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  چکیده

جوامع، نه تنها موجب کاهش خطرات موجود نشده بلکه باعث  یکیتکنولوژ -یعلم یها یشرفتپ 21در قرن 

 یجه،. در نتیستنداست که هرگز در دوران قبل شناخته شده ن یو در سطح جهان یخطرات محل یدگسترش و تول

پژوهش ارتباط  ینا یجامعه پرمخاطره در معرض خطر است. هدف اصل یکدر  یزندگ یفیتو ک یرفاه اجتماع

 یقمسئله دار شهر زنجان است. روش تحق یلیدر محالت کم و خ یریپذ یبو آس یزندگ یفیتمتقابل ک

شاخص ها از نرم  یانگینم یرنظ یفیتوص یبدست آوردن آزمون ها یاست. برا یمایشیو پ یلیْتحل -یفیتوص

نشان  یافته ها( استفاده شده است. GIS)یاییاطالعات جغراف یستماز س یموضوع ینقشه ها یهو ته SPssافزار 

 یتدر محله کارمندان نسبت به محله اسالم آباد در وضع یزندگ یفیتک یشاخص ها یانگیندهد که م یم

 یمرکال یوهایدر هر دو محله براساس سنار یکالبد یریپذ یبآس یشاخص ها ینبوده است. همچن یمطلوب

در محالت مورد  یشتریر 5 یمرکال یوبراساس سنار یبمتفاوت بوده است. شدت تخر یشتریر 8و  5زلزله 

 بنابراین خواهد داشت.  یریچشمگ یشافزا 8 یمرکال یوبراساس سنار یزانم ینکه ا یمطالعه کمتر بوده در حال

ساکنان  یزندگ یفیتبوده و ک یرپذ یباست که محالت مورد مطالعه، آس یناز ا یها حاک یبشدت تخر یشافزا

 ها قرار خواهند گرفت. یبآس یرآنها تحت تاث
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 مقدمه

شدن  یچشم انداز شهر ینهشدن است. گزارش سازمان ملل متحد در زم یدر حال شهر یوستهجهان به طور پ

تمام رشد  یباکرده و تقر یجهان در شهرها زندگ یتدرصد از جمع 50از  یشدهد که ب یدر جهان نشان م

کمتر  یکشورها یرود که در مناطق شهر یرخ داده و انتظار م 2030تا  2000 یسال ها ینجهان ب یتجمع

بر کاهش خطر  یاست که در مناطق شهر یضرور یبترت ین(. بدHari, 2007: 1جذب شوند) یافتهتوسعه 

 یجادباعث ا ییو فضا یاقتصاد-یاجتماع یها یریپذ یبو آس ییاو دار یتتمرکز کنند. تمرکز جمع یابال

هدف . (Gencer. E.A, 2013: 11)شود یم یعیخطرات طب یرتحت تاث یدر مناطق شهر یزخطرات فاجعه آم

 433475از  یشاست. شهر زنجان با ب یریپذ یبآس یلو تحل یزندگ یفیتپژوهش ارتباط متقابل ک ینا یاصل

اندام  یانهم یاز شهرها یکیاستان،  ینقطه شهر ینترو بزرگ ینبه عنوان اول 1395 یدر سرشمار یتنفر جمع

مسئله دار  یلیکم و خ یبه عنوان سکونتگاه ها یب. محله کارمندان و اسالم آباد به ترتشودیکشور محسوب م

 یزیدر برنامه ر یزندگ یفیتو ارتقاء ک یریپذ یبآس همیتو با توجه به ا یستندقاعده استثناء ن ینشهر از ا ینا

  کنند. یامر را ملزم م ینچن یبررس ی،شهر

 پیشینۀ نظری 

 یاسیس یو بوم شناس یزیک،علوم ژئوف یاسی،اقتصاد س ی،انسان یبوم شناس یلهبه وس یریپذ یبآس یقاتتحق

 یبمطالعه مهم آس ین(. چندErkin & Luers, 2006; McLaughlin & Dietz, 2007شکل گرفته است)

 ینه( ، در زمRiskine & Black, 2005)یشناخت یریپذ یبآس یبررس یبرا یدر حوزه روانشناس یریپذ

 & ,Berdica, 2002; O'Keefe, Westgateحمل و نقل) یقات( و در تحقBall, 2003بقا) یبرا ینظام

Wisner, 1976; Reggiani et al., 2015 یزن یطیدر مورد خطرات مح یزن یریپذ یب( وجود دارد. آس 

 ,Blaikie,Cannon, Davies, & Wisner, 1994; Kaspersonقرار گرفته است) یمورد بررس

Kasperson, Turner, Schiller, & Hsieh, 2005یگذشته نشان م یدهه ها یط یجهان ی(. آمار ها 

 یعیطب یایچهار دهه گذشته، بال یاست. در واقع، فقط ط یافته یشو فاجعه افزا یعیطب یایدهند که اثرات بال

 یامدهای(. پWB, 2010 : 10کرده اند) یجادرا ا قتصادیا یها یاندالر ز یلیونتر 2.3نفر و  یلیونم 3.3از  یشب

 یارتباط یها یستمآب، شکست س ینتام یها یخراب یاو  یشگرما یکی،مانند اتصاالت الکتر یعیطب یایبال یهثانو

جوامع، نه تنها  یکیتکنولوژ -یعلم یها یشرفتپ 21دهند. در قرن  یمدرن را نشان م یشهرها یریپذ یبآس

است که  یو در سطح جهان یخطرات محل یدموجود نشده بلکه باعث گسترش و تول تموجب کاهش خطرا
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جامعه پرمخاطره در معرض خطر  یکدر  یرفاه اجتماع یجه،. در نتیستندهرگز در دوران قبل شناخته شده ن

 قرار داده است.  یررا تحت تاث یزندگ یفیتخاطر ک ین(. به همŽILĖNIENĖ et al, 2014 : 1است)

 یاز چگونگ یبه عنوان شاخص یدر سطح جهان یرفاه و رضایت از زندگ ی،کیفیت زندگ ی،خوشبخت مطالعه

و طراحی حوزه  یجهت شناسای یتوسط جوامع مختلف به عنوان ابزار یندهمردم است و به طور فزا یزندگ

 یشهر یزیر امهبرن یها یاستس ینظارت بر اثربخش ینمداخله در جهت باال بردن رفاه مردم و همچن یها

 یزندگ یفیت(. ظهور مجدد عالقه به موضوع کSantos et al , 2007; Pichardo- Muñiz, 2011است)

(QOLدر سال ها )مثال، سازمان ملل )به عنوان یاز منابع مختلف از جمله عالقه مندان به توسعه انسان یراخ ی

 ی،توسعه اجتماع یوانتار ی)به عنوان مثال، شورا ی(؛ عالقه مندان به توسعه اجتماعیمتحد شاخص توسعه انسان

ونت ورث، -یلتون)به عنوان مثال، هام یدار(؛ عالقه مندان به توسعه پا" یودر انتار یزندگ یفیتک " یپروژه 

 ی( و ... بدست میوعنوان مثال، پاسادنا، ائتالف انجمن سالمت انتار(؛ عالقه مندان به انجمن سالمت)به یاتلس

 یاز بخش ها یاریاز مردم و سازمان ها از بس یاریبس یرامهم است، ز یزندگ یفیتک دیگر،. به عبارت یدآ

 ییراتتغ ی،(. در سطح جهانHancock.T, 2000آن هستند) یریمختلف به آن توجه و تالش در اندازه گ

 یبغالب از تمرکز صرف بر کاهش آس یدگاهکه د یشود؛ به طور یم یدهنگرش به مخاطرات ددر  یریچشمگ

کاهش  ینگرش، برنامه ها ینکرده است. براساس ا یداپ ییردر مقابل سوانح تغ یتاب آور یشبه افزا یریپذ

سوانح به  یریتمد ی یرهجوامع تاب آور باشند و در زنج یها یژگیو یتو تقو یجادبه دنبال ا یدمخاطرات با

 (.Cutter et al, 2008 : 3توجه کنند) یزن یمفهوم تاب آور

 یخدر طول تار ییباال یزیهمواره از لززه خ یمالیاه-آلپ ییاز کمربند کوهزا یبه عنوان بخش یرانا کشور

 یوستهپ یمتعدد یرانگرو یلرزه ها ینمختلف کشور توسط زم یکه بخش ها یبرخوردار بوده است، به گونه ا

در  یرانکشور ا یالدیم 2003(. طبق گزارش سازمان ملل در سال 193:  1388 یخواه،شده است)آزاد یبتخر

رتبه  یناز باالتر یکی یو دارا یشتریر 5/5با شدت  یجهان رتبه نخست را در تعداد زلزله ها یکشورها ینب

سانحه داشته، براساس  یناز وقوع زلزله و تعداد افراد کشته شده را در اثر ا یناش یریپذ یبآس ینهها در زم

 (. UNDP, 2004: 35دارا است) یعیسوانح طب ینزلزله وجه غالب را در ب یرانگزارش در کشور ا ینهم

 پیشینۀ عملی 

کمتر مورد  در ادبیات جهانی ارتباط متقابل کیفیت زندگی و آسیب پذیری در چارچوب مقاالت و پژوهش ها

بررسی قرار گرفته است. در ادامه پژوهش های مختلفی در حوزه کیفیت زندگی و آسیب پذیری ارائه شده 
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است. با توجه به اینکه این دو حوزه در ارتباط متقابل با یکدیگر کمتر مورد بررسی قرار گرفته، بدین ترتیب 

 ه شرح زیر می باشد :به آن پرداخته خواهد شد. از جمله مطالعات در این زمینه ب

-  (2016) Rahman. Atta-ur et al در مقاله ای بالیای شهری و رویکرد تاب آوری، آسیب پذیری شهر

درصد افزایش یافته است.  80کراچی پاکستان را بررسی کرده است. در قرن بیستم جمعیت کراچی به میزان 

و روستایی زندگی می کنند. در نتیجه امروزه  درصد ساکنان در محله های فقیرنشین 37در این محله بیش از 

شدت و رخداد بالیای شهری افزایش داشته و مقامات برای تاب آور ساختن شهرها در برابر چنین حوادثی 

تالش کرده اند. نتایج نشان داد که تاب آوری شهری تا حد زیادی بازتابی از شهروندان تاب آور و قابل انعطاف 

د شهروندان در سطوح مردمی ممکن است به شهرهایی تبدیل شود که بتوانند در است. دخالت قوی و متعه

 برابر بالیای طبیعی مقاومت و واکنش نشان دهند.

Białowolska-(2016 در پژوهشی با عنوان کیفیت زندگی در شهرها، نظرسنجی )79هزار نفر از مردم  41 

ات بین ویژگی های شهروندان، محله ها و شهرها و شهر اروپایی را ارائه می دهد که تجزیه و تحلیل ارتباط

رضایت از زندگی در یک شهر را فراهم می کند. یافته ها نشان داد که رضایت از زندگی در شهر بسیار متفاوت 

است. در شهرها و در سراسر اروپا. نارضایتی از حمل و نقل عمومی، امکانات فرهنگی، دسترسی به رسانه های 

سبز، کیفیت هوا، اعتماد مردم، اداره دولتی به طور مطلوب به نارضایتی از زندگی در یک  خرده فروشی، فضای

 شهر کمک می کند.

Fahraji azad, A et al- (2015 در پژوهشی با عنوان ارزیابی کیفیت زندگی ساکنان مناطق شهری نمونه )

)زندگی خانوادگی( با وزن  Eنشان می دهد که معیار  AHPموردی شهر فهرج پرداخته است.  نتایج مدل 

( رتبه آخر در ارزیابی کیفیت زندگی شهر 0.121)برتری جسمی( با وزن ) B( در رتبه اول و معیار 0.254)

 فهرج تاثیر داشته است.

( در مقاله ای با عنوان ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های شهر با 1393پورموسوی، سید موسی و همکاران)-

شهرداری تهران به طراحی سناریوهای زلزله در شدت  3مطالعه موردی : منطقه   GISو  Fuzzy AHPمدل 

 ساختمان تعداد اساس بر پذیری آسیب میزان باالترین که دهد می نشان پژوهش های مختلف پرداختند.  نتایج

 بی مصالح از استفاده وضعیت این دالیل مهمترین. دارد وجود منطقه 6 و 1 ،4 ،5 ،3 ،2 نواحی در ترتیب به ها

 زمین روی بر سازها و ساخت یابی مکان ها، ساختمان عمر بودن باال سازها، و ساخت در مقاوم کم و دوام
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 جمعیت زیاد تراکم و تمرکز ،2800 نامه آیین جمله از ساز و ساخت استانداردهای رعایت عدم ناپایدار، های

 .باشد می ضعیف مطالعات با سازی برج و

( در پژوهشی آسیب پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش 1389همکاران)احدنژاد و  -

فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی مدلسازی نموده اند. در این مقاله سعی شده 

ر اصلی و رفتاری ساختمانی و در برابر زلزله با استفاده از اجزا و عناص  برآورد مناسبی از آسیب پذیری شهرها

تعیین تاثیر هر کدام از معیارها در میزان آسیب پذیری و ارائه سناریوهای زلزله در شدت های مختلف پرداخته 

شده است. نتایج نشان می دهد که منطقه سه شهر زنجان و بناهای واقع شده در آن به دلیل فرسودگی بافت و 

و ساز و نیز عمر باالی ساختمان ها از آسیب پذیری بسیار باالیی برخوردار استفاده از مصالح کم دوام در ساخت 

کمتری در مقایسه با دو منطقه  بوده و منطقه دو شهر زنجان، به دلیل رعایت استانداردها از آسیب پذیری نسبتاَ

 دیگر شهر زنجان برخوردار است.

 شناسی ها و روشداده

 یقمنظور ابتدا از طر یناست بد یلیو تحل یفیتوص یتو براساس ماه یپژوهش حاضر از نوع هدف کاربرد

 یات،نظر ی( اقدام به جمع آورینترنتو ا یماهواره ا یرنامه، تصاو یان)کتب، اسناد، پایکتابخانه ا یمطالعه 

در پژوهش و استفاده از  نیازها و مستندات پرداخته و سپس به مشاهده و برداشت اطالعات مورد  یتئور

پژوهش  یندر ا یآمار یدوباره به نمونه  یبهتر و مراجعه  یپاسخ ها یافتدر یشنامه اقدام شده است. براپرس

 4195شهر زنجان تعداد  1395نفوس و مسکن سال  یاست. براساس سرشمار یپرسشنامه از نوع خانوار

 یریاسالم آباد حاصل شده است. براساس نمونه گ محله رخانوار د 7124خانوار در محله کارمندان و تعداد 

و جهت  SPssاز نرم افزار  یانگینشود. جهت آزمون م یمحالت برآورد م ینمونه برا 288مدل کوکران مقدار 

( استفاده شده است. شاخص ها بعد از GIS)یاییاطالعات جغراف یستمموضوع از نرم افزار س ینقشه ها یهته

شدت  یوهایسنار یقاز طر یریپذ یبآس یزانشده و م یهم گذار یرو Overlay وردست یقاز طر یلتحل

آنها در برابر زلزله با شدت  یتاب آور یزانم یبترت ینقرار گرفته تا بد یمورد بررس 8و  5 یمرکال یبتخر

 ساکنان حاصل گردد. یزندگ یفیتمورد نظر و اثرات آن بر ک یها
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بنا، عمر بنا، سطح تراکم ساختمانی، کیفیت بنا، نوع سازه اند از: عبارت همطالع موردآسیب پذیری  یهاشاخص

شاخص های کیفیت زندگی عبارتند از : رضایت از ابعاد مسکن، . دانه بندی و میزان سازگاری کاربری ها

رضایت از کیفیت ابنیه، رضایت از مصالح ابنیه، رضایت از تسهیالت مسکن، رضایت از وضعیت کوچه و 

 وابط همسایگی و مشارکت در امور محله.خیابان، رضایت از دسترسی به خدمات عمومی، ر

 قلمرو پژوهش

 یکیاستان،  ینقطه شهر ینترو بزرگ ینبه عنوان اول 1395 یدر سرشمار یتنفر جمع 433475شهر زنجان با 

در  یتنفر جمع 23465هکتار وسعت  93.5آباد با محله اسالم .شودیاندام کشور محسوب م یانهم یاز شهرها

منطقه  ینتر)محروم یشهردار یکزنجان در منطقه  هراز محالت پرتراکم ش یکیبه عنوان  1395 یسرشمار

 یشهر  یریتشهر که از نظر مد یناز محالت فرودست ا یکیبه عنوان  یزمحله  ن ینشهر( واقع شده است. ا

درصد  1.8نها ت ینکهشهر واقع شده است. با وجود ا یدر شمال غرب شودیمسئله دار خوانده م یلیسکونتگاه خ

داده است. محله کارمندان  یشهر زنجان را در خود جا یتدرصد از جمع 11.2شود؛  یمساحت شهر را شامل م

 12617هکتار وسعت و   83شهر با  ینزنجان در شمال شرق ا یشهر یریتکم مسئله دار در مد یمحله یک

شهر  یرکم نظ یاز شهرک ها یکیمحله  ینواقع شده است. ا یکدر منطقه  1395  یدر سرشمار یتنفر جمع

 کیفیت زندگی

 رضایت از ابعاد مسکن

 

 رضایت از کیفیت ابنیه

 

 رضایت از مصالح ابنیه

 

 رضایت از تسهیالت مسکن

 رضایت از وضعیت کوچه و خیابان 

 

 رضایت از دسترسی به خدمات عمومی

 

 مشارکت در امور محله

 

 روابط همسایگی

 

آسیب پذیری  تحلیل   

 سازگاری کاربری هادانه بندی  سطح تراکم ساختمانی عمر بنا نوع سازه بنا کیفیت بنا

 روش تحقیق
 اسنادی

 میدانی
 شدت های تخریبی

8مرکالی   

5مرکالی   

متغیرهای پژوهش -1شکل   
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، شهرداری زنجاناست.)  یافتهدر آن رواج  یو انبوه ساز یشود که امروزه آپارتمان ساز یمحسوب م جانزن

1395  .) 

 زنجان شهر و کارمندان و آباداسالم محالت یتیجمع اتیخصوص -1جدول 

 تعداد خانوار خانواربعد  مساحت)هکتار( جمعیت)نفر( شاخص

 132469 3.2 6272 433475 شهر زنجان

 7124 3.3 120.5 23465 آباداسالممحله 

 4195 3 126.6 12617 محله کارمندان

 

 
 (نگارندگان: میترس( )کارمندان و آباد اسالم محالت)زنجان شهر ییایجغراف قلمرو -2شکل 
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 هایافته

 تحلیل شاخص های کیفیت زندگی در محالت شهری 

 رضایت از ابعاد مسکن

یکی از الزامات کیفیت زندگی دارا بودن قطعه مسکونی با اندازه مطلوب است. براساس نتایج طرح تفصیلی 

 100تا  0متر مربع و در محله اسالم آباد بین  500تا  400در محله کارمندان عمدتاٌ اندازه قطعات مسکونی بین 

مترمربع می باشد. رضایت از ابعاد مسکن در هر دو محله کامالً متفاوت بوده است. در محله کارمندان بیش از 

درصد  30درصد از ابعاد مسکن خود راضی و کامالً راضی بودند. در حالی که در محله اسالم آباد تقریباً  70

رده اند. بیشترین میزان نارضایتی در محله درصد ناراضی و کامالً ناراضی ذکر ک 50راضی بوده و نزدیک به 

میزان رضایت از ابعاد مسکن را به تفکیک محالت  2درصد بوده است. جدول شماره  4/32اسالم آباد برابر با 

 نمایش می دهد.

 محالت کیتفک به مسکن ابعاد از تیرضا زانیم-2 جدول

کامالً راضی
 

راضی
تاحدودی 

 

ناراضی
 

 

کامالً ناراضی
 

ت
محال

 

ت از ابعاد مسکن
رضای

 

 کارمندان 0  0 1/23 95/50 95/25

 اسالم آباد 25/17  4/32 55/25 5/16 25/8

 رضایت از کیفیت ابنیه

این زیرمعیار یکی از مهمترین گزینه ها در میان زیرمعیارهای مطرح شده می باشد، به این سبب که می تواند 

گروه در حال ساخت،  7معرف مناسبی برای وضعیت کالبدی وضع موجود یک مسکن باشد. این زیرمعیار به 

راساس نتایج طرح تفصیلی در نوساز، قابل نگهداری، تخریبی، مرمتی، مخروبه و ترکیبی تقسیم شده است. ب

 15/0درصد قابل نگهداری،  14/0درصد نوساز،  50/73درصد بناها درحال ساخت،  25/3محله کارمندان 

 23درصد تخریبی و مقدار صفر برای مرمتی، مخروبه و ترکیبی حاصل شده است. نکته ی قابل ذکر اینکه 

 52/14درصد بناها در حال ساخت،  24/0م آباد درصد مابقی نامشخص ثبت شده است. حالیکه در محله اسال

درصد مخروبه و  14/0درصد مرمتی،  05/0درصد تخریبی،  18/0درصد قابل نگهداری،  86/52درصد نوساز، 

درصد ترکیبی حاصل شده است. طبق نتایج حاصل شده در محله کارمندان عمده ی بناها نوساز با مقدار  32

درصد شامل می شود.  در این میان میزان  86/52د قابل نگهداری با مقدار درصد و در محله اسالم آبا 50/73
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درصد در محله کارمندان راضی و کامالً راضی و کمتر از  50رضایت از کیفیت بنا متفاوت بوده است. بیش از 

ا ناراضی درصد رضایت از کیفیت ابنیه ر 70درصد ناراضی بوده اند. در حالی که در محله اسالم آباد بیش از  10

میزان رضایت از کیفیت ابنیه را به  3درصد راضی ذکر کرده اند. جدول شماره  6و کامالً ناراضی و کمتر از 

 تفکیک محالت نمایش می دهد.

 محالت کیتفک به  هیابن تیفیک از تیرضا زانیم-3 جدول

کامالً راضی
 

راضی
تاحدودی 

 

ناراضی
کامالً ناراضی 

 

ت
محال

 

ت ابنیه
ت از کیفی

رضای
 

 کارمندان 3/5 2/5 15/32 95/39 4/17

 اسالم آباد 6/47 4/32 1/14 15/4 9/1

 رضایت از مصالح ابنیه

یکی دیگر از مهمترین عوامل سنجش کیفیت زندگی، بررسی مصالح نما کالبدی مسکن است. این امر در این 

فاقد نما، آجرنما، سیمان سفید، سیمان سیاه، سنگ، شیشه و گروه  8پژوهش براساس نتایج طرح تفصیلی به 

درصد آجرنما،  92/2درصد مساکن فاقد نما،  16/12فلز، کاهگل و ترکیبی تقسیم می شود. در محله کارمندان 

درصد سنگ، و مقدار صفر برای شیشه و فلز،  99/54درصد سیمان سیاه،  37/4درصد سیمان سفید،  19/2

درصد نامشخص استخراج گردیده است. در  40/23صل شده است. قابل ذکر است که کاهگل و ترکیبی حا

درصد سیمان سفید،  50/36درصد آجرنما،  53/0درصد مساکن فاقد نما، 28/11حالیکه در محله اسالم آباد 

درصد  50/34درصد کاهگل و  18/0درصد شیشه و فلز،  08/0درصد سنگ،  20/6درصد سیمان سیاه،  82/10

و  99/54ی حاصل شده است. طبق نتایج حاصل عمده ی مصالح نما در محله کارمندان را سنگ با مقدار ترکیب

حاصل شده است. در این میان میزان  50/34و ترکیبی با مقدار  50/36در محله اسالم آباد سیمان سفید با مقدار 

صد مردان و زنان محله اسالم آباد در 80رضایت از مصالح ابنیه در محالت کامالً متفاوت بوده است. بیش از 

درصد راضی بوده اند. در حالی که در محله کارمندان بیش  6از مصالح ابنیه ناراضی و کامالً ناراضی و کمتر از 

میزان  4درصد ناراضی بوده اند. جدول شماره  10درصد مردان و زنان راضی و کامالً راضی و کمتر از  50از 

 ه تفکیک محالت نمایش می دهد.رضایت از مصالح ابنیه را ب
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 محالت کیتفک به هیابن مصالح از تیرضا زانیم-4 جدول

کامالً راضی
 

راضی
تاحدودی 

 

ناراضی
کامالً ناراضی 

 

ت
محال

 

صالح ابنیه
ت از م

رضای
 

 کارمندان 5/3 35/8 37 33 1/18

 اسالم آباد 8/53 55/27 95/13 6/2 1/2

 تسهیالت مسکنرضایت از 

یکی از زیرمعیارهای مهم در شاخص های کالبدی برای سنجش کیفیت زندگی، تسهیالت مسکن است. در هر 

درصد بوده در حالی که  20دو محله میزان نارضایتی بوده است. در محله کارمندان میزان نارضایتی نزدیک به 

 5کامالً ناراضی ذکر کرده اند. جدول شماره درصد مردان و زنان ناراضی و  80در محله اسالم آباد بیش از 

 میزان رضایت از تسهیالت مسکن را به تفکیک محالت نمایش می دهد.

 محالت کیتفک به مسکن التیتسه از تیرضا زانیم -5 جدول

کامالً راضی
 

راضی
تاحدودی 

 

ناراضی
کامالً ناراضی 

 

ت
محال

ت مسکن 
ت از تسهیال

رضای
 

 کارمندان 95/6 05/16 65/56 35/20 0

 اسالم آباد 65/69 85/24 5/5 0 0

 رضایت از وضعیت کوچه و خیابان

سنجش وضعیت کوچه و خیابان یکی دیگر از زیرمعیارهای مهم شاخص های کالبدی است. در هر دو محله 

درصد مردان و  40از  میزان رضایت از وضعیت کوچه و خیابان متفاوت بوده است. در محله کارمندان بیش

درصد  8/43درصد راضی بوده اند. در حالی که در محله اسالم آباد  30زنان از این وضعیت ناراضی و حدود 

درصد زنان میزان رضایت در سطح متوسط حاصل شده است. در هر دو محله میزان نارضایتی  4/51از مردان و 

ن رضایت از وضعیت کوچه و خیابان را به تفکیک محالت میزا 6زنان بیشتر از مردان بوده است. جدول شماره 

 نمایش می دهد.
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 محالت کیتفک به ابانیخ و کوچه تیوضع از تیرضا زانیم -6 جدول

کامالً راضی
 

راضی
تاحدودی 

 

ناراضی
کامالً ناراضی 

 

ت
محال

ت کوچه و خیابان  
ت وضعی

رضای
 

 کارمندان 85/16 2/29 9/23 15/18 95/11

 اسالم آباد 55/16 8/13 6/47 75/13 25/8

 رضایت از دسترسی به خدمات عمومی

دسترسی و رضایت از خدمات عمومی از جمله دسترسی به حمل و نقل عمومی، آموزشی، بهداشتی و درمانی 

مردان و زنان، درصد از  30از زیرمعیارهای مهم بهبود کیفیت زندگی محالت شهری است. در محله اسالم آباد 

درصد راضی بوده اند. در حالی که در محله  30از دسترسی به خدمات عمومی ناراضی و کامالً ناراضی و 

درصد ناراضی بوده اند. جدول  20درصد مردان و زنان راضی و کامالً راضی و کمتر از  40کارمندان بیش از 

 یک محالت نمایش می دهد.میزان رضایت از دسترسی به خدمات عمومی را به تفک 7شماره 

 محالت کیتفک به یعموم خدمات به یدسترس از تیرضا زانیم-7 جدول

کامالً راضی
 

راضی
تاحدودی 

 

ناراضی
کامالً ناراضی 

 

ت
محال

ت  
ت از دسترسی به خدما

رضای

عمومی
 

 کارمندان 05/2 5/12 25/39 8/37 35/8

 اسالم آباد 05/11 4/21 95/37 4/12 25/17

 

 روابط همسایگی

ارتباطات همسایگی از جمله شاخص های مهم سرمایه اجتماعی در سنجش کیفیت زندگی شهروندان است. 

میزان روابط همسایگی را در محالت کارمندان و اسالم آباد نشان می دهد. در محله کارمندان  8جدول شماره 

درصد از میزان روابط همسایگی زیاد و  50در اسالم آباد بیش از  روابط همسایگی بسیار کم بوده در حالی که

بسیار زیاد بوده است. بر این اساس می توان گفت که این شاخص در محله اسالم آباد نسبت به محله کارمندان 

 وضعیت مطلوبی داشته است.
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 به تفکیک محالت  یگیهمسا روابط زانیم-8 جدول

کامالً 
راضی

 

راضی
تاحدودی 

 

ناراضی
کامالً ناراضی 

 

ت
محال

 

ط همسایگی
رواب

 

 کارمندان 14 35/20 2/39 45/19 05/7

 اسالم آباد 5/5 45/3 6/27 55/47 85/15

 مشارکت در امور محله

یکی از معیارهای تعیین مطلوبیت سرمایه اجتماعی در محالت شهری، بررسی میزان مشارکت شهروندان در 

درصد  39می باشد. در هر دو محله میزان مشارکت کم بوده است. در محله کارمندان میزان مشارکت امور محله 

درصد بوده است. میزان مشارکت  50کم و بسیار کم بوده در حالی که این میزان در محله اسالم آباد بیش از 

درصد حاصل شده که در محله  8/45و  3/24در میان زنان کمتر از مردان بوده که میزان آن به ترتیب برابر با 

اسالم آباد بیشتر از محله کارمندان بوده است. اما نکته قابل ذکر اینکه در هر دو محله فراهم نبودن سازو کارهای 

مشارکت میان مدیران و برنامه ریزان شهری با ساکنین محالت بخصوص در محله اسالم آباد دلیل کاهش این 

 مشارکت شهروندان را به تفکیک محالت نمایش می دهد.نتایج  9امر است. جدول  شماره 

 محالت کیتفک به شهروندان مشارکت-9 جدول

کامالً راضی
 

راضی
تاحدودی 

 

ناراضی
کامالً  

ناراضی
ت 

محال
 

ت در امور محله
مشارک

 

 کارمندان 05/21 5/19 4/43 15/11 9/4

 اسالم آباد 95/37 8/15 45/23 35/21 8/2
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 محالت کیتفک به یزندگ تیفیک یها شاخص از تیرضا زانیم-3شکل 

 تحلیل آسیب پذیری کالبدی محالت شهری در برابر زلزله 

یکی از مهمترین عوامل در بررسی آسیب پذیری کالبدی محالت شهری در برابر زلزله شناسایی شاخص های 

از شاخص های کیفیت بنا، نوع سازه بنا، عمر بنا، سطح تراکم ساختمانی، دانه موثر در آنهاست. در این پژوهش 

بندی ساختمان، سازگاری کاربری ها از محالت اسالم آباد و کارمندان استخراج گردیده است. یکی از شاخص 

ه های مهم در بررسی آسیب پذیری کالبدی سکونتگاه های شهری کیفیت ابنیه می باشد. هر چه کیفیت ابنی

افزایش یابد میزان آسیب پذیری در برابر زلزله کاهش می یابد. اغلب قطعات در محله اسالم آباد دارای کیفیت 

مرمتی و تخریبی در حالی که در محله کارمندان نوساز و قابل نگهداری بوده است. بدین ترتیب میزان آسیب 

از نظر عمر بنا بیش  از محله کارمندان خواهد بود.پذیری در محله اسالم آباد با توجه به نوع کیفیت ابنیه بیشتر 

سال  20سال و در محله کارمندان اغلب قطعات کمتر از  30-20درصد بناها در محله اسالم آباد بین  50از 

قدمت دارند. بدین جهت در هنگام وقوع زلزله میزان آسیب پذیری قطعات در محله اسالم آباد نسبت به 

 .  کارمندان کمتر خواهد بود

همچنین از نظر دانه بندی قطعات هر دو محله متفاوت می باشند. درصد بیشتر قطعات در محله کارمندان بین 

می باشد. بدین ترتیب میزان آسیب پذیری محله اسالم آباد نسبت  100و در محله اسالم آباد کمتر از  200-500

شد. از نظر شاخص سطح تراکم ساختمانی در به کارمندان در ارتباط با شاخص دانه بندی قطعات بیشتر می با

درصد می باشد. درصد اندکی از قسمت  120الی  70درصد،  70محله اسالم آباد غالب تراکم ساختمانی کمتر از 

درصد داشته است. در حالی که در محله کارمندان غالب تراکم ساختمانی  180الی  120شمالی محله تراکم بین 

است. اما طی چند سال اخیر به دلیل افزایش ساخت و سازها و تعداد طبقات  درصد بوده 120الی  70بین 
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درصد و بیش  240الی  180میزان تراکم ساختمانی افزایش چشمگیری داشته است. بطوری تراکم ساختمانی 

درصد طی این سالها افزایش داشته است. باید اشاره کرد که با توجه به نوع مصالح، قدمت بنا، عرض  240از 

معابر و... اگر تراکم ساختمانی افزایش داشته باشد میزان تاب آوری کاهش و در مقابل میزان آسیب پذیری 

افزایش می یابد. در محله اسالم آباد با توجه به اینکه میزان تراکم ساختمانی کمتر بوده، اما به دلیل نوع مصالح، 

له افزایش داشته در حالی که در محله کارمندان با قدمت بنا و عرض کم معابر میزان آسیب پذیری در برابر زلز

توجه به افزایش سطح تراکم ساختمانی، نوع مصالح، قدمت بنا و عرض معابر مطلوب بوده و میزان آسیب 

پذیری را کاهش می دهد. هر چقدر نوع سازه مطابق با اصول استاندارد ساختمانی بوده میزان آسیب پذیری 

ورت میزان آسیب پذیری را افزایش می دهد. در هر دو محله غالب سازه آجر و کاهش داشته و در غیراین ص

آهن بوده اما در محله کارمندان درصد سازه سنگ در طی سالهای اخیر افزایش داشته است. در محله اسالم آباد 

درصدی نیز بلوک سیمانی، خشت و چوب و ترکیبی حاصل شده است که این امر میزان آسیب پذیری را 

زایش می دهد. در ارتباط با میزان سازگاری کاربری با سایرکاربریها می توان گفت که در هر دو محله درصد اف

ناسازگاری در محله اسالم آباد سازگار حاصل شده است. اما نسبت ناسازگاری و کامالَقابل توجهی نیز کامالَ

محله را تحت تاثیر قرار خواهد داد. شکل نسبت به محله کارمندان بیشتر است که میزان آسیب پذیری کالبدی 

در ادامه برای ارزیابی دقیق آسیب  نتایج حاصل از شاخص ها را به تفکیک محالت نمایش می دهد. 4شماره 

پذیری الزم است که با استفاده از روابط موجود در این زمینه از جمله روش میزان متوسط آسیب به طراحی 

مختلف پرداخت و در نهایت با توجه به تحلیل های حاصله ارزیابی دقیقی سناریوهای زلزله برای شدت های 

 1از میزان تلفات کالبدی و خسارات وارده به ساختمان ها میسر شود. برای این منظور از طریق رابطه شماره 

محاسبه متوسط درجات آسیب ساختمان ها در برابر شدت های مختلف زلزله پرداخته می شود)احدنژاد و 

 (.Milutinovic, 2003: 36ران به نقل از همکا
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 شاخص های کیفیت زندگی در محالت مورد مطالعه -4شکل 
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 : 1رابطه شماره 

∝𝐷= 2. 5 [1 + tanh (
𝐼 + 6.25 �̅� 𝑖 − 13.1

2.3
)] 

 

 که در آن :

∝𝐷 .نشانگر متوسط درجه آسیب = 

I .نشانگر شدت زلزله براساس واحد مرکالی اصالح شده = 

�̅� 𝑖.مقدار آسیب پذیری حاصله از اعمال روش تحلیل سلسله مراتبی و چندمعیاری = 

گروه عمده مورد طبقه  6با توجه به این رابطه مقدار آسیب وارده به هر واحد ساختمانی را می توان در 

 (.10بندی قرار داد)جدول شماره 

 ها ساختمان به وارده بیآس یبند درجه-10جدول 

میزان آسیب وارده  شرح محدوده )دامنه( درجه آسیب

 ٪به ساختمان 

D0 0 0 بدون آسیب 

D1 0.2 – 0.0  آسیب جزئی و قابل

 اغماض

0 

D2 0.4 – 0.2 2 آسیب متوسط 

D3 0.6 – 0.4 10 آسیب قابل توجه تا سنگین 

D4 0.8 – 0.6 50 آسیب بسیار سنگین 

D5 1 – 0.8 100 نابودی کامل 

 .Source : Coburn Andrew, Spence, Robin, 2002: 322احدنژاد و همکاران به نقل از 

 5نتایج بدست آمده از تحلیل درجات آسیب پذیری با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف زلزله در شدت های 

نشان می دهد که میزان آسیب پذیری در محالت مورد مطالعه متفاوت بوده که میزان تاب آوری آنها را  8و 

و اسالم آباد را با شدت درصد آسیب پذیری محالت کارمندان  11تحت تاثیر قرار می دهد. جدول شماره 
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درصد ساختمان ها با  58.49مرکالی  5نمایش می دهد. در محله کارمندان براساس شدت  5تخریب مرکالی 

درصد با آسیب سنگین مواجه خواهند شد. در حالی که  2.13درصد با آسیب متوسط و  39.38آسیب جزئی، 

درصد آسیب بسیار سنگین  4.33آسیب متوسط و درصد  58.83درصد آسیب جزئی،  36.84در محله اسالم آباد 

میزان آسیب متوسط بوده که میزان آن در محله  5حاصل شده است. می توان گفت که براساس شدت مرکالی 

، توزیع فضایی میزان آسیب پذیری جزئی براساس 5اسالم آباد بیشتر می باشد. همچنین براساس نقشه شماره 

تمام محدوده پراکنده بوده اما آسیب پذیری متوسط و بسیار سنگین در مرکز  در محله اسالم آباد در 5مرکالی 

و شمال محله چشمگیر است. در حالی که در محله کارمندان عمدتاَ از نوع آسیب متوسط بوده که در مرکز و 

قسمت های شمالی محله توزیع شده است. علی رغم ساخت و سازهای اخیر در محله کارمندان، درصدی از 

نتگاه ها دارای مصالح سنتی بوده که میزان آسیب پذیری را تشدید می کند. در یک بررسی کلی می توان سکو

میزان آسیب ها در سطح متوسط بوده اما مقدار آن در محله اسالم آباد قابل  5گفت که براساس شدت مرکالی 

ه نسبت به کارمندان کاهش می توجه می باشد که میزان تاب آوری محله اسالم آباد را در هنگام وقوع زلزل

 دهد.

 5 یمرکال بیتخر شدت با آباد اسالم و کارمندان محالت یریپذ بیآس درصد -11جدول 

درصد  شرح محله 

تخریب 

 5مرکالی 

درصد  شرح محله 

تخریب 

 5مرکالی 

 36.84 آسیب جزئی اسالم آباد 58.49 آسیب جزئی کارمندان

آسیب 

 متوسط

آسیب  39.38

 متوسط

58.83 

آسیب بسیار 

 سنگین

آسیب بسیار  2.13

 سنگین

4.33 

 100 - مجموع 100 - مجموع
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محله اسالم آباد)سمت راست( و محله  در 5 یمرکال براساس یریپذ بیآس زانیم ییفضا عیتوز-5شکل 

 کارمندان)سمت چپ(

در محالت مورد مطالعه حاصل شده است.  5کامالَ متفاوت تر از شدت مرکالی  8نتایج حاصل از شدت مرکالی 

 11.36درصد دارای آسیب جزئی،  0.37می توان گفت که در محله کارمندان  12براساس نتایج جدول شماره  

ل حاصل شده است. در درصد نابودی کام 36.94درصد آسیب بسیار سنگین و  51.33درصد آسیب متوسط، 

درصد  57.47درصد آسیب بسیار سنگین و  42.42درصد آسیب متوسط،  0.1حالی که در محله اسالم آباد 

در محله اسالم آباد آسیب جزئی صفر حاصل شده  8نابودی کامل بوده است. براساس شدت تخریبی مرکالی 

صد از سکونتگاه ها با آسیب بسیار سنگین و در 99است. نتایج نشان می دهد که در محله اسالم آباد بیش از 

درصد  85نابودی کامل مواجه بوده که در محله کارمندان علیرغم بهبودی شاخص های کالبدی، بیش از 

سکونتگاه های دارای آسیب بسیار سنگین و نابودی کامل خواهند بود. بدین ترتیب باتوجه به آسیب پذیری 

، میزان تاب آوری محالت کاهش چشمگیری خواهد داشت و به تبع  8باالی محالت نسبت به شدت مرکالی 

 آن کیفیت زندگی ساکنان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
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 8 یمرکال بیتخر شدت با آباد اسالم و کارمندان محالت یریپذ بیآس درصد -12جدول 

درصد تخریب  شرح محله 

 8مرکالی 

درصد  شرح محله 

تخریب 

 8مرکالی 

اسالم  0.37 آسیب جزئی کارمندان

 آباد

 0 آسیب جزئی

آسیب 

 متوسط

آسیب  11.36

 متوسط

0.1 

آسیب بسیار 

 سنگین

آسیب بسیار  51.33

 سنگین

42.42 

 57.47 نابودی کامل  36.94 نابودی کامل 

 100 - مجموع 100 - مجموع

 

به تفکیک محالت را نمایش می  8میزان آسیب پذیری سکونتگاه ها براساس شدت مرکالی  6نقشه شماره 

دهد. توزیع فضایی میزان آسیب پذیری در محالت متفاوت بوده است. در محله اسالم آباد سکونتگاه های 

کز و متمایل به شمال خیلی آسیب پذیر در مرکز و متمایل به جنوب بوده در حالی که در محله کارمندان مر

محله نیز حاصل شده است. بدین ترتیب علی رغم بهبود کیفیت زندگی ساکنان بخصوص در محله کارمندان، 

میزان تاب آوری در برابر زلزله کاهش چشمگیری خواهد داشت که نیازمند تقویت شاخص های کالبدی و 

 اجتماعی در محالت مورد مطالعه می باشد. 
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 و( راست سمت)آباد اسالم محله در 8 یمرکال براساس یریپذ بیآس زانیم ییفضا عیتوز -6شکل 

 (چپ سمت)کارمندان محله

 

 به تفکیک محالت 5درصد تخریب مرکالی  - 7شکل 

 

 

 به تفکیک محالت 8درصد تخریب مرکالی  -8شکل 
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 نتایج

تکنولوژیکی جوامع، نه تنها موجب کاهش خطرات موجود نشده بلکه باعث  -پیشرفت های علمی 21در قرن 

گسترش و تولید خطرات محلی و در سطح جهانی است که هرگز در دوران قبل شناخته شده نیستند. در نتیجه، 

دف اصلی این پژوهش ارتباط رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی در یک جامعه پرمخاطره در معرض خطر است. ه

متقابل کیفیت زندگی و آسیب پذیری در محالت کم و خیلی مسئله دار شهر زنجان است. جهت سنجش میزان 

کیفیت زندگی از شاخص های رضایت از ابعاد مسکن، کیفیت ابنیه، مصالح ابنیه، تسهیالت مسکن، وضعیت 

گی و مشارکت در امور محله نیز استفاده شده است. کوچه و خیابان، دسترسی به خدمات عمومی، روابط همسای

میانگین حاصل شده برای هر یک از شاخص های کیفیت زندگی در محالت متفاوت بوده است. بیشترین میزان 

نارضایتی در محله اسالم آباد به ترتیب در شاخص های تسهیالت مسکن، مصالح ابنیه، کیفیت ابنیه و ابعاد 

ضایت در روابط همسایگی بوده در حالی که در محله کارمندان بیشترین میزان مسکن و بیشترین میزان ر

نارضایتی به ترتیب در شاخص های مشارکت در امور محله و وضعیت کوچه و خیابان و بیشترین میزان 

رضایت از شاخص های ابعاد مسکن، کیفیت و مصالح ابنیه حاصل شده است. از طرف دیگر تحلیل میزان 

مورد بررسی قرار گرفتند.  8و  5کالبدی محالت در برابر زلزله با شدت های تخریب مرکالی آسیب پذیری 

برای این امر از شاخص های کیفیت بنا، نوع سازه بنا، عمر بنا، سطح تراکم ساختمانی، دانه بندی ساختمان، 

میزان آسیب  5مرکالی  سازگاری کاربری ها از محالت اسالم آباد و کارمندان استفاده شده است. براساس شدت

ها در محالت مورد مطالعه در سطح متوسط بوده اما مقدار آن در محله اسالم آباد قابل توجه می باشد که میزان 

تاب آوری محله اسالم آباد را در هنگام وقوع زلزله نسبت به کارمندان کاهش می دهد. نتایج حاصل از شدت 

در محالت مورد مطالعه حاصل شده است. نتایج نشان داد که  5ی کامالَ متفاوت تر از شدت مرکال 8مرکالی 

درصد از سکونتگاه ها با آسیب بسیار سنگین و نابودی کامل مواجه بوده که در  99در محله اسالم آباد بیش از 

درصد سکونتگاه های دارای آسیب بسیار  85محله کارمندان علیرغم بهبودی شاخص های کالبدی، بیش از 

ابودی کامل خواهند بود. بدین ترتیب باتوجه به آسیب پذیری باالی محالت نسبت به شدت مرکالی سنگین و ن

، میزان تاب آوری محالت کاهش چشمگیری خواهد داشت و به تبع آن کیفیت زندگی ساکنان را تحت تاثیر  8

مندان، میزان تاب قرار خواهد داد. بدین ترتیب علی رغم بهبود کیفیت زندگی ساکنان بخصوص در محله کار

آوری در برابر زلزله نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت که نیازمند تقویت شاخص های کالبدی و اجتماعی 

 در محالت مورد مطالعه می باشد.
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