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چکیده
آس بي

يذپ ري شهرها از مخاطرات محيطي در شك ورهاي داراي محيط طب يعي  ،پرمخاطره ،به چال يش مهم در برابر علوم شهرشناسي، ،

مديريت ،علوم مهندسي و برنامه ريزي شهري تبديل شده است .پژوهشها و نوشتارهاي مرب طو  ،،ح كا ييي از آن استتت كههه بههه رغممم
مطالعات و تحقيقاتي كه طي حدود هفت دهه گذشته در مورد بافتهای تاريخي و فرسوده شهري انجاممم شدهههانددد ،آسي ببب ريذپ ييي
بافتهای م كذ ور در برابر زلزله از دهه  09ميالدي مورد توجه قرار گرفته و در ايران نيز از اواسط دهههه  07بههه ايننن موضوععع اهميتتت
داده شده است .نقش و جایگاه شهر شیراز در جنوب ایران ،اهمیت مطالعه آسیب ذپ یری این شهر را نشان میدهد .براساس مطالعات
مربوط به بازنگری طرح تفصیلی مناطق شیراز منطقه دو  05درصد محالت بافت فرسوده را در خود جای داده است .بنابراین آسیب
ذپ یری سه محله از میان محالت این منطقه در برابر زلزله مورد مطالعه قرار گرف ارب .ت ييييي ايننن منظوررر نههه متغيررر در ح زو ههه جم تيع ، ،
کاربری و ویژگیهای فيز يكي كالبدي منطقه م كذ ور انتخاب و بررسي و تحليل شده است .در اين بررسي ،آس بي

يذپ ري هررر ي ككك

از متغيرها و چگون يگ پراكنش آنها در سطح بلوکهای منطقه در تابع مورد نظر محاسبه شده و وض يع ت آسي ببب ريذپ ييي مح دود ههه
مورد بررسي ،نتايج اين بررسي نشان از آن داشت ودح هك د     82درص دودح ،ینآاق هلحم د       81درص شوک هلحم تاعطق د ک     
یه هها از فض اها ييي ب زا ،،
عباسعلی و حدود  80درصد محله دباغی دارای آسیب ذپ یری زیاد و خیلی زیاد هستند و متغی هلصاف ر    ک برا ررر 
دسترسي به محدوده آس بي

شترین تأثير را در آس بي
يذپ ر ،سال احداث بنا و نوع مصالح ساختمانها ،بی 

دارند.

واژگان کلیدی :ارزیابی ،بافت فرسوده ،تحلیل سلسله مراتبی ،شهر شیراز.
 -1نویسنده مسئول peyvastehgar@gmail.com

يذپ ري این محالت از زلزله
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مقدمه و بیان مساله
بر مبناي گزارشهاي ثبت شده از  40نوع سانحه شناخته شده در دنيا  31مورد در ايران به وقوع پيوسته است .از آنجا
که حدود  ٧٠درصد سرزمين ايران در معرض خطر زلزله قرار دارد ،زمین لرزه یکی از اصلیترین این خطرها به شمار
ی
میآید (ایری .)1 : 378 1 ،زلزله پدیدهای است طبيعي كه هر از چند گا يه قسمتي از زمين را میلرزاند و خرابی یاه ی ی
را به بار میآورد .بر اساس بررسیهای انجام شده ،ماهانه به طور متوسط كي

زلزله نسبتًاًا" شديد در من طا ققق مختلففف

ی جهاننن در 200
كره زمين اتفاق مي افتد .در طول  50سال آتی ،نیمی از شهرنشینان در  50تا از بزرگترررین شه اهر ی ی
کیلومتری گسلهایی که زلزلههایی با بزرگی  7ریشتر و بیشتر تولید میکنند ،ساکن خواهند شد 90 .درصد این افراد
در معرض خطر ،در کشورهای در حال توسعه زندگی م 
یکنند). (Altan et al., 2004: 83
پ -يه مالياا هم راو هه در معرررض وقوععع
ايران از جمله كشورها يي است كه به علت واقع شدن بررر كمربنددد زلزلههه آلپ پ
زلزلههای مخرب و ويرانگري بوده است .به طوري كه درصد سال گذشته ايران يكي از شش كشور با تلفات ت
ت ب الا ييي
نا يش از زلزله است (موحد و همکاران .)6 11 :1931 ،بر پاية آمارهاي رسمي  25سال گذشته ،شش درصد از تلفات ت
ت
جاني كشور نا يش از زلزله بوده است .بررسي آمار لرزههای با بزرگي بيش از  6/5ريشتررر ح كا ييي از آن استتت كههه در
كي صد سال گذشته حدود چهل زمين لرزه در ايران رخ داده است .بنابراين بايد توجه داشت كه در كشور ما به طوررر
متوسط هر  2/5سال كي

زمين لرزه شديد يا خيلي شديد رخ میدهد .آنچه در بررسي سابقة زلزله در ا اري ننن اهميت ت
ت

دارد ،اين نكته میباشد كه مدت زيادي از آخرين فعاليت لرزههای شهرهاي بزرگ ايران سپري دش هه و باا توجههه بههه
دورة بازگشت آنها ،بروز زلزله در اين شهرها قري ببب الوقوععع اس ،یزیربت و یدابآ یگنز( ت       .) 117 : 1385زلزله
میتواند اثرات مخرب بسیاری را بر جای گذارد که در ادامه به برخی از آنان اشاره شده است .اث لز یدبلاک تار زله    
عبارت است از تأثیر آن بر آنچه که در محیطهای شهری وجود دارد که و بیرخت لماش

و ناخ یناری ههه هههههه ،اهانب ،اه   

ی-
شبکههای ارتباطی ،خطوط انتقال نیرو و  ...میشود .همچنین زلزله آثار اجتماعی بسیاری چون افس رامیب و یگدر یی یی
های روانی در جامعه شهری بر جای میگذارد و موجب تنزل امنیت اجتماعی میگردد .ماهیت پیچیده و متغی نیا ر   

اثرات را میتوان به ماهیت متغیر توزیع خطر (به ویژه شدت لرزش) ،تعداد جمعیت در معرض خطر ،آسی ببب پ یریذ
محیط مصنوع و میزان مقاومت جوامع نسبت داد ( .)Wald et al., 2011: 125شایان ذکر است که بیشت راسخ ر ات   
فیزیکی و اقتصادی چنین حوادثی نتیجهی فقدان برنامهریزی و ضعف در اس و ینامتخاس یاهدرادنات

ت اه
خاسریز تتت تتت

میباشد ( .)Linares- Rivas, 2012:1دانستن میزان و چگونگی توزیع خسارات و تلف قو زا سپ تا و لزلز ع ههه هههههه یاه
بزرگ برای سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری و مراکز پاسخدهی اضطراری اهمیت بس یاز ی یاهورین دنناوتب ات دراد 

   

امداد و امکانات بهداشتی را به مکانهای نیازمن مک نیا هب د کک کک کککک
ک دنیامن مازعا اه     ) .(Lin et al., 2012:7ب دوجو ا   
ی
ی راهبرد اه ی ی
ی و ب ببه ک ریگرا ی ی
ناشناخته بودن زمان وقوع زلزله ،با شناخت نحوه عمل و رفتار زلزلههه در من طا ققق شهری ی
مناسب در زمینه برنامههای منطقهای ،برنامهریزی و طراحی شهری ،میتوان خطر زلزله را در مناطق شهری به کمت یر ن ن
ن
میزان کاهش داد (امینی و همکاران.)1 : 1389 ،
ت ک ممم تاا
منطقه شیراز به نسبت سایر مناطق زاگرس از نظر لرزه خیزی منطقهای نیمه فعال بوده و زلزلههای باا ق رد ت ت
یدهد .حدود بزرگای زمین لرزههای مربوط به این شهرستان ح دود
متوسط به میزان فراوان در آن رخ م 

 4تا  6/4در

ارزیابی و سنجش آسیبپذیری بافت فرسوده35 ...

نوسان بوده البته بیشتر این رویدادهای تاریخی به سبب وسعت ویرانیهایی که در پی داشتهاند و بزرگ ایز ی دد ددد آنهاا
در تاریخ ثبت شدهاند و میتوان نتیجه گرفت که تعداد بیشماری زلزله کوچک و متوسط ممکن استتت در منطقههه رخ
ظ
داده باشند که در تاریخ ثبت نشدهاند (شجاعی و همکاران .) 137 -6 13 :0931 ،بافت مناطق شهر اریش ززز را بههه لحاظ ظ
کیفیت ساخت آن میتوان به چندین بافت همگن تقسیم نمود .بافتهای همگن به دليل تشابه عملكردي درون خودد
ت در نظاممم شهر ييي داراي وظ يا ففف
ن است ت
فرآيند رشد نسبتًاًا كي پارچه داراي تجانس كش لي و كالبدي بوده و نيز ممكن ن
خاص باشند كه موجب قرابت بيش از پيش اجرايشان را فرا مه خواهد آورد .این گونه بافتها معمو ًالًال عک معلا س لل للل
یدهند .پس احتما ًالًال بافتهای فرسوده نیز دارای نتایج یکسانی در برابر
یکسانی در برابر پیشامد زلزله از خود بروز م 
زلزله خواهند بود .بنابراین در این مقاله آسیب پذیری برخی بافتهای فرسوده شهر شیراز در برابر زلزله بررسی شده
است .طبق تعریف بافتهای فرسوده ،وجود معابر باریک با عرض کمتر از  6متر و بناهای مسکونی با مساحتی کمتر
از  200مترمربع آسیب پذیری شهر را در برابر بالیای طبیعی افزایش میدهد .از آن جا که بافتهای مورد مطالعههه رو
ن
به در زمرهی بافتهای فرسوده قرار میگیرند ،احتمال میزان آسیب پذیری بیشتر میشود .این موضوع توجه به این ن
یگرداند.
تها و ارائهی برنامههایی جهت مقاوم سازی آنها در برابر بالیای طبیعی چون زلزله را الزامی م 
باف 
به طور کلی هدف اصلی اين مقاله ،مطالعه وشناسایی اث رثا صخالاب( هلزلز تار ا ک ت ا هرهش رد )یدبل اااااا ااااااا در ابعادد
مختلف در مناطق مختلف شهر و كاهش آثار سوء نا يش از وقوع بحران است .در این تحقیق به دلیل کاربردی ب و ندو
برای تعیین عوامل مؤثر در آسیبپذیری شهر در هنگام زلزله از روش تحقیق از نوع تحلیلی و توصیفی استفاده هدش
است .در این مطالعه به منظور پهنهبندی محالت مختلف شهر شیراز از نظر آس بی

ریذپ ی دتبا ،هلزلز ربارب رد  ا اب        

بررسی زلزلههای ثبت شده توسط پژوهشگاه بینالمللی زلزله ،بستر طبیع .دش دهاوخ یسررب هقطنم ی

اب سپس    

   

جستجوی مقاالت و کتابها و منابع موجود ،کار کتابخانهای و توصیفی شروع میگ در د ب اب همادا رد  .ا نیا زا دیدز     
ی .دوش
محالت و بررسی زمینشناسی و موقعیت زمینساختی منطقه مورد مطالعه روش پیمایشی و تحلیلی انج م ما یی یی
عآوري اطالع تا
ل جمع ع
سپس پايگاه دادههاي جغرافيا يي شامل وضعيت زمينشناسي محدوده ،گسل و ح ير ممم آن ماش ل ل
مربوط به پارامترهای ساختمانی چون وضع موجود كاربريها ،چگونگی توزيع آنها ،نوع سازه ،تعداد طبقات ،کیفیت
بنا و  ...میباشد .در نرمافزار  GISبررسی خواهد شد.
یافتههای حاکی از آن است که :در صورت وقوع زلزله ،محله کوشک عباسعلی ،دباغی و قاآنی به ترتیب

شت یر ننن
ب ببی 

آسیب را خواهند دید
یشود:
در این راستا سؤاالت زیر مطرح م 
 -1الگوی توزیع نواحی آسیبپذیر در محالت مورد مطالعه شهر شیراز چه گونه است؟
شتری دارد؟ علت اصلی آن کدام است؟
 -2کدام محله بررسی شده شیراز در برابر بحران زلزله آسیب پذیری بی 
بنابراین به نظر میرسد ،ممکن است بخش اعظمی از محالت منتخب در صورت وقوع زلزله دچار آس بی

و دندرگ

یدهد .در این گونه موارد ب ار ییی
احتما ًالًال بافتهای با قدمت بیشتر شهر شیراز آسیب پذیرترین بافت شهر را تشکیل م 
برنامهریزی به ترین روش رجوع به تاریخچه است تا مشخص گردد در صورت وقوع زلزله می از ننن تخری ببب بههه چههه
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نحوی بوده است و با الگوبرداری از زلزلههای گذشته ،بتوان نحوهی برخورد را برای زلزلههای آینده پیش بینی نم دو
(ستوده.) 150 : 1380 ،
فرضیههای تحقیق عبارتند از:
یرسد الگوی توزیع نواحی آسیب پذیر در محالت شهر شیراز با مه متفاوت باشند؛
 به نظر م ن آس بی
 -به نظر میرسد محالت موجود در عمق بافت فرسوده شیراز در صورت وقوع زلزله ب ببیشت یر ن ن

ریذپ ی ار    

دارند.
در این تحقیق به دلیل کاربردی بودن و برای تعیین عوامل مؤثر در آسیبپذیری شهر در هنگام زلزله از روش تحقیق
از نوع تحلیلی و توصیفی استفاده شده است .در این مطالعه به منظور پهنهبندی محالت مختلف شه رظن زا زاریش ر    
آسیب پذیری در برابر زلزله ،ابتدا با بررسی زلزلههای ثبت شده توسط پژوهشگاه بینالمللی زلزله ،بستر طبیعی منطقه
بررسی خواهد شد .سپس با جستجوی مقاالت و کتابها و منابع موجود ،کار کتابخانهای و توصیفی شروع میگ در د.
در ادامه با بازدید از این محالت و بررسی زمینشناسی و موقعیت زمینساختی منطقه مورد مطالعه روش پیمایش و ی
تحلیلی انجام میشود .سپس پايگاه دادههاي جغرافيايي شامل وضعيت زمينشناسي محدوده ،گسل و حر مي آن ماش ل ل
ل
جمعآوري اطالعات مربوط به پارامترهای ساختمانی چون وضع موجود كاربريها ،چگونگی توزيع آنها ،نوع سازه،
تعداد طبقات ،کیفیت بنا و  ...میباشد .در نرمافزار  GISبررسی خواهد شد.
مبانی نظری
بررسی اثرات زلزله در سطح شهر و برنامهریزی برای کاهش آن
زلزله به عنوان كي

عامل طبيعي ،اثرات گوناگوني را بر محيط پيرامون خود د م ممیگ راذ دد .در شه هر اا بههه عن او ننن ي ككك

سيستم اين اثرات را م 
یتوان به دو صورت اصلي اثرات مستق مي و اثرات غيرمستق مي  ،به شرح ذيل تقس مي بندي نمود.
اثرات مستقیم زلزلهتاثيراتي كه مستقیمًاًا و بدون واسطه ،بر اثر بروز زلزله اتفاق مي افتند و باعث تخر بي

ح
و صدمات گوناگوني در سطح ح

ت مس يقت ممم زلزلههه محسوب ب
ب
شهرها میگردند را اثرات مستق مي زلزله مینامند .اثرات كالبدي زيررر مجموعهههای از اث ار ت ت
یگردند.
م

اثرات غیرمستقیم زلزلهت كالبد ييي ايجادد
ل از اث ار ت ت
تاثيراتي كه بیشتر به صورت غيرمستق مي و بر اثر بروز اثرات مستق مي و نتا جي بعدي حاصل ل
یگردد را اثرات غير مستق مي زلزله م 
م
ت اجتم عا ييي زلزله ،،اث ار ت ت
ت
ینامند كه عبارتند از( :اثرات اقتص دا ييي زلزله ،،اث ار ت ت
مديريتي زلزله ،اثرات زيست محيطي زلزله ،اثرات كالبدي زلزله (علوی و مسعود .)3 : 1389 ،خسارات مستقیم ماش ل ل
ل
ی
هزینهی ساختمانها ،محوطه سازی ،وسایل نقلیه ،محصوالت کشاورزی و پاکسازی ،هزینههای زن یگد  ،،هزینههه اه ی ی
مرگ و میر و مصدومیت افراد میشود .خسارات غیرمستقیم اقتصادی شامل از بین رفتن دستمزدها ،خریددد و ف ور ش ش
ش
تهاا و
ن زیرس خا ت ت
ن رفتن ن
و سودهای ناشی از آن است که به دلیل وقفه در کسب و کار در مراکز آسیب دیده یا از بین ن
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کاهش فعالیتهای اقتصادی به وجود میآید .این اثرات غیرمستقیم تورم ناشی از کمبودهای پس از فاجعه بر اقتصادد
نواحی خارج از منطقه نیز تأثیر م 
یگذارد )(Goretti & Pasquale, 2003: 1-80
ینمایددد کههه
برنامهریزی کاهش اثرات زلزله جهت به حداقل رساندن خسارات و آسیبهای زلزله اقداماتی را اتخاذ م مم 
از طریق آن اثرات تخریبی آسیبهای زلزله را کاهش میدهد .هدف این برنامهریزی ،کاهش عوارض نامطلوب استتت
که اقدامات مربوط به آن در غالب موارد در مقایسه با سایر روشهای مقابله با زلزله دارای هزینهی بسیار پایین است
ت .درک تش تاهبا ،،
ک زیادد است ت
ن آنهاا وجههه ا ارتش ک ک
(ایری .)1 : 378 1 ،البته هیچ بحرانی شبیه دیگری نیست ولی بین ن
ی است
ت سو ءءء بس ای ررر ض رور ی ی
کلیدی برای برنامهریزی به منظور رویارویی با آن و تخفیف اث ار ت ت

(بیرودی نا : 1385 ،،

یهای عوامل خطرآفرين متمركز شده و تالش نمود كه شدت آنها را از طر قي عل مو ييي
 .)1 29بنابراین باید روي ویژگ 
شبيني نمود.
همچون زلزله شناسي و زمين شناسي ،پي 
عوامل تاثيرگذار بر آسيبپذيري كالبدي شهرها در برابر زلزله
براي ارزيابي آس بي پذيري كالبد شهر دو نوع عامل ميتوانند ،دخيل باشند .اين عوامل به دو دسته تقس مي ميشوند:
الف) عوامل دروني ساختمان :عواملي هستند که اثر آس بي پذيري به خود ساختمان بر ميگردد مانند قدمت س نامتخا ،،
نوع مصالح ساختمان ،مساحت ساختمان ،طبقات ساختمان و. ...
ب) عوامل بيروني ساختمان :عواملي كه مستقیمًاًا اثر زلزله به خود ساختمان برنميگردد ،بلكه عوامل ديگري در آس بي -
پذيري مساكن شهري در برابر زلزله نقش دارند كه شامل سازگاري و ناسازگاري كاربريهاي همج راو  ،،دسترس ييي بههه
شبكه معابر ،دسترسي به فضاي باز ،دسترسي به كاربريهاي مورد نياز در هنگاممم وقوععع زلزله ( (بيمارس نات )) و ت كار ممم
جمعيت ميباشد.

با توجه به عوامل یاد شده معيارهاي منتخب اين تحق قي به قرار زیر هستند :معيارهاي انسانساخت (شامل نوع سازه و
یهای سازگار و ناسازگار ،دسترسي به معبر ،مساحت قطعات) .س عضو تخانش اب سپ     
قدمت بنا ،همجواري کاربر 
موجود محدوده مورد مطالعه ،پس از تهیهی نقشههای مورد نظر و امتیازدهی معیارها ،هر یک از معیارها را تب ید للل بههه
ید میه
رستر کرده و سپس توسط ابزار  Analysis Toolsو دستور  Reclassبه هرکدام از معیارها امتیاز مورد نظر را می ی
سپس با استفاده ازدستور  Raster Calculatorبه همپوشانی الیهها پرداخته شده است.
شاخصهاي عوامل بيروني مؤثر در آسيبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله
 -شبکههای ارتباطی

عناصر شبكههاي ارتباطي و دسترسي شامل ،سلسله مراتب با تنوع و تعدد در دسترسيها ،نحوه دسترسي به واحدهاي
مسكوني در شرايط بحراني زلزله ،عرض ،طول و بيش

ع اه  ،،فض اها ييي باززز
معابر ،تناسب ارتفاع جدارهها ،فاصله تق طا ع ع

لهای ارتباطی ،پ چی
فرود هل كي وپتر ،موقعيت فرودگاهها و ايستگاههاي راهآهن ،شبكههاي حمل و نقل عمومي ،تعداد پ 
و خم جاده ،سرانه و درصد شبكه ارتباطي نقش مهمی در فرار بازماندگان از موقعیت بحرانی ایفا میکنند (ساسان پور
و موسیوند .) 33 - 32 : 1389 ،احتمال قطع دسترسيها ،زمان کمکرسانی به مصدومین ب و یراوشد ا و فق هه هههههی زی دا
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صورت میپذیرد .طبیعی است که با از دست رفتن ساعات عملیات طالئی امداد و نجات ،تعداد کشتهشدگان نس تب
به مجروحان اولیه افزایش مییابد.
بنابراین شبکههای ارتباطی نقش بسیار مهمی در امر نجات و امداد در حین و بعد از وقوع زلزله و می راسخ ناز ات   
سازهای و تلفات انسانی به عهده دارند .با طراحی شبکه ارتباطی کارآمد میتوان صدمات زلزله را کاهش داد .در این
راستا عرض خیابانها ،در کاهش زمان رسیدگی به مصدومان بسیار مؤثر است .همچنین باف هناد تشرد یرهش ت     
موجب کاهش گرههای ترافیکی شده و کارآمدی آن را افزایش میدهد (شریف زادگان و فتحي.) 114 :0931 ،
در جدول ( )1رابطه عرض شبکه معابر و رابطه آن با آسیب پذیری آورده شده است .همچنین در  لکش ( (  ) 10نقشه
عرض راهها نشان داده شده است.
جدول  :1رابطه عرض معبر با میزان آسیب پذیری
درجه آسیبپذیری

عرض شبکه معابر

آسیبپذیری کم

معابر با عرض بیشتر از  14متر

آسیبپذیری متوسط

معابر با عرض کمتر از  9تا  14متر

آسیبپذیری زیاد

معابر با عرض کمتر از  3تا  9متر

آسیبپذیری بسیار زیاد

معابر با عرض کمتر از  6متر و بن بست

منبع( :حاتمينژاد و همکاران.)8 : 388 1 ،

بررسی کاربری زمین
هنگام وقوع زلزله ،هر نوع کاربری براساس زمینی که در آن واقع شده است ،آسیب پذیری لرزهای متفاوتی را تجربههه
ت و باا
س مطلوبیت ت
خواهد کرد .میزان سازگاری هر کاربری با مکانی که در آن واقع شده است براساسسس مدللل م یرتا س س
توجه به میزان خطر ناشی از وضعیت زمین شناسی و زلزلهای آن مکان قابل ارزیابی است (شریف زادگاننن و فتحی،،
.) 115 :0931
در برنامه ريزي شهري بايد از جانما يي برخی کاربریها روي خود گسل يا در حر مي آن جلوگيري شود .اين زمینهاا
ی تفريح ييي
بر حسب ویژگیهای زمين ساختي به جاليز محصوالت ،دامپروري ،باغهای پرورش ميوه و يا کاربری اه ی ی
مانند پارك ،مسيرهاي دوچرخه سواري و زمینهای گلف اختصاص يابد كه در عين افزايش تاب آوري شهر ،،ب ار ييي
یتواند در بلند مدت و به طور غير مستق مي درآمد زا باشد (گیاه چین و مهرجو.)14 : 1389 ،
شهرداري نيز م 
شاخصهاي عوامل درونی مؤثر در آسيبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله
 -کیفیت ابنیه

کیفیت ابنیه به شرایط کلی یک بنا (نوساز ،قابل نگه داری و تخریبی) ،از نظر می نآ رمع لوط ناز فتسا لباق و اده      
بودنش اشاره دارد (پور احمد و همکاران .)6 : 388 1 ،بنا یکی از مهمترین خصوصیات فیزیکی بنا است که در می ناز
آسیبپذیری بنا نقش مهمی ایفا مینماید .این خصوصیت با ق طبار انب تمد هه هههههی معن .دراد یرادا عموم ًاًاًاًا هرچه انب    
قدیمیتر باشد ،از کیفیت ضعیفتری برخوردار است و هرچه از کیفیت بنا کاسته یسآ نازیم رب دوش ببببببببب پ نآ یریذ
افزوده خواهد شد.
 مساحت زمیندر قطعهبندیهای کوچکتر ،به علت خردشدگی فضای باز و کاسته شدن فضای مفید و امن برای گریز ،پناهگی و یر
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انجام عملیات امداد و نجات موقت میزان آسیبپذیری افزایش یافته و با افزایش ان زاد ههی قطع یسآ نازیم زا تا ببببببب -
پذیری کاسته میشود؛ به گونهای که قطعات کمتر از  200مترمربع از بیشترین و قطعات باالی  500مترمربع از ک ممم -
ترین میزان آسیبپذیری برخوردارند (احمدی و شیخکاظم .) 10 : 1385 ،بنابراین با افزايش نسبت سطح ساخته دش هه
به كل سطح زمين و يا به فضاي باز ،آس بي پذيري فضاي باز نا يش از ريزش آوار ساختمانها و غيرقابل اس دافت هه دش ننن
بافت ،افزايش مييابد (زنگیآبادی و همکاران.) 97 : 388 1 ،
 قدمتعمر مفید ساختمان در ایران به طور نسبی  30سال در نظر گرفته شده است .این بدیهی است که انب تمدق هچره      
افزایش یابد ،بر میزان آسیبپذیری آن در برابر زلزله افزوده میشود .از ای اب ،بسانم نکسم ور ن دح ا طیارش لق       
سکونتی و به معنای سرپناه امن ،آنچنان مسکنی است که عمر مفید فیزیکی آن به نسبت مصالح به کار رفته ،به رس    
نیامده و با توجه به آب و هوا و شرایط اقلیمی و ایمنی نسبی در برابر بالیای طبیعی ،از مصالح ب هدش هتخاس ماودا    

باشند .همچنين برحسب تدوين دورههاي مختلف آ يي ننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله در ايران ،م ازي ننن آسي ببب -

پذيري سازهاي تابع پلهای خطي را به نمايش ميگذارد ،چرا كه در هر دوره و با اجراي ويرايشهاي مختلف آ يي ننامه،
ييابد (حاتمينژاد و همکاران.)6-5 : 388 1 ،
يك فيت ساخت و اجرا و استفاده از مصالح ساختماني تغ يي ر م 
 مصالح (سازهی بنا)نوع مصالح بر میزان مقاومت و ابعاد استاتیکی بنا اشاره دارد .ایمنی ،مرغوبیت و قابلیت مص فلتخم ینامتخاس حلا    
بستگی به شرایط اقلیمی و نوع آب و هوای هر منطقه دارد ( « .) 21نوع مصالح به کار رفته در ساخت واحد مس ینوک
یکی از شاخصهای سنجش کیفیت مسکن محسوب میگردد .بهطور کلی در اکثر کشورها ،ساختمان ینوکسم یاه   
ساخته شده از مصالح بیدوام ،مانند :خشت و گل و خشت و چوب در رده واحدهای مسکونی غیرایمن قرار دارن .د
هرچند که در این مورد ضوابط دقیق و بینالمللی وجود ندارد (مسائلی.) 18:1375 ،
به عنوان مثال ساختمانهای آجری ساخته شده با مخلوط مالت تخریب نمی نوش ددد اماا م ممیتوانددد موجب

رد کرت   

ن م او دد
یت او ننن باا زلزلههه مقابله دومن   .....بهت یر ن ن
یدهد که با ساختن سازههای مقاوم م 
دیوارها شود .بنابراین این نشان م 
ساخت و ساز مناسب برای مقاومت در برابر زلزله باید انعطاف پذیری باال ،استحکام باال و وزن مناسب ،داشته با نش ددد
).(Kumar, 2015: 519
 -نمای ساختمان

نبود اتصال کافی بین نمای آجری و یا سنگی با دیوار سبب میشود که نما به صورت یک عنصر مستقل و درعین حال
ی کش ،رو
ت و برنامهههریزی ی
ضعیف عمل نموده و به سادگی در برابر ارتعاشات زلزله فرو بریزد (س امزا ننن م یرید ت ت

:6 138

.) 41

 تعداد طبقاتميزان افت كارا يي فضاي باز با ارتفاع ساختمانها ارتباط مستق مي دارد .زیرا با افزایش تعداد طبقات امکان مسدود شدن
معابر و فضاهای باز در صورت تخریب این ساختمانها افزایش مییابد .همچنین در تعیین تعداد طبقات باید به ن عو
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نآ تاقبط دادعت

سازهی بنا توجه شود .به همین دلیل در استاندارد ملی ایران  2800محدودیت ارتف و نامتخاس عا

  

تعیین شده است به عنوان مثال در ساختمانهای با مصالح بنایی حداکثر تعداد طبقات بدون احتساب زیر زمین برابر 2
طبقه است (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.) 65 : 1384 ،
با افزایش در تعداد طبقات ،احتمال تخریب افزایش مییابد .همچنین پس از سقوط ساختمانهای بزرگ ،ممکن است
ی س امتخا نننهاای قدددیمیتررر
تعداد تلفات بیشتر گردد .همچنین با افزایش تعداد طبقات ،هزینههای تعمیر باالتر ب ار ی ی
مشاهده م 
یشود ).(Kim, 2015:10-83
براي بيان آس بي
طيف (آس بي

پذيري و تع يي ن اندازه و نوع آن به مدلي در اين ارتباط نياز است .بدین منظور آس بي
پذيري خیلی مك  ،آس بي

پذيري مك  ،آس بي

پذيري زياد ،آس بي

پذيري متوسط ،آس بي

پ ريذ ييي در پن ججج
پذيري خيلي زياد)

ت اه ييي
مورد بررسي قرار میگیرد .با توجه به خصوصيات منطقه مورد مطالعه ،موضوععع تحقي ققق و همچن ودحم ني دي تت تت
اطالعاتي از تعداد نه شاخص (سازه ،قدمت ،کیفیت ،تعداد طبقات ،همجواری کاربریها ،مساحت قطع حلاصم و تا   
بنا ،عرض معابر و جمعیت) براي بيان آس بي

پذيري محالت در برابر زلزله استفاده شده است.

اطالعات

مدول تهیه

بررسی تعاریف مرتبط

بررسی مدلهای ارزیابی

مطالعه برخی از

مطالعه وضع موجود

آسیبپذیری

کشورهای جهان

نمونه موردی

و تهیه بانک اطالعاتی هر

انتخاب معیارهای مناسب

بلوک در نرم افزارGIS

آسیبپذیری

بررسی تاریخچه زلزله
وزندهی معیارهای آسیب-

بررسی احتمال خرابی برای پنج
سطح خرابی در محیط GIS

در GIS

مدول تحلیل خطر زلزله

پذیری با استفاده از پیشینه
تحقیق
پهنهبندی خسارت کالبدی
ناشی از وقوع هر سناریوی
مطرح شده
پهنهبندی تلفات انسانی
ناشی از وقوع هر سناریوی
مطرح شده

بررسی احتمالی میزان تلفات
انسانی در محیط GIS
مقایسه نتایج محالت مختلف با
یکدیگر

تعیین عوامل
تهای وارده به
خسار 
ساختمانها در اثر
وقوع زلزله

تلفیق و ترکیب الیههای

ارائه پیشنهاد برای کاهش

مختلف در محیط GIS

خسارات در زمان وقوع زلزله
احتمالی

شکل  :2چارچوب نظری پژوهش

هر كدام از شاخصهاي منتخب خود به چند طبقه بر اساس پنج طيف مورد نظر آس بي
اينكه ميزان آس بي

پذيري مشخص گردد،

ی نوش ددد .ب ار ييي
پذيري تقس مي م 
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ت
میباید به شاخصها و طبقاتشان با کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPارزش اختصاص داده شود .در نهایت ت
با بررسی میزان آسیب پذیری هر محله ،میتوان به دالیل آسیب پذیری مناطق باف دوسرف ت هه ههه شهررر اریش ززز در برابررر
بحران زلزله پی برد.
پیشینه
در ارتباط با ارزيابي آس بي پذيري شهرها در برابر زلزله ،پژوهشهاي چندي در سطح جهاني و داخلي صورت پذيرفته
است كه در اينجا به بعضي از آنها اشاره شده است.

ی از صخاش
جیزوال و همکاران (  ) 2010در مطالعه استفاده از مدل تجربی برای برآورد تلفات زلزله ناهج  یی یی

عسوت ه   

انسانی (شرایط اجتماعی و اقتصادی) ،شرایط آب و هوایی ،بزرگی زلزله ،مکان و زمان آن استفاده نمودند .در نهایت
به مقایسهی تخمین تلفات کشورهای جهان براساس زلزلههای اخیر پرداختند و ای اونع هب درکیور ن ن کیور  ردی      
ارزشمند برای محاسبهی سریع میزان تلفات معرفی نمودند.
آرماس (  ) 2012با کمک نرم افزار  GISو تجزیه و تحلیل چند معیاره آسیب پذیری خطرات زلزله در بخارست را با
خ جمعیتتت بزرگس نالا ،،
معیار محیطی (میانگین مقادیر شتاب زلزله با بزرگی متوسط و شدید) ،معیاررر اجتماعععی (نرخ خ
کودکان ،زنان ،بیوهها ،تراکم مسکونی ،متوسط تعداد نفر در خانوار ،متوسط تع اد د د مزدبگی ار ننن بههه ازای هررر خ راونا ،،
ت
خ نفررر در ات قا  ،،متوسططط مس حا ت ت
حداقل تحصیالت ،زنان دارای فرزندان زیاد) ،معیار اقتصادی (درصد بیکاری ،نرخ خ
ی در
ی(ت کار ممم س نامتخا ی ی
ت) ،معیاررر فیزیکی ی
ل اقامت ت
اتاقها ،خوابگاه خصوصی با بیش از  5اتاق ،تراکم جمعیت در محل ل
واحد سرشماری ،متوسط قدمت و ارتفاع بنا ،مصالح را بررسی نمود .وی به این نتیجه رسید که مناطق حا ششش یهای بههه
دلیل وجود فضاهای سبز زیاد کمتر در معرض خطر قرار دارند .قدمت کم ،ارتفاع ک ممم و ت کار ممم ک ممم بن بیسآ زین ا   
یدهند و عوامل محیطی بیشترین تأثیر را در آسیب پذیری منطقه داشتهاند.
پذیری را کاهش م 
حسینی و همکارانش (  ) 2015در مقاله مورد بحث با توجه به خسارت زلزله کرمان و گسلهای فعال آسی ببب پ ریذ ی ی
ی
ی و تع اد دد
ی ک ربرا ییی اراضی ی
 13منطقه عملیاتی را ارزیابی کردند .آنان با کمک نرم افزار کارمانیا و  ،GISآسیب پ ریذ ی ی
تلفات را محاسبه نمودند .پس از آن نرخ بهره وری انواع مراکز اورژانس بررسی گردید .با شببیه س یزا

زلزلهههای به

بزرگی  6.3مشخص گردید که تنها  7بیمارستان در زمان بحران قابل استفاده هستند .همچنین ب تیعمج هب هجوت ا     
شهر ،فضای کافی برای عملیات امداد و نجات وجود ندارد.
ن
ف مرززز امن ن
لهاا ،باا ده ف ف
قاعد رحمتی و قانعی بافقی (  ) 2012در این مقاله با توجه بههه مک نا شهرس ات نننهاا و گسل ل
شهرستانهای یزد را در رابطه با آسیب پذیری لرزهای تعیین نمودند .ویژگیهای زمین شناسی و وض یع تتت ل زر ههای و
ف) باا اس دافت هه از
پس از آن جمعیت و شهرنشینی بررسی شدند .در نهایت با استفاده از دو روش مختلف یعنی ،،الف ف
ل شهرس ات نننهاا و فاصلههه از زلزلههه
استانداردهای موجود و ب) با استفاده از دادههای  100سال گذشته در م رو دد محل ل
احتمالی ،مرز شهری امن را مشخص کردند و مشخص شد که حدود  24درصد شهر و  7درص د رهش تیعمج د ر   
معرض خطر زلزله هستند.
عینالی ( )3931به بررسي وضعيت مسكن روستایي و عوامل تاثيرگذار در آس بي

پذیري آن در برابر سانحه زلزله رد 

دهستان سجاسرود پرداخت .به این منظور دادههای مورد نياز با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه جمع آوري شده و با
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ن ب دو ننن
ل دادههاا نشاننن دهندهه پ يئا ن ن
ل از تحليل ل
ت .نت یا ججج حاصل ل
ل ق ار ررر گرفت ت
استفاده از نرم افزار SPSSم رو دد تحليل ل
ظرفیتهای محلي براي مقابله با آس بي

ن خ داونا هههاای نمونههه استتت .از بيننن
ن در برابررر زلزلههه در بين ن
پذیري مسكن ن

ل رگرس نوي ييي
ظرفیتهای محلي نامناسبترین مورد به ظرفيت كالبدي مسكن اختصاص دارد .ع وال هه بررر ای يلحت ن لل لل
ظرفی 
یدهد كه عوامل اقتصادي و كالبدي به ترتیب
تهای محلي نشان م 
اجتماعی کمترین ميزان تأثیر را در آس بي

ل نه دا ييي و
ن م ازي ننن تأثثیر و عوامل ل
شت یر ن ن
ب ببی 

پذیري مسكن در منطقه مورد مطالعه داشتهاند.

ی در
المدرسی و همکاران ( )3931به مکان یابی محلهای استقرار موقت جمعیت آسیب دیده ناشی از زلزلههه احتم لا ی ی
منطقه سه شهرداری اصفهان پرداخته است .روش مورد استفاده در این پژوهش استفاده از نرم افزار سيستم اطالعات ت
ت
یباشد .با توجه به الیههای م رو د د اس دافت هه و بافتتتهاای
جغرافيا يي ( )Arc GISدر تعیین مکان یابی و تحلیل شبکه م 
ی در نظررر گرفتههه
متعدد تاریخی در منطقه سه اصفهان بهتری مکان برای اسکان موقت بعد از زلزله پارک شهید رج یا ی ی
شده است و راههای امداد رسانی و محدوده ان تعیین شده است.
موحدی و همکاران ( )1931در تحقیق خود آسیب پذیری ساختمانهای شهری در شهر مس یسررب ار نامیلس دج    
نمودند .روش تحق قي دراين پژوهش با توجه به موضوع آس بي

پذيري ساختمانهای شهر ييي در برابررر زلزله ،،از نوععع

یباشد كه با بهره گيري از مدل سلسله مراتبي معكوس ( ،)IHWPبرآورد مناسبي از آس بي
توصيفي-تحليلي م 

پ ريذ ييي

ساختمانهای شهري با استفاده از دادههای مكاني و توصيفي اجزا و عناصر اصلي س نامتخا ييي ( يك فيتتت ابنيه ،،ق مد ت ت
ت
ابنيه ،نوع مصالح ،كاربري اراضي از نظر خطرپذيري ،ترا مك جمعيتي ،ترا مك ساختماني) م ممیپ زادر دد؛ ت يثأ ررر هر ادك ممم از
یها در ميزان آس بي
سبند 
شاخصها و كال 

پذيري ارائه م 
یشود و با استفاده از نرم افزار  Arc GISبههه تلفي ققق دادههاا

پرداخته و درنهايت منجر به شناسا يي محلههای آس بي
درصد ساختمانهای شهر مسجد سليمان آس بي
آس بي

یدهددد60.67 ،
پذير شهر در برابر زلزله میگردد .نتا جي نشان م مم 

پذير شناخته شدهاند .براين اساس ،محلهی سبزآباد داراي ب ببیشت یر ن ن
ن

پذيري ومحله ي تلخاب باوجود وسعت زياد ،از آس بي

پذيري پا يي ني برخوردار است.

قزل بیگلو و المدرسی ( )3931خسارت ناشی از زلزله را در منطقه یک شهر شیراز با استفاده از مدل رادیوس و GIS

ارزیابی نمودند .در این راستا از اطالعاتی چون :تعداد ساختمانهای منطقه مورد مطالعههه باا توجههه بههه نوععع س زا هه و
كاربري آنها ،تعداد طبقات ساختماني ،جمعيت كل منطقه و شریانهاي حياتي منطقه ) شبکه معابر ،پستهای برق و
مخابرات ،ایستگاههای پمپ بنزین ،دادههای خاک و زم ممين شناس وطخ ،ي ططططط آب و فاض بال  ،،مخ زا ننن آب اس دافت هه
ت فرس دو هه اب دروي ييي اتفاققق
نمودند و به این نتیجه دست یافتند که بیشترین خطر تخریب و آسي ببب پ ریذ ييي در بافت ت
خواهد افتاد.
ی در گس رت ه هی
گترررین مرکززز جمعیتی ی
کردوانی و همکارانش ( )0931در مقالهی خود ابتدا شهر فسا را به عنوان ب رز گ گ
جنوب شرق استان فارس (با  110820نفر جمعیت) به  5ناحیه تقسیم و عوامل بنیادی مؤثر در آسیب پ یریذ  ،،نظیررر:
بستر طبیعی ،کیفیت ساختمانها ،شبکه ارتباطی ،کاربریهای حساس و  ...در هر یک از این نواحی بررسی و شهررر را
ی
از نظر آسیب پذیری پهنهبندی نموده است .در ین راستا از نقشههای زمین شناسی و توپوگرافی و  ...و نرم افزار اه ی ی
ک از
 Google Earthو  AutoCADبهره گرفته است .در نهایت اقدامات ضروری جهت کاهش آسیب پذیری هررر یک ک
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ی شهررر را پیش اهن دد داده
ی توسعهههی آتی ی
نواحی را بیان و مکان یابی مرکز فرماندهی را مورد نقد و مسیر مناس ببب ب ار ی ی
است.

رشیدی و همکارانش ( )0931به شناسا يي مناطق آس بي
بر حسب درجات آس بي
مؤثر در آس بي

پذير و تهية نقشهی آس بي

پذيري نقاط مختلف استان ته ار ننن

ل
ی -اجتم عا ييي باا عوامل ل
پذيري پرداختهاند در اين تحق قي  ،ارتباط بين شاخصهای اقتص دا ی ی

ی
ک اه ی ی
پذيري استان تهران در برابر زلزله مورد تحليل قرار دادند .در اين بررسي از قابلیتهاا و تکنیک ک

یها نشان داد که استان تهران داراي پتانسيل ل
ل
تحليلي نرم افزار  Arc GISدر الیههای مختلف استفاده شده است .بررس 
باال يي براي زلزله است و با توجه به قانون بازگشت پذيري و تکرار بالياي طبيعي ،امکان رخداد زلزلههه ب ار ييي اس ات ننن
تهران بسيار زياد و قابل پيش بيني است و گروههای آس بي

پذير و نقاط بحراني از لحاظ کالبدي درستتت منطب ققق بررر

ت بح ار ننن در برابررر بال اي ييي
نقاط اشغال شده به وسيلة اقشار پا يي ن جامعه است .بنابراین باید به توانمندس زا ييي م يريد ت ت
طبيعي توجه ويژه نمود.
معرفی محدوده مطالعاتی
این که شیراز یکی از  5شهر بزرگ در سال  90بوده است ،تا حدودی میتواند نقش و اهمیت مطالعه و برنامهههریزی ی
ی
برای کاهش خسارات ناشی از وقوع بالیای طبیعی احتمالی در این شهر را مشخص کند .با توجه به تعداد بسيار زياد
لهاا
ن گ سل ل
ت اين ن
گسلها (گسل زرقان ،سلطان ،بیدزرد ،قالت ،بزین) در سطح استان فارس و سوابق ت خيرا ييي فعاليت ت
میتوان به اين نكته پي برد كه امکان وقوع زلزلهای عظ مي در شیراز وجود دارد ( .)72بررسي تاريخچه بح ار ننن کههه در
جامعهای به وقوع پيوسته است ،يکي از مهمترین و اولين گامهایی است که به منظور ارزيابي خطر برداشته م ممی وش دد
ی زلزلههههاای
ت بههه بررسی ی
تا بتوان از خطراتی که پیش روی آن جامعه است ،آگاهی یافت .به این دلیل در این قسمت ت
تاریخی استان فارس پرداخته شده است .از سال  2006تا کنون حدود  1300زلزلههه در مح دود ههی اس ات ننن ف را سسس باا
ل
ل زیررر محل ل
شرایط نام برده شده ،رخ داده است .از این میان  7زلزله بزرگیای بیش از  5ریشتر داشتهاند که در کش ل ل
وقوع آنان مشخص شده است.

شکل  :3نقشه زلزلههای رخ داده در شیراز

منبع( irsc.ut.ac.ir/bulletin.php :سایت موسسهی ژئوفیزیک دانشگاه تهران)
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تهاای شه لز ربارب رد یر زل م .تسا ه ت عععع عععععاق ببب مص بو ههه لاعیاروش ی ی
ی
بافتهای فرسوده یکی از آسیب پذیرترین بافت ت
شهرسازی و معماری ،سازمان احیاء و نوسازی بافت فرسودۀ شهرداری شیراز  1691هکتار بافتتت فرس دو هه و مس لئ ههه
ی اع قطنم .دومن مال هه ههههه 2
دار را در قالب  33محله به عنوان محالت اولویت دار در انجام اقدامات نوسازی و بهس زا ی ی
شهرداري يش راز محدودهای با مساحت تقريبي 1680

ت
كه تار و جمعیت  177هزارنفر در مركز شهر يش راز و در سمت ت

غرب ،جنوب و جنوب غرب بافت تاريخي  -فرهنگي شهر واقع گرديده است .براساس مطالعات مربوط به بازنگری
طرح تفصیلی مناطق شیراز منطقه دو  50درصد محالت بافت فرسوده را در خود جای داده است (مهندسیننن مش وا ررر
پرداراز .) 27:1388 1،بنابراین در این تحقیق با توجه به این اولویتبندی سه محله قاآنی ،کو و یلعسابع کش

یغابد    

شیراز که جز  10اولویت اول بافتهای فرسوده سازمان احیا و نوسازی شیراز م ممیبا نش ددد واق دروم ،ود هقطنم رد ع    
مطالعه قرار گرفت .به عنوان مثال براساس گزارش اولویتبندی ضرورت مداخله در محالت بافت فرسوده شیراز کههه
ی و روش تص یم ممم
ل سلسلههه مراتبی ی
بر مبنای شاخصهای کالبدی اجتماعی-اقتصادی متفاوتی از طری ققق فراینددد تحلیل ل
ت
گیری دلفی استفاده شده محلهی کوشک عباسعلی از میان ده محلهی منتخب درفاز اول بازآفرینی بههه عن او ننن اولویت ت
چهارم انتخاب شده است( .مهندسین مشاور طراحان بافت و معماری .) 3:1388 12،محله کوشک عباسعلی با مساحتی
ت دروازه
غ بررر  0 00 6نفررر در مج روا ت ت
ی ب لا غ غ
یباشد که با جمعیتی ی
نزدیک به  24هکتار از محلههای قدیمی شهر شیراز م 
ع دش هه اس د و ت ررر م اي ننن سههه معبررر اصل ييي قرارگرفتههه اس د .ت ررر دو سو ييي آن
کازورن و محدوده تاریخی شهر واقع ع
خیابانهای شمس تبريزي و قاآني نو و در ضلع جنوب آن خيابان شهيد فروغان واقع شده است .دروازه ورزاك ننن بههه
عنوان كي

نقطه مهم ارتباطي در رأس آن قرار دارد.

ق بههه
محله قاآنی یکی از محلههای قدیمی شیراز میباشد .این محدوده از شمال غرب به خیابان وصال ،از شمال رش ق ق
خیابان منوچهری ،از جنوب شرق به خیابان قاآنی شمالی (کهنه) و از جنوب غرب به خیاباننن مشیررر قرش ییی (کهنههه)
یشود و با وسعتی حدود  19 /8هکتار نزدیک به  700خانوار را در خود جای داده است.
منتهی م 
محله دباغی از شمال به بلوار سیبویه ،از شرق به خیابان شاهداعی الی اهلل ،از غرب به خیابان احمدی و از جنوب به
یگردد .این محله جمعیتی در حدود  4512نفر را در خود جای داده است.
خیابان ارتش منتهی م 
در درون این محالت کوچهها ودسترسي هاي محلي عمدتًاًا بن بست و بار كي

هستند .در ادامه سایر ویژگیهای این

محالت بررسی شده است.
مصالح نما در بیشتر قطعات محالت سیمان سفید میباشند .کیفیت مصالح ساختمانی از نظر دوام در سطح مح تال
شت ریاس زا ر   
بیانگر میزان مقاومت ساختمانهای مسکونی است .پراکندگی نماهای استفاده شده در محله ینآاق     ب ببی 
محالت است .نمای شیشهای در این محالت کمترین می دوخ هب ار ناز     اختص  لکش رد .تسا هداد صا ((( (((( )5ن عو
مصالح هر ساختمان مشخص شده است.

ارزیابی و سنجش آسیبپذیری بافت فرسوده45 ...

شکل  :4موقعیت محدوده در کشور ،استان و شهر .منبع :شهرداری شیراز

 Arc GISشکل  :5نقشه مصالح نما مناطق مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار

منبع :شهرداری شیراز
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حدود  96 ، 83و  95درصد از ساختمانهای محالت قاآنی ،کوشک عباسعلی دباغی از مص و رجآ حلا

نهآ تخاس ه     

شدهاند .همچنین درصد کمی از کل قطعات ،از مصالح اسکلت فلزی و بتنی میباشند که گذشته از استفاده صحیح یا
غلط از مصالح ،میتوان گفت که این ساختمانها از مصالح بادوام ساخته شدهاند .مصالح بیدوام مانند خش لگ و ت   
و خشت و چوب که در ردهی واحدهای غیر ایمن قرار دارند درصد ناچیزی از ساختمان صاصتخا دوخ هب ار اه     
دادهاند .در شکل شماره ( )6نقشهی سازهی بناها آورده شده است.

شکل  :6نقشه سازه محالت مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار  Arc GISمنبع :شهرداری شیراز

یکی از مهمترین فعالیتهایی که در سطح اراضی صورت میگیرد ،فعالیت مس جم زا تسا ینوک م عو    

 2653قطعه

زمین محله قاآنی شهر شیراز ،بالغ بر  84درصد به مسکونی ،از مجموع  0932قطعه زمین محله کو رب غلاب ،کش     39
درصد به مسکونی و از مجموع  2101قطعه زمین محله دباغی ،بالغ بر  95درصد به مسکونی اختصاص یافته تسا  .....

ارزیابی و سنجش آسیبپذیری بافت فرسوده47 ...

كاربري غالب این محله مسكوني است غالب قطعات با مساحت  136643متر مربع كاربري مس نوك ييي دا تش ههه و ب قا ييي
ل توجههه
قطعات داراي كاربري آموز يش  ،آموزش عالي ،مذهبي بوده و يا به عنوان مخروبه محسوب شدهاند .نكته قابل ل
در اين محله وجود دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان كي

كاربري فراشهري است .البته الزم به ذكر است كه به و ژي هه در

لبه خیابانهای اصلي محله انواع کاربریهای تجاري وجود دارد كه با توجه به در نظر گرفتن كاربري غالب در نقشه،
جزء كاربري مسكوني محسوب شدهاند (مهندسین مشاور طراحان بافت و معماری .) 1389 ،وجود ک ینوکسم یربرا   
میتواند میزان تلفات را به خصوص در طول بش

افزایش دهد .در شکل شماره ( ،)7نقشه همج یراو

ی
ی اه ی ی
ک برا ررر 

محالت آورده شده است.

شکل  :7نقشه کاربری محالت مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار  Arc GISمنبع :شهرداری شیراز

همانگونه که در نقشهی کیفیت بنا مشخص است حدود  64درصد محله ق ،ینآا

 70درص شوک هلحم یاهانب د ک     

عباسعلی و  80درصد محله دباغی قابل نگهداری هستند .پس از آن نیز بناهای تعمیری بیشترین درص دوخ هب ار د    
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اختصاص دادهاند .بناهای تخریبی و مخروبه در کل منطقه پراکنده دش ههانددد .س امتخا نننهاای نوس زا یمک دصرد زا
یدهد.
قطعات این سه محله را به خود اختصاص داده است .شکل ( ،)6نقشه کیفیت بنا در این محالت را نشان م 

شکل  :8نقشه کیفیت محالت مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار Arc GIS
منبع :شهرداری شیراز

از آنجا که تخریب قطعات مسکونی در تعیین میزان تلفات انسانی اهمی ب شخب نیا رد ،دراد رایسب ت ه یسررب        
مساحت قطعات مسکونی پرداخته شده است .در محله قاآنی حدود  150قطعه ،در محله شوک  ک دودح یلعسابع      
 510قطعه و در محله دباغی حدود  580قطعه مساحتی کمتر از  100مترمربع دارند .غالب قطعات مساحتی ب نی

100

یشود ،اندازه قطعات از قانون خاصي پيروي نم يييكن يا .د نن ننن مع اي ررر از
تا  300مترمربع دارند .همان گونه که مشاهده م 
چند بعد حائز اهميت است چرا كه كوچك بودن مساحتقطعاتمسكوني با افزايش جمعيت و ترا مك انس نا ييي رابطههه
معكوس دارد و ديگر اينكه در ا ثك ر قطعات مسكوني با مساحت مك شرايط يك في ابنيه چندان مطلوب نخواهددد بودد و
چنين بافتهایی از احتمال آس بي
یدهد.
م

بيشتري برخوردار خواهند بود .شکل ( ،)9ان شن ار تالحم نیا تاعطق هزاد ان      

ارزیابی و سنجش آسیبپذیری بافت فرسوده49 ...

شکل  :9نقشه مساحت محالت مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار Arc GIS
منبع :شهرداری شیراز

سن بنا شاخص مهمی جهت ارزیابی آسیبپذیری کالبدی میباشد .این شاخص روند تاریخی شکلگیری محالت را
ح مق وا ممم در
نشان میدهد .براساس این مشخصه میتوان میزان مقاومت ساختمانها را تخمین زد .زی تدمع ار ًاًاًاًاًاًا مص لا ح ح
ساختمانهای با متوسط عمر كمتر بکار رفتهاند .با توجه به نقشه محالت بیشترین سهم متعلق به بنا یاه ی هک تسا     
پیش از سال  1370احداث شدهاند .این دسته سهمی معادل  67درصد محله قاآنی 66 ،درصد از سطح بناهاای محله
کوشک عباسعلی و  16درصد بناهای محله دباغی را در بر میگیرد .احتما ًالًال ای ذپ بیسآ هلزلز ربارب رد اهانب ن یر      
خواهند بود .در شکل شماره (  ،) 10قدمت بنا در این محالت مشخص شده است.
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شکل  :01نقشه قدمت محالت مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار Arc GIS
منبع :شهرداری شیراز

بیش از  80درصد ساختمانهای مسکونی در هر سه محله  1یا  2طبقه هستند .تعداد ساختمانهای  6یا  7طبقه اهنت    

ی–
ت امش للل غربی ی
ی محالت ت
در بخشهای محدودی از این محالت به چشم میخورند .همچنین جهت گیرییی عم مو ی ی
ی–
ت قرش ی ی
جنوب شرقی متناسب با جهت عمومی دشت شیراز و به تبع آن محورهای اصلی محالت نیز دارای جهت ت

ی هس نت ددد .در
ی و جن بو ی ی
غربی بوده و در عین حال محورهای شمالی – جنوبی اتصال دهنده محالت با من طا ققق لامش ی ی
عین حال ساختار شبکه و استخوانبندی موجود محالت نامنظم و فاقد سلسله مراتب بوده و عاجز از ساختار بخشی ی
ی
محله است .بیش از  90درصد خیابانهای هر سه محله عرضی کمتر از  6متر دارند که لاسم نیا  ه ار تالحم نیا    
بسیار آسیب پذیر مینماید .در شکل شماره (  11و  ،) 12نقشه تعداد طبقات و عرض معابر ای را تالحم ن ا هدش هئ     
است.

  

ارزیابی و سنجش آسیبپذیری بافت فرسوده15 ...

شکل  :11نقشه تعداد طبقات محالت مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار  Arc GISمنبع :شهرداری شیراز

شکل  : 12نقشه شبکه ارتباطی محالت مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار  Arc GISمنبع :شهرداری شیراز
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یافتهها
مطابق نقشهی زیر حدود  28درصد محله قاآنی ،حدود  18درصد قطعات محله کوشک عباسعلی و حدود  80درصد
ی مح تال
ی آسی ببب پ ریذ ی ی
محله دباغی دارای آسیبپذیری زیاد و خیلی زیاد هستند .در شکل زیر نقشه توزیع فض یا ی ی
آورده شده است .این نقشه نشان میدهد که در میان این محالت ،توجه به محله کوشک عباس  یلع ددر اولوی ارق ت ر   
دارد .از آن جا که تعداد قطعات آسیب پذیر در محله کوشک عباسعلی بیش از محله دباغی اس جو اب ،ت و صرد د د     
ش آس بي
شتری دارد .مهمترین هدف برنامههای هاك ش ش
مشابه آسیب پذیری ،مقاوم سازی این محله اهمیت بی 

ريذپ ييييي

شهرها در برابر زلزله ،حفظ حيات و زندگي ساكنين میباشد .براي مطالعات تخمين آس بي  ،ارز باي ييي م ازي ننن احتم لا ييي
ت انس نا ييي زلزلههه ناش ييي از آسي ببب وارده بههه
ًالًالًالًالمدههترررین تلفات ت
ت .معمو ع
تلفات انساني نا يش از زلزله ض رور ييي است ت
ساختمانها وسازه ها میباشد .بنابراین با توجه به تعداد جمعیت و قطعات مسکونی محالت و در ص بیرخت ترو
قطعات با آسیب پذیری خیلی زیاد حدود  850نفر از محله قاآنی 2300 ،نفر از محله کوشک عباس و یلع

 1900نفر

از محله دباغی جان خود را از دست خواهند داد .این آمار اهمیت توجه شوک هلحم هب  ک سابع  ع نچ ود ار یل د نا       
ینماید.
م

شکل  : 13نقشه آسیب پذیری مناطق مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار  Arc GISمنبع :شهرداری شیراز

ارزیابی و سنجش آسیبپذیری بافت فرسوده53 ...

بحث و نتیجه گیری
ن آس بی
بنابر نتایج به دست آمده ،در صورت وقوع زلزله ،محله کوشک عباسعلی ،دباغی و قاآنی به ترتیب بیشت یر ن ن
را خواهند دید که در ادامه دالیل آن بیان خواهد شد .یکی از عوامل تاثیرگذار در آسیب پ تالحم نیا یریذ  ،،،، ،،،ن عو
سازه بناها میباشد .همچنین بافت فرسوده شیراز از لحاظ فضاهای باز شهری در مقایسه ب ش نیا قطانم ریاس ا هر     
وضعیت نامناسبی دارد .به طوریکه به ترتیب در حدود  1 ،8و  3درصد از سطح محله ار یغابد و کشوک ،ینآاق 

  

فضای سبز شامل میگردد .این مساله ،این محالت را در مواقع بحران با شرایطی وی هجاوم هژ    م ممیکنددد .ای لماع ن   
میتواند حتی میزان تلفات ثانویه را نیز افزایش دهد .در ادامه تأثیر سایر کاربریها نیز م رب درو ر تسا هدش یس  .........از
ی رظن زا هک دوش    
نظر میزان کاربری اراضی حدود  10درصد از کل کاربریهای محالت را کاربری تجاری شامل می ی
پراکندگی و توزیع مراکز تجاری ،در کنار جادههای اصلی و بزرگراهها مستقر هستند .از نظر آسی ببب پ لباقم رد یریذ   
زلزله ،به دلیل استقرار در نواحی با تراکم باالی ساختمانی در وضعیت نامناسبی قرار دارد .این کاربری اثرات اولیهههی
ناگواری بر سایر کاربریها نمیگذارد .اما در بلندمدت به دلیل تخریب کالبدی محل فعالیت آنها دارای اثرات ثانویه
در ارائهی خدمات میباشند .همچنین فقر خدمات بهداشتی -درمانی (به ویژه در محالت کوشک عباسعلی و دباغی)
از یک سو و عدم پراکنش و پخشایش موزون کاربریهای خدماتی موجود در سطح محالت از سوی دیگر به چش ممم
میخورد .از نظر جانمایی کاربریها ،برخی مراکز درمانی و مدارس (به ویژه در محله میقتسم ترواجم رد )ینآاق      
ی یلد هب اه ل هوبنا      
یکدیگر قرار دارند و در موقع بروز حادثه احتمال مسدود شدن مسیرهای منتهی به ربراک نیا  ییی ییی
یشود کههه
مراجعهکنندگان در آن زمان وجود دارد .در نهایت ،با توجه به چگونگی توزیع نقاط آسیب پذیر مشخص م 
نقاط ضعف و مستعد آسیب پذیری در سراسر منطقه دیده میشود .حتی قسمتهای نوساز نیز دچار آس بی

ریذپ ییییی

ن الگو ييي غال ببب منطقه،،
ع مس حا تتت دارنددد .بن ياربا ن ن
شدید هستند .بيش از نيمي از امالك منطقه ،كمتر از  150مترمربع ع
ن ترتي ببب كههه ت كار ممم
الگو يي فشرده و ريزدانه است ،كه اين خود موجب ناپايداري در بافت منطقه شده است؛ به اين ن
واحدهاي مسكوني در واحد سطح افزايش يافته است و مکانهای بيش رت ييي در معرضضض خطررر تخري ببب ق ار ررر دارنددد.
یو
فشردگی بافت و نامنظم بودن قطعات ،گرایش به خرد شدن مالکیتها و پیامد آن پیچیدهتر شدن جریاننن نوس زا ی ی
بهسازی در محالت فرسودگی شدید کالبدی در بخشهای متعددی از محالت میتواند تهدید جدی در مقابل سوانح
ت آس بی
و مخاطرات طبیعی باشد .همچنین معابر کم عرض و طویل جزء عواملی است که بررر دش ت ت

ی منطقههه
ریذپ یی یی

افزوده است .هرچند فضاهای باز به صورت پراکنده در کل منطقه دیده میشوند ،اما نبود دسترسی مناسب به آنهاا و
ت در
کوچک بودن این فضاها از کارایی آنان میکاهد .به همین دلیل امکان استقرار و احداث پایگاههای امداد و نجات ت
آنها فرا مه نیست .از آنجا که غالب کاربریها در این محالت یک یا دو طبقه ن لماع نیا دنتسه  قققق ق ققققققش مهم رد ی
آسیبپذیری منطقه ایفا نمیکند .به طور کلی در تم کشوک هلحم هدش یسررب یاهریغتم یما نیا رد یلعسابع

       

محالت ،میتوان با آگاه ساختن مردم از خطرات ناشی از بحران ،تشویق آنها برای تخریب و بازسازی این ام و نکا
ی-
ارائه تسهیالت الزم جهت اقدام به بازسازی ،از آسیب پذیری محالت کاست .پهناور بودن ای و نیمزرس ن و گژی ییی ییی
های جرافیایی ،اقلیمی و زیست -محیطی آن سبب شده غالب انواع سوانح طبیعی دش هتخانش ه رد ناهج رد 

ریا ان     

امکان وقوع داشته باشند که سیل و زلزله در این میان بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند .به نحوی که هر از

 54فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره اول ،زمستان 6931

گاه یکی از این دو سانحهی طبیعی بخشی از کشور را تخریب نموده و خسارات زیادی را بر آن وارد میسازند .بشر
اولیه به دلیل عدم آگاهی کافی از علل وقوع این حوادث نمیتوانست به مقابله با آنان بپردازد .اما ب و ملع شیازفا ا
ی خس ارا ت ت
ت
ن گس گدرت ی ی
آگاهی انسان ،به تدریج روشهای کنترل ،مهار و حتی پیشبینی آنها ابداع گردیدند .همچنین ن
ی ب ببیشترییی بههه مس لا ههه
مالی و جانی ناشی از بالیای طبیعی موجب شده است که مدیریت بحران با نگاه آین رگن هد یی یی
توجه کند .بنابراین نتایج این مقاله با بیان صحیح اهداف ارزیابی و برآورد خسارات احتمالی و فعل و انفعاالتی که در
ت گذ تش ههه در ارتبا ططط باا
ی دارد .مطالعات ت
ش مه ممم و اساسی ی
ی نقش ش
اثر وقوع زلزله در تصمیم گیری برای اقدامات اجرایی ی
شاخص تخریب نشان دادهاند که نوع مصالح ساختمانی و کیفیت آن از عوامل اصلی تخریب در زلزله است از آن جا
که تمامی عوامل ساختماني تابعي از وضعيت مصالح به كار رفته در سازه بوده است ،بن دقچره نیاربا رر ررر در س خا تتت و
سازهاي شهري از مصالح بادوام و با رعايت اصول مهندسي استفاده شود ،به همان اندازه بناهاي ايجاد دش هه از آسي ببب
پذيري مك تري در برابر زلزله برخوردار خواهند شد.
همچنین عمر متوسط ساختمان در سطح محله با تخریب رابطه مستقیم دارد .همچنین باال بودن میزان تراکم ناخ لا صصص
مسکونی عامل اصلی تخریب است که این مسائل در این مقاله نیز تأیید شده است.
پیشنهادات
تبندی لرزهای
 بهسازی و نوسازی بافت فرسوده بر مبنای اولوی  مشخص کردن عمر مفید برای ساختمان و اقدام به تخریب یا نوسازی پس از تأیید آسیب پذیر بودن آن استفاده از مصالح روزآمد برای مقابله با زلزلهمنابع

ایری ،عبد الجالل .) 378 1( ،برنامه ريزي كاهش آثار زلزله در سط و ح شهري (نمونة موردي :منطقة  20شهر تهران ،رساا لةةة كارشناسي
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ی از زلزله ،،دومین ن
ن
ی ناشی ی
ش آس سسیب اه ی ی
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امینی ،الهام ،حبیب ،فرح ،مجتهدزاده ،غالمحسین .) 1389 ( ،برنامهریزی کاربری زمین و چگونگی تأثیر آن بر کاهش آسیبپذیری شه یر
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زنگی آبادی ،علی ،صنیعی ،راحله و وارثی ،حمید رضا .) 388 1( ،تحليل آماري خطرپذيري مناطق  11و  12شهررر ته د نار ررر برابررر زلزله،
فصلنامه مدرس علوم انسانی ،دوره  ، 13شماره  ،3صص . 91 - 111
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.)6 138 ( ،

( irsc.ut.ac.ir/bulletin.phpسایت موسسهی ژئوفیزیک دانشگاه تهران).
ی :محلههه باغغغ ف ودر سسس
ستوده ،بابک .) 1380 ( ،برنامهریزی کاربری زمین و اصالح معابر جهت ایمن سازی در برابر زلزله ( (نمونههه م درو ی ی
شهرداری منطقه یک تهران) ،رساله کارشناسی ارشد شهرسازی ،استاد راهنما :فرانک سیف الدینی ،دانشگاه شیراز ،شیراز.
ساسان پور ،فرزانه ،موسیوند ،جعفر ،) 1389 ( ،تأثیر عوامل انسانساخت در تشديد پيامدهاي مخاطرات طبيعي در محيطهاي كالن شهري
با كاربرد منطق فازي و سيستم اطالعات جغرافيا يي  ،نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيا يي  ،جلد  ، 13شماره .61
لهای فعال شهرستان يش راز ب شزادرپ زا هدافتسا ا    
شجاعي ،فهيمه ،آريامنش محمد ،عكاشه ،بهرام ،زمستان  ،0931مطالعه گس 

دادههاای

سنجش از دور و شواهد ريخت زمين ساختي ،فصلنامه زمین ،دوره  ،6شماره . 22
ی ل زر ه های در
ی و تحلی یسآ ل ببببب پ ریذ ی ی
ی ارزی با ی ی
ی فض یا ی ی
شریف زادگان ،محمدحسين ،فتحي ،حميد ،)0931( ،طراحی و کاربرد مدل اه ی ی
برنامهریزی و مدیریت شهری ،آرشیو  ،SIDصص . 124 - 109

شهرداری شیراز.
علوي ،سید محسن ،مسعود ،محمد ،) 1389 ( ،برنامه ريزي براي كاهش خسارات نا يش از زلزله در نواحي با خطر پذيري باال نمونه موردي
محله چيذر تهران.
گیاهچین ،نسرین ،مهرجو ،محسن ،)0931( ،ارزيابي كاربري زمين شهري با توجه به خطرات زلزله (مطالعه موردي ناحيههه  4منطقههه ،) 20
همایش ملی ژئوماتیک  ، 90سازمان نقشهبرداری کشور ،تهران.

مسائلی ،صدیقه ،بحرینی ،سید حسین ،) 1375 ( ،طرح پژوهشی" برنامهریزی کاربری زمین در مناطق زلزلهخیز (نمونه رهش  ه ،لیجنم یا    
لوشان و رودبار)" ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی (مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران) ،چاپ اول.

موحد ،علی ،فیروزی ،محمد علی ،ایصافی ،ایوب ،)1931( ،بررسي آس بي

پذيري ساختمانهاي شهري در برابر زلزلههه باا اس دافت هه از م لد

سلسله مراتبي معكوس ( )IHWPدر سيستم اطالعات جغرافيا يي  :مطالعه موردي شهر مسجد سليمان ،مجله پژوهش و برنامه ريزي

شهري ،سال سوم ،شماره يازد .مه

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،) 1384 ( ،طراحی ساختمانها در برابر زلزله -آئین کار ،استاندارد ملی ایران  ، 2800مؤسسه اس رادنات دد و
تحقیقات صنعتی ایران ،شماره نشریه  ، 254تجدیدنظر سوم.
مهندسین مشاور مآب ،) 1382 ( ،بازنگری طرح تفصیلی منطقه  3شهرداری شیراز ،شهرداری شیراز.
مهندسین مشاور پرداراز.) 388 1( ،
مهندسین مشاور طراحان بافت و معماری.) 388 1( ،

Altan, Metin., Özturk, Ferah. and Ayday, Can., (2004), Preliminary Earthquake Risk Management
Strategy Plan of Eskisehir, Turkey by using GIS, Space and Satellite Sciences Research Institute
Anadolu University, Eskisehir, Turkey, 7th AGILE Conference on Geographic Information
Science.
Goretti, A., Pasquale, G. DI, (2003), Collection & Management of Earthquake Data: Defining Issues
For An Action Plan, the Earthquake Engineering Research Institute, CA 94612-1934, EERI
Publication Number 2003-03.
Kim, Ji Hyun, (2015), Quantitative Analysis of Factors Influencing Post –Earthquake Decisions on
Concrete Buildings in Christchurch, New Zealand, A Thesis in Master of Civil Engineering, the
University of British Columbia.
Kumar, Krishna, (2015), Prediction of Earthquakes & Reducing Damages, International Journal of
Research in Engineering and Technology, eISSN: 2319-1163, pISSN: 2321-7308.

6931  زمستان، شماره اول، سال هشتم،) فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای56
Lin, Chu-Chieh Jay., Chen, Wei-Chang., Yeh, Chin-Hsun, (2012), Application of Taiwan Earthquake
Loss Estimation System (TELES) on Seismic Disaster Simulation Website, National Center for
Research on Earthquake Engineering,VOL7, NO.4, Taipei, Taiwan.
Linares- Rivas, Alejandra., 2012, Panama Prepares the City of David for Earthquakes, Project
Highlights issue 9, Panama, pp 1- 4.
Wald, D. J., Jaiswal, K. S., ASCE, A.M.K., Marano, D., Bausch, D., (2011), Earthquake Impact Scale,
Natural Hazards Review, www.ascelibrary.org, pp 125- 139.

