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هاي مسکوني در مناطق مختلف شهر از نظر نوع مصالح وضعيت کلي ساختمان -6-6-3

تخريبي، تجهيزات و تأسيسات بهداشتي و غيرره  ،مرمتي ،و کيفيت بناهاي قابل استفاده

 هااز طريق بازديدهاي محلي و نمونه برداري از ساختمان

منظور درک صحيح از کيفيت ه ب هاي مسکوني از نظر نوع مصالح و عمر بنابررسي وضع ساختمان

هتاي مستکا مترتاره نتهر  ضتما نناستاني ونی تيکنت  اتا آنها اهميتت دارد  انتا امتر کمت  متي

ستتن   هاني که داراي کيفيت مرمتي نا اخرنبتي هساختمانهاي قابل استفاده در وضع موجود و ساختمان

 ن   نيازهاي مسکوني نهر به کار  رفته نونناساني  ردن  و در برآورد 

در مطالرات هاي مسکوني نهر از نظر نوع مصالح  عمر بنا و کيفيت آنها منظور بررسي ساختمانه ب

بردانتت  ردنت   ست    هتر نت  از قطرتات ستاختماني نتهرهاي ابت ا ونی يمي اني صورت  رفته  

 G.I.Sم اطالعات بردانت ن ه پ  از طي مراحلي در نرم افزارهاي اکسل و ااوک  با استفاده از سيست

هتاي مستکوني ستاختمان کالبت ي مشخصتاتهاي الزم پ  از انجام کنترلمورد پردازش قرار  رفت  

اهيته  ردنت ه استت  در  نتل بته  نهر  انهپنج ردن   نتانج انا بررسي به افکي  محالت  ارييا نهر

 نود ها پرداخته ميبررسي  انا ونی ي

  الف( نوع مصالح:

انا ار اد واح  بردانت قطره است که مشخصات کالب ي  5132بر  کل قطرات مسکوني نهر بالغ

جهت انا مطالره  بناهاي مستکوني نتهر از نظتر نتوع مصتالح بته پتنج دستته ادستيم نت ن    ن ه است 

هتاي ستاختمان از درصت  25بتي  از ( 3116دهت  کته در وضتع موجتود  نشان ميمطالرات انجام ن ه 

هاي با مصتالح استکلت فلتزي و پ  از آن ساختمانبانن   يم آجر و آهامسکوني نهر داراي مصالح 
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-ر مصالح رانج مورد استفاده در نهر را نشتان متيدنگدرص   1/35و  9/51با و چوب به ارايب  خشت

 دهن  

هاي مستکوني سهم بسيار ناچيزي از ساختمان  و سانر مصالح آجر و چوبهاي با مصالح ساختمان

-3بان   ج ول نتماره ميدرص   3/6ها بر روي هم انها اختمانا نوع سنود  سهم انمي نهر را نامل

166 ) 

هاي مسکوني بر حسب نوع مصالح در محتالت مختلتش نتهر بررسي چگونگي پراکن  ساختمان

سته نتهر در محلته  درصت ( 3/11  هاي با مصالح اسکلت فلزينشان مي ده  که بخ  اعظم ساختمان

  خشت و چوب  آجر و چوب و ستانر هاي با مصالح آجر و آهاتمانو بخ  عم ه ساخ ان قرار  رفته

 وضتع 166-3و ندشته نتماره  166-5نهر قترار دارنت   جت ول نتماره ن در محله مصالح نيز همگي 

 ده  نهر را از نظر نوع مصالح نشان مي محالت هاي مسکونيساختمان

محالت پنج  انه نهر به ارايتب   مصالح غالب کليه اوان نتيجه  رفتمي 166-5از ج ول نماره 

انا امر نشتان دهنت ه  بان  چوب  آجر و چوب و سانر مصالح مي آجر و آها  اسکلت فلزي  خشت و

بانت  در ق مت ستاخت و ستاز( در آنهتا متيهمگون بودن محالت در کاربرد مصالح  با وجود افاوت 

بافت ج ن  و  ازي که در محالتولي به مفهوم انا نيست که انا ارکيب در رون  ساخت و ساز و نوس

 يرد  حفظ خواه  ن   بررسي رون  استتفاده از مصتالح مختلتش طتي سته دوره ق نم نهر صورت مي

 ( 166-1مورد بررسي  حاکي از انا امر است  ج ول نماره 
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ت در وضع هاي مسکوني نهر قروه درجزنا از نظر نوع مصالح به افکي  محالساختمان : وضع166-5ج ول نماره 

 (3116موجود  

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

392.048.454.06.7190.023.5165.020.49.01.1810.0100.0محله 1

196.054.019.05.283.022.959.016.36.01.7363.0100.0محله 2

263.046.927.04.8221.039.449.08.71.00.2561.0100.0محله 3

141.045.624.07.8121.039.223.07.40.00.0309.0100.0محله 4

219.080.50.053.019.50.00.00.0272.0100.0محله 5

121152.31245.466828.929612.8160.72315.0100.0کل شهر

کل شهر  خشت و چوباسکلت فلزی
شرح

سایر مصالحآجر و چوبآجر و اهن

 

 

 

هاي مسکوني نهر قروه درجزنا از نظر نوع مصالح به افکي  محالت در وضع : وضع ساختمان166-3نماره  نمودار

 (3116موجود  

 

 

 

 

 

 

 

52%

5%

29%

13% 1%

آجر و اها

آجر و چوب

اسکلت فلزي

 خشت و چوب

سانر مصالح



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 

 

 

 

 ساله  32نحوه اوزنع مصالح مختلش در دوره هاي   :166-1ج ول نماره 

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

81754.98151.0165043.740.0040.271486100.00کمتر از 15 سال

36677.876814.47183.8371.49112.34470100.00بین 15 تا 30

287.804111.420.0028980.5010.28359100.00بیش از 30

121152.311245.3666828.8629612.79160.692315100.00کل شهر

کل شهرخشت و چوب
شرح

سایر مصالح اسکلت فلزیآجر و آهن آجر و چوب

  

 هتاستاختمان مصالح غالتب  سال 13هاي باالي در ساختمان اوان درنافت کهمي با اوجه به ج ول

ان دهنت ه   انا امر نشت( بوده است%1( و آجر و آها  %33(  س   آجر و چوب  %13وب  خشت و چ

    در بررستتي نحتتوه اوزنتتع مصتتالح  استتتدوام و کتتم دوام در آن دوره اولونتتت کتتاربرد مصتتالح بتتي

ارنا مصالح آن دوره در وهلته اول آجتر ده  که پرکاربردسال ساخت نشان مي 13 اا 32هاي ساختمان

در   بانت متي (%4  و ست   استکلت فلتزي (%32  آجر و چتوب هاي بر و در اولونت   (%81  و آها

ستکلت فلتزي بتر سال(  استفاده از سازه ا 32هاني با عمر کمتر از که در دوره بر   براي ساختمان حالي

 13آجر و چوب اولونت پي ا کرده است  در نهانت استتفاده از مصتالحي همنتون خشتت و چتوب در 

رونت  دنگتري کته  استت  سال  ذنته ادرنباً منسوخ ن ه  32کاه  نافته به نحوي که در سال  ذنته 

کته عمتالً قابل اوجه است  استدبال سازن  ان از سازه اسکلت فلزي است بته طتوري کته انتا مصتالح 

درص  در درجته دوم استتفاده  44سال ن انته است  در حال حاضر با  13هاي باالي سهمي از ساختمان
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اوان انتظار دانت طي ده ستال آاتي ستازه قرار دارد و با اوجه به رون  نزولي استفاده از آجر و آها مي

  ردد  محسوبغالب نهر 

 ب( عمر بنا:

ستال   32ها به سته دستته  زنتر هاي مسکوني نهر از نظر عمر بنا  ساختمانجهت بررسي ساختمان

بتا  سال 32هاي با عمر کمتر از ها نشان داد  ساختمانسال( ادسيم ن ن   بررسي 13سال و باالي  13-32

سال با  32-13 هاي با عمرهاي نهر را دارن   پ  از آن ساختمانبيشترنا سهم از ساختمان درص  5/64

هاي درص  از ساختمان 2/14ده  که ح ود از سهم بيشتري برخوردارن   انا امر نشان مي درص  1/53

 سال برخوردارن   13مسکوني نهر قروه درجزنا از عمر کمتر از 

دهت  کته بخت  هاي مسکوني بر حسب عمر بنا در محالت مختلش نهر نشان ميبررسي ساختمان

 9/28ستال و  32-13هتايدرصت  از ستاختمان 48 مرتادل  ستاخت ستال 32االي هاي بتاعظم ساختمان

ان   انا در حتالي استت کته بيشتتر سال( در محله ن  نهر واقع ن ه 13هاي باالي درصت  از ساختمان

درص ( در محله چهار و پ  از آن در محله ن  قرار دارن    3/58سال   32ها با عمر کمتر از ساختمان

نهر قروه درجزنا  محالت هاي مسکونيوضريت ساختمان 166-5و ندشه نماره  166-1ج ول نماره 

ستال قت مت  32  زنتر 2هتاي محلته امامي ستاختمانبا اوجه به ج ول   ده  را از نظر عمر بنا نشان مي

هاي ساختمان از  انه  بيشترنا سهمها در محالت پنجهاي سني ساختماندارن  و از لحاظ ارکيب  روه

ستال ستاخت در  13هاي با قت مت بتي  از ساختمان از ( و بيشترنا سهم%1/83نهر   1از در محله نوس

 بان  ( مي%8/52محله ن  با  

از نظر عمر بنا به افکي  محالت در وضع  قروه درجزناهاي مسکوني نهر ساختمان وضع :166-1ج ول نماره 

 (3116  موجود
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درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

38147.022127.320825.7810100.0محله 1

22160.97320.16919.0363100.0محله 2

40371.89917.65910.5561100.0محله 3

20967.67724.9237.4309100.0محله 4

272100.00.00.0272100.0محله 5

148664.247020.335915.52315100.0جمع کل

64.220.315.5100.0درصد از کل

کل شهر

شرح

بیش از 30 سال30 - 15کمتر از 15 سال

 

 

از نظر عمر بنا به افکي  محالت در وضع  قروه درجزناهاي مسکوني نهر وضع ساختمان :166-5اره نم نمودار

 (3116  موجود

64%

20%

16%

کمتر از 15 سال

15 - 30

بیش از 30 سال

ز

 

 پ( کيفيت بنا:

نتود  جهتت انتا مطالرته بنا و نوع مصالح آنها مشتخ  مي کيفيت بناهاي مسکوني بر اساس عمر

 ادسيم ن ن    نوساز  قابل نگه اري  مرمتي و اخرنبي(بناهاي مسکوني نهر به چهار دسته  

کيفيت ابنيه موجود در ج ول نماره چگونگي ارزش  ذاري بر روي واح هاي مسکوني نهر و ارييا 

 آورده ن ه است  4-166
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 ارييا کيفيت ابنيه نهر قروه درجزنا بر اساس ارزنابي نوع مصالح و عمر بنا: 166-4ج ول نماره 

 سال اامام بنا
 امتياز مصالح

 1دواممصالح بي 5مصالح کم دوام 3مصالح بادوام

 مرمتي قابل نگه اري نوساز 3112-3183

 اخرنبي مرمتي قابل نگه اري 3183-3122

 اخرنبي اخرنبي مرمتي 3122قبل از 

 

انت   هاي مورد نظر در انا بررسي  کيفيت مصتالح و عمتر بنتا بتودههمانطور که  کر ن   ناخ 

انت   ارزش بنا  شته 83-12ساله  32ارايب که به واح هاي مسکوني با مصالح بادوام که در دوره ب نا 

و واح هاي با مصالح بادوام که در  83-12نوساز  به واح هاي مسکوني با مصالح کم دوام که در دوره 

 83-12در دوره  دوامان   ارزش قابل نگه اري  به واح هاي اح اثي با مصالح بيبنا  شته 22-83دوره 

 22و واح هاي با مصالح بادوام در دوره قبل از سال  22-83و نيز واح هاي با مصالح کم دوام در دوره 

 ارزش مرمتي و به مابدي واح هاي مسکوني ارزش اخرنبي داده ن ه است 

درصت ( داراي کيفيتت  61مرتادل هاي مستکوني نتهر  بيشتر ساختمان   166-2ج ول  با اوجه به

درصت ( و  38قابتل نگهت اري هتاي بتا کيفيتت ز و در حال ستاخت هستتن   پت  از آن ستاختماننوسا

 2هتاي نتهر  بديته ستاختمان درص ( از ساختمانهاي نتهر را نتامل متي نتون  32ساختمانهاي مرمتي  

نشان مي ده  کته  ن ه بررسي هاي انجام ( 166-1از کيفيت اخرنبي برخوردارن   ندشه نماره درص ( 

مربوط به محلته ها( از ساختمان درص  1/58مرادل  هاي با کيفيت نوساز نهر ا سهم از ساختمانبيشترن

 9/49قابل نگه اري   مرادل  هاي با کيفيتسه بوده و پ  از آن محله ن  بيشترنا سهم را از ساختمان

                                                           
 اسکلت فلزي  بتون آرمه نا آجر و آها و سنگ و آها -3

 و آها و بلوک و  چوببلوک  آجر و چوب  سنگ و چوب  -5 

 امام چوب  خشت و چوب  خشت و  ل -1
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-2نماره  بان   ج ولدرص ( دارا مي 9/22مرادل  درص ( و اخرنبي  14/42مرادل   مرمتي درص ( و

166 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي مسکوني نهر قروه درجزنا از نظر کيفيت بنا به افکي  محالت در : وضريت ساختمان166-2ج ول نماره 

 (3116وضع موجود  

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

37145.820124.8496.018923.3810810.0محله 1

21659.56417.6185.06517.9363363.0محله 2

40271.78114.4193.45910.5561561.0محله 3

20967.65517.8206.5258.1309309.0محله 4

272100.00.00.00.0272272.0محله 5

147363.640317.41074.633814.623152315.0کل شهر

شرح

کل شهرتخریبی مرمتی و قابل استفاده نوساز و در حال ساخت قابل نگهداری
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 محالت در هاي مسکوني نهر قروه درجزنا از نظر کيفيت بنا به افکي  : وضريت ساختمان166-1نماره  نمودار

 (3116وجود وضع م 

 

63%
17%

5%

15%

نوساز و در حال ساخت

قابل نگهداری

مرمتی 

تخریبی 

 


