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Introduction: Considering the increasing progress and population growth, modern man has
built new cities to accommodate a part of the population, and considering that cities are like
a system with a coordinated and dynamic structure, all defense principles should be observed
in order to Advanced and civilized people with technology will feel the least danger in these
settlements and can provide the best crisis management in times of crisis. Therefore, taking
into account that Iran is one of the ten most earthquake-prone countries and the sixth most
earthquake-prone country in the world, and the dilapidated city of Kerman is no exception to
this rule, it is necessary to use urban remote sensing techniques such as vector machines to
identify and manage the earthquake crisis.
Data and Method: The present article is applied in terms of purpose and in terms of
drawing-analytical method. In this research, using the ASTER satellite images of 2007, the
worn-out textures of Kerman city were identified using the support vector machine
classification method. In this study, the kappa coefficient of 76% was determined for all
classes and the kappa coefficient of 59% was identified in Kerman.
Results: The findings of the research and the final map of the vulnerability of the area of two
worn-out structures showed that the areas with high vulnerability are 29.87% of the total area
of the area, which indicates the inappropriateness of the structure of the area during an
earthquake. The next ranks of this survey include 29.15% medium damage, 28.01% very low
vulnerability, 6.74% very high vulnerability and 6.21% low vulnerability.
Conclusion: The results of this research showed that the support vector machine (SVM)
classification method has the ability to detect nearly 75% of the worn tissue of the range.
This identification has shown the high power of the support vector machine method in
identifying two worn-out urban contexts.
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Introduction
The city of Kerman is located on the northern edge of the Kerman Plain as a thrust subduction (graben)
along with numerous faults in the city limits, the border of the mountains and the plains, and the areas near
the city, some of which can cause earthquakes even stronger than 7 Richter. On the other hand, the
dilapidated urban fabric has also become the reason, so that the neighborhoods of the old fabric of Kerman
city due to the physical structure of inappropriate buildings such as old buildings, less durable structures,
narrow roads and also high population density, They have the highest level of vulnerability against
earthquakes. The experience of earthquakes in the country has shown that there is no necessary
preparation to face this natural phenomenon, and the continuation of this process can cause irreparable
damage to the body of society, especially the vulnerable urban tissues. Therefore, due to the fact that it is
not possible to prevent an earthquake, but it is possible to reduce the damage caused by it in old structures.
The main goal of this article in the first stage is to identify the worn-out tissues of vulnerable area 2 of
Kerman city on the one hand and to extract quantitative indicators effective in increasing the amount of
damages caused by earthquakes in these areas.
Data and Method
The present article is applied in terms of purpose and in terms of drawing-analytical method. In this
research, using the ASTER satellite images of 2007, the worn-out textures of Kerman city were identified
using the support vector machine classification method. In this study, the kappa coefficient of 76% was
determined for all classes and the kappa coefficient of 59% was identified in Kerman.
Results
The findings of the research and the final map of the vulnerability of the area of two worn-out structures
showed that the areas with high vulnerability are 29.87% of the total area of the area, which indicates the
inappropriateness of the structure of the area during an earthquake. The next ranks of this survey include
29.15% medium damage, 28.01% very low vulnerability, 6.74% very high vulnerability and 6.21% low
vulnerability.
Conclusion
According to the results obtained in the final map, the degree of vulnerability of the area of the two wornout tissues, the most allocated area is related to high vulnerability with 29.87% of the total area of the
area, which indicates the inappropriateness of the area's texture during There is an earthquake. The next
ranks of this survey include 29.15% medium vulnerability, 28.01% very low vulnerability, 6.74% very
high vulnerability and 6.21% low vulnerability.
In the discussion of the width of the roads, or in other words, the degree of confinement of users, which is
obtained according to the width of the roads. It can be said that since the width of the roads is greater, the
degree of enclosure of the users decreases and as a result, the level of vulnerability decreases. According
to the mentioned cases, it can be said that the width of roads is one of the most important factors during an
earthquake. But it is not considered as one of the most important physical features. And other factors such
as the quality of users can be given a higher priority. Because if the quality of users is high, the possibility
of tissue vulnerability is reduced.

ارزیابی میزان آسیبپذیری بافت فرسوده در برابر مخاطره طبیعی زلزله با استفاده از روش
ماشین بردار ( نمونه موردی :حوزه  2شهر کرمان)
مریم نوحه سرا ،ملیحه ذاکریان  1سید علی المدرسی ،مصطفی خبازی ،محمد حسین سرایی
 -1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد ،یزد ،ایران.
 -2استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد ،یزد ،ایران .رایانامهmalihezakerian@yahoo.com :
 -3استاد ژئومورفولوژی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد ،یزد ،ایران.
 -4دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان .کرمان ،ایران.
 -5استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد .یزد ،ایران.

چکیده
اطالعات مقاله
مقدمه :انسان امروزی با توجه به پیشرفت روزافزون خود و نیز رشد جمعیت اقدام به سـاخت شـهرهای جدیـد جهت
نوع مقاله :مقالۀ پژوهشی
اسکان بخشی از جمعیت نموده است و با توجـه بـه این کــه شــهرها ماننــد سیســتمی بــا ســاختاری هماهنگ و
پویا میباشد ،میبایست همه اصول دفاعی را رعایت نمـود تـا بشـر پیشـرفته و متمـدن دارای تکنولـوژی در ایـن
سـکونتگاههـا کمتـرین احساس خطـر را بنمایـد و در مواقـع بحـران بتوانـد بهترین مدیریت بحران را ارائه نماید .لذا
تاریخ دریافت1400/03/06 :
تاریخ بازنگری 1400/06/14 :با توجه به اینکه ایران جز ده کشور بالخیز و ششمین کشور زلزلهخیز دنیا است و بافت فرسوده شهر کرمان نیز از این
قاعده مستثنی نیست لزوم استفاده از تکنیک های سنجش از دور شهری مثل ماشین بردار برای شناسایی و مدیریت
تاریخ پذیرش1400/09/28 :
بحران زلزله ضروری می باشد.
تاریخ انتشار1401/01/01 :
داده و روش :مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ترسیمی  -تحلیلی میباشد .در این پژوهش ابتدا با
استفاده از تصاویر ماهوارهای  ASTERسال  2007به شناسایی بافتهای فرسوده شهر کرمان با استفاده از روش
طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان پرداخته شد .در این بررسی با ضریب کاپای  76درصد برای تمامی طبقات تعیین شده
کلیدواژهها:
و ضریب کاپای  59درصد بافت فرسوده شهر کرمان شناسایی گردید.
آسیبپذیری ،زلزله ،سنجش از
یافتهها :یافتههای تحقیق و نقشه نهایی میزان آسیبپذیری حوزه دو بافت فرسوده نشان داد مناطق با آسیبپذیری
دور ،تکنیک ماشین بردار ،ضریب
زیاد  29/87درصد از کل مساحت حوزه میباشد ،که این میزان نشاندهنده نامناسب بودن بافت حوزه در هنگام وقوع
کاپا.
زلزله میباشد .رتبههای بعدی این بررسی به ترتیب شامل  29/15درصد آسیبپذیری متوسط 28/01 ،درصد آسیب
پذیری بسیار کم 6/74 ،درصد آسیبپذیری بسیار زیاد و  6/21درصد آسیب پذیری کم میباشد.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان داد که روش طبقهبندی ماشینبردار پشتیبان ( )SVMتوانایی تشخیص
نزدیک به  75درصد از بافت فرسوده محدوده را دارا بوده است .که این شناسایی قدرت باالی روش ماشینبردار
پشتیبان در شناسایی حوزه دو بافت فرسوده شهری را نشان داده است.
استناد :نوحه سرا ،مریم؛ ذاکریان ،ملیحه؛ المدرسی ،سیدعلی؛ خبازی ،مصطفی؛ سرایی ،محمدحسین ( .)1401ارزیابی میزان آسیبپذیری بافت فرسوده در برابر مخاطره
طبیعی زلزله با استفاده از روش ماشین بردار (نمونه موردی :حوزه  2شهر کرمان) ،جغرافیای اجتماعی شهری.271-291 ،)1( 9 ،
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مقدمه
هر بافت شهری متشکل از دو بخش عمده می باشد :الف) کالبد (فرم) ب) کارکرد (نقش) .بخش هایی از بافت های
شهری که کیفیت های کالبدی و کارکردی آن ها کاهش یافته و مختل گردیده است ،بافت فرسوده نامیده می شود.
هرگاه فعالیت ها و کاربری ها پاسخگوی نیازها باشند ،ولی کالبد آسیب دیده باشد و یا نظام فعالیت ها به هم ریخته،
کاربری ها مختل گردد ،ولی کالبد حفظ شده باشد ،فرسودگی نسبی است و اگر هر دو نوع فرسودگی حادث شود،
فرسودگی کامل است (سهامی و همکاران .)1395 ،همچنین هر یک از این زیر طبقات نیازمند به کارگیری الگوی خاصی
از نوسازی )فرسودگی کامل) تا بهسازی (فرسودگی نسبی) می باشد .در این راستا همه ساله در جهان حجم قابل
مالحظهاى از تأسیسات شهرى ،زیرساختهای اقتصادى ،ابنیه و ساختمانهای ادارى ،تجارى و مسکونى در اثر حوادث و
بالیاى طبیعى نظیر سیل ،زلزله ،طوفان ،رعد و برق ،خشکسالى ،رانش زمین ،پیشروى آب دریا و بهمن آسیب دیده و یا
از بین میروند و متأسفانه در بیشتر موارد این حوادث با تلفات انسانى نیز همراه است (غالمحسینی .)2 :1391 ،طبق
گزارش سازمان ملل در سال  2003میالدی کشور ایران در بین کشورهای جهان رتبه نخست را در تعداد زلزلههای با
شدت  5.5ریشتری دارد و جز ده کشور بالخیز و ششمین کشور زلزلهخیز دنیا است ،کمربند زلزله  90درصد از خاک کشور
ما را دربرگرفته است .بر اساس همین گزارش در کشور ایران زلزله وجه غالب را در بین سوانح طبیعی دارا میباشد .هر
ساله در کشور ما بروز سوانح و حوادث مختلف طبیعی باعث از بین رفتن تعدادی از هموطنان و صدمات مالی به هزاران
نفر میگردد (اسماعیلزائی .)1 :1392 ،به عبارتی از تعداد  40نوع مختلف بالیای طبیعی مشاهده شده در بخشهای

مختلف دنیا 31 ،نوع آن در ایران شناسایی شده است ( .)UNISDR, 2005: 4در این میان بیشترین گزارشات مربوط
به زلزله میباشد ،اما آن چه حائز اهمیت است ،وضعیت شهرها و کالنشهرهایی میباشد که بر روی گسلها یا در
مجاورت آن ها ساخته شده و در معرض خطر زلزله قرار دارند ،چرا که حرکت این گسلها باعث رها شدن انرژی ذخیره-
شده و بروز زلزلههای مکرر میشود و تلفات جانی و خسارتهای مالی فراوانی را در مناطق شهری به دنبال میآورد .در
تقسیمات زمینلرزهساختی ایران ،استان کرمان به  6واحد زمینلرزهساختی با نامهای واحد کرمان – طبس ،واحد سنندج
– سیرجان ،واحد زاگرس ،واحد مکران ،واحد جازموریان ،واحد لوت تقسیم میشود (عباسنژاد و داستانپور .)1377 ،در
این ارتباط شهر کرمان در حاشیه شمالی دشت کرمان به صورت یک فروزمین (گرابن) فشاری همراه با گسلهای متعدد
در محدوده شهر ،مرز کوه و دشت و مناطق نزدیک شهر قرار گرفته است که برخی از آن ها میتوانند موجب بروز زلزله-
هایی حتی قویتر از  7ریشتر شوند .از سوی دیگر بافت فرسوده شهری نیز مزید بر علت شده به گونهای که محلههای
بافت قدیم شهر کرمان با توجه به ساختار کالبدی ساختمانی نامناسب مانند قدمت باالی ابنیه ،سازههای کمدوام ،معابر
کمعرض و همچنین تراکم باالی جمعیتی ،دارای بیشترین میزان آسیبپذیری در برابر زلزله میباشند .تجربه زلزلههای
روی داده درکشور نشان داده که آمادگی الزم برای رویارویی با این پدیده طبیعی وجود ندارد و ادامه این روند میتواند
خسارتهای جبرانناپذیری بر پیکره جامعه به خصوص بافتهای آسیبپذیر فرسوده شهری وارد کند .لذا با توجه به این
که جلوگیری از وقوع زلزله امکانپذیر نیست ،ولی کاهش آسیبهای ناشی از آن در بافتهای قدیمی امکانپذیر است.
هدف اصلی این مقاله در مرحله نخست شناسایی بافتهای فرسوده حوزه  2آسیبپذیر شهر کرمان از یک سو و استخراج
شاخصهای کمی موثر در افزایش میزان خسارات ناشی از زلزله در این مناطقه میباشد .در مرحله دوم محاسبه و
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استخراج شاخصهایی نظیر طول و عرض معابر ،تعداد طبقات و تراکم ساختمانی در محدودههای بافت فرسوده ،نوع و
کیفیت مصالح بهکاررفته در ساختمانها ،قدمت سازهها ،اندازه قطعات و مساحت ساختمانها ،تراکم جمعیت و  ...میباشد.
در مرحله سوم با مدل های رایج به ارزیابی وضع موجود پرداخته و بر اساس اطالعات به دست آمده در مراحل پیشین،
اقدام به مدلسازی میزان آسیبپذیری و محاسبه میزان آوار تخریبشده به تن در هکتار با استفاده از الگوریتمهای
موجود در نرمافزار  GISو تکنیک های سنجش از دور نموده است و سعی در مدلسازی مدیریت حین و بعد از بحران
کرده است.
پیشینۀ نظری
بافت فرسوده شهری به عرصههایی از محدودۀ قانونی شهرها گفته میشود که به دلیل فرسودگی کالبدی ،عدم
برخورداری مناسب از دسترسی سواره ،تأسیسات ،خدمات و زیر ساختهای شهری ،آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی،
محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند (شفیعی نسب و کالبی )114 :1386 ،این بافتها به دلیل فقر ساکنان و مالکان آن-
ها ،امکان نوسازی خود به خودی را نداشته و نیز ،سرمایهگذاران انگیزهای برای سرمایهگذاری در آن را ندارند (حبیبی و
دیگران .)66 :1386،منظور از بافت فرسوده بخشهایی از بافت شهری میباشد که به علت فرسودگیهای کالبدی و عدم
برخورداری از زیر ساختهای مناسب شهری از منزلت مکانی و سکونتی و اقتصادی پایینی برخوردار گشته است (عرب
احمدی .)17 :1386،بافتهای فرسوده به دلیل معضالتی هم چون پایین بودن کیفیت زندگی ،کاهش امنیت ،مشکالت
ترافیکی ،فضاهای بی دفاع ،ترس ،باال بودن جرم و بزه کاری نیازمند استراتژیهای بنیادین جهت تغییرات اساسی در
ابعاد کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و  ...هستند .تغییراتی که اغلب در بلند مدت و با صرف هزینههای گزاف جهت
رفع مشکالت فوق از سوی نهادهای عمومی با تأکید بر ابعاد آموزش ،اجرا و مهندسی و در نظر گرفتن نیازهای خاص
ساکنان به منظور تعیین اهداف و ارزیابی تغییرات صورت میگیرد.
ساختمانها از مصالح ساختمانی متفاوتی ساخته میشوند و در طول زمان نیز دچار فرسودگی میشوند .خسارات ناشی
از زلزله در ساختمانهای مختلف (چوبی ،بنایی ،بتن مسلح و ساختمانهای قاب فلزی و  )...متفاوت خواهد بود .عالوه بر
سن سازه و جنس مصالح ،نحوه ساخت و محل گسل و محل سازه از لحاظ شیب و زمینشناسی نیز بر مقاومت ساختمان
مقابل زلزله خواهد بود .این خسارات با داشتن اطالعات در مورد ساختمان قبل از زلزله قابل برآورد خواهد بود .خسارات
وارد بر ساختمانها به علت تعدد آنها و ساکنین ،باعث تلفات جانی بسیار و خسارات مالی سنگین خواهد شد (قانعی
فرد.)18 :1393،
پیشینۀ عملی
در کشورهای مختلف مطالعات بسیاری در زمینه زلزله و میزان آسیب پذیری با دیدگاه و جنبههای متفاوت ارائه شده
است .در این پژوهش به تعدادی از این مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش اشاره شده است.
ولیزاده ( ،)1390در مقاله خود با این عنوان «تحلیلی بر ارزیابی وضعیت لرزهخیزی و آسیبپذیری کالبدی و جمعیتی
شهر کرمان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ( »)GISبه این نتیجه رسید که شهر کرمان در اثر رخداد احتمالی
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زلزله بیش از  6ریشتر ناشی از جنبا شدن گسل تراستی کوهبنان در  15کیلومتری شمالشرقی شهر کرمان دچار تخریب
بیش از  50درصد شده که بیش از  53درصد جمعیت شهر در معرض آسیب زیاد قرار خواهند گرفت.
اکبریراوری و همکاران ( ،)1393در تحقیق خود با عنوان «مسیرهای تخلیه اضطراری پیشنهادی شهر کرمان» به
اولویتبندی مسیرهای تخلیه اضطراری پیشنهادی پرداختهاند و به منظور ارزیابی و مقایسه گزینههای پیشنهادی نیز از
نقشههای تهیه شده حاصل از  GISشهر کرمان و فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی  AHPاستفاده کردهاند.
تاجمیر ریاحی و همکاران ( ،)1394در مطالعۀ خود خطر زمینلرزه در اصفهان را بررسی و با استفاده از عکسهای
ماهواره ای و تأیید مشاهدات میدانی گسل اصلی منطقه را مشخص نمودند و به ارزیابی ریسک احتمالی ( )PSHAبا
استفاده از نرمافزار  SeisRiskIIIپرداختند ،که بر مبنای آن در نهایت پهنهبندی برای سطوح متفاوت با توجه به
ساختمانها و ساختوساز در شهر اصفهان انجام شد.
گنجهای و همکاران ( ،)1396در پژوهشی با عنوان «تحلیل و مدلسازی پارامترهای ایمنی موثر در انتخاب مسیرهای
بهینه تخلیه اضطراری پس از زلزله در محله  13آبان شهر تهران» پرداختهاند .برای رسیدن به این منظور از روش فرآیند
سلسلهمراتبی به عنوان روش اصلی استفاده شده و روند مدلسازی هر یک از پارامترها تشریح شده است .همچنین از
قابلیتهای نرمافزار  GISمانند همپوشانی الیهها استفاده شده است.
صفیزاده و همکاران(  ،)1397در پژوهشی با استفاده از دادههای زمینشناسی و زلزلهشناسی ،به ارزیابی سرعت
شتاب زمین برای شهرکرمان از طریق تجزیه و تحلیل خطر لرزهای در مدل خطر احتمالی لرزهای پرداخت روش تحلیل
احتمال خطر لرزهای ( )PSHAمورد استفاده قرار گرفته است .برای ارزیابی توزیع شتاب لرزه زمین ( )PGAاحتماالتی
برای منطقه کرمان در ایران برآورد شده است که نتایج بیانگر برآورد احتماالتی  PGAبرای دورههای بازگشت ،75 ،50
و  475سال است.
بربریان ( ،)2001در گزارش خود به زلزلهخیزی کرمان اشاره میکند و به مطالعه گسلها و تکتونیک منطقه پرداخته و
بیان میکند در سالهای  1982دو زلزله و در سال  1989یک و در سال  1998دو زلزله در محور گلباف – بم با شدت
بیش از  5ریشتر اتفاق افتاده است.
راشد ( ،)2003در پژوهش خود به ارزیابی آسیبپذیری خطرات زلزله از طریق فضای بینالمللی میپردازد و بیان می-
دارد آسیبپذیری شهری در مقابل حوادث طبیعی مانند زمینلرزه تابعی از رفتارهای انسانی میباشد که نشانگر درجه
تأثیرپذیری یا قابلیت ایستادگی واحدهای اقتصادی ،اجتماعی و داراییهای فیزیکی شهری در مقابل خطر طبیعی میباشد
و به تلفیق سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور در مدلسازی آسیبپذیری شهرها در برابر زلزله و بررسی نقش
سیستم اطالعات جغرافیایی در مدلسازی و پیشبینی آسیبپذیری شهر پرداخته است.
جکسون و همکاران ( ،)2006در بررسیهای خود به لرزهنگاری ،فرآیند پارگی و گسلخوردگی و جنبههای خطر زلزله
در استان کرمان از جمله زلزله  5دی ماه بم پرداختند.
النتادا و همکاران ( ،)2009در شهر بارسلونا با استفاده از مدل  RISK-UEبا بکارگیری مدلهای موجود در زمینهتخمین خسارات به ارزیابی خسارات انسانی و اقتصادی در شهر بارسلون پرداختهاند.
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ساریس و همکاران ( ،)2010آسیبپذیری زلزله و ارزیابی خطر لرزهای برای مراکز شهری با خطر لرزهای باال :نمونه
موردی جزیره کرت یونان را از طریق سیستم اطالعات جغرافیایی مورد بررسی قرار دادند.
سویدج و همکاران ( ،)2019در پژوهشی زمینلرزه دسامبر  2017در حدود  450کیلومتری شمال کرمان در منطقهتوپوگرافی کوهستانی را با استفاده از تداخلسنجی رادار دیافراگم مصنوعی ،همبستگی تصویر ماهوارهای نوری و
مشاهدات میدانی مورد ارزیابی و مطالعه قرار دادند.
دادهها و روششناسی
این پژوهش از نظر روش تحقیق ترکیبی از روشهای اسنادی – تحلیلی و ترسیمی میباشد و از نظر هدف از نوع
تحقیقات کاربردی محسوب میشود .در تدوین پژوهش از ترکیب بررسیهای اسنادی – کتابخانهای ،میدانی و مدلسازی
در ارتباط با ارزیابی زلزله و آسیبپذیری آن در بافت فرسوده شهر استفاده میشود .به عبارت دیگر در پژوهش حاضر ابتدا
با کمک دادههای سنجش از دوری و روش طبقه بندی  SVMبه شناسایی مناطق بافت فرسوده اقدام گردید و سپس در
محیط نرم افزار  ENVI5.3.1به تفکیک آن از سایر مناطق شهری و انطباق مناطق شناسایی شده با مرز تعیین شده
توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخته شد .سپس مناطق شناسایی شده با روش کتابخانهای و اطالعات اسنادی که از
سازمانها و ارگانهای مربوطه تهیه گردید به بررسی عوامل موثر در شناسایی بافتهای آسیبپذیر مانند بررسی ویژگی
بافت های منطقه نظیر نوع مصالح ،قدمت ،تراکم ساختمانی ،تراکم جمعیتی و  ...پرداخته شد و در ادامه تأثیرات گسلهای
کرمان در ارتباط با مناطق بافت فرسوده و آسیبپذیر شهر بررسی گردید ،و در انتها با تلفیق تمامی عوامل بررسی شده
بافتهای آسیب پذیر محدوده گردید.

شکل  -1فلوچارت مراحل پژوهش
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قلمرو پژوهش
شهر کرمان در شمال استان کرمان و در  26درجه و  24دقیقه تا  32درجه و  32دقیقه عرض شمالی و  56درجه و 6
دقیقه تا  59درجه و  18دقیقه عرض شرقی قرار گرفته است .مساحت شهر کرمان  7644هکتار بوده و در فاصله ی
 1060کیلومتری جنوب شرق شهر تهران در یک موقعیت پایکوهی قرار دارد (سازمان نیروهای مسلح.)8-3 :1382 ،
جمعیت این شهر طبق سرشماری  1395برابر با  537718نفر بوده است جمعیت کالن شهر کرمان به دلیل عدم
رسمی شدن سکونتگاه های غیررسمی از سوی دولت و استفاده حاشیه نشین ها از امکانات شهری و عدم تناسب بودجه
تخصیص یافته با جمعیت واقعی تا  720000نفر هم می رسد(گالب زاده .)14 :1390،کرمان به لحاظ صنعتی ،سیاسی،
فرهنگی و علمی مهم ترین شهر جنوب شرق کشور است (مرکز آمار ایران.)1390،

شکل  -2موقعیت جغرافیایی شهر کرمان

وضعیت زمین شناسی و توپوگرافی محدوده مطالعاتی
دشت کرمان یک چاله زمینساختی از نوع فروزمین فشاری است و به لحاظ زمینشناسی به ایران مرکزی تعلق دارد.
تماس آن با کوه های اطراف معموالً از نوع گسلی است .بسیاری از این گسلها فعال هستند و شهر را کم و بیش تهدید
می کنند .اگر چه بسیاری از کوههای اطراف شهر کرمان از جنس سنگ آهکهای کرتاسه هستند ولی براساس شواهد
مربوط به بررسیهای ژئوفیزیکی در محل فعلی شهر کرمان توالی پیوستهای از رسوبات میوسن تا کواترنر وجود دارد.
دشت کرمان در دامنه دو رشته کوهی که از شمال شرقی و جنوب غربی آن میگذرد گسترده شده است .امتداد این دو
رشته کوه از شمال غربی به جنوب شرقی است .این امتداد در شکل گیری معابر شهر کرمان کامالً مؤثر بوده است .زیرا با
توجه به وضعیت شیبها ،مسیرهای آب و به تبع آن ،کرتبندی مزارع و در مراحل بعدی تأسیس نواحی و خانههای
مسکونی نیز در همین امتداد ایجاد شده است.

نوحه سرا و همکاران271-291 ،)1(9 ،

277

شیب این دشت از جنوب شرقی به طرف شمال غربی است .ارتفاع این دشت از سطح دریا متغیر و حداکثر  2100متر در
نواحی جنوب شرقی و حداقل  1650متر در نواحی غربی است .دشت کرمان را کوههای جوپار از جنوب و کوههای دارمانو
و تیز از شمال و کوههای بید و بادامو از غرب و کوه های نامور و نصر از شرق محدود و محاصره کردهاند (طرح جامع
شهر کرمان.)1385 ،

شکل  -3وضعیت ارتفاعی بافت فرسودۀ کرمان

شکل  -4نقشۀ دوران زمینشناسی بافت فرسودۀ کرمان

یافتهها
وضعیت بافت فرسوده شهر کرمان
محدوده بافت فرسوده شهر کرمان که بر اساس شاخصهای وزارت مسکن و شهرسازی تدقیق شده است ،با مساحتی
معادل  1314.24هکتار (  10/7درصد) از سطح کل شهر کرمان را شامل میشود که با جمعیتی معادل 114946نفر22/(3
درصد) از جمعیت کل شهر را در خود جای داده است .بافت فرسودۀ شهرکرمان شامل هفت حوزه است که بر اساس شاخص
های کاربری اراضی ،دانهبندی ،کیفیت ابنیه ،نوع مصالح ،تراکم ساختمانی ،قدمت ابنیه ،درجهبندی معابر ،شبکۀ دسترسی
بافت از دیگر بافتهای شهری متمایز شده است .لذا در این پژوهش حوزه  2بافت فرسوده شهر کرمان مورد بررسی قرار
گرفت.

جغرافیای اجتماعی شهری ،1401 ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،1پیاپی 20

278

شکل  -5موقعیت محدودۀ بافت فرسودۀ شهر کرمان

حوزۀ  2بافت فرسوده
حوزه  2مطالعاتی که دارای مساحتی برابر با  944617متر مربع و جمعیتی معادل 1 8168نفر میباشـد تقریبـاً در منتهـی
الیه شمالی شهر و در حاشیه جنوبی کمربندی واقع شده است .احداث بلوارهای متعدد که دسترسی سهل الوصولی را به مرکز
شهر فراهم میکند (این حوزه از شمال به جاده کمربندی ،از شرق به خیابان رجایی ،از غرب به بلـوار جهـاد و از جنـوب بـه
خیابان شهید مفتح محدود میشود) و همچنین همجواری محدوده فوق با راه کمربندی و محاطی شهر کرمان ،باعـث شـده
که این حوزه در طی چند دهه گذشته شروع به رشد و گسترش نماید (طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسودۀ کرمان ،جلد دو
.)5 :1390،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385
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شکل  -6تصویر ماهواره ای حوزۀ  2بافت فرسودۀ کرمان( ،منبع)www.googleearth.com :

کیفیت ابنیه
براساس برداشتهای انجام پذیرفته در حوزه دو فرسوده کرمان ،تعداد  1978بنا یعنی معـادل بـا  84/67درصـد از ابنیـه
حوزه دو قابل نگهداری اند .پس از آن ،بناهای مرمتی با  69عدد و برابر با  2/95درصد و بناهای تخریبی با  12بنا و معادل
با  0/51درصد در رتبههای دوم و سوم قرار داشتهاند .از منظر مساحت ،بناهای قابل نگهداری با  68/44درصـد در جایگـاه
اول و بناهای مرمتی و تخریبی در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند (همان.)7:
جدول  -1کیفیت ابنیه حوزه دو فرسوده شهر کرمان در سال 1395
کیفیت ابنیه

تعداد

درصد از تعداد

میانگین مساحت

مجموع مساحت

درصد از مساحت

فاقد بنا

275

11/77

699/37

192326/29

28/79

قابل نگهداری

1978

84/67

231/10

457124/23

68/44

مرمتی

69

2/95

210/03

14492/27

2/17

تخریبی

12

0/51

294/09

3529/04

0/53

مخروبه

2

0/09

244/89

489/78

0/07

مجموع

2336

100

-

667961/61

100
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شکل  -7کیفیت ابنیه حوزۀ دو بافت فرسوده( ،منبع :نگارندگان )1401

نوع مصالح ابنیه
در حوزه دو فرسوده شهر کرمان ،تعداد  1953بنا یعنی برابر با  83/56درصد از ابنیه حوزه دو از آجر و آهن ساخته شد
اند .پس از آن به ترتیب ابنیه احداث شده با اسکلت بتنی و فلزی با  4/23درصد و خشت و چوب با  0/34درصد قرار
گرفت اند .از منظر مساحت ،ابنیه ساخته شده با آجر و آهن با سهمی برابر با  65/41درصد در رتبه اول قرار داشته و بعد از
آن ابنیه احداث شده با اسکلت بتنی و فلزی با  5/43درصد و خشت و چوب با  0/37درصد در جایگاههای دوم و سوم قرار
گرفتهاند (همان.)8 :
جدول  -2نوع مصالح حوزه دو فرسوده شهر کرمان در سال 1395
کیفیت ابنیه

تعداد

درصد از تعداد

میانگین مساحت

مجموع مساحت

درصد از مساحت

فاقد بنا

275

11/77

699/37

192326/29

28/79

اسکلت

101

4/32

359/34

36293/64

5/43

آجر و آهن

1952

83/56

223/82

436898/79

65/41

خشت و چوب

8

0/34

305/36

2442/89

0/37

مجموع

2336

100

-

66796/61

100
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شکل  -8نوع مصالح حوزۀ دو بافت فرسوده( ،منبع :نگارندگان )1401

قدمت ابنیه
در حوزه دو فرسوده شهر کرمان ،تعداد  1178بنا یعنی برابر با  50/43درصد از ابنیه حوزه دو بین  11تا  25سال قدمت
داشته اند پس از آن ،بناهای بین صفر تا  10سال بـا سـهمی معـادل  35/62درصـد و ابنیـه  26تـا  40سـال بـا سـهمی
حدود2/18درصد قرار گرفتهاند از منظر مساحت ،ابنیه بین  11تا  25سال با سهمی برابر با  37 37/27درصد در جایگاه اول و
سپس ابنیه صفر تا 11سال با  31/80درصد و  26تا  40سال با  2/15درصد رتبه های دوم و سوم قرار داشتهاند (همان.)8:
جدول  -3تعداد سهم و انواع طبقات ابنیه حوزه دو فرسوده شهر کرمان در سال 1395
عمر بنا

تعداد

درصد از تعداد

میانگین مساحت

مجموع مساحت

درصد از مساحت

فاقد بنا

275

11/77

699/37

1192326/29

28/79

کمتر از ده سال

832

35/62

255/26

212379/36

31/80

 25-10سال

1178

50/43

211/31

248926/27

37/27

 40-24سال

51

2/18

280/97

14329/69

2/15

مجموع

2336

100

-

667961/61

100
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شکل  -9قدمت بنا حوزۀ دو بافت فرسوده( ،منبع :نگارندگان )1401

تعداد طبقات (تراکم ساختمانی)
براساس برداشتهای صورت پذیرفته در حوزه دو فرسوده شهر کرمان ،تعداد 1652بنا یعنی معادل  70/72درصد از ابنیه
حوزه فوق یک طبقه بودهاند و در رتبههای بعدی به ترتیب بناهای دو طبقـه بـا  371بنـا و سـهمی معـادل 15/88درصـد و
بناهای سه طبقه با  27بنا وسهمی معادل 1/16درصـد قـرار گرفتـه انـد .از منظـر مسـاحت ،ابنیـه یـک طبقـه بـا سـهمی
حدود 56/43درصد در رتبه اول و پس از آن ،بناهای دو طبقه با  12/66درصد و سه طبقه با  1/31درصد قرار داشتهانـد .الزم
به ذکر است که حدود  275پالک از برداشتهای انجام پذیرفته فاقد بنا بوده که حدود  28/79درصد از مسـاحت کـل حـوزه
دو را شامل میگردد.
جدول  -4تعداد سهم و انواع طبقات ابنیه حوزه دو بافت فرسوده شهر کرمان در سال 1395
عمر بنا

تعداد

درصد از تعداد

میانگین مساحت

مجموع مساحت

درصد از مساحت

فاقد بنا

275

11/77

699/37

192326/29

28/79

یک طبقه

1652

70/72

228/17

376929/20

56/43

دو طبقه

371

15/88

227/95

84570/06

12/66

سه طبقه

27

1/16

324/49

8761/27

1/31

چهار طبقه

6

0/26

181/78

1090/66

0/16

پنج طبقه

4

0/17

1023/20

4092/80

0/61

نوحه سرا و همکاران271-291 ،)1(9 ،

283

شش طبقه و بیشتر

1

0/04

191/32

191/32

0/03

مجموع

2336

100

-

667961/61

100

شکل  -10تعداد طبقات حوزه دو بافت فرسوده( ،منبع :نگارندگان )1401

شکل  -11تراکم ساختمانی حوزه دو بافت فرسوده( ،منبع :نگارندگان )1401
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بلوکبندی
بلوکهای شهری حوزههایی از اراضی هستند که به وسیله معابر عمومی احاطه شدهاند .بافتهایی از شهر که متشـکل از
بلوکهای کوچک هستند ،نسبت به بافتهایی که بلوکهای بزرگ دارند از نفوذپذیری مطلوبتری برخوردار هستند ،به ایـن
معنی که نفوذ به بافت با سهولت بیشتر همراه خواهد بود .نفوذپذیری از دو بعد فیزیکـی (دسترسـی) و بصـری بـرای ایجـاد
خوانایی و تصور ذهنی ساکنان و سایر شهروندان از بافت حوزه مورد مطالعه حائز اهمیت است.
ایجاد بلوکهای با ابعاد متوسط و کوچک به طور مستقیم با نوع شبکه ارتباطی دسترسی مرتبط است .در بافـتهـایی بـا
نظام دسترسی سلسلهمراتبی و شکل شبکه شطرنجی ،ایجاد بلوکهای کوچک تر و در نتیجه افزایش نفوذپذیری با سـهولت
بیشتری همراه خواهد بود .شکل ارگانیک بافتهای قدیمی شهرهای تاریخی کشور بلوکهای شهری وسیع بوده و از این رو
بافت نفوذپذیری کمتری داشته و در آن زمان برحسب ضرورت امنیت و محرمیت اجتماعی بیشتر و قلمرو تعریـف شـدهای را
فراهم می نموده است .اما در زندگی شهری امروزه که ماشین جزء الینفک آن میباشد ،نفوذپذیری دارای اهمیـت بیشـتری
بوده و تالش در ایجاد حد مطلوب آن در بافتهای شهری میتوانـد بـرای سـاکنان و شـهروندان رفـاه و آسـایش محیطـی
بیشتری را فراهم کند .نفوذپذیری مطلوب بافتهای شهری این امکان را فراهم میکند که در صورت مسدود شـدن یکـی از
راه های دسترسی ،در نظام رفت و آمد ساکنین و شهروندان اختالل ایجاد نشـود .از سـوی دیگـر ،نفوذپـذیری بـیش از حـد
مطلوب میتواند باعث جذب جمعیت غیر محلی و حرکتهای عبوری شده و آرامش ساکنان بافت را بر هم زند.

شکل  -12دانهبندی حوزه دو بافت فرسوده( ،منبع :نگارندگان )1401

نوحه سرا و همکاران271-291 ،)1(9 ،

285

فضاهای باز عمومی
که در حوزه مورد مطالعه شامل پارک الدن  ،پارک واقع در تقاطع محور کمربندی و خیابان شهید رجایی و پارک حاشـیه
بلوار شهید مفتح میباشد.
درجهبندی عرض معابر
شبکه دسترسی حوزه یک فرسوده شهر کرمان از نظم شطرنجی بافت طراحی شده حوزه دو و همچنین تحت تأثیر معابر
بیرون از حوزه قرار دارد به طوری که معابر مجاور در ضلع شرقی خیابان شـهید مفـتح و کمربنـدی شـهر کرمـان در ضـلع
شمالی جریان حرکتی نسبتاً پر حجمی را در نزدیکی این حوزه عبور میدهند .به همین جهـت اسـت کـه تعـری

خیابـان و

اصالح هندسی معابر و تقاطعها و همسطح در این محدوده صورت پذیرفته است.
بیشترین طول معابر درون حوزه یک فرسوده ،به معابری با عرض  10تا  18متر تعلق داشته کـه سـهمی معـادل 57/44
درصد از کل طول راههای حوزه دو را شامل میگردد و در رتبههای بعدی معابری با عرض  6تـا  10و  18تـا  30متـر قـرار
گرفتهاند.
جدول  -5مقدار و سهم انواع معابر حوزه دو بافت فرسوده شهر کرمان در سال 1395
عرض معبر
کمتر از  6متر
بین  6تا  10متر
بین  10تا  18متر
بین  18تا  30متر
بیش از  30متر
مجموع

طول راه (متر)
396/2
3614/63
8541/86
2317/01
14869/7

شکل  -13درجهبندی دسترسی حوزه  2بافت فرسوده

درصد از طول راه
2/6
24/32
57/44
15/58
100
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شبكه دسترسی
نزدیکی نسبی حوزه دو فرسوده با مسیر کمربندی شهر کرمان و قرارگیری این محدوده در قسـمت شـمال غربـی شـهر
باعث شده که کاربریهایی نظیر کارخانههای پسته پاککنی  ،انبار و تعمیرگـاههـای متنـوع خـودرو و  . . .در ایـن محـدوده
مستقر شوند .استقرار کاربریهای فوق و همچنین نقش دسترسیهای اصلی شهر موجب شده کـه شـبکه معـابر حـوزه دو از
دسترسیهای اصلی شهر پیروی کند و اساساً محورهـای بـرون حـوزه ای و جانمـایی کـاربریهـایی در مقیـاس شـهری و
فراشهری ،منجر به افزایش سفرهای شهری در کنار این محدوده شده است .این امر باالخص با وجود ،تعداد زیـادی ضـعیت
خود به افزایش وضعیت ترددهای درون شهری و تاحدی فراشهری اطراف در این حوزه نیز میگـردد .دسترسـیهـای درون
حوزه دو شکلی خطی دارند که تقریباً در جهت شمالی جنوبی حوزه دو را به دو پهنه شرقی غربی مسـتطیل شـکل تقسـیم
می نماید .دسترسی فوق عالوه بر ارتباط این معبر با دسترسیهای شهری بار عمده جریانهای ترافیک درون حوزهای را بـه
خود اختصاص داده است .محورهای غربی شرقی حوزه دو ،نقش اصلی نفوذپذیری و محل دسترسی به پهنههای مسـکونی
را ایفاء می نمایند .الزم به ذکر است که محورهای غربی شرقی حوزه دو در بعضی از محورهای خود ،شکل شـرقی غربـی
جغرافیای را دقیقاً رعایت نکرده و در بعضی از این محدودهها شکل مورب شمال شرقی جنوب غربی را به وجود آوردهاند.
تشخیص مناطق بافت فرسوده بر مبنای تكنیک ماشین بردار
قطعهبندی تصویر

باتوجه به این نکته که بافتهای فرسوده شهری به طور معمول دارای دانه بندی ریزتری نسـبت بـه سـایر کـاربریهـا
هستند و همچنین به دلیل نوع مصالح به کار رفته که اکثراً خشت میباشد دارای انعکاسی متفاوت با سایر بافتهای شـهری
هستند .جهت شناسایی دقیقتر این مناطق بهتر است ابتدا باتوجه به تفاوتهای مطرح شـده ،تصـاویر قطعـه بنـدی گردنـد.
الگوریتمهای مختلفی به منظور قطعهبندی تصاویر وجود دارد اما دو روش کلی برای ایـن منظـور وجـود دارد .ایـن دو روش
شامل :قطعه بندی براساس شباهت و قطعه بندی براساس عدم پیوستگی (برای مثال برپایه مرزهـا) مـیباشـد .در پـژوهش
حاضر براساس شباهت طیفی و خصوصیات درجات خاکستری تصویر قطعهبندی گردید .نتیجـه قطعـهبنـدی محـدوده مـورد
مطالعه در شکل  13قابل مشاهده میباشد.
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شکل  -14تصویر قطعهبندی شده محدوده مورد مطالعه

تهیه نمونههای تمرینی
در مرحله بعد جهت تهیه نمونههای آموزشی ابتدا با استفاده از تصاویر گوگل ارث یکسری نمونه آموزشی جهـت طبقـه-
بندی از منطقه مورد مطالعه تهیه گردید .سپس جهت اطمینان از صحت برداشتهای صورت گرفتـه کـالسهـای آموزشـی
تهیه شده با نتایج قطعهبندی مطابقت داده شد و بهترین نمونههای آموزشی جهت طبقهبندی تهیه گردید .نتایج قطعهبندی و
نمونههای تمرینی تهیه شده با استفاده از گوگل ارث و نتایج قطعهبندی در شکل 14قابل مشاهده میباشد.
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شکل  :A -15تصویر قطعه بندی شده _ :Bتصویر نمونههای تمرینی تهیه شده با کمک گوگل ارث و تصویر قطعه بندی شده

اعمال طبقهبندی ماشینبردار پشتیبان ()SVM

پس از تهیه نمونه تمرینی مناسب جهت طبقهبندی تصویر از روش ماشـینبـردار پشـتیبان در نـرمافـزار  ENVIبـرای
شناسایی بافت فرسوده شهری استفاده گردید .با توجه به نمونههای تمرینی تهیه شده تصویر به پنج طبقـه (بافـت فرسـوده،
منطقه شهری ،زمین بایر ،پوشش گیاهی و دسترسی) تقسیم گردید ،که نتایج این طبقه بندی برای هـر یـک از حـوزههـای
بافت فرسوده شهری را در ادامه میتوان مشاهده نمود.
حوزه دو بافت فرسوده شهر کرمان
همانطور که در شکل ( )15قابل مشاهده است ،نتایج طبقهبندی بافت فرسوده برروی تصـویر تهیـه شـده از گوگـل ارث
نمایش داده شده است ،این نتایج حاکی از این است که روش طبقهبندی ماشینبردار پشتیبان توانایی تشـخیص نزدیـک بـه
 75درصد از بافت فرسوده محدوده را دارا بوده است .که این شناسایی قدرت باالی روش ماشینبردار پشـتیبان در شناسـایی
حوزه دو بافت فرسوده شهری را نشان داده است.
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شکل  -16نتایج طبقهبندی حوزه دو بافت فرسوده شهر کرمان

نتیجهگیری
با توجه به نتایج بدست آمده در نقشه نهایی میزان آسیب پذیری حوزه دو بافت فرسوده بیشترین مساحت اختصاص
داده شده مربوط به آسیب پذیری زیاد با  29/87درصد از کل مساحت حوزه میباشد ،که این میزان نشان دهنده نامناسب
بودن بافت حوزه در هنگام وقوع زلزله میباشد .رتبههای بعدی این بررسی به ترتیب شامل  29/15درصد آسیب پذیری
متوسط 28/01 ،درصد آسیب پذیری بسیار کم 6/74 ،درصد آسیب پذیری بسیار زیاد و  6/21درصد آسیب پذیری کم
میشود .نتایج دقیق این بررسی را میتوان در شکل  16مشاهده نمود.
در بحث عرض معابر یا به عبارتی درجه محصوریت کاربریها که باتوجه به عرض معابر حاصل میشود .میتوان
اینگونه بیان کرد که از آنجا که هر چه عرض معابر بیشتر باشد میزان درجه محصوریت کاربریها کاهش یافته و در
نتیجه میزان آسیبپذیری کاهش مییابد .باتوجه به موارد بیان شده میتوان اینگونه بیان کرد که عرض معابر از عوامل
بسیار مهم در هنگام وقوع زلزله میباشد .اما از مهمترین ویژگی کالبدی مورد بررسی نمیباشد .و عوامل دیگر مانند
کیفیت کاربریها میتواند در الویت باالتری قرار گیرد .زیرا در صورت باال بودن کیفیت کاربریها امکان آسیبپذیری
بافت کاهش مییابد.
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