyghbabaye@yahoo.com                                     .ملکان دانشگاه آزاد اسالمی واحدعضو هیات علمی  -4
  .باشدبابایی مینامه دکتري آقاي بشیر بیگمقاله مستخرج از پایاناین  -5

  37 ي شماره، دهمسال دواز
  183-200، صفحات 1391 بهار

  واحد اهر یاسالمدانشگاه آزاد   
 ییایجغراف يفضا یپژوهش -یعلم ي فصلنامه
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در محیط ) AHP(ی از مدل سلسله مراتب گیري بهرهتبریز، با  8حاضر جهت مدیریت صحیح بحران در منطقه قدیمی 
GISمورد استفاده در این مدل شامل فاصله از گسل،  هاي الیه. ، اقدام به تفکیک سطوح خطرپذیر منطقه گردید

ی، اماکن نظامی و نشان آتشی به معابر، نزدیکی به فضاهاي باز، درمانی، ایستگاه کینزدکیفیت ابنیه، تراکم جمعیت، 
نتایج حاصل از خروجی مدل نشان . باشد میانتظامی، پمپ بنزین و همچنین توپوگرافی محدوده مورد مطالعه 

درصد از % 03/52. باشد میدرصد از محدوده مورد مطالعه داراي وضعیت بسیار مطلوب % 96/12که تنها  دهد می
درصد از % 01/35. ذیري در مواقع بحرانی قرار داردمحدوده نیز در وضعیت متوسط تا مطلوب از لحاظ خطرپ

دقیق و اصولی  ریزي برنامهمحدوده مورد مطالعه نیز در شرایط نامطلوب تا بسیار نامطلوب قرار دارد که این امر لزوم 
  کند میرا در مراحل قبل، حین و بعد از وقوع بحران از طرف مسئولین این منطقه طلب 

  

  .GISتبریز، مدل سلسله مراتبی،  8ران، بافت فرسوده، منطقه مدیریت بح :هاید واژهکل
  

  مقدمه
زلزلـه،  . باشـد  یمـ انسان از بدو پیدایش در روي این کره خاکی همیشه در معرض تهدیـد بالیـاي طبیعـی ویرانگـر     

از آغاز حیات بشري به نابودي ا هستند که همیشه زندگی انسان ر هایی پدیدهآتشفشان، سیل و حوادث طبیعی مشابه 
کالبـدي   هاي ویرانیمعمول در اثر وقوع سوانح طبیعی شامل تلفیقی از  بار انیزکشانده است، در مناطق شهري اثرات 
مثـل   هـا  دسترسـی و  هـا  راه ي شبکهمسکونی،  يهاناساختمو  ها سازهویرانی . و اخالل عملکرد عناصر شهري است

، آب، گـاز  کشی لوله، خطوط ارتباطی تلفن، برق، ها نیروگاهزیر بنایی مانند آب،  ساتیتأسارتباطی،  هاي جادهو  ها پل
حوادث انسانی به عنوان یکی دیگر از ابعاد بحران اسـت کـه ایـن تلفـات     ). 1389نسیانی، (از آن جمله هستند  ...و 

با توجـه بـه   . گردد میبیشتر  شندبا میي ا فشردهبخصوص در مناطقی که از جمعیت زیاد برخوردارند، و داراي بافت 
و اجراي عملیات، مبانی نظري  ها تصمیمماهیت غیر مترقبه بودن، غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح 

شهر تبریز با جمعیت انبوه و ساختار پیچیده شهري و . و بنیادي، دانشی تحت عنوان مدیریت بحران پدید آمده است
در . باشـد  مـی کشور  غرب شمالمراکز سیاسی، اداري، اقتصادي و اجتماعی  ي کلیهمرکز  در برخی مناطق فرسوده آن

کـل   هاي فعالیتو بر  گذارد میچنین شرایطی وقوع هر بحران طبیعی یا مصنوعی، خسارات جبران ناپذیري به جاي 
و کـاهش خسـارات    بدیهی است که تنها راه جلوگیري از بروز چنـین حـوادثی  . کشور اثر نامطلوبی خواهد گذاشت

تبریز با توجه به بافت تاریخی و پرازدحام بـودن   8در این بین منطقه . باشد میجانی و مالی، مدیریت صحیح بحران 
مناسب مـدیریتی   هاي ریزي برنامهطبیعی و عدم  يبحران هازیرا وقوع . باشد میي برخوردار ا العاده فوقآن از اهمیت 

لزوم تفکیک منطقه از لحـاظ خطرپـذیري دو چنـدان    ؛ لذا در منطقه شده است باعث خسارات مالی و جانی فراوانی
به ایـن   کند میخود جذب  به طرفاین منطقه به لحاظ واقع شدن در مرکز شهر، روزانه جمعیت انبوهی را . شود می

و محورهاي ارتباطی این منطقه ترافیک سنگینی برقرار است که این خود باعث  خیابان هادلیل اغلب ساعات روز در 
پرواضح اسـت کـه در صـورت بـروز هرگونـه      . منطقه شهر به شمار آید ترین آلوده به عنوانشده است تا این منطقه 
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رین خسـارات  فرسوده و تراکم جمعیتی زیاد آن شـاهد بیشـت   هاي بافتمذکور با توجه به وجود  ي منطقهبحرانی در 
از سیسـتم   گیـري  بهـره تـا بـا    باشـد  یمـ در پژوهش حاضر سعی بـر آن  ؛ لذا جانی و مالی در سطح شهر خواهد بود

تبریز به ترتیب اولویت تفکیک شوند تـا راهنمـایی باشـد بـراي      8خطرپذیر در منطقه  هاي پهنهاطالعات جغرافیایی 
صحیح به مدیریت در قبل، حین و  ریزي برنامهبا درایت و  کهز مسئوالن و دست اندرکاران مدیریت بحران شهر تبری

 ي زمینـه در . چنین امري کاهش خسارات ناشی از وقوع بحران خواهـد بـود   ي نتیجهبعد از وقوع بحران بپردازند که 
  . شود میاشاره  آنهایر به مواردي از زموضوع مربوط به مدیریت بحران مطالعات متعددي صورت گرفته است که در 

در مدیریت و نجات ساکنین  GIS، در مقاله خود تحت عنوان نقش و کاربرد )1385(پورمحمدي و همکاران  
در مدیریت بحران و  GISشهري و روستایی مطالعه موردي تبریز، از منظر کاربردي نقش اساسی  هاي گاه سکونت
عسگري و همکاران . اند دادهامداد و نجات را در قبل، حین و بعد از بحران در شهر تبریز مورد مطالعه قرار فرایند 

. تهران پرداختند 17به بررسی راهکارهاي مقابله با بحران زلزله و کاهش خسارات آن در منطقه  اي مقاله، در )1385(
شهري معرفی  ریزان برنامهران امري بسیار مفید براي را در زمینه مدیریت بح GISایشان در این تحقیق کاربرد 

به بررسی نقش سیستم اطالعات جغرافیایی و کاربرد آن در  اي مقاله، طی )1388(ادهمی و همکاران . کنند می
 GISو آموزش بهینه پرسنل،  GISصورت وجود داده ر به اعتقاد ایشان، د. پیشگیري و مدیریت بحران پرداخته است

به نقل از (علی عسگري و همکاران . سیستم پاسخگویی بحران یکپارچه را باال ببرد وري بهرهارایی و ک تواند می
تحت عنوان بررسی کارکرد خدمات شهري در مدیریت بحران و سوانح با رویکرد  اي مقاله، در )51، 1389نسیانی، 

GISهاي آوري فنخته و با استفاده از ، به تحلیل نقش و کارکرد خدمات شهري در مدیریت بحران و سوانح پردا 
الزمه را انجام داده و به منظور نشان دادن ابعاد مختلف  هاي تحلیلنوین اطالعاتی نظیر سیستم اطالعات جغرافیایی 

نسیانی . اند نموده ارائه زیني مناطقی از شهر تبریز صورت گرفته است را بر روکه  هایی تحلیلاز  هایی نمونهآن 
، به منظور مدیریت بحران به تحلیل منطقه GISدر محیط   SDSSخود با استفاده از روش نامه پایان ، در)51، 1389(
به بررسی مسائل کالن  اي مقاله، در )1390(هادیزاده بزاز . تبریز با توجه به خطرپذیري آن از زلزله پرداخته است 8

در این پژوهش وي الگوهاي مختلف مقابله با . ستشهرها از منظر مخاطرات طبیعی با تاکید بر کشور ایران پرداخته ا
، جهت )2009(سول تودیس . خطرات طبیعی در کشورهاي مختلف را مقایسه و مورد تحلیل قرار داده است

مناطق خطرپذیر  سنجی امکانبه  GISدر محیط  AHPمدیریت صحیح بحران در شهر آدنا در ترکیه با استفاده از مدل 
شهر از لحاظ مناطق مساعد اقدام نموده  یندي کالسهاز لحاظ مخاطرات ژئومورفولوژیکی پرداخته و در نهایت به 

  . است
  

  مورد مطالعه يمحدوده
دقیقه  15درجه و  46کیلومتر مربع در  140، با وسعتی در حدود شرقی آذربایجانشهر تبریز به عنوان مرکز استان 

ارتفاع . دقیقه عرض شمالی از مدار مبداء واقع شده است 8درجه و  38گرینویچ و  النهار نصف طول شرقی از
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شهر تبریز از سمت جنوب به ارتفاعات سهند، از شمال به کوه . متر است 1340میانگین شهر از سطح دریا حدود 
پست و شوره زار  هاي زمین کشاورزي شهر باسمنج و از غرب به دشت تبریز و هاي زمینعون بن علی، از شرق به 

جایگاه تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادي شهر تبریز سبب شده . گردد میارومیه محدود  ي دریاچه ي حاشیه
 ترین پرجمعیتشهرها و از نظر جمعیت پس از شهرهاي تهران، مشهد و اصفهان  ترین مهماست که این شهر جزو 

تبریز با  8در این بین منطقه . باشد ر میشمال غرب کشو ي منطقهشهر در  ترین مهمو  نیتر بزرگشهر کشور و 
منطقه  نیتر کوچکدرصد از کل مساحت شهر تبریز را در بر گرفته است و  2که  باشد یمهکتار  260وسعتی معادل 
تبریز  ، جمعیت این منطقه از1375بر اساس سرشماري سال ). 1شکل، ( باشد یمتبریز  گانه هشتدر بین مناطق 

مدیریت پژوهش و برنامه ریزي شهرداري (نفر افزایش یافته است  9603به  1383نفر بوده است که در سال  18349
  ). 1384تبریز، 

  

  
  )آذربایجان شرقی شهرسازيمسکن و : مأخذ(موقعیت محدوده مورد مطالعه  -1ل شک
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  هامواد و روش
، تر دقیقهدف از انتخاب روش تحقیق این است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا هرچه 

تحقیق مورد نظر کمک کند که این وابسته به امکانات اجرایی، ماهیت،  هاي پرسشدر دستیابی به  تر عیسرو  تر آسان
  ). 30، 1390مددي، (هدف و موضوع پژوهش است 

   یابی مکانصورت گرفته، معیارهاي موثر در امر  اي کتابخانهدر پژوهش حاضر ابتدا با توجه به مطالعات 
  :باشند میشدند که به قرار زیر  آوري جمعمناطق خطرپذیر در حین وقوع بحران، پارامترهایی 

  . پمپ بنزین، خطوط نیرو مانند آب، گاز و غیره هاي ایستگاهفاصله از مراکز خطر مانند  -1
شریانی درجه دو با خاصیت ورود و خروج به  يخیابان ها(ارتباطی درجه یک  هاي شبکهفاصله از معابر و  -2

 ). محلی يهاخیابان(و درجه سه ) منطقه یک

 ). شود میهرچه تراکم جمعیت در واحد سطح بیشتر باشد آسیب پذیري بیشتر (تراکم جمعیت  -3

کمتر  پذیري آسیبهرچه میزان دسترسی به فضاهاي باز شهري بیشتر باشد میزان (دسترسی به فضاهاي باز  -4
 ). باشد می

زیاد باشد در نتیجه شیب نیز زیاد بوده و میزان آسیب  هاي بلنديهرچقدر منطقه داراي پستی و (توپوگرافی  -5
 ). باشد میپذیري زیاد 

 ). باشد میایجاد کننده زلزله بیشتر باشد آسیب پذیري کمتر  هاي گسلاز  هرچه میزان فاصله(فاصله از گسل  -6

 فاصله از مراکز نظامی -7

 کیفیت ابنیه -8

 هانابیمارستفاصله از مراکز درمانی و  -9

  ینشان آتشفاصله از ایستگاه  -10
  

  اطالعاتی هاي الیهتهیه 
فرسوده و کاهش خسارات وارده در حین وقوع بحران، نیاز به  هاي بافتبا توجه به معیارهاي مذکور جهت مدیریت 

نقشه کاربري اراضی شهري تبریز از ؛ لذا داریم ...و اطالعاتی نظیر نقشه کاربري اراضی، گسل، تراکم جمعیت  ي تهیه
از کل نقشه تفکیک ، GISمورد مطالعه در محیط  ي محدودهاداره مسکن و شهرسازي تهیه گردید سپس کاربري 

مربوط به مراکز اداري، تجاري، تراکم جمعیتی، معابر، کیفیت ابنیه و  هاي الیهشده و در نتیجه به منظور استخراج 
و همچنین توپوگرافی نیز از  ها گسلالزم به ذکر است که نقشه مربوط به ). 2شکل (، استفاده شده است ها الیهسایر 

  . گردیدنداداره منابع طبیعی استان تهیه 
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  )آذربایجان شرقی شهرسازيمسکن و : مأخذ(ز تبری 8کاربري اراضی منطقه  -2شکل 

  

  اطالعاتی هاي الیهاستاندارد سازي 
اطالعاتی مورد نیاز،  هاي الیهمدیریت بحران مناطق داراي شرایط بحرانی در زمان وقوع بحران، استخراج فرایند در  

 یابی مکانبراي معیارها و زیرمعیارهاي مورد نیاز براي  ها الیهاکثر . باشد میاولین مرحله از مراحل عملی تحقیق 
 هاي کاربري Query Builderطبیعی، با ایجاد بافر و یا در بعضی موارد با آیکون  يبحران هامناطق حساس در برابر 
عه ترسیم شده و در پایگاه مورد مطال ي محدودهدر سطح مختلف  هاي الیه. اند شده دهی ارزشمختلف از نقشه جدا و 

ذخیره  )باشند می، را دارا Reclassifyیا  بندي اولویتکه قابلیت انجام عمل (رستري  هاي الیهاطالعاتی به صورت 
و استاندارد شدند که  بندي اولویتطبقه  6الی  3موجود به  هاي کاربريبر اساس بافر ایجاد شده و یا  ها الیه. گشتند

  :باشند یمرار زیر حاصله به ق هاي الیه
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  ینشان آتشنقشه استاندارد شده فاصله از ایستگاه  -شکل 2

 

  
  نقشه استاندارد شده فاصله از مراکز درمانی  -3شکل 

  محاسبات نگارنده: مأخذ
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  نقشه استاندارد شده فاصله از فضاهاي باز -5شکل 

 

  
             ارتقاءنقشه استاندارد شده  -6شکل 

  محاسبات نگارنده: مأخذ
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  نقشه استاندارد شده کیفیت ابنیه    -8نقشه استاندارد شده فاصله از گسل                 شکل  -7شکل 

  محاسبات نگارنده   : مأخذ           
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  نقشه استاندارد شده فاصله از اماکن نظامی -9شکل 

 

  
  معابر         ز نقشه استاندارد شده فاصله ا -10شکل     

  محاسبات نگارنده: مأخذ   
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  نقشه استاندارد شده فاصله از ایستگاه پمپ بنزین -11شکل 

  

  
  نقشه استاندارد شده تراکم جمعیت -12شکل 

  محاسبات نگارنده: مأخذ
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  تحلیل سلسله مراتبیفرایند 
این روش . سلسله مراتب تحلیلی ارائه شده استفرایند در زمینه ) 1980(روش مقایسه دوتایی به وسیله ال ساعتی 

دوتایی دارد  هاي مقایسهکه یک ورودي به صورت  باشد میشامل مقایسه دوتایی به منظور ایجاد یک ماتریس نسبت 
) AHP(تحلیل سلسله مراتبی فرایند روش ). 1384، پور قدسی( نماید میعنوان خروجی تولید نسبی را به  هاي وزنو 

همزمان و نیز قابلیت بررسی سازگاري  به طورپذیري، بکارگیري معیارهاي کیفی و کمی ادگی، انعطافبا توجه به س
 اي زمینههمچنین این روش . در بررسی موضوعات پیچیده شهري کاربرد مطلوبی داشته باشد تواند می، ها قضاوتدر 

که در چارچوب آن  آورد میفراهم  تر سادهرا براي تحلیل و تبدیل مسائل مشکل و پیچیده به سلسله مراتبی منطقی و 
مدلی که ). 1380زبردست، (دهد را با کمک معیارها و زیر معیارها به راحتی انجام  ها گزینهبتواند ارزیابی  ریز برنامه

در این . است AHPقرار گرفته در اصل یک مدل وزنی بر اساس مدل  به منظور تلفیق اطالعات مذکور مورد استفاده
بدین صورت که در این روش یک مقیاس اساسی با . از زیرمعیارها ماتریس هندسی تشکیل شد کیهر مدل براي 

قایسه که ماتریس م کنیم میابتدا فرض . گیرد مینسبی دو معیار بکار  هاي اولویتبراي تعیین میزان  9تا  1مقادیري از 
ارجح  Aبه اندازه نصف معیار  Bارجحیت داشته باشد، معیار  Bدو برابر معیار  Aدو طرفه باشد، یعنی اگر معیار 

خواهد  5/0ارزشی معادل  Aدر مقایسه با  Bبرسد، معیار B نسبت به  2به امتیازي برابر  Aاگر معیار ؛ بنابراین است
در هر ماتریس . دوتایی بکار گرفته شد هاي مقایسهتریس سمت چپ ما هاي گوشاین منطق براي کلیه . گرفت

در قطر اصلی  1عدد ؛ بنابراین نام داردکه ارجحیت معادل  شود میرا منجر  1مقیاس هر معیار با خودش امتیاز 
این روش معموالً در مورد ). 1389محمودزاده (بدین ترتیب ماتریس هندسی تکمیل شد . شود میماتریس منظور 

فرجی (بر اساس ترجیهات تصمیم سازي باشد  گذاري ارزشکه فاقد ساختار هستند و  رود میمعیارهایی به کار 
در هر سطح، زیر معیارها به صورت زوجی نسبت به  ها دادهافزایش دقت و امکان مقایسه  براي). 1387سبکبار، 

  . دست آمده ب دیگر هماز زیر معیارها نسبت به  سطح باالتر مقایسه شده و وزن نسبی هر یک
  :به منظور تعیین وزن نسبی ماتریس معیارها و زیرمعیارها مراحل زیر انجام شد

ماتریس (تقسیم نمودن هر مؤلفه ماتریس بر مجموع ستونش ) 2جمع کردن مقادیر هر ستون ماتریس دوتایی، ) 1
در هر ردیف از ماتریس نرمال شده، یعنی تقسیم  ها مؤلفهمحاسبه میانگین ) 3).  حاصل، ماتریس نرمال شده نام دارد

تخمینی از وزن نسبی معیارهاي  ها میانگیناین . کردن مجموع امتیازات نرمال شده براي هر ردیف بر تعداد معیارها
  . )1389محمودزاده، ( کند میمقایسه شونده را ایجاد 

  
  ها قضاوتبررسی سازگاري در 
) 1: این مرحله شامل عملیات زیر است. انجام شده سازگار هستند یا نه هاي مقایسهکه  شود میدر این مرحله تعیین 

. تعیین بردار مجموع وزنی به وسیله ضرب کردن وزن نسبی اولین معیار در عدد اولین ستون ماتریس مقایسه دوتایی
. ، سرانجام جمع نمودن این مقادیر در سطرها...و ون سپس ضرب نمودن وزن نسبی دومین معیار در عدد دومین ست
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 1نسبی معیاري که در آن سطر ضریب  تعیین بردار توافق به وسیله تقسیم حاصل جمع بردار وزنی بر وزن) 2
CI(و شاخص توافق ) ג(پس از آنکه بردار توافق محاسبه شد نیاز به محاسبه مقادیر دو عبارت دیگر الندا . باشد می

 גبر مبناي این واقعیت است که CIمحاسبه . مقدار الندا به سادگی برابر با میانگین مقادیر بردار توافق است. است) 
در صورتی است که ماتریس مقایسه   = nג. است) n(یا مساوي تعداد معیارهاي تحت بررسی  تر بزرگهمیشه 

زیر ) 1(مالکی از سازگاري باشد که به صورت رابطه  تواند می ג – n؛ بنابراین دوتایی یک ماتریس سازگار باشد
  . شود مینرمال 
       )1(  

 

همچنین . شود می، مالکی براي انحراف از توافق تلقی شود میکه از آن به عنوان شاخص توافق یاد  CIعبارت 
  :نسبت توافق را به طریق رابطه زیر محاسبه نمود توان می

)2(                                                            
 RI

CICR        
  

نسبت توافق به صورتی ). 1جدول (اعدادي ثابت هستند ها n، شاخص تصادفی بوده و به تعداد RIکه در آن
اما اگر . دهد میدوتایی نشان  هاي مقایسهباشد، سطح قابل قبول توافق را در  CR ≥1/0که اگر  شود میطراحی 

1/0≥CR  که در چنین مواردي باید در مقادیر اصلی ماتریس دوتایی  باشد میناسازگار  هاي قضاوتباشد، نشانگر
  ). 1389محمودزاده، (تجدید نظر و اصالح شود 

  
  ). 1389محمودزاده، : منبع) (RI(شاخص پایداري تصادفی  -1جدول 

)RI(  تعداد)n(  )RI(  د تعدا)n(  )RI(  د تعدا)n(  
51/1 11 24/1 6 00/0 1 

48/1 12 32/1 7 00/0 2 

56/1 13 41/1 8 58/0 3 

57/1 14 45/1 9 90/0 4 

59/1 15 49/1 10 12/1 5 

  محاسبات نگارنده: مأخذ
  

 ي تهیهکه منجر به ) 2جدول (ایجاد شد  یابی مکاناز استانداردسازي، ماتریس نهایی به منظور  پس AHPدر مدل 
عدد حاصله براي ). 13شکل (شدند  بندي اولویتدر معرض خطر به ترتیب  يهانامکنهایی گردید و در آن  ي الیه
CR  است دهی وزنسطح قابل قبولی از نتایج  ي دهندهکه نشان  باشد میبرابر با صفر در ماتریس حاصله .  

  

1



n

nCI 
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  به معیارها بر اساس روش مقایسه دوتایی دهی وزن، 3جدول 
وزن 
 نسبی

 ارتفاع
پمپ 
 بنزین

مراکز 
 نظامی

 ینشان آتش
مراکز 
 درمانی

فضاي 
 باز

 معابر
تراکم 
 جمعیت

کیفیت 
 ابنیه

 معیار گسل

 گسل 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 271/0

 کیفیت ابنیه  1 2 2 3 4 5 6 7 8 202/0

 تراکم جمعیت   1 2 2 3 4 5 6 7 152/0

 معابر    1 2 2 3 4 5 6 112/0

 فضاي باز     1 2 2 3 4 5 082/0

 مراکز درمانی      1 2 2 3 4 059/0

 ینشان آتش       1 2 2 3 043/0

 مراکز نظامی        1 2 3 033/0

 پمپ بنزین         1 3 025/0

 ارتفاع          1 017/0

0 CR=  
  محاسبات نگارنده: مأخذ

 

 
 محاسبات نگارنده   : مأخذنقشه حاصل از روش سلسله مراتبی  -13شکل 
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  گیري نتیجهبحث و 
تر مدیریت بحران و آشنایی با تعریف  رایج به اصطالحمدیریت بالیاي طبیعی یا  به مقولهشاید دیگر امروز پرداختن 

ي رایج و به امرفاجعه بار بم  زلزلهپس از رخ دادن  ژهیبواین اتفاق . بحران، همانند سالیان قبل چندان مهجور نباشد
ي خدماتی آن چندان اطالعی از مقوله هاناسازماري از مدیران در کشوري که حتی بسی. گوش آشنا تبدیل شده است

 ...و هاي بین بخشی، آموزش همگانی مردم  هاي پیشگیري، آمادگی و مقابله، هماهنگی مدیریت بحران و برنامه
به ا توجه باشند؛ بنابراین، ب ها در جامعه می آمادگی نیبه انداشتند، شاهد هستیم که عموم اقشار جامعه در پی دستیابی 

ي ناشی از بالیاي طبیعی در جهان امروز و توجیه شدن مسئوالن امر در این بحران هابودن مقوله مدیریت  یعلم
شهر . باشد و کارشناسان می ریزان برنامهمدیران اجرایی،  به عهدهجامعه  آمادگیزمینه، از این پس وظیفه مهم ارتقاي 

موقعیت مکانی، اقلیمی و ساختار طبیعی خاص خود در معرض مخاطرات گوناگونی بوده و اغلب  لیبه دلتبریز 
با توجه به رشد جمعیت، توسعه سریع . پیوسته است به وقوعبالیاي طبیعی شناخته شده در جهان در تبریز نیز 

بدین ترتیب، تجارب تلخ . ستتر نموده ا پذیري و خسارات ناشی از بروز سوانح را گسترده هاي آسیب شهرها؛ زمینه
گیر  مختلف که گریبان به حوادثمتمرکز  به صورتدهی سریع  گیري و پاسخ گذشته از یکسو و ضرورت تصمیم

کند تا سیستم  باشد و حفاظت از سالمت مردم و فضاهاي کار و سکونت، ایجاب می مناطق مختلف این شهر می
آن  8پژوهش حاضر یکی از مناطق حساس شهر تبریز یعنی منطقه  در. اعمال شود بحران هاجامعی براي مقابله با 

  :در اولویت بررسی قرار گرفت آیند میاین منطقه با توجه به مواردي که در زیر . مورد مطالعه قرار گرفت
درصد از سطح شهر در مرکز شهر واقع شده  2منطقه شهر تبریز با اختصاص  نیتر کوچک به عنوان 8منطقه  -

  . است
به توان  ي مختلف اغلب در این منطقه پراکنده است که از جمله آن میها دورهمانده از  به جااریخی آثار ت -

 ...و االمر، مسجد کبود، مقبره الشعرا، موزه تبریز  بازار تبریز، ارگ علیشاه، مسجد جامع، مسجد صاحب مجموعه
 . اشاره کرد

استانداري، فرمانداري، (سیاسی  -و اداري) بازار(ي جارعمده ت هاي کاربريقرارگیري  لیبه دلاهمیت ویژه منطقه  -
در این منطقه محالت مسکونی منطقه شامل دارایی، خاقانی، تربیت، امین، شریعتی، راسته کوچه، ) ...و شهرداري 

  . خرما، شمس، سیدحمزه و ساعت است

ناگوار این شهر از لحاظ ه نگاهی به گذشتبا ؛ لذا موارد یاد شده نشان از تاریخ کهن این منطقه از شهر تبریز دارد
مورد مطالعه تفکیک  ي منطقهخطرپذیر  هاي پهنهتا با اتخاذ تدابیري خاص  نمود میطبیعی ضروري  يبحران هاوقوع 

فرسوده در قبل، حین و  هاي بافتشود تا اینکه بتوان عملیات الزم را جهت جلوگیري از خسارات احتمالی وارده بر 
 8نقشه خطرپذیري در منطقه  AHPبدین منظور با استفاده از روش سلسله مراتبی . حران انجام دادبعد از وقوع ب

درصد از % 93/32که تنها  دهد مینتایج حاصل از خروجی مدل نشان  که) 14شکل (تبریز تهیه گردید شهرداري 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  1391، بهار 37ي  شماره، ازدهمیی، سال دوایجغرافي فضای پژوهش -یعلمي  فصلنامه                                       198

از محدوده نیز در وضعیت درصد % 06/32. باشد میمحدوده مورد مطالعه داراي وضعیت مطلوب تا بسیار مطلوب 
درصد از محدوده مورد مطالعه نیز در شرایط % 01/35. متوسط از لحاظ خطرپذیري در مواقع بحرانی قرار دارد

مربوط به ایستگاه آتش  ي الیهصورت گرفته در مورد  هاي بررسیبا توجه به . نامطلوب تا بسیار نامطلوب قرار دارد
در  اي ناحیه، شاهد باشد میمتر  1250 – 1650به اینکه شعاع عملکرد آن بین  نشانی بایستی متذکر شد که با توجه

بدین لحاظ ایجاد مراکز آتش . گیرد نمیمحدوده مورد بررسی هستیم که تحت خدمات آتش نشانی قرار  غربی شمال
 و بافت ها سودگیتوجه به فرا همچنین در این منطقه ب. گردد مینشانی با پراکندگی مناسب در این ناحیه پیشنهاد 

ي فرسوده داشته ها بافتدر تخریب ر اث نیتر کمي که ا هینقلاستفاده از وسایل  آنهاارزش تاریخی بناها و لزوم حفظ 
این عامل هم باعث جلوگیري از تخریب زود هنگام بناها و هم گسترش صنعت توریسم  گردد یمباشد پیشنهاد 

جایگاه گذشته  مناطقی که روزگاري داراي شکوه و عظمت خاصی بودندنین چاین  گردد یمگردیده که نهایتا باعث 
   .خود را باز یابند
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  منابع
، »بحران مدیریت و پیشگیري در آن کاربرد و جغرافیایی اطالعات سیستم« ،)1388(ادهمی، سالم، ملکی، جعفر،  -1
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