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  ، ايراناصفهان، استاديار جغرافيا و برنامه ريزي شهري، مؤسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي اصفهان -١انزهرا اسماعيلي
  

 28/2/1392:تاريخ تصويب    25/11/1391: تاريخ دريافت

  چكيده

ـاهد پيـدايش شـهرهاي جديـدي       امروزه در كشور ما شهرنشيني رشد فزاينده اي يافته و هر ساله در كشـور ش
ـاي   نظر به . هستيم اين كه ايران به دليل شرايط خاص طبيعي و جغرافيايي خود، همواره در معرض خطـر بالي

سازي هرچه  ريزي جهت مصون رسد كه برنامه طبيعي بوده و حوادث ناگواري را تجربه كرده است، به نظر مي
ـيب  . بيشتر مساكن شهري ضرورت دارد ـاكن شـهر     هدف پژوهش حاضر شناسايي وضـعيت آس پـذيري مس

نـوع تحقيـق بـه    . هاي مورد بررسي بـوده اسـت   بندي شاخص هان در برابر خطر بالياي طبيعي و اولويتاصف
ـاري را    صورت پيمايشي، تحليلي و مبتني بر مشخصات كمي و كيفي مساكن شهر اصفهان است و جامعـه آم

در . ي بوده استبرداري احتمال برداري به صورت نمونه مساكن شهر اصفهان تشكيل داده و روش و طرح نمونه
ي مورد نياز جهـت   ها گانة شهر اصفهان به عنوان حوزة آماري انتخاب گرديد و داده14اين راستا مساكن مناطق 

ـات   (هاي فضايي  مطالعه شامل داده ـاس قطع شبكة معابر محدوده به تفكيك عرض، واحدهاي تفكيكي در مقي
ـاري و    و داده...) ت قطعات، نوع كاربري وها شامل اطالعات الزم از جمله مساح ملكي، انواع كاربري ـاي آم ه

ـانوار در واحـد       (توصيفي  ـاختماني، تـراكم جمعيتـي تعـداد خ نوع كاربري، تعداد طبقات، نوع سازه، تراكم س
پس . بود...) ها، سال تأسيس بنا و هاي خطرناك، عمر سازه مسكوني، تعداد جمعيت هر واحد مسكوني، كاربري

حجـم نمونـه   . تشكيل شد SPSSافزاري  مورد نياز، پايگاه اطالعاتي الزم در محيط نرم هاي آوري داده از جمع
ـبه    340، تعـداد  5/95گيري احتمالي با استفاده از فرمول كوكران با سطح اطمينان  به صورت نمونه نمونـه محاس

ـاخص  14پذيري وضع موجود در مناطق  شد و در نهايت با مقايسة آسيب ـيب   گانه شـهر، ش ـاي آس ـ  ه ذيري پ
ـاي   نتايج پژوهش نشان داد كه ميزان آسيب. بندي گرديد مسكن اولويت پذيري مساكن شهر در برابر خطر بالي

ـاختمان    «، »دسترسي به ساختمان«طبيعي زياد است و مشخص شد كه متغيرهاي  ـات س و » دسترسـي بـه طبق
  .پذيري مساكن شهر دارند بيشترين تأثير را در آسيب» قدمت بنا«

 .اصفهانشهر  پذيري، مساكن هاي آسيب شاخص ،بندي ، اولويتبالياي طبيعي: ها كليدواژه

                                                 
 Email: z_esmaelian@yahoo.com                                                09132334679: نويسندة مسئول 1
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 مقدمه  

هاي انساني است كه همـواره شـرايطي را    هاي شهري و ساير فعاليت گزيني شهر و مجموعه طبيعت، بستر مكان
يل، زلزله، گردباد، است كه شامل س» بالياي طبيعي«هاي موجود در طبيعت  يكي از مفهوم. كند بر شهرها تحميل مي
بشر همواره در زندگي و ساخت و سازهاي خود با اين تهديد مواجه بوده و در طول . شود مي... توفان، آتشفشان و

هـاي جـاني و مـالي آن     تاريخ، اين گونه حوادث را تجربه كرده و سعي در كاهش اثرات و جلوگيري از خسـارت 
 130هيماليا، كشور ايران طي قـرون گذشـته،   –وي كمربند زلزله آلپ گيري ايران بر ر با توجه به قرار .داشته است

پـذيري   امـروزه آسـيب  . )4: 1999، 1غفـوري آشـتياني  (ريشتر يا بيشتر را تجربه كـرده اسـت    5/7زلزله به بزرگي 
و  هاي اقتصادي در نواحي وسيع هاي انساني نسبت به بالياي طبيعي، در نتيجه تمركز جمعيت و فعاليت سكونتگاه

درآمد نواحي شهري و روستايي، بـه طـور مـداوم     هاي ساكنان كم قاعده سكونتگاه متراكم و وضعيت نابسامان و بي
با توجه به وسعت، جمعيت و اهميت اقتصادي، سياسي و اجتماعي شهر اصـفهان و همچنـين   . افزايش يافته است

ـ  ات و تجهيـزات مطـابق اسـتانداردهاي جهـاني و     خطرات بالقوه و بالفعلي كه متوجه آن است، در مقايسه با امكان
پذيري مساكن شهر در برابـر بحـران باليـاي طبيعـي كـامالً       هاي آستانه جمعيتي و دامنه انواع خطر، آسيب ويژگي

   .ملموس و مشهود است
ون آن، رغم اهميت روزافز هاي طبيعي علي در ايران، پيشينه مطالعات در زمينه بحران و مديريت بحران در زمينه 

با اين كه تا كنون مطالعات گوناگوني در مورد مديريت شهري و مديريت بحران صورت گرفته، . بسيار اندك است
  .اي جامع، سيستماتيك و آماري در زمينه مديريت واحد بحران انجام نشده است توان گفت كه تا به حال مطالعه مي

 5تا  2لرزه با بزرگي بين  هان و ثبت بيش از چند صد زمينلرزه تاريخي در شهر اصف با توجه به سابقه بروز زمين
 1355هاي  خيزي سازمان انرژي اتمي ايران طي سال هاي انجام شده توسط كارشناسان امور لرزه ريشتر در پژوهش

 تا 2000هاي نگاري استان اصفهان در سال هاي پايگاه لرزه و همچنين طي فعاليت )12: 1360مهاجر اشجعي،( 1375تا 
اي و انجـام   هـاي رقـومي مـاهواره    ميالدي و نتايج بـه دسـت آمـده از مطالعـات مربـوط بـه پـردازش داده        2003

: 1384صـفايي،  ( هاي صحرايي، چند گسل مهم با راستاهاي مختلف در حواشي شهر اصفهان وجـود دارد  برداشت
انـد كـه    طبيعي در شهر اصفهان شدهبا اين وجود عوامل متعدد ديگري نيز باعث افزايش احتمال خطر بالياي . )57
هـاي   هاي اصولي براي رويارويي با بحـران  تمركز جمعيت، نداشتن برنامه: توان از آن ميان موارد زير را برشمرد مي

آتي، نبود آمادگي الزم از طرف دولت و مردم در رويارويي با بحران بالياي طبيعي، عدم رعايت قوانين و مقررات 

                                                 
1 Ghafory- Ashtiany 
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هاي غيـر   سازي مرتبه نبوهي از ساخت و سازهاي غير مجاز به صورت اسكان غير رسمي، بلندسازي، وجود ا مقاوم
بنـابراين  . هـاي اخيـر و بسـياري مـوارد ديگـر      مجاز و استفاده از مصالح ناسـازگار در سـاخت و سـازهاي سـال    

  . است نيازمند كافي هاي و پژوهش مطالعات بهپذيري باالي اين شهر  آسيب
گانـه شـهر اصـفهان    14پذيري  مساكن در منـاطق   هاي آسيب بندي شاخص ناخت و اولويتهدف اين مقاله، ش

اي مساكن شهر اصفهان عملكرد مناسبي در برابـر   ها پاسخ دهد كه آيا ساختار سازه كوشد به اين پرسش است و مي
مورد توجه قرار گيرند  هايي كه در اين زمينه بايد بحران بالياي طبيعي دارد يا خير و اولين مناطق و اولين شاخص

  .كدامند

  منطقه مورد مطالعه
شهر اصفهان در مركزيت استان اصـفهان، در  . گانه شهر اصفهان است قلمرو مكاني اين پژوهش، مناطق چهارده

اين شهر آثار تاريخي ارزشمندي دارد كـه آن را از سـاير   . هاي حياتي كشور قرار گرفته است مسير يكي از شاهراه
هـاي   شهر اصـفهان بـا اولـين نشـانه    . سازد كرده و ضرورت عنايت به مشكالت آن را دو چندان مي شهرها متمايز
سرعت تحوالتي را تجربه كرد و بعدها با احداث اولين كارخانه ذوب آهن ايران به يك قطب صـنعتي   نوگرايي، به

صـنعتي عظـيم    با گذشت زمان و پـس از احـداث صـنايع سـنگين ديگـري مثـل كارخانجـات       . بزرگ تبديل شد
و همچنين وجود چندين دانشگاه مهم، ) هاي پتروشيمي، فوالد، صنايع هواپيماسازي، پااليشگاه و نيروگاه كارخانه(

، مركزيـت جغرافيـايي و افـزايش    )رود با توجه به عبور رودخانه زاينده(برخورداري از پتانسيل مطلوب كشاورزي 
  . تدريج به رشدي مهارنشدني دچار شد هر بهجمعيت به همراه جذب مهاجرين مناطق مختلف، ش

سيرجان قرار دارد كه اين واحد ساختماني  - ساختي در زون سنندج دشت اصفهان از نظر تقسيمات واحد زمين
رسوبي از پرتكاپوترين واحدهاي - اين واحد ساختماني. معرفي شده است) 1968(براي اولين بار توسط اشتوكلين 

واسطه قرارگيري بين واحدهاي زاگرس رورانده و ايران مركزي، برخي آن را جزئي از  شود و به ايران محسوب مي
جمي، (اند  و برخي ديگر آن را جزئي از واحد ايران مركزي به شمار آورده) ارتفاعات پيش زاگرس(واحد زاگرس 

1385 :30 .(  
زفـره و ديگـري    - كه يكي گسل قمدو پديدة مهم ديگر با فاصله نسبتاً زيادي از شهر اصفهان قرار گرفته است 

پديدة مهم ديگري كه با فاصله . جنوب شرقي هستند - روراندگي زاگرس است و هر دو داراي روند شمالي غربي
هاي كوچك موجود در  رود و گسل كمتري نسبت به اين منطقه وجود دارد فرورفتگي گاوخوني و باالآمدگي زاينده

  ). 50: 1383طار شهري اصفهان و حومه، سازمان ق(سازندهاي اطراف اصفهان است 
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   هاي اطراف شهر اصفهان گسل 1نقشه

درصـد كـل    38مسكن در شهر اصفهان وجود داشته كه حدود  385000، تعداد 1385در آخرين سرشماري سال 
جهـت  بـه  تعداد مسكن در شهر اصـفهان    .)115: 1385مركز آمار ايران، ( )1جدول(شود  هاي شهر را شامل مي كاربري

  .)2جدول ( افزايش طبيعي جمعيت و مهاجرت، روند رو به رشدي داشته است

  1345- 85هاي  روند تغييرات تعداد مسكن در شهر اصفهان طي سال 1جدول 

  1385  1375 1365 1355 1345  سال
  385000  266000  185000 103500 55000  تعداد مسكن

  دورة زماني متفاوت 6مقايسة مساحت و جمعيت شهر اصفهان در طي  2جدول 

  جمعيت )هكتار(مساحت  سال
1335 19/1973 254708  
1346 68/3636 424045  
1369 54/13855 1127030  
1380 88/17412 1626307  
1385 39/18238 1986542  
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  ها مواد و روش

هـاي   شـامل آمـار ويژگـي   (نوع پژوهش كاربردي و روش پژوهش تحليل فضايي است و از آمار وضـع موجـود   
. استفاده شده است) شناسي و ساير آمار مربوطه و كيفي مساكن، وضعيت زمين مساكن شهر اصفهان، مشخصات كمي 

جهت تجزيه و تحليل آماري متغيرهـا نيـز از روش   . ها تركيبي از روش ميداني و اسنادي است آوري داده روش جمع
از روش تحليـل اسـتقرايي   . يكي اسـتفاده شـده اسـت   افزارهاي آماري و گراف همبستگي يا همخواني با استفاده از نرم

  . تري تعميم داد استفاده شده تا بتوان به كمك تجزيه و تحليل آماري، مطالب به دست آمده را به مسايل بزرگ و كلّي
هاي مختلف، از طريـق   ها به روش ميداني و با مراجعه به محيط شهر و با بررسي مساكن شهر و سازمان آوري داده جمع

جامعة آماري مورد مطالعـه در فرآينـد پرسشـگري مسـاكن شـهر      . نامه صورت گرفته است آوري، مشاهده و پرسش عجم
  .اصفهان است

نمونـه   340، تعـداد  5/95بـا سـطح اطمينـان     1گيري احتمالي با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه به صورت نمونه
ـيمات  ها به نحوي  نامه روش توزيع پرسش. محاسبه شده است است كه از الگوي تركيبي سلسله مراتبي در چارچوب تقس

نامه، براي  به منظور تعيين پايايي ابزار سنجش با توجه به ابعاد فرعي طرح شده در پرسش. كند درون شهر اصفهان تبعيت مي
با توجه . ه شده استها و تكنيك ضريب آلفاي كرونباخ بهره گرفت هر يك از ابعاد با استفاده از روش هماهنگي درون گويه

فضاهاي بـاز، تـراكم جمعيتـي، ضـريب     (به خصوصيات محدودة مورد مطالعه و موضوع تحقيق، مدلي شامل هفت متغير 
) رسان هاي آسيب اشغال بنا و تراكم ساختماني، عمر و نوع سازة بنا، مساحت قطعات، دسترسي، همجواري با ساير كاربري

 :بيان رياضي اين مدل به شرح زير است. ياي طبيعي مورد توجه قرار گرفته استپذيري در برابر بال براي بيان آسيب

) k7..., F(k1, k2 =پذيري آسيب  
k1 ،k2 ، ... و k7 پذيري تابعي از متغيرهاي  يعني آسيب. پذيري هستند در آسيب عوامل مؤثرk1  تاk7  است .  

  : آماري و گرافيكي است ابزار تجزيه و تحليل در اين تحقيق، بيشتر مبتني بر فنون
  : فنون آماري مورد استفاده عبارتند از

  ضريب همبستگي رگرسيون  - 
  ). تحليل عاملي(ها با استفاده از فاكتور آناليز  بندي متغير گروه - 
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  نتايجبحث و 

  پذيري مسكن مؤثر در بحران بالياي طبيعي شهري    هاي آسيب نگاهي گذرا به شاخص
  .پذيري مسكن مؤثر باشد تواند در تحليل آسيب ثر انتخاب شده در ادبيات جهاني آمده است كه ميدر زير عوامل اصلي مؤ

  وضعيت دسترسي به ساختمان در مناطق
بـراي  . پذيري اهميت دارد اهميت اين شاخص به اين دليل است كه سهم كل معابر مجاور مسكن در تحليل آسيب

متـر و   4متر متوسط، و زير  4- 8اند خوب، بين  متر بوده 8عابر باالي هايي كه در كنار م بررسي اين شاخص ساختمان
از نظر دسترسي بـه سـاختمان بـدترين     3و  9بر اساس تحليل آماري، مناطق . اند بست ضعيف تعريف شده كوچه بن

رض دهد، درصـد معـابر بـا عـ     ، كه وضعيت عرض معابر در مناطق را نشان مي1با توجه به نمودار. وضعيت را دارند
بنـابراين مسـاكن   . رسـد  ترين حـد مـي   به پايين 14و  12، 13، 3متر در مناطق بسيار پايين بوده، در مناطق  6- 8باالي 

  . بست در اين مناطق بيشتر از ساير مناطق است متر و كوچه بن 4داراي عرض معبر كمتر از 

  
   )ارقام به درصد(وضعيت عرض معابر در مناطق مسكوني  1شكل

  رار ساختمان در زميننحوه استق
بـا كـم شـدن فضـاي بـين        .تركيب توده و فضا يا نحوة استقرار ساختمان در زمين، در بافـت بسـيار مهـم اسـت    

 اسـتقرار  نحوههرچند ). 69: 1،2000ناطقي(يابد  پذيري افزايش مي ها، آسيب ها و بيشتر شدن پيوستگي بافت ساختمان
بر اساس مطالعات، در مناطق اما  است، زمين تفكيك و تفصيلي هاي طرح بندي قطعه نحوه از ناشي زمين در ساختمان

  . دهد  شهر اصفهان درصد مساكن يك طرف آزاد باالتر است كه پيوستگي بافت مناطق شهر را نشان مي

  وضعيت قرارگيري مساكن در كوچه بن بست
كالت ساير بالياي طبيعي، انسداد بيشتر با باالرفتن درجة محصوريت و ريختن آوار در خيابان در اثر زلزله و يا مش

رمضـاني  ( خواهد شد و در نتيجه در سرعت و نحوة گريز و پناه و امدادرساني به هنگام بحران تأثيرگذار خواهـد بـود  
بسـت در   هـاي بـن   جهت مطالعه اين متغير در مناطق شهر اصفهان، عرض معابر و تعداد كوچـه  ).124: 1373گورابي، 

                                                 
1 Nateghi 
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، 4پذيري  متر با آسيب 5مناطق با ميانگين عرض معابر . و سپس ميانگين عرض معابر محاسبه شدمناطق به دست آمد 
و مناطق  2پذيري  متر با آسيب 8، مناطق با ميانگين عرض معابر 3پذيري  متر با آسيب 6مناطق با ميانگين عرض معابر 

  ). 165: 2001ناطقي، (اند  مشخص شده 1پذيري  متر با آسيب 10با ميانگين عرض معابر

   )ارقام به تعداد(رابطة بين عرض معبر و قرار گرفتن مساكن در كوچه بن بست  2جدول

 مناطق
كمتر از 

 متر 2

4 -2 
 متر

4 -6 
 متر

8 -6 
 متر

10 -8 
 متر

بيشتر از 
 متر 10

كوچه تعداد 
 بست بن

  ميانگين
 عرض معابر 

ميزان 
 پذيري آسيب

1  1  5 14 7 3 6 4  5  4  
2  0  0 4 22 6 6 2  5  4  
3  3  8 14 8 3 3 1  5  4  
4  1  5 7 5 5 11 6  5  4  
5  7  15 10 1 3 3 1  6  3  
6  1  8 19 7 1 0 0  6  3  
7  1  3 4 16 10 2 4  6  3  
8  0  0 11 23 2 1 2  6  3  
9  0  2 5 6 3 0 14  6  3  
10  0  3 13 11 9 4 0  5  4  
11  6  17 10 5 0 2 1  5  4  
12  7  31 2 0 0 0 0  6  3  
13  5  25 9 1 0 0 0  6  3  
14  7  31 2 0 0 0 0  6  3  
  ــ  ــ  35  47  45  112  124  153  39  جمع

  وضعيت ساختمان از نظر داشتن راه اضطراري

وضعيت ساختمان از نظر داشتن راه اضطراري به هنگام گريز، پناه، تخليه و امدادرساني نقش مهمي دارد چـرا كـه   
بررسـي    ).316: 2006، 1و لرنـا  مونتايـا (تواننـد منتقـل شـوند     هاي امدادگري مي حجم بيشتري از بازماندگان يا گروه

دهد كـه تقريبـاً در هـيچ يـك از      نشان مي) 2نمودار (وضعيت مساكن شهر اصفهان از نظر دسترسي به راه اضطراري 
نسبت به ساير  11و  1، 2، 8مناطق شهر، مساكن راه خروج اضطراري ندارند و فقط درصد كمي از مساكن در مناطق 

  .مناطق داراي راه اضطراري هستند

                                                 
1 Montoya & Lorena 
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  ) ارقام به درصد(وضعيت ساختمان از نظر داشتن راه اضطراري  2لشك

  اي و نقشة معماري وضعيت مسكن از نظر داشتن نقشه سازه

در واقـع شـايد در   . بر اساس تحليل انجام شده، درصد قابل توجهي از مساكن در اكثر مناطق نقشـة سـازه ندارنـد   
ت در برابر بالياي طبيعي توجه شود ولي در اجرا به بعضي از اي بنا از نظر مقاوم طراحي ساختمان به مشخصات سازه

  .تواند خسارات زيادي به بار آورد شود كه اين امر مي نكات حساس كه هزينه زيادي ندارد، توجه نمي

  ميزان تقارن هندسي پالن ساختمان

خسارت، تغيير شكل سـتونِ  يكي از عاليم اين نوع . شود عدم تقارن در پالن معماري، غالباً باعث ايجاد پيچش مي
بـر  ). 42: 1378مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، ( هاي مياني است گوشه ساختمان در يك سمت و خرابي كمتر ستون

، و پالن نسبتاً منظم در اكثر منـاطق درصـد   14و  2، 10، پالن نامنظم در مناطق 3اساس بررسي انجام شده در جدول 
  .دهد بسيار بااليي را نشان مي

   )ارقام به درصد (ميزان تقارن هندسي پالن ساختمان در مناطق  3ول جد
 پالن منظم منظمپالن نسبتاً پالن نامنظم مناطق

1 7/16 7/66 6/16 

2 7/46 7/36 7/16 

3 3/13 7/56 30 

4 7/16 3/53 30 

5 4/23 3/43 3/33 

6 7/6 7/66 7/26 

7 10 7/66 3/23 

8 3/3 7/76 20 

9 2/17 8/44 9/37 

10 30 50 20 

11 7/16 50 3/33 

12 7/6 3/23 70 

13 3/13 40 7/46 

14 6/26 7/66 7/6 
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  آمدگي در پالن ساختمان ميزان رعايت پيش

آمـدگي در پـالن    هرچند وظيفه انتقال بارهاي ساختمان بر عهده اعضاي بـاربر اسـت، عـدم رعايـت پـيش     
، 1چـاچر و ديگـران  . اس. تـي (تواند تأثير زيادي بر عملكرد نيروهاي وارده بر سازه داشته باشـد   ساختمان مي

2000 :183.(   
  

  
  ) ارقام به درصد(آمدگي در پالن ساختمان در مناطق شهر  ميزان رعايت پيش 3 شكل

آمدگي نسبتاً منظم در اكثر مناطق با درصـد   و پيش 5 و 2آمدگي نامنظم به ويژه در مناطق  ، پيش3بر اساس نمودار 
  .دهد آمدگي در پالن ساختمان را نشان مي اي از پيش نيز نمونه 3- 5عكس . شود بااليي ديده مي

  وضعيت نماي ساختمان

تواند خطرات زيادي بـراي افـرادي    چون سقوط اين عناصر مي. مصالح نما بايد در اتصال كامل با ساختمان باشند
در ساليان اخير استفاده از نماي شيشه بسـيار چشـمگير   . در كنار ساختمان در حال عبور و مرور هستند، ايجاد كندكه 

پـذيرترين   بيشترين مساكن داراي نماي آلومينيوم و شيشه هستند و آسـيب  2و  5، 6، مناطق 4بر اساس نمودار . است
  .روند مناطق به شمار مي

  

  
  )ارقام به درصد(به تفكيك مناطق  ميزان خطر نماي مسكن 4 شكل

  
                                                 

1 T. S. Chacher & Others 



 چهارم  هشمار                                               جغرافيا و مخاطرات محيطي                                                                122 

  ها در مساكن شهر وضعيت طول مجاز بالكن

 1متر بيشـتر باشـد و طـره    50/1هاي دو طرف باز از  متر و بالكن 20/1هاي سه طرف باز نبايد از  طول مجاز بالكن
آمـار مسـاكن شـهر    با توجه به اين توضـيح،  . )125: 1387قائد رحمتي، ( بايست به خوبي در سقف طبقه مهار شود مي

بيشترين تعداد مساكن داراي بـالكن در حـد    14و  5، 9، 12، 13دهد از بين مساكني كه بالكن دارند، مناطق  نشان مي
  .غير مجاز را در خود دارند

  وضعيت رابطه بين تعداد طبقات ساختمان با تعداد طبقات واحد مجاور

ور كه فاصله كافي از يكديگر ندارنـد، باعـث برخـورد بـين     هاي مجا فاز ساختمان در هنگام زلزله، ارتعاش غير هم
هـاي مجـاور هـم     به دليل اين كـه سـاختمان  ). 47: 1999غفوري، (شود  شود كه به اين پديده ضربه گفته مي ها مي آن

در حالت كلـي، ارتعـاش غيـر    . آيد ها به وجود مي معموالً داراي مشخصات ديناميكي مختلف هستند برخورد بين آن
بر اساس  ).52: 1378مركز تحقيقات ساختمان و مسكن،  (شود  ز باعث برخورد بين دو ساختمان مجاور هم ميفا هم

هـاي دو طبقـه در    هاي يك، دو و سه طبقـه، سـاختمان   هاي يك طبقه در مجاورت ساختمان ، اكثر ساختمان4جدول 
هاي دو، سه، چهار،  مجاورت ساختمان هاي سه طبقه در هاي يك، دو، سه و چهار طبقه، ساختمان مجاورت ساختمان

هاي دو، سـه، چهـار، پـنج و شـش      هاي چهار، پنج و شش طبقه در مجاورت ساختمان پنج و شش طبقه و ساختمان
  .   اند طبقه قرار گرفته

   )ارقام به تعداد(رابطه بين تعداد طبقات واحد مسكوني با تعداد طبقات واحد مجاور  4جدول

 تعداد طبقات
 جاورساختمان م

  تعداد طبقات ساختمان
  طبقه 5  طبقه 4  طبقه 3  طبقه 2  طبقه 1

طبقه و  6
  بيشتر

  مجموع

 116 0 0 5 9 37 64 طبقه 1
 170 0 0 5 22 95 48 طبقه 2
 80 2 2 6 27 31 12 طبقه 3
 31 1 0 9 6 10 5 طبقه 4
 11 0 4 3 2 2 0 طبقه 5

 10 4 3 2 0 1 0 طبقه و بيشتر 6
 41  7 10 30 66 176 129 مجموع

                                                 
اي متكي و سر ديگرش از بدنة بنا بيرون نشسته  شود كه يك سرش بر پايه سازي به تير يا عضو افقي گفته مي طره يا تير سركش در ساختمان 1

 ).125: 1387قائد رحمتي، (باشد 
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  وضعيت سقف مسكن در شهر

بـا پـالن   (اي  و يـا نـيم اسـتوانه   ) با پـالن مربـع  (هاي گنبدي  در مساكن سنتي ساخته شده از خشت و گل، سقف
پـذيري   انـد و ايـن امـر آسـيب     كننده كششي يا مهاري روي ديوار قرار گرفتـه  بدون هيچ گونه عنصر متصل) مستطيل

، درصـد بـااليي از مسـاكن داراي سـقف     5با توجه به نمودار  ).32: 1374اوشك سرايي، نعيم و( كند مساكن را زياد مي
هاي مطمئن براي سقف و مصالح سنگين با مقاومـت   گاه اين مورد در صورتي كه با فقدان تكيه. تيرچه و بلوك هستند

  . برد ال ميپذيري مساكن را با همراه باشد، آسيب) عدم مقاومت در كشش اعمال شده(نسبي بسيار كم 

  
  ) ارقام به درصد(بررسي وضعيت سقف مسكن در مناطق  5شكل 

يكي از عوامل اصلي فرو ريختن مساكن هنگام وقوع زلزله، عدم يكپارچگي بين ديوار و سقف و در نتيجـه عـدم   
ت مطالعه ايـن مـورد نيـز وضـعي    . )163: 2000چاچر و ديگران، . اس. تي(تشكيل يك سيستم مقاوم سه بعدي است 

درصد از مساكن تيرهاي سقف مستقيماً بـر روي   60دهد؛ به نحوي كه نزديك به  بسيار نامطلوب مساكن را نشان مي
  .دهد اي از قرارگيري تيرهاي سقف مستقيماً بر روي ديوار را نشان مي نمونه 6شكل . اند ديوار قرار گرفته

  
  قرارگيري تيرهاي سقف مستقيماً بر روي ديوار 6شكل

  سبت طول به عرض ساختمانوضعيت ن

 پذيري، به طور كلي طول ساختمان نبايد از سه برابـر عـرض آن تجـاوز كنـد     بر اساس دستورالعمل تحليل آسيب
بيشترين مساكني وجـود   5و  11، 6دهد كه در مناطق  نشان مي 5جدول  ).61: 1378مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، (

  .ر عرض استبراب 3ها طول بيشتر از  دارد كه در آن
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   )ارقام به درصد(وضعيت نسبت طول به عرض ساختمان در مناطق  5جدول 

 ابر عرضرطول بيشتر از سه ب طول سه برابر عرض طول كمتر از سه برابر عرض مناطق

1 70 30 0 

2 3/837/610 

3 3/733/233/3 

4 7/26603/13 

5 404020 

6 7/46 30 3/23 

7 7/26603/13 

8 7/467/467/6 

9 2/863/104/3 

10 7/36 3/43 20 

11 307/463/23 

12 90 10 0 

13 3/637/267/6 

14 7/86 3/13 0 

  اي وضعيت تغيير يا حذف اعضاي سازه
) شـود  ها به آن انتقال داده نمـي  تيرهايي كه نيروي قائم تيرچه(شود كه تيرهاي فرعي  ها ديده مي گاهي در ساختمان

هـاي   شود كه براي ايجـاد ارتبـاط بـين قـاب     اين كار باعث مي. شود وند و يا از ميلگردهاي آن كاسته ميش حذف مي
نعيم واوشـك  ( تواند به تخريب تيرچه و در نهايت سقف منجر شود ها نيرو وارد شود كه اين امر مي مختلف، به تيرچه

  .دهد تمان مسكوني را نشان مياي در ساخ اي از حذف اعضاي سازه نمونه 7شكل ). 34: 1374سرايي، 

  
  اي در ساختمان مسكوني حذف اعضاي سازه 7لشك

ايـن تغييـر اعضـاي    . دهـد  اي رقم باالتري را نشان مي ، در اكثر مناطق تغيير اعضاي سازه6بر اساس تحليل جدول 
              . اي و غيره باشد تواند شامل تغيير ستون، تغيير ديوار باربر، تغيير نقشه سازه اي مي سازه
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   )ارقام به درصد(اي  وضعيت تغيير يا حذف اعضاي سازه 6جدول 
 اي تغيير اعضاي سازهايحذف اعضاي سازهمناطق

14/416/58 
25050 
32080 
45545 
57/463/53 
63070 
73862 
87/463/53 
90100 
103/337/66 
115050 
120100 
130100 
147/193/80 

  وضعيت محل استقرار اجسام سنگين و تأسيسات در ساختمان

ـات در   . توزيع نيروي زلزله در طبقات ساختمان متناسب با وزن و ارتفاع هر طبقه است ـا و تأسيس بنابراين بايد از قرار دادن باره
ـا و  (رين سطح ممكـن قـرار گيـرد    ت شود تا مركز جرم ساختمان در پايين طبقات فوقاني خودداري كرد كه اين كار باعث مي مونتاي

ـاطق   طبقات بااليي در) تأسيسات ساختمان(، وضعيت محل استقرار اجسام سنگين 7بر اساس جدول ). 169: 2006، 1لرنا  2در من
  . شود پذيري در اين مناطق مي دهد كه اين امر باعث باال رفتن آسيب ارقام باالتري را نسبت به ساير مناطق نشان مي 11و 

   )ارقام به درصد(وضعيت محل استقرار اجسام سنگين و تأسيسات در ساختمان مناطق شهر  7جدول
 طبقات زيرينطبقات ميانيطبقات باالييمناطق

17/1603/83 

210000 

300100 

43/3207/67 

57/463/2330 

63/1307/86 

77/467/266/26 

87/5603/43 

900100 

1000100 

11601030 

12000 

1300100 

14503/137/36 

                                                 
1 Montoya & Lorena 
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  وضعيت طبقه همكف از نظر داشتن كاربري تجاري و بازشوهاي بزرگ

داراي كاربري تجاري است، ايجاد بازشوهاي بزرگتر، در صورتي كه بادبندها را حذف  ها هايي كه طبقة همكف آن در سازه
مطالعـه ايـن متغيـر در    ). 50: 1374نعيم واوشك سـرايي،  (يابد  پذيري افزايش مي هد شد و آسيبكنند باعث ايجاد طبقة نرم خوا
بيشترين ميزان، و مساكن داراي  12و  6، 11دهد كه مساكن داراي طبقه همكف تجاري در مناطق  مناطق مورد مطالعه نشان مي

  .دهد پذيري را در اين مناطق افزايش مي آسيبوجود دارد، كه اين امر  10و  13، 5بازشوهاي بزرگ بيشتر در مناطق 

  

  بزرگ وعدم رعايت نسبت طول به عرضكاربري تجاري طبقه همكف، بازشوهاي  8شكل

  پذيري تحليل ميزان آسيب

  پذيري مساكن شهر  تحليل متغيرهاي مختلف آسيب
ليل شده است، براي اين كـار  پذيري مساكن شهر تح در ابتدا سهم و رتبة هر يك از متغيرهاي مختلف در ميزان آسيب

هـا امتيـاز هـر يـك از      با توجه به امتياز پاسخگويان به هر يك از طبقات متغيرها و سپس با مجموع امتيـاز حاصـل از آن  
پـذيري، متغيرهـاي    از نظـر آسـيب  ). 105 :1387قائـد رحمتـي،   (متغيرها و در نتيجه رتبه هر كـدام را مشـخص نمـوديم    

و قدمت بنا بـا رتبـه    2، دسترسي به طبقات ساختمان با رتبه آسيب پذيري 1پذيري  به آسيبدسترسي به ساختمان با رت«
  .آمده است 8وضعيت ساير متغيرها در جدول . پذيري مساكن شهر دارند بيشترين تأثير را در آسيب» 3پذيري  آسيب

   )25تا  1اساس طيف بر (پذيري  پذيري مساكن شهر بر اساس متغيرهاي مؤثر در آسيب ميزان آسيب 8جدول 
 پذيري رتبه آسيب متغير امتيازامتيازمتغيرهاطبقاتمتغير

100693-200 4 100102400103093كمتر از زير بنا
 24 21429نقشه سازه

 25 420251نقشه معماري

 قدمت

6731684بعد از

6777841تا49 3 115530
505476تا43

43529قبل از
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 عرض معبر

233489

57638 20 4-210404
6-4289
8-613456
 25 11بستبن

160000متوسط 1 361160361خوب دسترسي به ساختمان

2025متوسط 2 139876141901خوب دسترسي به طبقات

33856رعايت نشده 11 5290086756رعايت شده رعايت فاصله

 خانواربعد 

310609

69846 17 
6-454756
8-64225
8+ 256 

 تعداد طبقه

1625

55879 21 26889
323716
424649

242025 10 14579687821 تعداد واحد

 تعداد اتاق
12304

72229 16 226244
343681

41616ندارد 9 4622587841دارد داشتن حياط

 اسكلت

56169فوالدي

89161 8 

21025آجر وآهن
1521بتون

10000آجر و آهن
49بتون

361آجر و آهن
36بتون

 مصالح
51076سنگ آجر

23716سيمان 14 76236
1444نيم شيشهيموآل

 توپوگرافي
2304خاكريز

26244طبيعي 15 72229
43681مسطح

 تقارن
5476نامنظم

49284نسبتاً 18 69644
14884منظم

 19 2890062565نامنظمپيش آمدگي
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7744نسبتاً
25921منظم

  نسبت طول
4096

99113 5 2601
92416

 محل اجسام
58081باال

17956مياني 13 77886
1849زيرين

43681تغيير 12 4243686117فذح اعضاي ساز ه اي

 خدمات
7396كپسول

22801جعبه 7 92697
62500بيمه

 مقابله

5329خيلي كم

54655 22 
19600كم

28561متوسط
1156زياد

9خيلي زياد

 هاي اوليه كمك

7056خيلي كم

51945 23 
21316كم

22500متوسط
1024زياد

49خيلي زياد

  آگاهي خانواده
71289آگاهي

 22500 عدم آگاهي 6 93789

                                                           
ي و كيفـي    «(بين دو متغيـر  ) R. Square(، ضريب تعيين 9با توجه به آزمون رگرسيون در جدول  وضـعيت كمـ

وضعيت كمي و كيفـي  «درصد است؛ يعني  65) »پذيري در برابر بالياي طبيعي آسيب«در هر منطقه شهري و » مساكن
مانده توسط ساير عوامل  درصد باقي 35كند و  درصد واريانس ايجاد شده در متغير وابسته را تبيين مي 65تنها » مساكن

  .بيني است قابل پيش

   ضريب همبستگي و ضريب تعيين رگرسيون 9جدول

  خطاي معيار ميانگين  ضريب تعديل شده R. Squareينضريب تعي  ضريب همبستگي
1a 805 .  0.648  0.618  3738.794 

                                                 
1 a ياي طبيعيپذيري در برابر بال آسيب: بيني كننده پيش  
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  گيري نتيجه

 . پذيري شهري در برابر بالياي طبيعي، آگاهي از كيفيت و كميت مساكن شهر در اولويت قرار دارد در بررسي آسيب - 

  .اند بندي شده صلي طبقهعامل ا 5متغير است كه در  24مجموعه متغيرهاي مورد مطالعه شامل  - 
پذيري مساكن شهر تحليل شد كه نتيجه به دست آمده  سهم و رتبة هر يك از متغيرهاي مختلف در ميزان آسيب - 

بيشـترين تـأثير را در   » قـدمت بنـا  «و » دسترسي به طبقات ساختمان«، »دسترسي به ساختمان«دهد متغيرهاي  نشان مي
  .اند پذيري مساكن شهر داشته آسيب
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