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  مناطق شهري، آسيب هاي موجود و كاهش ريسك 
  ∗∗∗ علي بختياري ;∗∗ حسين ظفري ;∗عليرضا فالحي

 

  چكيده
زمين لرزه يكي از مخرب ترين حوادث طبيعي به شمار مي رود كه وقوع آن در هر جامعه اي خسارات جاني و مالي                       

لـت حـوادث ناشـي از وقـوع زلزلـه، خـسارات          عالوه بر خسارات مـستقيم جـاني و مـالي بـه ع            . فراواني را به دنبال دارد    
غيرمستقيمي نظير مهاجرت، بيكاري و بسياري ديگر كه اثرات نـامطلوبي بـر اجتمـاع و اقتـصاد كـشور دارد، بـه جـاي                               

مقابله علمي و فني با آثار سوء ناشي از زلزله از عوامل موثر در رشد و توسعه پايـدار جوامـع بـشري محـسوب                           . مي ماند 
شناسايي ريشه هاي آسيب پذيري در شهر و مجمعوعـه هـاي زيـستي در پيـشگيري و كـاهش اثـرات زلزلـه                       . مي شود 

، رشد جمعيت، رشد شتابان شـهر نـشيني، فقـدان آگـاهي عمـومي و            )مادي و معنوي  (فقر. احتمالي نقش بسزايي دارند   
بافـت،  (مراه وضعيت عناصر شهري كه به ه  آموزش كافي از عمده ترين ريشه هاي آسيب پذيري شهرها بشمار مي آيند            

بر . ، نقشي اساسي در  افزايش اثرات مخرب زلزله نقش اساسي دارند...)فرم شهر، شبكه هاي ارتباطي، ساخت و سازها و 
اين اساس جهت مقابله با زلزله، مديريت ريسك زلزله امري ضروري به نظر مي رسد كه جز با داشتن اطالعات كـافي از                   

  . هاي موجود در منطقه تحت مديريت، ميسر نمي گرددوضعيت آسيب پذيري
به بررسي وضعيت برخي از آسيب هاي موجود در مورد عناصر كالبدي شهري بخشي از               كه  حاضر بر آن است     مقاله  

در مديريت بحـران بهتـر       درك بهتر آسيب هاي موجود       و تعميم اين تحقيق به ديگر مناطق شهري،         بابپردازد تا   تهران  
  .عمل نمود

  
  پذيري، عناصر كالبدي، ريسك آسيب : كليديواژه هاي

  

  مقدمه -1
ترين كشورهاي جهان   هيماليا، اين كشور را در زمره يكي از زلزله خيز- قرار گيري ايران بر روي كمربند زلزله آلپ

 7 تا 6رگاي  سال يكبار شاهد وقوع زلزله هايي با بز7 سال الي 5از نظر لرزه خيزي تقريبا در مقاطع . قرار داده است
درجه در مقياس ريشتر و گاهي بيشتر هستيم كه اين ميزان داراي قدرت تخريب كنندگي بسيار باال بوده و خسارات 

 درصد از شهرها و روستاهاي كشور ما در معرض 97براساس مطالعات زمين شناختي حدود . آن بسيار سنگين است
ترين شهر كشور با توجه به  ران به عنوان بزرگترين و پر جمعيتدر اين بين ته. خطرات ناشي از وقوع زلزله مي باشد

 منطقه شهري و جمعيت آن 22اين شهر هم اكنون داراي  .مي باشدوجود گسلهاي فراوان در معرض اين خطر طبيعي 
  ].4[ نفر مي باشد6742173 حدود 1375براساس سرشماري سال 

امري غير قابل كنترل به نظر مي رسد، بنابراين برنامه ريزي  بر همين اساس با توجه به اينكه پديده زمين لرزه 
مناسب در زمينه هاي طراحي شهري، طراحي ساختمانها، مكانيابي مناسب جهت شهرسازي، وجود برنامه هاي مناسب 

رفي  طاز. مديريت بحران در كنار بسياري ديگر از عوامل مي تواند در كاهش خسارات زلزله نقش بسزايي را ايفا نمايد
عناصر كالبدي موجود در شهر از اصلي ترين عواملي مي باشند كه در برنامه ريزي هاي كاهش خطرات زلزله در اولويت 

. اما الزمه برنامه ريزي مناسب داشتن اطالعات و شناخت مناسب از عناصر و فضاهاي شهري مي باشد. قرار مي گيرند
                                                            

  .عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ∗
  

   دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران،مديريت در سوانح طبيعي دانشجوي كارشناسي ارشد ∗∗
 com.gmail@hosseinzafari  

  
   دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران،مديريت در سوانح طبيعي دانشجوي كارشناسي ارشد ∗∗∗
 com.gmail@ali.mahroo  
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ناسب و كارآمد كليه عوامل بايد مد نظر قرار گيرند ولي با توجه آنچه مسلم است اين است كه جهت يك برنامه ريزي م
به اينكه در اين مقاله مجال پرداختن به كليه آنها نمي باشد برخي از مهمترين اجزاي موجود در محدوده مورد مطالعه 

  .مالك عمل قرار مي گيرد
  
  محدوده مورد مطالعه  -2

 تهران از شمال 13منطقه شهرداري .  تهران مي باشد13منطقه محدوده مورد مطالعه بخشي از محدوده شهرداري 
 همسايه و در نهايت از 14 و از جنوب با شهرداري منطقه 12  شهرداري و از غرب با  شهرداري منطقه 8و7با مناطق 

داليل مختلفي باعث گرديد كه اين محدوده به عنوان محدوده مورد . شرق به كوههاي شرق تهران محدود مي شود
كه باعث كاهش پيچيدگي (طالعه انتخاب گردد كه از آن جمله مي توان به خصوصياتي چون بافت شطرنجي منطقهم

، نزديكي به مراكز مهم نظامي و انتظامي همچون ستاد فرماندهي )مطالعه، جهت دستيابي به نتيجه مناسب مي گردد
عه، از طرفي قرار گيري مراكز مهم غير نظامي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران در غرب محدوده مورد مطال

مراكز مهم بهداشتي در داخل  مركز مخابرات امامت در كنار ديگر تهران، 13چون اداره آموزش و پرورش منطقه 
  .محدوده باعث  انتخاب اين محدوده گرديد

                  
 
 

    
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  موقعيت محدوده مورد مطالعه : 1شكل شماره
 

   شهرداري تهران و گسلهاي موجود 13منطقه  -3
 اگرچه وجود گسلهاي متعدد تهران باعث باال بت به گسلهاي اصلي مي توان گفتاز نظر وضعيت كلي منطقه نس

بردن ريسك زلزله در اين شهر شده است و تاثيرات نامطلوب خود را بر كل شهر خواهد گذاشت، اما همانگونه كه در 
  .د گسلهاي اصلي از اين محدوده عبور نمي كند مشاهده مي شو 2شكل
  

  
  
  
  

   شهرداري13منطقه 
  
  
  
  
  

  موقعيت گسلهاي تهران نسبت به محدوده مورد مطالعه : 2شكل شماره
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  فرم شهر سازي منطقه مورد مطالعه -4
ست ولي در مورد اينكه كدام فرم عملكردي تر است، صورت نگرفته ااي است تازه و نو و بررسي  فرم شهر مقوله

معموال فرم شهر را براساس شبكه ها و شريانهاي . آنچه مسلم است فرم، شكل گرفته از معيارهاي مختلف شهري است
 غير مناسب دانست، به عبارت ديگر هر ً مناسب يا كامالًتوان كامال  هيچ الگويي را نميًاصوال. ارتباطي تعريف مي كنند

يا و معايبي داشته باشد بدين معنا كه براي هر الگويي يك حد بهينه از الگويي براساس شرايط مختلف مي تواند مزا
  ].1[اندازه وجود دارد

مي توان به .  شطرنجي استًً دريافت مي شود الگوي محدوده مورد مطالعه الگويي تقريبا3همانگونه كه از شكل 
  :اختصار محاسن و معايب الگوي شطرنجي را چنين بيان نمود كه 

ن گفت توزيع مناسب توا در اين زمينه مي. هها و تقاطع هارا سير در هنگام راه بندانها در سر چهارامكان تغيير م 
. گردد كه حق انتخاب جهت استفاده از مسيرها باالتر رفته و كاهش بار ترافيكي را به همراه دارد راهها باعث مي

و در صورت صدمه ديدن بخشي از بافت اين موضوع زماني مي تواند اهميت پيدا كند كه در صورت بروز زلزله 
 .منطقه دسترسي هاي گوناگوني جهت امداد رساني به بافت آسيب ديده وجود دارد

 .تقسيم متعادل ترافيك 
 .تعمير و نوسازي معابر بدون مزاحمت به صورت قطعه بندي 

  :ل است از طرفي مي توان معايبي نيز براي اين الگو در نظر گرفت كه برخي از آنها به قرار ذي
 .عموما پخش بدون كنترل وسائل نقليه 
 .تردد وسائل نقليه غير محلي به مناطق و نواحي دروني و ايجاد مزاحمت براي واحدهاي مسكوني 

معايب مذكور در زمان بحران تشديد شده به نحوي كه ايجاد كمربند امنيتي توسط نيروهاي نظامي و انتظامي 
  .جوار امري بسيار مشكل به نظر مي رسدجهت جلوگيري از ورود مردم مناطق هم

  پادگان نيروي هوايي                                                                                                    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  بافت محدوده مورد مطالعه : 4و3عكسهاي شماره
  

 كاربري اراضي و فضاهاي باز -5
در دسته .  مي توان فضاهاي موجود در منطقه را به دو دسته مسكوني و غير مسكوني تقسيم بندي نمودبطور كلي

  :بندي غير مسكوني موارد ذيل را مي توان مشاهده نمود 
 فضاهاي سبز

 پادگانها و مراكز نظامي و انتظامي
 مراكز دولتي

 مراكز خدماتي
 مراكز مذهبي

ي هاي مختلف را در زمان وقوع بحران بسيار كارآمد دانست چرا كه به توان توزيع مناسب كاربر  ميدر مجموع
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تواند مكان مناسبي جهت برپايي اسكان اضطراري و يا بيمارستان صحرايي در  عنوان مثال فضاهاي باز در منطقه مي
بحران، در توان برخي از كاربردهاي كاربري هاي موجود را قبل و در زمان  در مجموع مي. زمان وقوع زلزله باشد

  .  خالصه نمود1جدول
  برخي از كاربردهاي كاربري هاي موجود در منطقه : 1جدول شماره 

يف
رد

  

  استفاده در زمان بحران  استفاده هاي متداول  كاربري ها

  جهت برپايي اسكان اضطراري و يا بيمارستان صحرايي  زيبا سازي شهر، تفريحي  فضاي سبز  1

2  
مراكز نظامي و 

  استفاده از نيروهاي نظامي در امداد رساني، برقراري امنيت  ده نظامي، تامين امنيتاستفا  پادگانها

استفاده از ساختمانها جهت اسكان موقت، استفاده هايي چون امداد   كاربردهاي مرتبط و روزمره  مراكز دولتي  3
  ...رساني، درماني، مخابراتي و

  ..توزيع مواد غذايي در اين اماكن، امداد رساني و  كاربردهاي مرتبط و روزمره  مراكز خدماتي  4

مكاني جهت تجمع آسيب ديدگان، سازماندهي نيروهاي داوطلب در امداد   مورد نياز در هر مجموعه زيستي  مراكز مذهبي  5
  ...و نجات، اطالع رساني، هشدار دهي و

  
  :شم مي خورد ه به چعنكات ذيل در مورد كاربري هاي مذكور در محدوده مورد مطال -5-1

متري  خيابان سي (،خيابان اصلي محدودهلتي، خدماتي و بهداشتي حول محور  دو- تمركز مراكز اداري •
هاي غير مسكوني در سطح محدوده گرديده است كه  باعث بهم زدن توزيع مناسب كاربري) نيروي هوايي

ت كه جنوب به شمال محدوده ترين خياباني اس دليل است كه اين خيابان اصلياين  به ًاين خود احتماال
 .كند را به هم وصل مي

است كه به دليل محدوديتهاي نظامي   هوايي ارتش در اين محدوده باعث شده قرارگيري پادگان نيروي •
هاي جايگزين جهت ارتباط دهي بين جنوب به شمال محدوده وجود نداشته و  امكان ايجاد گزينه
 .ترين راه ارتباطي بين جنوب به شمال محدوده مي باشد هوايي اصلي متري نيروي همچنان خيابان سي

  )خيابان سي متر نيروي هوايي(تمركز مراكز مختلف حول خيابان اصلي منطقه : 5عكس شماره  
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 سيماي محدوده از نظر ساخت وساز -6
 كه  متري و نيز ساختمانهاي يك يا دو طبقه فراوان در سطح محدوده باعث گرديده است،300وجود قطعات 

وساز فراوان و بيش از سه طبقه در  اين موضوع باعث شده است كه ساخت.  لحاظ ساخت و ساز مستعد گرددبهمنطقه 
پذيري منطقه در مقابل زلزله شده و از  منطقه تراكم جمعيت را بيشتر نمايد و اين خود از طرفي باعث افزايش آسيب

در اين بين نكات ريزي . ي واحدهاي مسكوني گرددوساز مقاوم و نوساز طرف ديگر فرصت مناسبي جهت ساخت
  :توان به موارد ذيل اشاره كرد  از آن جمله مي. آيند شود كه بسيار مهم به نظر مي مشاهده  مي

خورد اين است كه با توجه به تغيير وضعيت ساختمانها از  به وفور در سطح محدوده به چشم مياي كه  نكته    -6-1
از سه طبقه و افزايش خانوارها در واحد سطح، و با توجه به اينكه اكثر خانوارها داراي وسيله يك يا دو طبقه به بيش 

 باعث گرديده است كه اكثر ماشينها در كنار خيابانهاي ،باشند، همچنين كمبود پاركينگ ساختمانهاي بلند نقليه مي
 .فرعي و كوچه ها پارك گردند

تواند مشكل امداد رساني در زمان  زايش بار ترافيكي گرديده كه مياي چون اف نكته مذكور باعث مشكالت عديده
  .بحران را دو چندان نمايد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمايي از ماشينهاي پارك شده در ساعات ابتدايي روز : 7و6عكسهاي شماره 
  

واج چرا كه ر. توان به آن اشاره نمود  ديگر مسائلي است كه مياي اكثر ساختمانها از نماي شيشه  -6-2
دون در نظر گرفتن مسائل ايمني جمعيت همچون تهران ب ز چنين ساختمانهايي در شهرهاي پرساخت و سا

تواند بسيار خطرناك باشد، بدين معنا كه حتي با لرزش بسيار ضعيف زمين و تكان خوردن اينگونه  مي
ناطق پرجمعيت كه هاي نماي ساختمان شده و اين خود باالخص در م ساختمانها، باعث شكسته شدن شيشه

 . برد باشد، ريسك تلفات جاني را باال مي رفت و آمدها بسيار زياد مي
  .تواند در مناطق پر رفت وآمد خطرناك باشد وجود الحاقات و جان پناهها نيز در صورت طراحي نامناسب مي

  

  نماي شيشه اي ساختمانها : 8عكس شماره 
  

     مانهاي قديمي و حتي در ساختمانهاي نوساز  نيز كه به نظرعدم وجود درزهاي انقطاع نيز در ساخت  -6-3
  رسد بايد رعايت گردد از ديگر نكات قابل بحث است كه متاسفانه در ساخت و سازها كمتر به آن توجه مي
 .گردد مي
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  وضعيت درزهاي انقطاع بين دو ساختمان : 9عكس شماره 

  
 SWOT از استراتژي تحليل منطقه مورد مطالعه با استفاده -7
  :قوتها و فرصتها  -7-1
گردد كه در زمان  هاي بن بست باعث مي وده مورد مطالعه و عدم وجود كوچهوجود بافت شطرنجي محد-  1-1- 7

توان از مسيرهاي جايگزين  و در صورت مسدود شدن يك مسير، ميبحران امداد رساني به صورت مناسب صورت گيرد 
 .استفاده نمود

ها در منطقه و جايگزين شدن با بافت فرسوده و قديمي، فرصتي  وساز و نوسازي ايش ميزان ساختافز - 1-2- 7
 .مناسب است جهت مقاوم سازي در مقابل زلزله هاي آتي و احتمالي تهران

  ضعفها و تهديدات -7-2
، در صورت ش از آنافزايش ميزان ساخت و سازهاي منطقه و تبديل ساختمانهاي يك يا دو طبقه به بي - 2-1- 7

از طرفي افزايش جمعيت در واحد سطح در اين . تواند تهديدي در منطقه محسوب گردد اصولي مي ساخت و ساز غير
 .باشد ها بسيار موثرمي پذيري مزيد برعلت شده و در افزايش آسيبتغييرات خود 

تواند در صورت صدمه   ميتراكم مراكز مهم دولتي و امداد رساني در يك مكان، حول يك محور يا خيابان - 2-2- 7
ديدن آن محور،  باعث بروز مشكالتي چون بال استفاده بودن آن مراكز در امدادرساني و بدتر شدن اوضاع در زمان 

 .بحران شود
مهم و مراكز فرماندهي سپاه و ارتش در محدوده هم نظامي چون پادگانها، ستادهاي گيري مراكز مقرار - 2-3- 7

اند در امداد رساني زمان بحران توسط نيروهاي موجود در اين مراكز موثر و كارآمد باشد اما تو مورد مطالعه اگرچه مي
هاي ارتباطي و بسياري ديگر از محدوديتها  حي مناسب شهري، طراحي مناسب شبكهباعث ايجاد محدوديتهايي در طرا

 .خواهد شد
  
  نتيجه گيري -8

اي است و نيز جهت  ه بيش از حد يك مقاله چند صفحهطقهاي موجود در من يپذير مسلم است كه ميزان آسيب
مقابله و كاهش ريسك زلزله نياز است كه عوامل فراواني در نظر گرفته شود اما توجه به مسائل مهمي چون شهرسازي 

 از طرفي داشتن ديدگاه. تواند كارگشا و موثر باشد مناسب از نظر بافت و الگو در كنار مقاوم سازي و اصولي سازي مي
سازها عالوه بر داشتن زندگي ايمن در مقابل زلزله و سوانح طبيعي  و محور در شهرسازي و ساخت  توسعهنگر و آينده

الزمه داشتن چنين ديدگاهي در . گردد كه در آينده نيز ساماندهي شهري بسيار كارآمدتر و بهتر صورت پذيرد باعث مي
اين مهم عملي     . باشد اشتن اطالعات كافي در اين زمينه ميوهله اول فراهم نمودن شرايط آن و در نگاه نخست د

  :گردد مگر با پيروي از جمله معروف ذيل  نمي
  ". جهاني بنگريم و منطقه اي عمل نماييم"

  .اين مقاله نيز در راستاي اين جمله تدوين گرديده است
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