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 ده:یچك
اند که  در   بنا شده ییها در مکان یگاه و جوامع سکونتامروزه بیشتر شهرها 

در  یتکنولهو   یهها  شهرتت یپ لیه ب  دل ایو  یعیمعرض وقوع انواع سوانح طب
رو،  توج  ب  مسهالل کالبهدی   از این ساخت هستند معرض انواع سوانح انسان

و به  تبهع آن     "یآور تها  "های مسکونی در شهرها و تبیهین مهههوم   باتت
در مواجه  با حوادث و مخهاطرا  احتمهالی اهمیهت     ها باتتسازی این مقاوم

باتت مرکزی شهر همدان ک  با جمعیهت   مطالع  حاضر، قلمرو  بسیاری دارد.
 29122981سههاختمان مسهکونی بهها مسههاحت   19009نههر و تعههداد   88951
-حهاظ رو  ب  لحاظ ههد  کهاربردی و از ل   این پژوهش. می باشد مترمربع

 اسهت  ایسازه-رویکرد مطالعا  کالبدیشناسی توصیهی ه تحلیلی مبتنی بر  
، اسکلت سهاختمان، جهنم ملهالح، ، تعهداد طبقها      منتخب های شاخص و

اسهتخرا   پذیری، کیهیت ابنی  و تعداد واحهد  ، نهوذقدمت ساختمان بندی،دان 
وزن دههی به     و بهرای  رگرسیونبرای کشف روند الگوها از ابزار  باشند. می
ه اسهتهاده شهد   های تضهایی از رو  خودهمبسهتگی تضهایی   ها در دادهالی 
باتهت   یآور تها   بنهدی . همچنین برای بررسی توزیع تضهایی اولویهت  است

 Anselin Local) خودهمبسهتگی تضهایی مهوران    از رو  مسهکونی 

Moransاتزار  نرم ( درArcGIS     .نتهای  مکهانی در   اسهتهاده شهده اسهت
درصد از  82/12یعنی مترمربع  22121922 دهد ک ر نشان میپژوهش حاض

-گیرد در گروه تا بلوک ساختمانی را در بر می 1256ک  تعداد مساحت کل 

بهرای   ریزی سهریع ک  نیازمند برنام  آور قرار دارندکم تا غیرتا  نسبتاًآوری 
های اسکلت ساختمان، نهوذپهذیری، کیهیهت   در شاخص ها از باتتبخشاین 

 .است ابنی  و قدمت ابنی 
 

، ALMسازی، باتت مسکونی، آوری، مقاومتا  های کلیدی:واژه

 .همدان

 

Abstract: 
Nowadays, a large number of cities and settlements are 

built in places that are exposed to natural or man-made 

disasters. So, addressing the physical problems of 

residential buildings of cities and explaining the concept 

of resilience are two essential issues to be considered. 

Thus, enough attention should be paid to rehabilitating 

such problematic tissues. The study area comprises the 

central part of Hamedan, with 55387 inhabitants and 

13663 residential buildings with an area of 29722351 

square meters. Based on aim, the present study is an 

applicable research and based on methodology it is a 

descriptive-analytical one which follows a physical-

structural approach. Investigated indices in the present 

study include: building structure, material types, number 

of floors, aggregation, building age, permeability, building 

quality and number of units. Spatial Autocorrelation 

method was used to explore patterns of regression and to 

weigh the spatial data layers. Also Spatial Autocorrelation 

technique of Moran (Aselin local Morans) has been 

applied to investigate the spatial distribution pf residential 

resielience prioritization. Results of the present study 

show that 22147924 square meters (74.52 percent of the 

total area), which includes 7280 building blocks locates in 

low-resielence to non-resielence range of measure. Such a 

situation necessitates a quick and mitigate planning for 

rehabilating the area specially in case of building 

structure,  permeability, building quality and building age. 
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 مقدمه

هایی بنا  گاهی در مکان شهرها و جوامع سکونت بیشترامروزه 
اند ک  در معرض وقوع انواع سوانح طبیعی و یا ب  دلیل  شده

ساخت  های تکنولو ی در معرض انواع سوانح انسان پیشرتت
هستند. نگاهی ک  تاکنون در مدیریت سوانح و مدیریت 

(. یکی از 1992شهری وجود داشت  است )بهتا  و همکاران،
معضالتی ک  همواره و در طی قههرون متمادی زندگی جوامع 

و سوانحی مخاطرا  انسانی را مورد تهدید قرار داده، وقوع 
است ک ، در صور  ناآگاهی و نداشتن آمادگی، صدما  

ها اعههم  جبران ناپذیری بهه  ابهعهاد مختلف زنهدگهی انسان
محیطی،  ، زیستاعی، اقتلادیههای سکونتی، اجتم از حوزه

(. شهر 29: 1998 کند )علیزاده،شناختی و ... وارد می روان
های انسان ساخت، همواره در طول تاریخ و مانند دیگر پدیده

زمان حیا  خود درگیر تحوالتی بوده است. رهایی از این 
پذیر نیست؛ زیرا ب  معنای سکون و توقف است  تغییرا  امکان

: 1998شود )پرویزیان، یک  ب  مرگ حیا  شهری منجر م
-پیچیده روز روزب  شهری هایکونتگاهس  ( ب  عبارتی ابعاد18

 نمایان های شهریبومزیست در ناپایداری آن، دنبال ب  و تر
 و شهری دوگانگی ناپایداری، این هایجلوه است. از شده

 گیر(، بر  شهر و گیر آتتا  چون )شهر مهاهیمی پیدایش
 شمالی و شهر شهر ) و ها(تاریکی رشه و ها)شهر روشنایی

(. ترایند پویا و مداومی ک  طی Khoo, 2012است ) جنوبی(
شهر و تضاهای کالبدی آن در جها   کالن ساختارآن 

عمودی و اتقی از حیث کمی، اتزایش و از حیث کیهی، تغییر 
برنام  باشد، ب  ترکیب تیزیکی یابد، اگر سریع و بیمی

جامد در نتیج  سیما و پیکره شهر را انمناسبی از شهر نمی
کند، باعث ناکارآمدی و ترسایش تضاها و دگرگون می

کند شود و چهرة تهاو  را القا میهای شهری میتعالیت
 شهری، دگرگونی این آشکار گواه (.1999)نادری همکاران، 

 هایباتت یپیچیده درهم و نیاتت  سامان و گستر  پدیداری
 ناکارآمد و دارمسئل  هایباتت یابیلدر نهایت، شک و شهر

است ک  ثبا  و پایداری این  امروزی شهر داخل در شهری
 Boonها دچار مسالل و مشکال  بسیاری خواهد شد )باتت

& et al, 2012امروزه در پی  (1991زیاری و همکاران،  ؛
های شهری ب  علت تغییرا  سریع شهرها، بخشی از باتت

ای مناسب با محیط خود و اند رابط ناکارآمدی نتوانست 
و همکاران،  نوریبرداران برقرار کنند )دهی ب  بهرهخدما 
(. در این بین عواملی نظیر وجود مخاطرا ، عدم تطابق 1999

-های امروزی و همچنین ترسودگی این باتتها با نیازباتت

های مسکونی را با تهدید مواج  های شهری و ب  ویژه باتت
ترین  رو یکی از مهم( از این28: 1998ت )علیزاده، نموده اس

های مسکونی در الزاما  پرداختن ب  مسالل کالبدی باتت
سازی این آوری و ب  تبع آن مقاوم شهرها و تبیین مههوم تا 

ها در مواجه  با حوادث و مخاطرا  احتمالی است.  باتت
امروزه در سطح جهان، تغییرا  چشمگیری در نگر  ب  

شود؛ ب  طوری ک  دیدگاه غالب  های مسکونی دیده میباتت
آوری  پذیری ب  اتزایش تا  از تمرکز صر  بر کاهش آسیب
این پارادایم با رویکرد چند  .در مقابل هرگون  مخاطره است

 ظرتیت آوری را جهت اتزایشریزی تا ای و برنام  رشت 
 برای نیز و جذ  اختالال  برای اکولو یکی هایسیستم

 سیستم و ذاتی الزم و ساختارهای ترایندها بازخوردها، ظحه
 عبار  تعریهی دیگر ب  یا .(Adger, 2005برد )ب  کار می

  رویدادهای یا شرایط از پم توانایی بازیابی از است
 جذ  را آن تواندمی سیستم ک  اختاللی غیرمنتظره و شد 

آوری در  تبیین تا  .(Kärrholm and et al, 2014کند )
های  برابر تهدیدا ، در واقع شناخت نحوه تأثیرگذاری ظرتیت

اجتماعی، اقتلادی، نهادی، سیاسی و اجرایی و جوامع شهری 
آوری در  آوری و شناسایی ابعاد مختلف تا  در اتزایش تا 

آوری و  شهرها است. در این میان نوع نگر  ب  مقول  تا 
آوری   طر  در چگونگی شناخت تا نحوه تحلیل آن، از یک

وضع موجود و علل آن نقش کلیدی دارد و از طر  دیگر 
ها، خطر و نحوه رویارویی با آن را تحت تأثیر اقداما   سیاست

(. 1992 دهد )بهتا  و همکاران، تقلیل خطر اساسی قرار می
ونی موجب زوال شهر و های مسکههتهاته  به  بهدم توجهع

  ها در حاشیهوپهی نهایهتوسع  ناهمگون آن و ایجاد شهره
د، ک  همواره بار اقتلادی سنگینی بر شوشهر قدیمی می

دو  مدیریت شهری خواهد گذاشت و همچنین آسیب جدی 
(. 2: 1999زیست خواهد رسانید )نظرپور و منظوری،  ب  محیط

ب  عبارتی، از مشکل اساسی شهرها در ایران ک  همیش  
واداشت ،  اندیشیریزان و مسئوالن شهری را ب  چارهبرنام 

-های بیدار شهری یا باتتهای مسئل اتت تیزیکی و باتت

ک   حادی و سوء کیهیت در تضای شهری است و عوارض
توان آوری در این زمین  میرعایت اصول تا  عدم حاکی از

 بروز دهد. 
آوری شهههری در برابههر زلزلهه   در زمینهه  ارزیههابی تهها  

-رخی از مههم های مختلهی صور  گرتت  است ک  ب  بپژوهش
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( بها بررسهی   1992)1آیسان و دیهویم گردد: ترین آنها اشاره می
ب  این نتیجه  رسهیدند    1996 طبیعی در ده مخاطرا  کاهش 

 به   مخهاطرا  ک  امکان استهاده از تجار  حاصل از مطالعا  

پذیر است. آوری کامالً امکانو اتزایش تا  خطر کاهش منظور
سی ارزیابی کمی احتمال خطر ( با برر2661و همکاران) 2آنتونی

لرزه، ب  این نتیج  رسیدند  حوادث بزرگ ایجاد شده توسط زمین
 ساخت کیهیت با صنعتی موجود تأسیسا  آوریتا  ک  میزان

 آلن .است شده بینی پیش پذیریبا میزان آسیب ارتباط در تعلی

 در بهاز  تضهاهای  نقهش  و شهرها آوری( تا 2616)9بریانت و

برنامه   نقهش  بر و نموده مطرح را لرزهرابر زمینب در آوری تا 
 تأکیهد  آور تها   بازسهازی  در برنام  باز تهوانی  و شهری ریزی
 و مقهاال   آوریجمهع  ( بها 2611)2هیهق  و آماراتونگها  .اندکرده

 ههای محهیط  مجموعه ، بازسهازی   یک در مختلف اتراد نظرا 
 دمهور  آوریاتزایش تا  منظور ب  سوانح از پم را شده ساخت 
 زمره در را باید آوریتا  ک  گیرندمی نتیج  و داده قرار بررسی

( در 1992نمود. حبیبهی و همکهاران )   قلمداد بازسازی ملزوما 
-بینی ناپایداری باتت ای تحت عنوان تهی  یک مدل پیشمقال 

های کهن شهری در برابر زلزل  با منطق سلسل  مراتبهی وارون  
تضهایی   -ههای کالبهدی  شاخصو سامان  اطالعا  جغراتیایی، 

ریهزی را  ههای برنامه    آوری شهرها در قالهب مهدل  مؤثر بر تا 
آوری  توان میزان تها   از این مدل ارال  شده می و بررسی کرده

 اسهتهاده  محیطهی های و دیگر بحران لرزهزمینشهر را در برابر 
ای تحهت عنهوان   ( در مقال 1999) کرد. نیکمردمین و همکاران

-بر عوامل اجتماعی رویکرد تها   تأکیدزلزل  با کاهش خطرا  

های بعد اجتماعی تهران شاخص 22آوری نمون  موردی منطق  
را در زمان وقوع زلزل  با رو  توصیهی و تحلیلی بررسی کهرده  

ههای سهن، دلبسهتگی به      و ب  این نتیج  رسیدند ک  شهاخص 
مکان، مشارکت و... در درک دانش خطر در بین اتهراد مختلهف   

( پژوهشی بها  1990عشقی چهاربر  و همکاران ) هاو  است.مت
ههای  آوری کالبهدی شههر در برابهر زلزله     عنوان ارزیهابی تها   

احتمالی؛ نمون  موردی: منطقه  یهک شههرداری تههران انجهام      
 19/11ریشهتر،   0ای با شد  دادند. نتای  نشان داد ک  در زلزل 

-کم تا خیلهی  آوریهای منطق  یک در دامن  تا درصد از سازه

گیرند ک  ب  جزء محال  کامرانی  و دزاشهیب بقیه    کم قرار می
شهود. در  پذیری جدی مواجه  نمهی  های منطق  با آسیبقسمت
آوری ها در دامن  تا درصد سازه 99ریشتر،  1ای با شد  زلزل 
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ها در محال  گیرند ک  بیشتر این سازهکم تا خیلی کم قرار می
انک، دزاشهیب و سهوهانک قهرار دارنهد. در     دربند، کامرانی ، کاش

ها با خطر جهدی  درصد سازه 29/82ریشتر،  5ای با شد  زلزل 
ههای  شوند، در این شد  از زلزل  تقریباً تمامی باتهت مواج  می

روستایی از جمل  ده دربند، ده سوهانک، ده چیذر، ده ازگهل، ده  
گیرد. در کم قرار میآوری خیلیاوین و ده تجریش در دامن  تا 

کهم  آوری کهم و خیلهی  ریشتر، دو دامن  تا  9ای با شد  زلزل 
دهنهد که    درصد سازه منطق  را ب  خود اختلها  مهی   28/01

قهرار دارنهد.    5و  8، 2، 9، 1هها در نهواحی   بیشترین ایهن سهازه  
ای بها عنهوان تحلیهل تضهایی     ( مقاله  1990شکری تیروزجاه )

برابر مخهاطرا  محیطهی   آوری مناطق شهر بابل در میزان تا 
دهد ک  در بین ابعهاد  انجام داده است. نتای  این مقال  نشان می

گانه  شههر بابهل، بعهد     12آوری شهری در منهاطق  مختلف تا 
 12/9و سپم بعد اجتماعی با میانگین  82/9کالبدی با میانگین 

درصهد   86تری دارند، ولی ب  طور کلهی حهدود   وضعیت مناسب
آوری و تها  ر شهر بابل دارای عدم تها  مناطق مورد بررسی د

درصهد از منهاطق از لحهاظ     28باشهند و تنهها   آوری پایین مهی 
( 1990آور هسهتند. ملکهی و همکهاران )   ها کهامالً تها   شاخص
آوری کالبهدی شههرها در   ای با عنوان ارزیابی طیهف تها   مقال 

ریهزی )نمونهم مهوردی    های برنامه  برابر زلزل  با استهاده از مدل
ر ایالم( انجام دادند. نتای  مقال  نشان داد ک  بر اساس مدل شه

COPRAS  درصد بوده  08آوری در مناطق برابر میانگین تا
مرکهالی بها    8است ک  خسار  کالبدی در اثر زلزله  تها شهد     

بندی استهاده از وزن متغیرها در نواحی ترکیب ک  منجر ب  رتب 
-با توج  ب  نتای  مدل اوری در شهر ایالم گردید. همچنینتا 

درصهد از   11/82های آمار تضایی مورد استهاده در شهر ایهالم  
هها  نواحی شهر با حهظ وضع موجود در مقابل خطرا  و ناآرامی

 آور است.تا 
شههر نوظههور، متهأثر از عوامهل     ب  عنوان کهالن  همدان

محرک توسع  مانند استقرار صنایع ب  ویهژه صهنایع سهنگین و    
-هاجرین و همچنین عدم سازگاری زمانی باتهت پذیر  سیل م

های بسیار نامطلو  رن  های موجود از باتتهای شهری با نیاز
و اهمیت آن  همدانشهر  برد. با عنایت ب  جایگاه ویژه کالنمی

قدمت  از ابعاد اجتماعی و ترهنگی در میان شهرهای ایران و نیز
همهواره در  پرتهراز و نشهیب آن و اهمیتهی که       دیرین  و تاریخ

داشت  است، مطالع  آن ب  عنهوان یهک    المللیو بین سطح ملی
آوری بسیار حالز اهمیت است.  شهر مسبوق ب  سابق  در امر تا 

به  همهین منظهور پهژوهش حاضههر به  دنبهال بررسهی تعیههین        
باتهت  مطالعه    ،در باتت مسهکونی  کالبدی آوری های تا  مؤله 
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کند را متهاو  می آنچ  این پژوهش است. مرکزی شهر همدان
ههای  آوری در باتهت های تها  بررسی تأثیر هر یک از  شاخص

در  میزان  یآورهای تا مسکونی و در نهایت تأثیر این شاخص
ت و اسه   ALM GISها با رویکهرد ایمنی و مقاومت این باتت

ههای نهوینی از   شناسی ایهن تحقیهق از رو   همچنین در رو 
دار جغراتیهایی در  سهیون وزن جمل  انسلین محلی مهوران و رگر 

آوری استهاده شده است که  در نهوع خهود در زمینه      زمین  تا 
 آوری است.های تا آوری رو  نوینی برای درک بهتر بازهتا 

 هایانواع سیستم از یکی عنوان ب  شهرها در آوریتا 

 ,Folke) شهود مهی  تهسیر زیر موارد در اکولو یکی -اجتماعی

and et al, 2004). 1- می سیستم یک ک  اختاللی میزان-

 .بمانهد  بهاقی  اول وضعیت همان در و همچنان کند جذ  تواند
 نبود سهازماندهی  در سیستم حد، آن در ک  ایدرج  یا حد، -2
 خهود  به   قهادر  شهود مهی  اعمهال  خهارجی  عوامل طریق از ک 

 سیسهتم  حهد،  آن در که   ایدرج  یا حد، -9 .است سازماندهی
 انطبهاق  و یهادگیری  بهرای  آن ظرتیت یا شود،ساخت   تواندمی

 شههری  آوریتا  توق موارد ب  توج  با .یابد اتزایش )سازگار(
 قهادر  شهرها حد آن در ک  است یا میزانی حد درج ، عنوان ب 
 از جدیهدی  مجموعه   به   اینکه   قبل از هستند تغییر تحمل ب 

 .(Alberti, 2005بازسهازماندهی شهوند)   ترایندها و ساختارها
 برابر در مقاومت توانایی هااکوسیستم همانند باید آورتا  جامعم

 دارد، نیاز آن ب  ک  هنگامی را با تغییرا  سازگاری و اختالال 

 را شهری آوریگادسچالک تا  .(Adger, 2000باشد ) داشت 
 از بهبهود  شههر بهرای   یک توانایی گیریاندازه برای اصطالحی

 پهیش  از آورتا  هایشهر قیقتح در رد؛بمی کارب مخاطره یک
 خطهرا   تأثیرا  از و بهبود گذاشتن سر پشت بینی،پیش برای

 و تیزیکهی  ههای سیسهتم  و انهد شهده  طراحهی  تنهی  یها  طبیعی

 شهرایط  تحت عملکرد و بقا ب  شهری قادر چنین در اجتماعی

 اراضهی  کهاربری  الگوههای  آنجا ک  از هستند. بحرانی و تشار

 تناسب لذا هستند، اجتماعی و تیزیکی این اجزای برای بستری

 حهظ در مهمی نقش ها طراحی آن در مخاطرا  با الگوها این

داشت  خواهد شهر کل آوریتا  نتیج  در و اجزا این آوریتا 
ههای شههر   (. از جمل  ویژگهی 1999 مقدم و همکاران، )سلمانی

 در بهود که    خواهند قادر شهرهایی چنین آور آن است ک تا 

 ههای یا خسهار   توری آشهتگی بدون شدید، هایوکش برابر

 .(U.N./ISDR, 2002: 24ایستادگی کنند ) دالمی
ای، ترسودگی آن را ب  طور کلی کاهش کارایی هر پدیده

ای از (. هنگامی ک  در محدوده98: 1951در پی دارد )عندلیب، 
رود، باتت شهری آن شهر، حیا  ب  هر علتی رو ب  رکود می

 Bromley, and etگیرد )روند ترسودگی قرار میمحدوده در 

al, 2005.)  ترسودگی باتت و عناصر درونی آن یا ب  سبب
گیری آن قدمت و یا تقدان برنام  توسع  و نظار  تنی بر شکل

آید. باتت شهری زمانی ترسوده است ک  از باتت ب  وجود می
ترآیند رسانی متناسب با شرایط زمانی ناتوان باشد و این خدما 

گویی ب   زمانی اصطالحاً ناسازگاری زمانی باتت در جهت پاسخ
شود. در مقول  ترسودگی باتت،  نیازهای زمانی گهت  می

های ناکارآمدی و کاهش کارایی باتت نسبت ب  میانگین باتت
شود. ترسودگی در باتت و عناصر درونی آن شهری بررسی می

معاصر  -برنام  توسع یا ب  سبب نبود خدما ، یا ب  علت نبود 
د آیگیری باتت ب  وجود میسازی و نظار  تنی بر شکل

توانند  در نهایت این عوامل می (.82: 1991)حبیبی و همکاران، 
آوری تا  اند از: ترسودگی شکل بخشند ک  عبار انواع ب  

آوری ذهنی، آوری کارکردی، تا ای(، تا کالبدی )سازه
 .(1)جدول  تا  آوری مکانیآوری قانونی و رسمی و  تا 

 

 آوریاشکال تا  .1جدول 

 هاویژگی آوریاشکال تاب

کالبدی  آوریتا 

 ای()سازه

ای بنا باشد. این وضع با قرار گرتتن باتت بنا آوری ممکن است ناشی از اتت کیهیت کالبدی یا سازهاین تا 

وآمهد   جایی زمهین، ارتعاشها  ناشهی از رتهت     وهوا، جاب در مسیر اتت کیهیت ناشی از گذشت ایام، تأثیر آ 

 .آیدها یا نگهداری نامناسب و نامطلو  ب  وجود میاتومبیل

 آوری کارکردیتا 

های کارکردی بنا یا مجموع  ناشی بشود. ممکن است بنا دیگهر بهرای کهارکردی    تواند از کیهیتآوری میاین تا 

اسب نباشد؛ بنهابراین ایهن حالهت، بها اسهتانداردهای روز یها       ک  ب  خاطر  طراحی شده یا برای استهاده جاری من

 .تواند ب  خود بنا مربوط باشدکند. این عدم کارایی میشرایط متلر  یا متلرتین بالقوه تطبیق نمی
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آوری در تلویر تا 

 ذهنی

ر آوری در تلویر ذهنی محلول تلقی و برداشت ذهنی از بنا اسهت. در گهذر زمهان بها ایجهاد تحهول د      تا 

محیط انسانی، اجتماعی، اقتلادی یا طبیعی باتت بدون تغییر تاریخی در انظار مردم امروز تناسب خود را با 

دهد. این برداشت یک امهر ارزشهی اسهت و ممکهن اسهت در      نیازهایی ک  در خدمت آن است از دست می

 واقعیت تاقد جوهره واقعی باشد.

آوری قانونی و تا 

 رسمی

دهد که  یهک بنگهاه عمهومی     عاد کالبدی و کارکردی ربط پیدا کرده و هنگامی روی میآوری ب  اباین تا 

کند؛ ب  عنوان نمون ، روا  استانداردهای جدیهد بهداشهتی و   استانداردهای حداقلی را برای کارکرد تعیین می

 .سوزی یا مقررا  ساختمانی ممکن است یک بنا را محکوم ب  ترسودگی کند ایمنی آتش

 مکانیآوری تا 
ر الگهوی  دهد ک  دآوری مکانی در نتیج  بال تغییر ماندن یک مکان خا  نسبت ب  تغییراتی روی میتا 

 .آیند های دسترسی و نیروی کار پدید می وسیع هزین 

 (Mitchell, 2012; Mayunga, 2007; Holling & Gunderson, 2002: 200) :مأخذ
 

 حال در اهقطعیت و عدم ریسک ک  شرایطی درالبت  
 اختالال ، با مههوم مواجه  عنوانب  آوریتا  باشند،می رشد

( Mitchell, 2012شود )می معرتی تغییرا  و هاغاتلگیری
 در عرص  ترینحساس و ترینب  عنوان مهم مسکونی کاربری

های کاربری سطح از درصد 86 حدود شهر با متوسط هر
 یکی ) تراکمتیز غیر و تیزیکی شرایط و با داشتن شهری
 رویدادهایی پیامدهای در آن بر حاکم (... و انسانی
(. 81: 1998 است )علیزاده، کنندهتعیین بسیار آمیز مخاطره

 پذیرتتنی تراکم اتزایش تلها ، اتزایش رابط  بنابراین پذیر 
آوری تا  برای شده گرتت  نظر در اصلی هایاست و ویژگی

 دهیسازمان تغییر، هایان اند از آست عبار  های مسکونیباتت
 و شوک از پم بهبود یا کنار آمدن مقاومت، ظرتیت مجدد

 در معرض واحد آن، با تطبیق و یادگیری برای تنش وارد شده
 یا طبیعی هایآوری، اکوسیستمتا  تحلیل( قرار گرتتن )واحد

 Nelsonشود)می گرتت  نظر در محیطی و انسانی هایسیستم

and et al, 2008.) 
 

 ها و روش کارداده
ای ه کاربردی و از لحاظ ر ب  لحاظ هد  توسع ضپژوهش حا

ای شناسی توصیهی ه تحلیلی مبتنی بر مطالعا  کتابخان رو 
های میدانی است. برای دستیابی ب  اهدا  تحقیق، و بررسی
اسکلت ساختمان، جنم ملالح، ، تعداد  شاخص(5)هایشاخص

پذیری، کیهیت ابنی  و ، نهوذمانقدمت ساخت بندی،، دان طبقا 
جهت  برای کشف روند الگو استخرا  شد. (2تعداد واحد )جدول 

از ابزار  ی در باتت مسکونیآور تا ی ها شاخصبندی طبق 
-شاخصاستهاده شد. همچنین برای توزیع تضایی  رگرسیون

 انسلین محلی موران از رو  آوری در باتت مسکونیهای تا 
(Anselin Local Morans از ابزار )cluster & outlier 

analysis های موجود در از مجموع  ابزارSpatial 
Statistics Tools اتزار  مربوط ب  نرمArcGIS  استهاده

 شده است.
ب  عنوان قلمرو مورد مطالع  شهر همدان و منطق  باتت 

-نهر در آن زندگی می 88951 جمعاًمرکزی این شهر ک  

ساختمان مسکونی با مساحت  19009کند،همچنین تعداد 
از جمل  موضوعا  استقرار یاتت  است و  مترمربع 29122981

توان ب  موارد ذیل اشاره می باتتاستراتژیک و بنیادین این 
گستردگی بیش از حد باتت ترسوده در منطق  و  -1کرد: 

تسریع روند ترسودگی باتت ب  لحاظ کالبدی، اجتماعی و 
 نینش  یوجود بخش اعظم جمعیت حاش -2اقتلادی اشاره کرد. 

 -پایین بودن پایگاه اقتلادی -9های غیررسمی، گاهو سکونت
ترسودگی باتت ب   –2اجتماعی جمعیت ساکن این منطق ، 

مسئل  در این  نیتر لحاظ کالبدی، اقتلادی و اجتماعی مهم
 منطق  است.
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 آوریطیف تاب نوع هاشاخص

 
 اسکلت ساختمان

 تلزی
 بتنی
 آجری

 تاقد اسکلت

 ی باالآور تا 
 ی متوسطآور تا 
 ی پایینآور تا 

 غیر تا  آور

 
 جنم ملالح

 و آجر رآهنیت

 مانیو س آجر

 یمانیس بلوک

 یو گل خشت

 ی باالآور تا 
 متوسط یآور تا 
 ی پایینآور تا 

 غیر تا  آور

 
 تعداد طبقا 

 طبق  کی

 طبق  دو

 طبق  س 

 شتریطبق  و ب چهار

 آورغیرتا 
 ی پایینآور تا 
 ی متوسطآور تا 

 آوری باالتا 

 
 بندیدان 

 مترمربع166
 مترمربع266
 مترمربع966

 شتریو بمترمربع 266

 آورغیرتا 
 ی پایینآور تا 
 ی متوسطآور تا 

 آوری باالتا 

 
 قدمت ساختمان

 سال 16کمتر از 

 سال 26تا  16 نیب

 سال 96تا  26 نیب

 سال 96از  شتریب

 ی باالآور تا 
 ی متوسطآور تا 
 ی پایینآور تا 

 غیر تا  آور

 نهوذپذیری

 و کمترمتری  0معبر 
 متری 0معبر 
 متری12معبر 
 متر 12از  شیمعبر ب

 آورغیرتا 
 ی پایینآور تا 
 متوسطی آور تا 

 آوری باالتا 

 
 کیهیت ابنی 

 مخروب 
 تخریبی
 مرمتی
 نوساز

 آورغیرتا 
 ی پایینآور تا 

 ی باالآور متوسط تا ی آور تا 

 
 تعداد واحد

 تک واحد
 دو واحد
 س  واحد
 چهار واحد

 ی باالآور تا 
 ی متوسطآور تا 
 ی پایینآور تا 

 غیر تا  آور
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 ورد مطالع  در شهر همدانموقعیت جغراتیایی محدوده م. 1شکل 

 شرح و تفسیر نتایج
آوری در کاربری های تا جهت تعیین وضع موجود شاخص

 ی موجود ها یکاربراز سایر  (Clip) مسکونی ابتدا با جداسازی

 
 اتزار نرمها در محیط با طبق  بندی این شاخص و سپم

ArcGIS  هر شاخص استخرا  شد. و درصدنوع، مساحت 

 

 آوری در کالبد باتت )مرکزی( مسکونیهای تا سایی وضعیت شاخصشنا .3 جدول

 اسکلت ساختمان

 )مساحت( درصد مساحت نوع

 25/2 198198 تلزی

 92/6 166188 بتنی
 86/8 1099129 آجری

 09/91 21281115 تاقد اسکلت

 جنم ملالح

 91/5 2205061 و آجر رآهنیت

 00/91 21222122 مانیآجر و س

 62/6 2929 مانیبلوک سی

 61/6 9089 یخشت و گل

 تعداد طبقا 

 29/91 21211910 یک طبق 

 02/6 152010 دو طبق 

 16/2 028919 س  طبق 
 62/8 1299956 چهار طبق  و بیشتر

 بندیدان 

 50/6 280869 *166تا 6

 11/9 929666 266تا 166
 56/1 899855 266تا  966
 11/92 21955206 شتریو ب 266

 قدمت

16** 201150 96/6 

 69/1 968852 26تا 16

 25/1 299558 96تا 26
 89/90 25165090 ب  باال 96

 نهوذپذیری

 85/90 25165090 0 کمتر

 22/9 1612088 متر 0
 6 6 متر12

 6 6 متر12بیش از 
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 کیهیت

 85/9 2525509 مخروب 
 22/59 20815229 تخریبی
 95/6 298662 مرمتی

 61/6 81 نوساز

 تعداد واحد

1 60/8 1869819 

2 69/6 022159 

9 06/6 119151 

 21218562 22/92 و بیشتر 2

 
 باشند.دهنده مترمربع میاعداد نشان*

 باشند.دهنده سال میاعدد نشان **
 ههای درصد ساختمان 09/91ک  نشان داده است  9جدول 

ی پههایین و تاقههد آورمسههکونی ایههن قسههمت از شهههر دارای تهها 
وضعیت جنم ملالح به  کهار رتته  در    چنین هستند. همسکلت ا

 دهنده این اسهت که   های موجود در این محدوده نشان ساختمان
 مانیو ساجر های موجود درصد جنم ملالح از ساختمان 00/91

-بررسی تعداد طبقا  در محدوده باتت نشان میهمچنین  است.

های درصد از ساختمان 29/91ود ها موجدهد ک  از بین ساختمان
مسهکونی  های موجود یک طبق  هستند. وضعیت قدمت ساختمان

درصهد از   89/90ههای موجهود   دهد از بین گروهنشان میموجود 
 ،سهال قهرار دارنهد    96 ش ازهها در گهروه بها قهدمت بهی     ساختمان

-بندی در کاربری مسکونی نشانهمچنین باید گهت وضعیت دان 

ههای موجهود   درصد از تعداد ساختمان 11/92  دهنده این است ک
ی و کیهیهت ابنیه    رینهوذپهذ مترمربع زیربنا دارند. وضعیت  266تا 

متهر  12درصهد به  معهابر     85/90دهد ک  ب  ترتیب هم نشان می
ههای موجهود در باتهت    درصد سهاختمان  22/59دسترسی دارند و 

درصههد  22/92کیهیتههی تخریبههی دارنههد همچنههین بایههد گهههت   
 های مسکونی تا چهار واحد هستند.مانساخت

آوری، بعهد از  ههای تها   جهت تحلیل نقشه  از شهاخص  
تعیین وضع موجود و طبق  بندی؛ هر شاخص را بر اساس میزان 

بهر  هایی آور( ب  صور  وکتورآوری باال تا غیرتا آوری)تا تا 
 طیف رنگی ارال  شد. اساس

بنههدی جهههت طبقهه بهه  منظههور کشههف رونههد الگوههها  
در این پهژوهش  ی در کالبد باتت مسکونی آور تا ی ها شاخص

بها   GISاتهزار   موجهود در نهرم   Regressionاز طریق ابهزار  
-)شهاخص  های وابسهت  ( و متغیرآوریتا تعیین متغیر مستقل )

 .(2)جدول های منتخب( سطح این روند مشخص شد
آوری ههای تها   ی شاخصبند طبق ها در تعیین روند الگو

دهد ک  بیشترین ضهریب را  ی باتت مسکونی نشان میدر کالبد
های جهنم ملهالح و اسهکلت    شاخص رگذاریتأثدر بین عوامل 

 .دارند 91/6و  91/6ساختمان با ضریب 
 

  کالبد باتت مسکونیدر  Regressionروند الگوی  .4جدول

 هامتغیر (Coefficient) *ضریب (Std.Error) خطای استاندارد (sig) یدار یسطح معن

 اسکلت ساختمان 91/6 666/6 666/6

 جنم ملالح 91/6 666/6 666/6
 تعداد طبقا  59/6 666/6 666/6
 قدمت 52/6 666/6 666/6
 بندیدان  50/6 666/6 666/6

 نهوذپذیری 91/6 666/6 666/6
 کیهیت ابنی  51/6 666/6 666/6
 تعداد واحد 56/6 666/6 666/6

 .شودها اضافه می)خودهمبستگی فضایی( به الیه دست آمده که در مرحله بعدیه وزن فضایی بدر روند الگوها ضریب یا *
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 آوری در کالبد باتت )مرکزی( مسکونیتا  یها نقش  از شاخص لیتحل .2شکل
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 : (Spatial autocorrelation) خودهمبسههتگی تضههایی
ا و ها در تضه های توزیع و پراکنش عوارض و پدیدهیکی از ابزار

مکهانی   -مکان است. این تحلیل ب  بررسی همبستگی تضهایی 
پردازد و توزیع عوارض در تضا را با توج  دو مقدار جغراتیای می

 دهد.ب  موقعیت مکانی و خلیل  انجام می
  :1 رابط 

 

با  iتهاضل بین مقدار خلیل  عارض   ziدر اینجا 
 jو iض  وزن تضایی بین عار Wiاست.  (xi - xمیانگین آن )

تعداد کل عوارض جغراتیایی موجود در الی  مورد  nاست، 
 های تضایی است.جمع کل وزن soاستهاده بوده و 

 تضهایی بهین عهوارض    یب  منظور بررسی خودهمبسهتگ 
 Weightsههههای منتخهههب( از طریهههق بهههاکم  )شهههاخص

Manager قسهمت تحلیهل   های موجهود در  از مجموع  ابزار
ضریب در روند الگوی به  دسهت   وزن و  GIS اتزار نرمتضایی 

 .ها اعمال و اضات  شدآمده در الی 
از  آوریههای تها   شهاخص  بنهدی توزیع تضایی اولویهت 

دهد که  مقهادیر   این ابزار نشان می، موران انسلین محلی رو 
انهد   عوارض جغراتیایی در کجا زیاد و در کجا کهم توزیهع شهده   

ادیر بسهیار  دهد ک  کدام عهوارض دارای مقه  نشان می نیهمچن
  zل  از امتیازئمتهاو  از پیرامونشان هستند. برای انجام این مس

نوع خوش  بهرای   ی دهنده گر ک  نشانو یک نشان PValueو 
از طریق رابط   انسلین محلی موران پردازد.هر عارض  است می

   (:2رابط  ) آیدزیر ب  دست می
 
 
 

له   میهانگین خلی  xو iخلیل  عارض ،  xiک  در آن 
انسهلین محلهی    وزن تضایی بین عوارض اسهت.  wijمربوط و 

اند، و بهرای  موران ب  خوبی ک  برای خوا  آماری ساخت  شده
کننهد که    توصیف همبستگی تضایی از الگوهایی اسهتهاده مهی  

 شهوند. بعضی مواقع ب  عنوان نقاط داغ و نقاط سرد نامیهده مهی  
 (9شکل)

 

در انسلین محلی موران یآور تا ی و ساز مقاومبندی اولویتهمبستگی تضایی خود .3شکل

  

های بهاال نزدیهک یکهدیگر باشهند،      برای مثال اگر ارز 
همبستگی تضایی مثبت نسبتاً باال شاخص موران داللت بر خود
های باال ممکهن اسهت به  عنهوان      دارند، ک  این طبق  از ارز 

اسهتهاده از   با آوریتا نقط  تمرکز )داغ( نامیده شود در تحلیل 
های مورد مطالع  ارز  پیکسلی هر شهاخص از سهطح   شاخص
متغیر خواههد  آور غیرتا   تا سطح اولویتآور تا  کامالً اولویت

ب  منظهور انجهام تحلیهل )انسهلین محلهی مهوران( بهرای        . بود

 clusterاز ابزارآوری در کالبد باتت مسکونی تا  بندیاولویت

& outlier analysis ههای موجهود در   عه  ابهزار  از مجمو
Spatial Statistics Tools اتههزار  در نههرمArcGIS 

ب  دسهت   2آماری با توج  ب  رابط   عیهمبستگی تضایی و توز
ای ک  خلیل  هر عارض ، میانگین و وزن تضایی آمد؛ ب  گون 

اضههات  و در  field calculatorآنههها در تحلیههل از طریههق 
 (9شکل) تحلیل نهایی در نظر گرتت  شد.

 

𝐼
𝑖=
𝑋𝑖−𝑥  

𝑆𝑖
2

  𝑤𝑖,𝑗

𝑛

𝑖=1,𝑗=𝑖

(𝑋𝑖 − 𝑥 ) 
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 Anselin local Morans با استهاده از آوری کالبد باتت مرکزی شهر همدانمیزان تا  .4لشک
 

ایهن باتهت در    از یتهوجه  های قابلقسمت 2مطابق با شکل 
در ای که   به  گونه   آوری کم و غیر تا  آور هستند محدوده تا 

و در نتیجه   آوری کمتهر  تها  باتهت میهزان    های مرکزیقسمت
 یسهاز  مقاوماولویت ها از نظر های ساختمانی در این قسمتتبات

. بها توجه  به     ریزی هسهتند های )اولویت( اول برای برنام در رده
بنهدی  آوری جههت اولویهت  بیشترین درصد گروه تها   (8 )جدول

آوری باتت مرکزی شههر همهدان از طریهق انسهلین محلهی      تا 
  دارد و سهایر  درصهد اختلها   09/99آور بها  موران به  غیرتها   

-اند از: تها  آوری ب  ترتیب اولویت و درصد عبار های تا گروه

-درصد، تا  95/12آوری نسبتاً کم درصد، تا  91/21آوری کم 

آور درصهد، تها    00/0آور درصد، نسبتاً تا  26/16آوری متوسط 
 درصد است. 69/2آور درصد و کامالً تا  89/2

 

 Anselin local Morans از طریقآوری باتت مرکزی شهر همدان  بندی تاوضعیت اولویت .5جدول
 

 آوریسطوح تاب مساحت کل درصد کل تعداد آوریتاب بازه

 -61/6 1199682 69/2 295 آورتا  کامالً

 -68/6 1909222 89/2 1680 آورتا 

 -16/6 1919510 00/0 1922 آورتا  نسبتاً

 -16/6_16/6 9691611 26/16 2968 آوری متوسطتا 

 16/6 9585021 95/12 2199 کم نسبتاًآوری تا 

 68/6 5292218 91/21 1288 آوری کمتا 

 61/6 9992505 09/99 9020 آورغیرتا 
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 گیری بحث و نتیجه
 گیهری انهدازه  بهرای  که   اسهت  اصطالحی شهری آوریتا 

 رود؛می کار ب  مخاطره یک از بهبود شهر برای یک توانایی

 پشهت  بینهی، پیش برای پیش از آورتا  هایشهر حقیقت در

 تنهی  یها  محیطهی  خطهرا   را یتهأث  از بهبود و گذاشتن سر

 چنهین  در اجتمهاعی  و تیزیکی هایسیستم و اندشده طراحی

 بحرانهی  و تشهار  شهرایط  تحت عملکرد و بقا ب  شهری قادر

این  برای بستری اراضی کاربری الگوهای آنجا ک  از هستند.
 بها  الگوها این تناسب لذا هستند، اجتماعی و تیزیکی یاجزا

 آوریتها   حههظ  در مهمی نقش ها آن طراحی در مخاطرا 

رو  داشهت.   خواهد شهر کل آوریتا  نتیج  در و اجزا این
 -توصیهی پژوهش، موضوع ب  توج  با پژوهش این تحقیق در

بهرای   .اسهت  کهاربردی  -ایتحلیلی و ههد  از نهوع توسهع    
ههای اسهکلت سهاختمان،    ب  اهدا  تحقیق، شاخص دستیابی

-، نهوذقدمت ساختمان بندی،، دان جنم ملالح، تعداد طبقا 

پذیری، کیهیت ابنیه  و تعهداد واحهد در باتهت مرکهزی شههر       
بنهدی  جهت طبق  برای کشف روند الگو استخرا  شد. همدان
 رگرسهیون از ابهزار   ی در باتت مسهکونی آور تا ی ها شاخص

-ههای تها   شاخص. همچنین برای توزیع تضایی استهاده شد

 انسههلین محلههی مههوران دراز رو   آوری در باتههت مسههکونی
نتهای  مکهانی در    اسهتهاده شهده اسهت.    ArcGISاتهزار   نرم

یعنهی  مترمربهع   22121922 دهد ک پژوهش حاضر نشان می
بلوک ساختمانی  1256ک  تعداد مساحت کل درصد از  82/12

آور کهم تها غیرتها     نسبتاًآوری روه تا گیرد در گرا در بر می
درصهد مسهاحت    18در این بین تنها چیزی حهدود  قرار دارند. 

 نسهبتاً بلوک ساختمانی وضعیتی مناسب و در بازه  2866یعنی 
درصهد از   69/2آور قرار دارد. همچنهین بایهد گههت تنهها     تا 

های ایهن  یاتت آور دارد. تا  کامالًمحدوده کل باتت وضعیتی 
یق با  نتای  تحقیقها  متعهددی پیرامهون موضهوع مهورد      تحق

های اخیر در ایران نیز صور  گرتت  است مطالع  ک  طی سال
( بها  1990شهکری تیروزجهاه )  همخوانی دارد ماننهد: تحقیهق   
آوری منهاطق شههر بابهل در    عنوان تحلیل تضایی میزان تا 

 دهد که  برابر مخاطرا  محیطی، نتای  این تحقیق نشان می
درصد مناطق مورد بررسی در شهر بابل  86طور کلی حدود  ب 

 28باشهند و تنهها   آوری پایین مهی آوری و تا دارای عدم تا 
 آور هسهتند. هها کهامالً تها    درصد از مناطق از لحاظ شاخص

( بها  1992همچنین با تحقیهق زنگنه  شههرکی و همکهاران )    

 12 آوری کالبهدی منطقه   عنوان ارزیابی و تحلیل میزان تها  
و  FANPشهر تههران در برابهر زلزله  بها اسهتهاده از مهدل       

 ویکور، تا حدودی دارای قرابت است.
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