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 Abstract   چکیده

درحال حاضر بسیاری از شهرها کشور با مساله ای به نام بافت فرسوده مواجه 

بوده و به مرور زمان دچار  هستند.این بافت ها یا هسته قدیمی شهرها

فرسودگی و عدم کارایی شده اند و یا در دوران معاصر بدون رعایت ضوابط و 

مقررات معماری و شهرسازی شکل گرفته و از این رو اکنون با مسائل و 

مشکالت بسیاری روبرو بوده و این مشکالت را به کل شهر نیز تسری می 

توجه به وسعت دامنه و شدت مسائل  دهند.به نظر می رسد در بافت فرسوده با

گریبان گیر این بافت ها کارآمدترین رویکرد که بتوان برای مواجهه با کاستی 

ها و نارسائی ها اتخاذ نمود،نیل به اهداف توسعه پایدار در عرصه بهسازی این 

هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های کالبدی بافت .بافت ها می باشد

وه ها و راهبردهای موجود در جهت ارزیابی ریسک فرسوده و بکارگیری شی

های بالقوه ناشی از رخداد زلزله با استفاده از یک مدل مفهومی ارائه شده 

است به منظور تعیین ریسک های بالقوه به روش کیفی در محله فخاران،واقع 

در شرق شهرستان کازرون پرداخته شده است.نتایج به دست آمده نشان می 

معبر و انهدام ساختمان ها به ترتیب طیف شدت ریسک های  دهد که گرفتن

 بالقوه برای محدوده مورد مطالعه را تشکیل می دهند.

 Currently, many cities in the country face a problem 
called worn texture. These textures are either the old 
core of cities and have become wasted and inefficient 
over time or formed in the contemporary era without 
observing architecture and urban planning rules and 
regulations. And therefore, they are now facing many 
problems and issues, and these problems are spreading 
to the whole city. With the shortcomings and 
inadequacies adopted, sustainable development in the 
field of improvement of these tissues is achieved. The 
purpose of this study was to investigate the physical 
characteristics of lean tissue and use existing methods 
and strategies to assess the potential risks of 
earthquakes. A conceptual model is presented to 
determine the potential dangers qualitatively in the 
Fakharan neighborhood, located in the east of Kazerun 
city. The results show that the passage and demolition of 
buildings in risk intensity Constitute potential for the 
study area. 
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 مقدمه-1

 زمین کرة مختلف نقاط در مخرب زلزلة 1100 از بیش بیستم، قرن در

 دادند. دست از را جان خود نفر 1،500،000از بیش آنها در که داد روی

 ایمنی که بود ساختمان هایی ریزش از ناشی تلفات، این درصد 90

 ساالنه که است ژاپن کشور مناطق، این بارز نمونة .[1]نداشتند  کافی

به  آن مختلف نقاط در ریشتر هفت از بیش شدت با زلزله مورد چندین

 زلزله ها این در که افرادی و ها سازه تعداد بااین حال، .پیوندد می وقوع

 های زیرساخت توجه به با و است اندک و جزئی بسیار بینند، می آسیب

 شهری سیستم های در اختالل و بحران ایجاد سبب شهری، مناسب

 نشان انسانی های سکونتگاه گیری شکل تاریخ بررسی .[2]شوند نمی

 است مناطقی بوده دنبال به سکونت، مکان انتخاب در بشر که می دهد

 ها، کوه دامنة به همین دلیل، و باشد داشته راحت دسترسی آب به که

است  کرده انتخاب برای سکونت را ها گسل اطراف و رودخانه ها کنار

 تمامی در پویا مدیریتی نیازمند توسعه منبع یک عنوان به شهر .[3]

شهرنشینی  مسئله، و کالبدی بعد گسترش با که باشد،می آن ابعاد

 سازهای و ساخت با توسعه، حال در کشورهای از بسیاری در سریع

 بدون برنامه حاشیه ای و خود رو هایسکونتگاه گسترش و ضعیف

ویا  [4]است  یافته گسترش خطرناک هایسایت برروی اغلب و ریزی،

 فرسوده بافت با خویش تکاملی در روند سوم جهان شهرهای اغلب در

 تداوم و جهان در شهرها تعداد تدریجی افزایش همچنین است؛ مواجهه
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 آنها به بیشتر توجه لزوم آنها بستر بر اقتصادی و های محیطیبارگذاری

 .[5]است  ضروری

 [6]گرفته است  قرار هیمالیا - آلپ هزایی کو مسیر در ایران کشور

 زیرا.  است بدیهی امری بحران مسئله مدیریت به اصولی توجه ضرورت

 قرار کشوری شش جزء سرزمین این 2000 تا 1900های  سال طی در

 .است بوده زمین لرزه وقوع از ناشی انسانی تلفات دچار داشته که

 با که امر است این بیانگر ایران شهرهای جغرافیایی موقعیت همچنین

 همچنین و فرعی و های اصلی گسل مسیر در شهرها قرارگیری به توجه

 برای الزم های پیش بینی ضرورتمختلف،  آبریز های حوضه مسیر در

 مناطق که [7]شود  می احساس های احتمالی زمین لرزه و سیالب ها

 و جانی های آسیب متحمل حادثه، این دلیل کشورمان به از وسیعی

افزایش  و افراد تجمع مکان شهرها این که به توجه با .است شده مالی

 کاهش ضرورت مسئلة هستند، اقتصادی و محیطی های بارگذاری

 و جمعیت به رشد توجه با .شود می مطرح زلزله دربرابر پذیری آسیب

 و خسارت ها زلزله، مانند طبیعی حوادث وقوع شهرنشینی، افزایش

 وقفه دچار را کشور و توسعة شهرها و می آورد به بار را سنگینی تلفات

 اهداف از یکی پدیده، این دربرابر شهرها آسیب پذیری کاهش .می کند

 راستا، این در .شود می محسوب کالبدی و ریزی شهری برنامه اصلی

 تحلیل و شهری عناصر و اجزا پذیری آسیب میزان شناسایی گام، اولین

 و مناطق بتوان تا است موجود های مدل از استفاده با آنها و ارزیابی

 و کرد مدل ها شناسایی از استفاده با را شهری پذیر آسیب های بافت

 زمینة در عملی و علمی راهکارهای ارائة به مناطق، این بندی ریزپهنه با

 به نگرش مقیاس تغییر لزوم یادشده، مسائل.پرداخت زلزله آثار کاهش

این  برای .سازد می مطرح شهری مناطق به ساختمان از را زلزله مسئلة

 عوامل از یکی عنوان به را شهری ریزی برنامه توان می نگرش تغییر

 مختلف در سطوح و گرفت به کار لرزه زمین سوء آثار با مقابله اصلی

 آثار کاهش عملی راهکارهای ارائة و بررسی به شهری، ریزی برنامه

 آسیب تحلیل و ارزیابی این میان، در .پرداخت شهرها در لرزه زمین

 مؤثر اقدام های اولین از توان می را فرسوده های بافت ای لرزه پذیری

 های برنامه قالب در لرزه زمین آثار های کاهش برنامه تدوین در

 بحران وقوع از ناشی خطرپذیری ارزیابی .[8]دانست  بحران مدیریت

برنامة  و طرح اساسی رکن ضدبحران، منابع سازی بهینه و تشخیص و

 فرایند بحران، مدیریت درواقع،. دهد می تشکیل را بحران مدیریت

 اثربخش و کارا منابع ضدبحران، از استفاده با سانحه خطرپذیری کاهش

 در لرزه زمین از ناشی بحران ابعاد صحیح شناخت بنابراین، .[9]است 

 یکی و بحران مدیریت فرایند در گام اولین می توان را مناطق شهری

 مدیریت بحران اجرایی کردن برای ها دستورالعمل ترین اساسی از

 .کرد محسوب لرزه زمین

های آسیب پذیر و مقاوم در هدف از این پژوهش شناخت محدوده

سطح محدوده و برنامه ریزی صحیح و مناسب جهت پیشگیری یا 

ی کاهش آثار خطر احتمالی بسیار حیاتی و مهم است. از سو

دیگر،چنین مطالعه ای می تواند موثرترین شیوه تخصیص بهینه 

 اعتبارات مقاوم سازی شهری به شمار آید.

  پیشینه تحقیق -2

 در زلزله مدیریت بحران و پذیری آسیب پیرامون که تحقیقاتی جمله از

 :کرد اشاره موارد زیر به توان می شده انجام فرسوده بافت

Rashed (2003در ) آسیب پذیری اندازه گیری عنوان با پژوهشی 

 و های کالبدیشاخص ترکیب با زلزله برابر در شهرها اجتماعی

 تحلیل به GIS محیط درAHP روش از استفاده با و اجتماعی-اقتصادی

 AHP روش و است پرداخته زلزله در برابر کالیفرنیا شهر پذیری آسیب

 پذیری آسیب بررسی برای اطمینان قابل های عنوان روش به را فازی و

 .[10] است کرده پیشنهاد زلزله برابر شهرها در

Fernandez (2009در ) عنوان اطالعات با خود دکتری رساله ی 

 پهنه به زلزله برابر پذیری در آسیب میزان گیری اندازه برای جغرافیایی

 واقع مدلین وکالبدی درشهر اجتماعی پذیری آسیب بندی

 .است پرداخته درکشورکلمبیا

Wu et al (2013در ) مقیاس در خطر لرزه اجمالی مروری به تحقیقی 

 سوانح مدیریت و آمادگی،پیشگیری مفهوم با چین کشور چندبعدی

 حوادث و زلزله از درک که نتیجه رسیدند این به و پرداختند زلزله

 مقابله رو این از .ندارد وجود جهان سایر کشورهای یا چین در طبیعی

اعمال  تبدیل و فناوری و علم مراتبی سلسله متفاوت ابعاد ها درچالش با

 ترویج زلزله را سوانح کاهش مدیریت و آمادگی پیشگیری، برای مردم

 .[11] دارد دقیق طراحی به نیاز هنوز که دادند

 Cheryl chui et al(2014در ) برای آمادگی کافی عنوان با پژوهشی 

 به  تایوان در بحران زلزله مدیریت حوزه ها در گیری جهت تشکیل

 .اند پرداخته بحران زمینه مدیریت در هاگیری جهت تغییر بررسی

 تغییرات در مؤثر ابزار یک ACF دهد کهمی نشان پژوهش این نتایج

 .[12] است طبیعی بالیای برابر تایوان در در هاگیری جهت

 Mamoura Murata(2014در ) برای آموزش علوم عنوان با مقاله ای 

 اقدامات بررسی به توکوشیمای ژاپن در زلزله فاجعه کاهش و پیشگیری

می   نشان نتایج .است پرداخته خطرات زلزله از پیشگیری در مناسب

 نیاز ساختمان مناسب کدهای سازی همانند دوباره پیشگیری که دهد

 .[13] دارد هزینه بسیار و زمان به

 بحران عنوان مدیریت تحت خود مقاله (در1390) همکاران و رزاقی

 و تعریف به AHP سلسله مراتبی روش از استفاده با زلزله در شهری

 سیستم یک برای سیاسا شاخص های معیارها و طرح و بحران بررسی

 می نشان تحقیق این از حاصل نتایج  .است بحران پرداخته مدیریت

 اهمیت می دارای بحران از بعد و حین قبل، مرحله سه که تمام دهد

 .[14] هست متفاوت یکدیگر با آنها اهمیت میزان تنها و باشند

 بهسازی عنوان ارزیابی تحت خود نامه پایان در (،1391) بهزاد مرادی،

-1375) زلزله بحران رویکرد مدیریت با شهری فرسوده هایبافت

 طی زنجان، شهر قدیم بافت در صورت گرفته بهسازی های (؛1388

 های شاخص از استفاده با بحران مدیریت با رویکرد ساله 13 دوره یک

سازگاری  سقف، نوع باز، فضاهای به دسترسی اشغال، )تراکم، سطح

 و  AHP انجام گرفته های تحلیل از بعد و گرفته قرار ارزیابی مورد ( و...

 گرفته صورت بهسازی گردید که مشخص محیط در GIS روش کمک به

 .[15] باشد نمی مطلوب قدیم بافت

 نام مدل سازی با درپژوهشی (1391 همکارانش) و فرد پیشگاهی

 مدیریت با استفاده ازمدل خطرپذیر مناطق AHP محیط در GIS جهت

 مؤلفه تبریز( شهرداری 8 منطقه ی :موردی )مطالعه ی شهری بحران

 درمانی مراکز جمعیت، تراکم ابنیه، گسل،کیفیت از فاصله چون هایی

 پذیری آسیب در تأثیرگذار های مؤلفه ترین را مهم نظامی اماکن و
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 پذیری آسیب پهنه ی آن براساس و کردند شهر انتخاب نواحی

 .[16] کردند استخراج شهرتبریز را

 ارزیابی تحت عنوان ای مقاله در (1392 ) همکاران و آبادی علی فالح

 روش از استفاده با برابر زلزله در شهرها تاریخی بافت پذیری آسیب

AHP و GIS می دست نتایج این به یزد( محله فهدان:موردی )مطالعه 

 مساحت از درصد 65 حدود باال، پذیری با آسیب مناطق توزیع :که یابد

متوسط  پذیری آسیب دارای آن درصداز20 .است در برگرفته را محله

 خود کم به پذیری آسیب دارای را فضاهای محله مساحت یبقیه و

مقاله  در (1393 ) همکارانش و ورکی امینی .[17] است داده اختصاص

 در شهرها  پذیری آسیب بر حاکم های دیدگاه عنوان شناسایی با ای

 در آن تأثیرگذار هایمؤلفه  استخراج و محیطی برابر مخاطرات

 پذیری ی آسیبزمینه در دیدگاه سه بیانگر  کیو روش از بااستفاده

 پدافند نگرش متخصصان :نخست دیدگاه .است ایران در شهری

 مخاطرات؛-جغرافیا نگرش متخصصان دوم دیدگاه مدیریت؛ و غیرعامل

 و است شهری برنامه ریزی و جغرافیا -نگرش شهرسازی سوم دیدگاه و

در  تأثیرگذار هایمؤلفه مختلف، هایدیدگاه تجمیع با  انتها نیز، در

 .[18] شد تعیین و شناسایی شهرها پذیری آسیب

 پذیری تخمین آسب عنوان با مقاله ای در (1394 ) همکاران و امیریان

 روش با شهری از تأسیسات فاصله بر تأکید با زلزله برابر در گرگان شهر

 شهری تأسیسات پراکنش :می بابندکه دست نتایج این به فازی منطق

 تأسیسات از فاصله برحسب و انجام نگرفته خوبی به گرگان شهر در

 های محله شامل شهر وشرق جنوب در ساختمان های موجود شهری،

 بقیه ی محدوده با مقایسه در کاشانی بلوار و ناهارخوران در محور واقع

 و تجهیزات استقرار که با دارند بیشتری پذیری آسیب مورد مطالعه ی

 بحران در شهر آسیب پذیری از میزان مناطق این در شهری امکانات

-محدوده در شهری تأسیسات مناسب پراکنش .شد خواهد کاسته زلزله

کمربندی  گلشهر، محورهای در واقع محله های شامل مرکزی شهر ی

 زلزله دچارآسیب وقوع درصورت مناطق این شده باعث نیز رضا امام و

 .[19] شوند کمتری پذیری

 نظری مبانی -3

 های آنبافت فرسوده و ویژگی -1-3

 فضای شهری به مربوط مسایل ترین مهم از یکی فرسودگی هاشکل

 آن تناسب وبی قوارگی عدم تعادل، عدم سازمانی، بی باعث که است

فضای  مجموع در فعالیت و کالبد آن طی که فرآیندی  .[20] شود می

 افول حیات و تعادلی  بی سازمانی، بی دگرگونی، نوعی دچار شهری

 بافت . [21] گرفته است نام شهری بافت فرسودگی شود،می شهری

 کیفیت که است شهری های بافت از شهری بخش هایی فرسوده های

هنگامی  .می کند مختل یا یافته کاهش آن کارکردی کالبدی و های

 رکود می افتد، به علتی هر به شهری حیات شهر از ای محدوده در که

 ترین مهم .قرار می گیرد فرسودگی روند در محدوده آن شهری بافت

 فقر دلیل به خودی به نوسازی خود امکان بافت ها نبود این در ویژگی

 عدم دلیل به سرمایه گذاران انگیزه برای نبود همچنین و ساکنین

-بافت از های بزرگیپهنه . وجود[22]سرمایه است  بازگشت تضمین

 حاضر حال در آن اما مسایل نیست جدیدی بحث شهری فرسودة های

 ظهور و شهرها میان رقابت بحران مالی، شدن، جهانی فشار تحت که

 خود نوبة به مسئله این  .است مطرح پدیدار شده، اطالعاتی جامعة یک

 انسجام و ثبات ایمنی، ها،آن افزایش شیوع با زیرااست  نگران کننده

 .[23]شوند  می دچار ضعف شهرها

 زیر به شرح ها بافت گونه این تشخیص و شناسایی اساسی معیارهای

 : است

 این گونه بافت در هان ساختما از درصد هشتاد از بیش : ابنیه عمر-1

 .است سال 50 از بیش قدمتی دارای ها

 عمدتاًریزدانه ها بافت این گونه در واقع مسکونی ابنیه : بندی دانه-2

است.  مربع متر200 کمتر از متوسط طور به آنها عرصه مساحت و بوده

 با مساحت کوچک قطعات کثرت و بافت فشردگی معرف ریزدانگی

 .[24]است  اندک

 انواع عمدتاً از ها بافت این گونه در رفته کار به مصالح : مصالح نوع-3

 افقی اتصاالت بدون رعایت آهن و آجر یا و چوب و آجر و خشت خشتی،

 .هستند ای سازه سیستم فاقد و عمودی و

 دو طبقه یا یک فرسوده های بافت در ابنیه اکثر : طبقات تعداد-4

 .هستند

 قبلی طرح عمدتاً بدون که فرسوده های بافت : دسترسی ها وضعیت-5

 های دسترسی و نامنظم برخوردارند ساختاری از عمدتاً شده اند، ایجاد

 بست بن آن معابر اکثر که ای گونه به .است پیاده عمدتاً آنها در موجود

  است. کم آنها در نفوذپذیری ضریب و بوده متر 6 از کمتر عرض با یا

 پذیری شهریآسیب -2-3

 حال در عین ولی .شود می زیادی تسهیالت ایجاد باعث شهری رشد

 می ضرر به محیطی تبدیل تسهیالت و شده بیشتر هم زا بحران عوامل

 قدیمی هایبافت خصوص به و شهرها پذیری امروزه،آسیب .[25]شود 

پیشروی  جهانی ای مسئله عنوان به زلزله، برابر در فرسوده و

 وضع در این .است گرفته قرار گوناگون های رشته متخصصان

 طی  ازجمله  ایران، مخاطره آمیز، طبیعی ساختار دارای کشورهای

 نشان شواهد .[26]است  یافته نمود حاد تر صورتی به اخیر هایدهه

گسترش  حال در جهانی سطح در شهری نواحی در تهدید زلزله دهدمی

 مشکالت کشورهای از مشکلی افزایش، به رو روند با تهدید این و بوده

 حوادث مقابل در شهری پذیری آسیب .[27]است  توسعه حال در

 نشانگر که است انسانی رفتارهای از تابعی زمین لرزه، مانند طبیعی

 و اجتماعی اقتصادی، واحدهای ایستادگی یا قابلیت تأثیرپذیری درجه

آسیب پذیری  .است طبیعی خطر مقابل در شهری های فیزیکی دارایی

 اثرات ناسازگار معرض در گروه یا شخص که احتمالی از است عبارت

 مکانی مخاطرات تعاملی بین آن واقع، در که اند گرفته قرار مخاطره یک

 اشکال با مکانی مخاطرات گرچه بین .است جوامع اجتماعی اشکال با

 دانش فزونی با اخیر های سال در و گرچه بوده .است جوامع اجتماعی

 گرفته قرار بحث مورد آن بروز علل و لرزه شناسایی زمین زمینه در

باقی  ابهام پرده در آن وقوع حتمی زمان پیش بینی اما همچنان. است

 اندیشیدن تمهیدات و سنجیده اقدامات با باید دلیل بدین .است مانده

 های راه و داده را کاهش زیستگاهش و انسان آسیب پذیری مناسب،

ترین  . بنیادی [28]کرد  جامعه فراگیر اقشار میان در را زلزله با مقابله

 زمین این کاربری پذیری آسیب کاهش برای ریزی دربرنامه نظریه

 در که روی اراضی بر شهری های کاربری گسترش و توسعه از که است

 و سازگاری همچنین میزان .ورزیم اجتناب هستند، خطر معرض
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 به قرارگیرد مدنظر نیز باید شهری های کاربری قرارگیری مطلوبیت

 پمپ مثل باال خطر با های دادن کاربری قرار هم کنار از که مفهوم این

 این گونه حریم و شود جلوگیری سکونتی متراکم مراکز با ها بنزین

 .[29]رعایت شود  حساس مراکز

 در وکالبدی فضایی ساختار با مرتبط معیارهای جمله از که زیاد تراکم

 فضای بودن معنای پایین به است، شهری فرسوده هایبافت شناسایی

 .[30]است  خانواده هر فرد یا هر برای خصوصی باز فضای و زندگی

 زمین سطح روی بر ن ها ساختما و جمعیت دهنده ازدحام نشان تراکم

مستقیمی  رابطه طرفی از .است استفاده قابل باز فضای بیانگر میزان و

 خدمات ها و زیرساخت تأمین هایهزینه افزایش و تراکم کاهش بین

 به طبیعی سوانح وقوع افزایش به توجه با .[31]دارد  وجود همگانی

افزایش  آن تبع به و جهان مختلف نقاط در اخیر های دهدر ص زلزله ویژه

 کاهش پدیده موضوع این وقوع از ناشی هایآسیب و خسارات تلفات،

 بالیا این برابر در آمادگی مقاومت و افزایش و سوانح از ناشی هایآسیب

 فرسوده هایبافت در .[32]شده است  برخوردار خاصی اهمیت از

زمان  در و است پایین بسیار فرسودگی دلیل به بناها میزان مقاومت

 معابر ساختمانی و زیاد تراکم وجود با نجات و امداد عملیات زلزله بروز

 با مقابله ریزی . برنامه[33] گیرندمی صورت سختی به باریک و تنگ

 و می شود شناخته شهری برنامه ریزی انواع از عنوان یکی به سوانح

با  رویارویی در پاسخگویی و آمادگی ایجاد برای جامع فرآیندی است

 سانحه از وقوع پس و سانحه وقوع از پیش زمانی مقطع دو در هک سوانح،

 است اقداماتی سانحه، مجموعه وقوع از قبل ریزی برنامه .شود می اجرا

 می کاهش را سانحه عوارض کرده یا جلوگیری سانحه وقوع از یا که

 تعیین جهت در است فرآیندی وقوع سانحه، از پس ریزی برنامه .دهد

 استفاده موجود امکانات و منابع از تا سانحه، وقوع ازپس  الزم اقدامات

 های بافت سازی ایمن برای مند برخورد نظام .[34]آید  عمل بهینه به

 های بافت سازی ایمن فرآیند از نهایی هدف .پرهیزناپذیر است فرسوده

 : عبارتند از که است آن بر حاکم کلی اصول و فضایی رسوده، عدالتف

 کمترین مداخله با عملکردی، و کالبدی مداخلة زمانی، سازگاری

 برنامه و مهندسی نوعی الگوی کارگیری به و تاریخی بافت بر اثربخشی

 از شهر سازی مصون و رویکرد توانمندسازی مبنای بر اجتماعی ریزی

 .[35]شهری  مخاطرات

 منطقه مورد مطالعه -3-3

 حرکت از ناشى فشارشى تنش هاى و اوراسیا سپر پایدار گستره وجود

 در هند حرکت صفحه و شرقی شمال-شمال راستاى در عربی صفحه

 نسبى جابجایی هاى و حرکت موجب غربی،شمال -شمال راستاى

 51در  شهرکازرونمی شود.  ایران پوسته گوناگون قطعات در متفاوت

دقیقه  27درجه و  29ثانیه طول شرقی و  15دقیقه و  39درجه و 

 کازرون شهرستانمرکزشهرکازرون  .عرض شمالی واقع شده است

  است. وسعتجنوب غربی ایران ودر فارس استان باختری دربخش

است.  بوده ( 1395 (نفر 226.217 آن جمعیت هکتارو  2172آن

آن  ویرانه های اکنون هم که بود شاپور شهر توابع از گذشته در کازرون

پسر  فیروز شاپور، شهر خرابی از بعد دارد، قرار کازرون کیلومتری 20 در

 ابو دست به کنونی کازرون شهر .کرد آباد مجدداً را آن ساسانی بهرام

 جغرافیایی، عوامل مجموعه دوره این در .گرفت شکل سعید شبانکاره

 کازرون شهر کالبدی توسعه و رشد باعث سیاسی و اجتماعی، اقتصادی

ابتدای  در هکتار 150 شهراز این مساحت که گونه ای به .[36]شود می

 و رشد این .است رسیده هکتار 2000 بر بالغ اکنون هم ،  40 دهه

 و شهری اجتماعی سازمان در گسترده تغییرات با همراه توسعه فیزکی

 اثرات شهری توسعه و تغییرات این .[37]است  بوده محالت مسکونی

 دنبال به را شهر قدیمی بافت بر کالبدی اقتصادی و اجتماعی، نامطلوب

 اجتماعی، ویژگی های از آگاهی به منظور اساس این بر .است داشته

 و بررسی به مطالعه مورد و محدوده کازرون شهر کالبدی و اقتصادی

 شده پرداخته فوق های وضع شاخص شناخت و حاکم روندهای تحلیل

 )از کشوری ارتباطی هاراهبین  کازرون در.قرارگیری شهرستان .است

 جنوب و باختر واز ممسنی شهرستان به ،ازشمالشیرازشهر به خاور

موقعیت  (،فراشبند شهرستان به خاوری ازجنوب و بوشهر استان به

 که . این ناحیه[38] (1ی به این شهرستان بخشیده است )شکلاژهیو

 زمین ساختی نظر از شده، واقع زاگرس زمین ساختی لرزه ایالت در

 .است فعال ناحیه ای

 

 
 [38] نقشه روی بر مطالعه مورد ناحیه موقعیت 1 شکل

 

 معروف قطرکازرون گسل به که کازرون گسل کازرون، شهرستان در

این شهرستان  هایگسل ازجمله سرخی کوهمرهمنطقه وگسل است

خیزی لرزه ترندسوابقفعالهابه دیگرگسل نسبت روندکهشمارمی به

 روی کازرونی آن است که دهندهنشانشهرستان کازرون 

 هشد یکسان باخاک زلزله سبب به وبارها است کمربندزلزله

ی خطرنسبی زلزله درشهرستان کازرون دارای دامنه درجه،است

درشهرستان  زلزله آخرین (.[40] 2شکل - [39] 1 جدول) زیاداست

ریشتربود.جمعیت این  1/6 قدرت به1389سالی زلزله کازرون،

 . مهم ترین[41]ت بوده اس نفر 226.217بالغ بر1395شهردرسال

 .ی شهری فارس است مجموعه در شیراز از پس خدماتی مرکز
 

  کازرون درشهرستان لرزهزمینی خطرنسب 1جدول 

 2هیناح ی خطرناحیه

 باال لرزه )کیفی( خطر زمین

 0.32<a≤0.37 (gی )طرحی شتاب مبنای محدوده

 20<v<15 (cm/s)طراحی  محدوده سرعت مبنای

 56340 (2km)وسعت ناحیه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF
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 استان فارس زمین ساختی لرزه نقشه 2 شکل

 

 شهر فرسوده هکتار است وبافت 2172شهرستان کازرون  مساحت

 مساحت به با توجه که دارد هکتار 210 حدود در مساحتی کازرون

 می شامل شهر را کل صد در 10 بافت این شهر کل هکتاری 2000

 درصد 25.9معادل  سهمی شهر کل جمعیت نفر 97630 حدود از .شود

 . [35]دارند  سکونت شهر فرسوده بافت محدوده در نفر( 226.217 (از

 خیابان شمال در که است حوزه 13 کازرون شامل شهر فرسوده بافت

 خیابان غرب در و بازار شهر قسمت جنوبی در و محمدی و ابواسحاق

 این در .دارد قرار براتی و امام خمینی خیابان آن شرق در و شریعتی

 سید بقعه معتمد، زید، خانه امامزاده بقعه یحیی، امامزاده محدوده

 مالبابا، حمام کوزه گران، آهنگران، آباد، سعادت گنبد، کاشی، محمد

 سید بقعه ابافتح و بازار حمزه، شیخ بقعه اولیا، منزل گلشن، حمام

 شهای دارای ارز عناصر این از کدام هر که است گرفته قرار الدین جمال

مطالعه  بافت فرسوده در محله مورد. [42]است  فرهنگی و تاریخی

 . ([43] 3شهر کازرون مورد بررسی قرار گرفته است. )شکل )فخاران(

بان توحید محدوده بافت فرسوده در محله فخاران از جنوب به خیا

وخیابان ابواسحق از شمال به سمت خیابان فلسطین از شرق و از 

غرب به خیابان حضرتی )مصالء جمعه(.این محله در دل بافت تاریخی 

و همچنین در محدوده مرکزی شهر قرار دارد.این محله به عنوان بافت 

فرسوده واجد شرایط تاریخی می باشد و بیشترین محدوده بافت 

ا شامل می شود.در محدوده مورد مطالعه بیشتر خانه فرسوده شهر ر

سال قدمت دارند و از کوچه ها و معابر تنگ باریک  40های باالی 

ساخته شده است.و در مواقع بحران امکان امداد رسانی را دچار مشکل 

می کند.چون در محدوده بافت تاریخی شهر قرار دارد. در این صورت 

 (4)شکل ت بیشتری صورت بگیرد.در مرمت و بازسازی آن باید دق

 :شاخص اصلی می باشد 3بافت فرسوده دارای 

آنها با مساحتی کمتر از %50بلوک هایی که بیش از  : ریزدانگی -1

 متر مربع داشته باشد.200

ها ناپایدار و فاقد بناهای آن%50هایی که بیش از بلوک : ناپایداری -2

  سیستم سازه ای باشند.

معابر آن عرض کمتر ٪50هایی که بیش از بلوک : نفوذ ناپذیری -3

متر داشته باشند. 6از 

 

 
 [43] محدوده محله فخاران 3 شکل

 مواد و روش تحقیق -4

مطالعه در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی می  روش

عمده دو روش  باشد.لذا به منظور ارزیابی ریسک در مطالعات شهری،

که این دو روش شامل ارزیابی کمی و کیفی ریسک  رود.به کار می

در این مطالعه از یک مدل مفهومی ارائه شده جهت  باشد.می

انح طبیعی در بافت های سو شناسایی ریسک های بالقوه ناشی از

ستفاده شده روش گام به مدل ا استفاده شده است . [44]فرسوده 

گام ارزیابی کیفی ریسک می باشد که در آن  مخاطرات شناسائی 

شده بر حسب احتمال وقوع و پیامدهای آن طبقه بندی شده است 

لذا تخمین های صورت گرفته در این مطالعه بر اساس طبقه بندی 

کیفی ریسک های بالقوه و محاسبه احتمال وقوع زلزله با استفاده از 

ک نمره می باشد که به صورت طبقه بندی مخاطرات بر حسب تکنی

 تعداد عوامل اصلی دربوجود آوردن آن می پردازد.
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 ماخذ نگارنده 4شکل

در برگیرنده مهم ترین ویژگی های کالبدی ابنیه و زیر  2جدول

ساخت هایی می باشد که باید در ارزیابی های ریسک در نظر گرفته 

کالبدی وفیزیکی موجود در ابنیه بافت شوند.ویژگی های 

فرسوده،شامل ترکم ساخت و ساز،کیفیت ابنیه موجود،تعداد طبقات 

واحدها و نوع مصالح به کار رفته در ساخت و سازها و همچنین ویژگی 

بکه های کالبدی زیر ساخت ها،شامل شبکه حمل و نقل شهری،ش

در این شیوه ارزیابی،بافت های  .[45]آب رسانی و غیره می باشند 

فرسوده از لحاظ زیر ساخت ها و ابنیه موجود مورد بررسی قرار می 

 گیرند.
 

در ارزیابی ریسک  مهم ترین ویژگی های بافت فرسوده شهری 2جدول 

 سوانح طبیعی

 عوامل سنجش ویژگی های موردنظرویژگی ردیف

 ویژگی کالبدی ابنه 1

 بافت و ساخت

 کیفیت ابنه

 قدمت ابنه

 تعدادطبقات

 وضعیت سازه ای ابنه

 تعداد ساختمان در واحد سطح

 ساختمان هازیر بنای 

2 
های کالبدی ویژگی

 زیرساختها

 نظام سلسه مراتب شبکه ارتباطی

 شبکه آبرسانی

 شبکه گاز

 شبکه انتقال برق و خطوط تلفن

 بافت و ساخت محدوده -1-5

گسترده ای هم پیوند است که با ریخت شناسی متفاوت طی  ،بافت

و  دوران حیات شهری در داخل محدوده شهر یا حاشیه آن در تداوم

پیوند با شهر شکل گرفته باشد،این گسترده می تواند از بناها،مجموعه 

رکیبی از آن ها های راه ها،فضاها،تاسیسات و تجهیزات شهری و یا ت

واکنش هر بافت شهری در هنگام وقوع  .[46]تشکیل شده باشد 

سانحه زمین لرزه درجات مختلفی را از نقطه نظر آسیب پذیری داشته 

و سپس در مراحل بعد از وقوع زلزله در قابلیت های گریز و پناه گیری 

و بازسازی و  در چگونگی پاکسازی ساکنین،در امکانات کمک رسانی،

بافت محله فخاران . [47]اسکان موقت دخالت مستقیم دارد حتی 

یعنی واجد  فرسوده محسوب می شود برخالف ارزش های باالی آن،

 ناپایداری و نفوذ ناپذیری قرار می گیرد. شرایطی همچون ریزدانگی،

 کیفیت ابنیه- 2-5

کیفیت ابنیه نیز از عوامل موثر دیگر در آسیب پذیری است.اگر 

کیفیت ابنیه واحدهای نوساز باشند،آسیب پذیری کم و اگر کیفیت 

باشند،آسیب ابنیه واحد های ساختمانی جزو تخریبی و مخروبه 

در این چارچوب،فراوانی ابنیه تخریبی  .[28]پذیری زیاد خواهد بود 

در حوزه  شمالی محور شهید مظفری و حتی تا بخش هایی از جنوب 

آن کامال محسوس بوده و روند نوسازی در حوزه های جنوبی محدوده 

،از بواسطه نفوذ پذیری بیشتر بافت و عرض مناسب تر دسترسی ها

شدت باالتری برخوردار بوده است.باتوجه به مشاهدات صورت گرفته 

قطعات موجود کیفیت تخریبی دارندو تنها  %52 از محل حدود

قطعات کیفیت نوساز داشته و یا در حال ساخت هستند که 12.72%

از تحرکات نوسازی پایین فضا در سال های اخیر حکایت دارد.بر 

ابنیه موجود در  ٪67از اساس تحقیقات انجام شده بیش 

سال قدمت دارند که از پایداری فیزیکی الزم به  30محدوده،بیش از 

قدمت ابنیه موجود در محدوده مورد مطالعه  ،5دور هستند لذا شکل

 را نشان می دهد.

 
 قدمت ابنیه موجود در بافت در مقایسه با یکدیگر 5شکل

 

 ای ابنیهوضعیت سازه -3-5

فخاران به دلیل ضعف سازه ای و ناکارآمدی برنامه بافت فرسوده محله 

ریزی شهری دارای آسیب پذیری بیشتری نسبت به محله های دیگر 

دارد.از نظر سازه ای شاهد ساختمان هایی هستیم که مقاومت کمی 

در برابر زلزله دارند.همچنین از نظر معیاربرنامه ریزی با تراکم باالی 

کاربری ها روبرو هستیم.شاخص عدم تعادل بین جمعیت و  جمعیت،

وضعیت سازه ای ابنیه با شاخص هایی چون کیفیت و قدمت ابنیه 

مرتبط است و طبعا از نظر توزیع فضایی و وضعیت کلی بافت،از 

بیش  دهدهمسانی نسبی برخوردارند.همان گونه که آمار نشان می

بناهای محدوده فاقد اسکلت هستند که نشان از آسیب پذیری  ٪52از

 (.6)شکلابل حوادث طبیعی نظیر زلزله دارد البدی این ابنیه در مقک

0-10, 
14.73

10-30, 
15.39

30-60, 
24.91

60-80, 
38.23

1.86, سال80بیشتراز
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 نسبت وضعیت سازه ای در مقایسه با یکدیگر 6 شکل

 نظام سلسله مراتب شبکه ارتباطی -4-5

در این طبقه بندی مرزهای موجود در محدوده نیز جز معابر موجود 

سلسله مراتب نظام دسترسی 3محسوب می گردند.درجدول شماره

پیرامونی محله و راه را در پیرامون محله فخاران نشان می دهد.نظام 

حرکت در محدوده با عدم تعادل روبرو است و محورهای عبوری آن 

بافت  با تراکم تردد سواره مواجه بوده و از هم گسبخته اند.در مقابل،

های قدیمی و تاریخی به صورت بلوک های شهری محصور در 

درجهت تعادل نظام  ری ضعیفی دارند.گذرهای شریانی نفوذپذی

حرکت در محله،باید براساس سلسله مراتب دسترسی اقدام کرد و در 

های فرعی درون بافت عالوه بر ایمنی در مقابل طراحی شبکه راه

ها الگوی راه دسترسی کافی و مناسب نیز در نظر گرفته شود. آسیب،

های بن بست به و کوچه حداقل باید با دو دسترسی پیش بینی شود

در موارد خاص نیز باید فضای باز قطعه  شوند.هیچ عنوان توصیه نمی

 انتهای کوچه برای گشایش اضطراری پیش بینی و طراحی شود.

معابر موجود در محدوده مورد مطالعه با استفاده از سلسله مراتب ذکر 

 گردند.طبقه بندی می 4شده در جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 معابر موجود در محله از لحاظ سلسله مراتب یطبقه بند3جدول 

 سلسله مراتب نوع معبر نام معبر ردیف

3-اصلی مرزی خیابان فلسطین 1  

1-محلی درون محله مظفری 2  

1-محلی درون محله نادری 3  

3-اصلی مرزی خیابان ابواسحق 4  

3-اصلی مرزی خیابان توحید 5  

1-محلی درون محله کبیری 6  

3-اصلی مرزی حضرتی 7  

 

 یها سکیر یاحتمال در نظر گرفته شده برا ریو مقاد یطبقه بند 4جدول 

 مطالعه نیدر ا یفیک

A P>75 احتمال وقوع قابل توجه 

B P<50<75 احتمال نسبتا زیاد 

C 25<P<50 احتمال وقوع متوسط 

D P<25 احتمال وقوع کم 

 

هاساخت تاسیسات و زیر -5-6  

آسیب دیدن تاسیسات زیر بنایی نظیر شبکه آب، برق، گاز و مخابرات 

. [48]ممکن است تلفات ناشی از وقوع زلزله را به شدت افزایش دهد 

در محله مورد مطالعه )فخاران( شبکه آب، برق تقریبا پوشش کاملی 

دارند اما از فرسودگی و کهنگی بیش از حد برخوردارند که به دلیل 

ام زلزله عبور از بافت فرسوده ریزدانه بودن باعث بروز خطر در هنگ

می شوند. همچنین به دلیل وضعیت کالبدی نامناسب بافت، شبکه 

توان نتیجه گرفت گاز از پوشش کاملی برخوردار نیست. در کل می

شبکه تاسیسات و تجهیزات محله )فخاران( با فرسودگی و تحلیل 

روبرو است و این امر باعث خطر آفرینی در هنگام وقوع زلزله می 

تواند سبب نشت گاز دن شبکه گاز شهری میشود.همچنین آسیب دی

. به دلیل مشکالت [49]های بزرگی ایجاد نماید در فضا و آتش سوزی

د و کالبدی بافت تاسیسات شهری در این محله در شرایط نامساع

فرسودگی به سر می برند.در جهت بهبود زیر ساخت ها و تاسیسات 

باید هم زمان با بهسازی و نوسازی محله اقدام کرد و استانداردها و 

ضوابط ایمنی خاص با توجه شرایط محله نیز باید در نظر گرفته شود. 

های بالقوه موثر بر زیر به ترتیب مهم ترین ریسک 6و  5جدول 

ها و ها و رده نسبی متعلق به هریک از آنیسم اثر آنها، مکانساخت

های موثر بر ابنیه موجود در محدوده را براساس رده همچنین ریسک

دهد.بندی ذکر شده در باال نشان می

     

مهم ترین ریسک های بالقوه موثر بر زیر ساخت های محدوده مورد مطالعه 5جدول  

 مکانیسم اثر موثر بر نام ریسک ردیف
رده بندی نسبی 

 برحسب دامنه احتمال

 شبکه حمل و نقل شهری گرفتن عرض معبر 1
اکثریت معابر در سطوح پایین سلسله مراتب دسترسی قرار دارندو 

 نسبت عرض پیاده رو به کل عرض مسیر بسیار ناچیز می باشد
A 

2 
مسدودشدن مسیر و 

 خروج از شبکه
حمل و نقل شهریشبکه   B نسبت عرض پیاده رو به کل عرض مسیر بسیار ناچیز می باشد 

3 
شکستگی خطوط انتقال 

 لوله ای

 شبکه انتقال آب

 شبکه انتقال گاز شهری

تعداد قابل توجه ساختمان در واحد سطح که باعث وجود سیستم 

 تزایدی گردیده است
C 

4 
انهدام خطوط انتقال 

 برق یا مخابرات

انتقال برق و شبکه 

 خطوط تلفن

نسبت ناچیز عرض پیاده رو نسبت تاثیرپذیری این اجزا از ابنیه را 

 می گردد.
D 

. فاقد اسکلت

41.5

دارای 

. اسکلت

51.6

خشت و 

2.5. گلی

فاقد بنا و 

3.6. بایر

.  نامشخص

0.8
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 مهم ترین ریسک های بالقوه بر ابنیه محدوده مورد مطالعه 6جدول

 طبقه ریسک بالقوه ناشی از نام ریسک ردیف

 C اصول ساخت و ساز ضد سوانح در حین ساخت ابنیه فقدان کاربرد انهدام نسبی ساختمان 1

 B مخاطرات ثانویه مانند حریق،انفجار،آب گرفتگی در محدوده درمعرض مخاطره ثانویه قرار گرفتن ابنیه 2

 A به علت فرسودگی بیش از حد فقدان الگوهای ساخت و ساز ضد سوانح انهدام کامل ساختمان 3

 های بالقوه،رده بندی پیامدهای ناشی از وقوع ریسک ،7جدولدر 

 :براساس طبقه بندی ذیل صورت گرفته است

 امکان پذیری باالی وقوع پیامد الف(

 امکان پذیری متوسط وقوع پیامد ب(

 امکان پذیری پایین وقوع پیامد ج(

بایست محتمل ترین می در مدل مفهومی به کار رفته در این مطالعه

 ریسکی که بیشترین پیامد نامطلوب را به همراه دارد به عنوان،

شدیدترین ریسک بالقوه محسوب گردد و پس از تعیین شدیدترین 

ها نیز با آن را به عنوان مبدا فرض نمود و سایر ریسک ریسک بالقوه،

 به صورت تجمعی از آثار ناشی از ریسک، دو به دو، مقایسه نسبی،

 نتیجه نهایی به دست آمده از طبقه بندی، مورد تحلیل قرار گیرند.

شود که این طیف از باال به های بالقوه نامیده میطیف شدت ریسک

ای که شدت حاالت از باال به پایین طیف پایین کاهشی بوده به گونه

طیف شدت را برای محدوده مورد  ،8جدول گذارد.رو به تنزل می

ترین گرفتن معبر مهم ،8باتوجه به جدول  دهد.مطالعه نشان می

د به توانباشد که این امر میی مورد مطالعه میریسک در محدوده

کم معابر باشد که در بیشتر این گونه دلیل وجود بافت متراکم، عرض 

همچنین  درصد کاهش دارد. 70  عرض معبر ها مقدار مفیدبافت

 و ضعف و فقدان پارکینگ تراکم باالی ساختمانی و سطح اشغال باال

درمحدوده و مشکل کمبود فضای توقفگاهی  در واحدهای مسکونی،

از طرفی  و پارکینگ بویژه در زمان فعالیت،بسیار مشهود می باشد.

باشند و به علت اغلب ساختمان های محدوده دارای بافت قدیمی می

فرسودگی بیش از حد و عدم وجود الگوهای ساخت مناسب و مقاوم 

 شود.ها در برابر سانحه پیش بینی میانهدام کامل آن برابر سوانح، در

همچنین غالب بودن نقش کاربری تجاری در محله و اختصاص 

احتمال مخاطرات  های تولیدی،ها به انبار و کارگاهاکثریت پالک

بخشد.ای چون حریق و انفجار را قوت میثانویه

    

 وقوع ریسک بالقوهرده بندی پیامدهای ناشی از  7جدول

 رده بندی مبتنی بر پیامد پیامد ناشی از وقوع ریسک نام ریسک ردیف

 1 تاخیر و یا توقف کامل عملیات امداد رسانی گرفتن عرض معبر 1

 2 توقف کامل عملیات امداد و نجات مسدود شدن مسیر و خروج از شبکه 2

 1 گرفتگیحریق،انفجار و آب  شکستگی خطوط انتقال لوله ای 3

 3 تاخیر در گزارش وضعیت و عملیات امداد رسانی انهدام خطوط انتقال برق یا مخابرات 4

 1 گرفتنی نسبی معبر-جراحات انهدام نسبی ساختمان 5

 2 مخاطرات پیچیده-تشدید سانحه در معرض مخاطره ثانویه قرار گرفتن ابنیه 6

 1 مسدود شدن کامل معبرتلفات زیاد انسانی و  انهدام کامل ساختمان 7

 
 طیف شدت ریسک های بالقوه برای محدوده مورد مطالعه 8 جدول

 نام ریسک مرتبه ریسک  

 

 گرفتگی عرض معبر 1

 انهدام کامل ساختمان 2

 مسدود شدن مسیر و خروج از شبکه 3

 شکستگی خطوط انتقال لوله ای 4

 انهدام نسبی ساختمان 5

 ثانویه قرار گرفتن ابنیهدر معرض مخاطره  6

 انهدام خطوط انتقال برق یا مخابرات 7

 قدردانی -6

ی مهندسی عمران دانشگاه محترم رشته اساتید از لهیوسنیبد

ی و شهرداری شهرستان مهندسنظام سازمان بوشهر، فارسجیخل

ی الزم رابه هایهمکارانجام این پروژه  درطولکازرون که 

 .دیآیمتشکر به عمل  اندآوردهعمل

 

 نتیجه گیری -7

 ایران جنوب غربی زلزله خیزی در  بزرگ پهنه در کازرون شهرستان

 فرسوده بافت محدوده مساحت .دارد قرار باال خطر نسبی وبا

درصد سطح 10آن، مساحت نسبت که است هکتار 210شهرکازرون

 ازجمله محله مورد مطالعه قدیمی محالت باشدکه می محدوده کل

از آنجایی که ارزیابی کیفی ریسک های .است برگرفته در )فخاران( را

بالقوه در مطالعات و مدیریت بحران،اهمیت بسزایی دارد،دراین 

مطالعه به ارزیابی این مقوله مهم در بافت فرسوده محله فخاران واقع 

مثل  محله فخاران با ویژگی هایی در شرق شهر پرداخته شد.

 تراکم جمعیتی، باالبودن، ناپایداری، نفوذناپذیری، ریزدانگی قطعات،

انواع مشخصه یک بافت فرسوده  فرسودگی تاسیسات وتجهیزات،

نیاز به مداخله را دارد.آنچه در این جا باید به عنوان رویکرد برنامه 

ریزی در نظر گرفت تغییرات وسیع در ابعاد کالن نیست بلکه حتی 
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موضعی نیز می توان تا حدودی از اثرات خظر زلزله کم  با مداخالت

 کرد.

باتوجه به ویژگی های ساختی و زیر ساختی در نظر گرفته 

شده،براساس تکنیک نمره و مدل مفهومی گام به گام استفاده شده 

در این مطالعه،گرفتن معبر و انهدام کامل ساختمان به دالیل مطرح 

سک هایی با شدت باال تعیین شده در ذیل به ترتیب به عنوان ری

 :می شوند

عرض کم معابر و همچنین تراکم باالی  وجود بافت متراکم، -1

 ساختمانی و سطح اشغال باال

درصد بناهای محدوده فاقد اسکلت هستند و  52بیش از  -2

در نتیجه نشان از آسیب پذیری کالبدی این ابنیه در مقابل حوادث 

 طبیعی نظیر زلزله دارد.

 30بیش از  درصد ابنیه موجود در محدوده، 65 از بیش -3

 سال قدمت دارند که از پایداری فیزیکی الزم به دور هستند

درصد قطعات موجود کیفیت تخریبی دارند و تنها  50حدود -4

درصد قطعات کیفیت نوساز داشته و یا در حال ساخت 12.72

اخیر وجهی که از تحرکات نوسازی پایین فضا در سال های  هستند.

 حکایت دارد.
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