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شهرداري  11منطقه : مورد مطالعه(ي شهري در برابر زلزله ها  بررسي آسيب پذيري بافت
  )تهران

  
  چكيده

. انـد  شـده  شـناخته  انساني يها سكونتگاه انهدامي عوامل مهمترين از يكي طبيعي مخاطرات
 مورد مهم مسائل جمله از شهرها ي انساني، بويژهها بر سكونتگاه طبيعي سوانح بررسي آثار

 قرارگيري( ودخ جغرافيايي موقعيت به علت ايران كشور. است شهري توجه برنامه ريزان

 مواجـه  بخصوص زلزله، طبيعي سوانح با وقوع مكرر به طور( جهان زلزله كمربند روي بر

، انسـاني  يهـا  ويراني يك بار آنها هرچند سال شدت به توجه با كه ييها است؛ زلزله بوده
 از ناشـي  پذيري آسيب است شده سعي تحقيق اين در. به بار آورده است فيزيكي و مالي

 بر مبتني تحقيق روش. شود تهران بررسي شهرداري 11منطقه  شهري بافت در زلزله وقوع

 منطقه شهري بافت كه شد مشخص مذكور روش از استفاده با. است AHP شده ساده مدل

واحـدهاي   كـل  به دوام كم مسكوني واحدهاي بودن نسبت باال بدليل شهرداري تهران 11
 نسـبت ، كـل واحـدهاي مسـكوني    به سال 30 باالي مسكوني واحدهاي نسبت، مسكوني

 متر 4 از كمتر معابر طول، قطعات مسكوني كل به متر 100 زير مسكوني قطعات مساحت

ايـن   و است پذير آسيب، مسكوني باال واحد تراكم و جمعيتي تراكم، محله سطح به نسبت
 نميزا باالترين رسد؛ به طوري كه مي خود حد ترين باال به منطقه جنوب در پذيري آسيب
 8 و11 و17 و13 و 16 و 12و 15و 18و 19 محـالت  بـه  مربـوط  ترتيـب  به پذيري آسيب
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 ارايـه شـده   نتيجـه  اين تحقيق پايان در، پذيري منطقه آسيب شدن مشخص از پس. است

  . است
 11 منطقـه ، زلزلـه ، طبيعـي  مخـاطرات ، شـهري  بافـت ، پذيري آسيب: كليـدي  هاي واژه

 تهران شهرداري

  
  مقدمه

انـد   ي انساني شـناخته شـده  ها ي از مهمترين عوامل انهدامي سكونتگاهمخاطرات طبيع 
، در اين ميان، زلزله مخربترين پديـده طبيعـي بـوده اسـت     )197 ،1385كريمي صالح، (
به علت گستردگي قلمرو، كثرت  اين پديده). 12، 1384شركت عمران شهرهاي جديد، (

تـرين   د يكي از شـناخته شـده  ساز وقوع و همچنين وسعت و شدت خساراتي كه وارد مي
بيشتر شهرهاي جهان بااين پديده دست به ). 1386،114ملكي، (بالياي طبيعي جهان است 

اين مفهوم به عنوان تهديدي براي زندگي بشر تلقي شده ودر طول تاريخ، . گريبان هستند
هد نشان شوا). 14 ،1386هاديزاده بزاز، (اين گونه حوادث را تجربه نموده است  بشر دائماً

دهد كه تهديد زلزله در نواحي شهري در سطح جهاني در حال گسترش اسـت و ايـن    مي
تـوكر،  ( تهديد با روند روبه افزايش، مشكلي از مشكالت كشورهاي در حال توسعه است

1994 ،10.(  
هيماليا به  –قفقاز  –كشور ايران نيز به علت قرار گرفتن بر روي كمربند زلزله آلپ 

شهر تهران نيز در معبـر نـوار   ). 30، ص 1378خشالي، (زلزله خيز است نحو چشمگيري 
ي مخـرب در  ها زلزله خيز فعالي قرار گرفته است كه داراي سوابق متعددي از زمين لرزه

گذشته است، در واقع، كالنشهر تهران يكي از پرتراكم ترين شـهرهاي جهـان محسـوب    
 و مطالعات پايه بر. ر تهديدي جدي استي مخرب دها چنين مكاني در برابر زلزله. شود مي

 بـا  اي رويداد زلزلـه  از ناشي مالي خسارات و جاني تلفات ميزان، گرفته صورت تحقيقات

 كشورهاي پيشرفته در مشابه شهرهاي در از آنچه فراتر بسيار، تهران در باال نسبتا بزرگاي

. بـود  گردد، خواهـد  يمشاهده م اروپايي كشورهاي و ژاپن مانند خيز حال لرزه عين در و
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 مي كه است قدري به شهري مناطق در بويژه بزرگ زلزله يك رويداد از ناشي منفي تبعات

 آسـيب  نواحي. گردد سياسي و اجتماعي، اقتصادي عميق تحوالت و تغيير ساز تواند زمينه

 سياست گـذاري  و بندي پهنه، شناخت با توان مي كه هستند مناطقي جمله شهرها، از پذير

  . آورد فراهم را باليا از ناشي كاهش آثار منفي زمينه آنها در تدرس
ي جـدي  هـا  ي آسيب پذير، چاره انديشـي ها بنابراين، الزم است ضمن شناسايي بافت

منطقه . ي شهري در برابر بالياي طبيعي صورت پذيردها براي كاهش آسيب پذيري بافت
كزي شهر تهران، بـه دليـل دارا   شهرداري تهران به عنوان يكي از مناطق قديمي و مر 11

بودن نسبت زيادي از واحدهاي مسكوني كم دوام، قدمت زياد ابنيه، تراكم زياد جمعيـت،  
كوچكي مساحت قطعات مسكوني ومعابر تنگ و باريك در صورت وقوع زلزله با بحران 

  . جدي مواجه خواهد شد
   :ي زير پاسخ گويدها كوشد تا به پرسش بنابراين، اين تحقيق مي

شهرداري تهران و آسيب پذيري آن ارتباط وجـود   11آيا بين بافت شهري منطقه  -1
  دارد ؟ 

شهرداري تهران  11ي مختلف بافت شهري منطقه ها ميزان آسيب پذيري در قسمت -2
  چگونه است ؟

  
  ي تحقيقها فرضيه

  : گردد هاي تحقيق به شرح زير ارائه مي اهم فرضيه
شهرداري تهران وميزان آسيب پـذيري   11هري منطقه رسد بين بافت ش به نظر مي -1

  . ناشي از وقوع زلزله در آن ارتباط وجود دارد
شهرداري تهران مربـوط   11رسد بيشترين آسيب پذيري در سطح منطقه  به نظر مي -2

  . به محالت جنوبي اين منطقه باشد
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  اهداف 
ـ   11شناخت مناطق آسيب پذير منطقه  -1 ي هـا  ه بـه معيـار  شهرداري تهران بـا توج

  منتخب؛ 
  دستيابي به ميزان تاثير تراكم جمعيتي در آسيب پذير بودن بافت شهري منطقه؛  -2
دستيابي به ميزان تاثير تراكم واحد مسكوني در آسيب پذير بـودن بافـت شـهري    -3

  منطقه؛ 
متر در آسيب پذير بـودن   100دستيابي به ميزان تاثير نسبت مساحت قطعات زير  -4

  هري منطقه؛ بافت ش
ي مسكوني كم دوام در آسيب پـذير بـودن   ها دستيابي به ميزان تاثير نسبت واحد -5

  بافت شهري منطقه؛ 
سـال در آسـيب پـذير     30ي مسكوني باالي ها دستيابي به ميزان تاثير نسبت واحد -6

  بودن بافت شهري منطقه؛ 
سيب پذير بـودن بافـت   دستيابي به ميزان تاثير طول معابر كمتر از چهار متر در آ -7

  شهري منطقه؛ 
دستيابي به ميزان تاثير تعداد خانوار در واحد مسكوني در آسيب پذير بودن بافـت   -8

  . شهري منطقه
  

  متدلوژي
محـدوده  . تحليلي است –بنيادي و روش بررسي آن توصيفي  –نوع تحقيق كاربردي 

مـدلي  . ي تهران استشهردار 11مورد بررسي در پزوهش حاضر، كل حوزه اداري منطقه 
كه در پژوهش حاضر براي تعيين آسيب پذيري منطقه در برابر زلزله مورد استفاده قـرار  

مدل بكار گرفته شده يـك مـدل   ). 1386فرهودي، (است ) AHP(گرفته مدل ساده شده 
ابداعي است و تا به حال در جايي مورد استفاده قرار نگرفته است اين مدل همـان طـوري   

  . است AHPپيداست ساده شده مدل كه از اسمش 
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  فرايند پژوهش
براي بيان آسيب پذيري و تعيين اندازه و نوع آن به مدلي در اين ارتباط نياز اسـت در  
اين پژوهش تنها به ارائه الگويي با در نظر گرفتن بخشي از فاكتورهاي مـذكور پرداختـه   

يابي به الگـويي كـاراتر   و بدون ترديد جهت دست) ي اطالعاتيها به دليل محدوديت(شده 
  . بايد به كليه فاكتورهاي موثر توجه خاص مبذول داشت

آسـيب پـذيري   ( 1آسيب پذيري را در چهار طيف AHPبا استفاده ازمدل ساده شده  
مـورد بررسـي   ) كم، آسيب پذيري متوسط، آسيب پذيري زياد، آسيب پذيري خيلي زياد

د مطالعـه، موضـوع تحقيـق و همچنـين     با توجه به خصوصيات منطقه مـور . دهيم قرار مي
شاخص براي بيان آسيب پذيري منطقه در برابر زلزله  7ي اطالعاتي از تعداد ها محدوديت

  . استفاده كرده ايم
ي منتخب خود به چهار طبقه بر اساس چهار طيـف مـورد نظـر    ها هر كدام از شاخص

بايـد   شخص كنيم، ميبراي اينكه ميزان آسيب پذيري را م. شوند آسيب پذيري تقسيم مي
بـا   هـا  جهت وزن دهي به شـاخص . و طبقاتشان ارزش اختصاص داده شود  ها به شاخص

متخصصان و صاحبنظران امر از جمله اساتيد پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسـي، اسـاتيد   
دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران از جمله آقاي دكتـر رحمـت الـه فرهـودي و دكتـر      

را به ترتيب درجه  ها بر اين اساس، شاخص. مشورت به عمل آمده استكرامت اله زياري 
دهيم، بدين ترتيب؛ شاخصي كه در ميان  مي 7تا  1اهميتشان مرتب كرده و به آنها ارزش 

و شاخصي كه كمترين  7بيشترين اهميت را در آسيب پذيري دارد ارزش  ها ساير شاخص
ي هـا  بنابراين، ضريب اهميت شاخص. مدهي مي 1اهميت را در آسيب پذيري دارد، ارزش 

  : مورد استفاده در اين تحقيق به صورت زير است
   7= نسبت واحدهاي مسكوني كم دوام هر محله به كل واحدهاي مسكوني آن محله 

                                                 
 . ها اختياري است ها را كمتر يا بيشتر از اين تعداد انتخاب كرد؛ به عبارتي تعداد طيف توان تعداد طيف مي -  1
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عمر هر محله به كل واحدهاي مسكوني آن محلـه   30نسبت واحدهاي مسكوني باالي 
 =6   

ر هـر محلـه بـه كـل مسـاحت قطعـات       مت 100نسبت مساحت قطعات مسكوني زير 
   5= مسكوني آن محله 

   4= متر نسبت به سطح محله  4طول معابر كمتر از 
   3= تراكم جمعيتي در هر محله 

   2= تراكم واحد مسكوني در هكتار در محله 
  1= تراكم خانوار در واحد مسكوني در محله 

شوند  ار طبقه تقسيم ميخود به چه ها همان طوري كه اشاره شد، هريك از اين شاخص
ارزش طبقات شاخصها براساس ميزان شاخص در . بايد به طبقات آنها نيز ارزش داد كه مي

كنـيم؛ بـدين ترتيـب بـه      تعيين مـي  4تا  1را بين  ها اي شاخص ارزش طبقه. طبقات است
اي كه بيشترين  و طبقه 1ارزش )طبقه اول(اي كه كمترين ميزان شاخص را دارا باشد  طبقه

  ). 1جدول (دهيم مي 4ارزش )طبقه چهارم(يزان شاخص را شامل شود م
  

  ها اي شاخص ارزش طبقه - 1جدول
  ارزش  درجه آسيب پذيري طبقات

 طبقه
  1 آسيب پذيري كم طبقه اول
  2 آسيب پذيري متوسط طبقه دوم
  3 آسيب پذيري زياد طبقه سوم
  4 آسيب پذيري خيلي زياد طبقه چهام

  پيشينه تحقيق 
اند كه  ها تحقيقاتي را انجام داده باره موضوع حاضر، تعدادي از محققان و پژوهشكدهدر

  : به شرح زير است
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ي طبيعي، ها در بررسيي به توصيف وضعيت موجود تهران در جنبه) 1373(ژيال پويان 
وي اصول و مباني يك برنامـه  . جمعيتي فضايي، كالبدي از نظر وقوع زلزله پرداخته است

له با زلزله در شهر تهران را به عنوان نخستين گام در كـاهش آثـار نـامطلوب    ريزي مقاب
پويـان،  (ناشي از زلزله و ايجاد آمادگي براي برخورد با عوارض آن ارايـه كـرده اسـت    

گستره شهر تهران را از لحاظ موقعيت، ساختار زمين شناسي، لرزه ) 1375(هدايي ). 1373
بـر روي  ) سيل و زلزله(گونه خطرات طبيعي  اين خيزي و سيل خيزي بررسي شده و آثار

شهر تهران را به تحليل كشانده و سر انجام آسيب پذيري نواحي مختلف شهر تهران را بـا  
. . ها، اوضاع اجتماعي و ، وضعيت ساختمانها ي دور و نزديك به گسلها توجه به شاخص

طه با اين موضوع انجـام  هايي كه در راب از ديگر پژوهش). 1375هدايي، (پرداخته است . 
دانشكده هنرهاي زيبا دانشـگاه تهـران، بـا    ) 1372(توان به پايان نامه فرح حبيب  شده مي

عنوان نقش فرم شهر در كاهش خطرات ناشي از زلزله، پايـان نامـه مـريم نعمتـي ثـاني      
دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران، با عنوان آسيب شناسي شهر تهـران بـه منظـور    ) 1385(

، دانشكده هنرهاي زيبـا  )1384(ش صدمات ناشي از زلزله، پايان نامه بهروز جعفري كاه
 14نمونه مـوردي منطقـه   (دانشگاه تهران، با عنوان نقش فرم شهري در تحليل خطر زلزله 

دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران، با عنـوان  ) 1377(، پايان نامه محمد اسالمي )تهران
ي در طرح توسعه شهري تهران براي تحقـق توسـعه پايـدار    بررسي مالحظات سوانح طبيع

دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران با عنوان برنامـه  ) 1378(شهري، پايان نامه مجيد عبدالهي 
در برابر حوادث طبيعي شهر شيراز و پايان نامـه حسـين مجيـدي     ها ريزي مصونيت شهر

ان تعيـين نقـاط آسـيب پـذير و     ، با عنـو  دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران) 1372(
طراحي شهري ناحيه مركزي شهر رشت با هدف كاهش آسيب پـذيري در برابـر زلزلـه    

توان اشاره كرد مطالعه ريز پهنه بندي لرزهاي مناطق شهري كه توسط مركز مطالعات  مي
انجـام   1375مقابله با سوانح طبيعي ايران زير نظر بنياد مسكن انقـالب اسـالمي در سـال    

، واكنش زمين و تاثير عوامـل خـاك   ها ه، چگونگي پهنه بندي امكان خطر در شهرگرفت
شناسي و تكتونيكي در آن بررسي شده است و به صورت موردي بـه پهنـه بنـدي شـهر     
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مركـز مقابلـه بـا سـوانح     (رشت بر اساس حركات زمين در هنگام زلزله پرداخته اسـت  
ژوهشكده زلزله و جايكا به مطالعـاتي  همچنين پژوهشكده سوانح طبيعي، پ). 1375طبيعي، 

  . اند در اين زمينه پرداخته
  

  پذيري هاي گوناگون درباره آسيب بررسي رهيافت
با اين . اند هر چند كه پژوهشگران تا حدود زيادي در جستجوي علل بروز سوانح بوده

رهيافت نخست به نام : پذيري شكل گرفته است وصف دو رهيافت متفاوت درباره آسيب
عنـوان   چنانچه دو رهيافت به. است 3و ديگري به نام رهيافت اقتصاد سياسي 2يافت غالبره

اي از نظرهـا و پيشـنهادها    دو سوي يك طيف در نظر گرفته شوند، هر يك شامل مجموعـه 
  . هستند
  
  تشريح رهيافت غالب) الف

كند كه سوانح قطعـاً   رهيافت غالب كه در يك سوي طيف قرار دارد، چنين فرض مي
سانحه به عنوان يـك  . هاي آنها هستند ناشي از تأثير عوامل خطرآفرين بر مردم و فعاليت

ناپـذير   بيني از نيروهاي طبيعي نامعين و رخدادي اجتناب تصادف، يك جنبه غيرقابل پيش
هاي عوامل خطرآفرين متمركـز شـده،    اين دسته تحقيقات بر روي ويژگي. شود فرض مي
شناسـي و آب و هواشناسـي    را از طريق علومي مانند زلزلـه كند كه شدت آنها  تالش مي

چنانچه به سمت مركز طيف پيش رويم، بيشتر تحقيقات صورت گرفتـه  . بيني نمايد پيش
گـاهي و   دهـد كـه انـواع الگـوي سـكونت      هاي تخصصي مختلف نشان مـي  توسط رشته
. كننـد  يافـت مـي  هاي يكسان در سازي آثار متفاوتي از سوانح با اندازه و ويژگي ساختمان

پذيري كالبـدي در سـوانح گونـاگون ايـن نكتـه را روشـن        تحقيقات متمركز بر آسيب
. هاي مختلف يكسان نيست ها و مصالح ساختماني در مكان نمايند كه مقاومت ساختمان مي

                                                 
2 - Dominant Approach 
3 - Political Economy Approach 
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نمايند كه توضيح دهند آثار متفاوت سوانح تنهـا   در واقع اين دسته از تحقيقات تالش مي
هاي اقتصادي و ارتباط اجتماعي  ها، فعاليت ها نيست بلكه در مورد انسان ندر مورد ساختما
  . آنها نيز هست

بدين ترتيب، در يك سوي طيف در رهيافت غالب، سانحه به عنوان ويژگي خطر در نظر 
اي در شـرايط   شود كه مانند عامل غيرمنتظره شود و به عنوان تابعي از خطر ديده مي گرفته مي

زندگي روزمره به عنوان وضـعيت عـادي و دور از   . كند رت انفعالي عمل ميپذير بصو آسيب
بيني  هاي روزمره زندگي از سوي يك خطر پيش شود كه تنها با توقف فعاليت سانحه تلقي مي
  .  (Maskerey, 1989, 1)دهد سانحه رخ مي

  
  تشريح رهيافت اقتصاد سياسي) ب

هـاي عـادي    رخيـزي از ويژگـي  نقطه شروع رهيافت اقتصاد سياسي آن است كه خط
پذيري نتيجه خطرخيـزي   دهد؛ يعني آسيب كالبدي نواحي است كه در آنها سانحه رخ مي

نيست، بلكه نتيجه فرآيندهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي است و سانحه يـك وضـعيت   
پذيري بـه   در رهيافت اقتصاد سياسي آسيب. شود نهايي است كه از اين فرايندها ناشي مي

شود و از اين رو، اين رهيافت برخي از  اثر فرايندهاي اجتماعي و اقتصادي ديده مي عنوان
در رهيافـت غالـب چنـين    . دهـد  ايرادهاي اساسي در رهيافت غالب را به خوبي نشان مي

اطالعي خود از عوامل خطرآفـرين و يـا سـاختارهاي     شود كه مردم به دليل بي تصور مي
كنند، از اين  پذير زندگي مي جامعه در شرايط آسيب گيري در نامناسب مديريت و تصميم

رو، اين رهيافت در توضيح اينكه چطور تصميمات فردي از مسـائل اجتمـاعي و سياسـي    
پذيرد، ناتوان است، چرا كه گروههاي فردي يا اجتماعي، آزادي محدودي بـراي   تأثير مي

اي كم درآمـد اغلـب   براي نمونه گروهه. انتخاب محل زندگي و نحوه زيستن خود دارند
گير بـراي سـكونت    هاي سيل پذير مانند دشت هاي آسيب چاره ديگري جز انتخاب مكان

ريزي كاربري اراضـي   اين مطلب ناشي از ناآگاهي آنها و يا سيستم نامناسب برنامه. ندارند
نيست، بلكه به دليل كنترل قيمت زمين توسط نيروهاي بازار است كـه امكـان دسترسـي    
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در رهيافـت اقتصـاد   . كنـد  هاي امن و مناسب را محدود مي درآمد به محل گروههاي كم
شود كه تعداد زيادي از مردم در محدوده اجتماعي و سرزميني يـك   تصور ميسياسي چنين 

سيستم سياسي و اقتصادي به دليل ارتباطات نابرابر اقتصادي امكان دستيابي يكسان به منـابع  
كه از ملزومات زندگي هستند را ندارند و لـذا بـه صـورت    اصلي، مانند زمين، غذا و سرپناه 

اغلب اين گروههاي ناتوان بيشتر در معرض تـأثيرات سـوانح هسـتند    . آيند گروهها در مي
(Maskerey, 1989, 1) .  

  
  شهرداري تهران  11موقعيت جغرافيايي منطقه 

وب به خيابـان  ي انقالب و آزادي، از جنها يي از خيابانها اين منطقه از شمال به بخش
و از غرب به بزرگراه ) شاپور سابق(ي حافظ و وحدت اسالمي ها شوش، ازشرق به خيابان
منطقه شش از شمال، منطقه : نيز عبارتند از 11مناطق همجوار منطقه. نواب محدود مي شود

  . از جنوب غربي 16از شرق و منطقه  12از جنوب غربي، منطقه  17از غرب، منطقه 10
هكتار از مناطق مهم مركزي كالن شـهر تهـران بـه    1200با وسعتي حدود  منطقه مذكور

ي فرا دست، اين منطقه به عنوان بخشي از هسته مركـزي  ها شمار مي آيد ودر اكثر طرح
مهندسين مشاور پارت، (محله است  19ناحيه و  4اين منطقه داراي . شهر معرفي شده است

1381 .(  
  

  منطقه  پذيري بافت شهريي منتخب براي سنجش آ سيب ها شاخص
نسبت واحدهاي مسكوني كم دوام هر محله به كـل واحـدهاي   آسيب پذيري ناشي از -1

  مسكوني آن محله
از استحكام و مقاومـت كـافي خـوبي     ها كه ساختماني طبيعي در نواحي باليايزلزله و

امـا در منـاطق ونـواحي كـه درسـاخت      ، تخريب چنداني درپـي نـدارد  ، برخوردار باشند
ويرانـي و  ، هاي آن از مصالح مقاوم و متسحكم استفاده نشده يا كمتر شده اسـت  ختمانسا
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بنابراين، در اين مرحله استدالل بـراين  ). 35 ،1378ايري، ( دنبال دارده تلفات زيادي را ب
است كه هرچه نسبت واحدهاي مسكوني در سطح محالت منطقـه بيشـتر باشـد، آسـيب     

اين نسبت از تقسيم تعـداد  . ع ارتباط مستقيمي با هم دارندپذيري نيز بيشتر است و در واق
واحدهاي مسكوني كم دوام محله به كل تعداد واحدهاي مسكوني محله در صد بـه دسـت   

  . آيد مي
درصد واحدهاي مسكوني كم دوام در سـطع  = ي مسكوني كم دوام محله ها تعداد واحد

 100 × ي مسكوني محلهها كل تعداد واحد ÷ محله

  
سال عمر نسـبت بـه كـل واحـدهاي مسـكوني در       30بت واحدهاي مسكوني باالي نس-2

  سطح هر محله 
مسكن مناسب با حداقل شرايط سكونتي و به معني سر پناهي امن، چنان مسكني اسـت  
كه عمر مفيد فيزيكي آن به نسبت مصالح به كار رفته به سر نيامده و با توجـه بـه آب و   

عمـر  . سبي در برابـر باليـاي طبيعـي سـاخته شـده باشـد      هوا و شرايط اقليمي و ايمني ن
ها از عوامل بسيار مؤثر در ميزان آسيب پذيري است؛ به طوري كه هرچه عمـر   ساختمان
ي ضعيف تري باشند، از آسيب پذيري بيشتري در برابر ها ها بيشتر و داراي سازه ساختمان

ي مسـكوني، عمـر   ها حددر بررسي آسيب پذيري وا). 1374حميدي، (زلزله برخوردارند 
ي سپري شده از سال ساخت احداث بناها يكـي از  ها بناهاي احداثي؛ به عبارتي تعداد سال

شود؛ چرا كه معموال بناها پس از گذشت محدوده زماني خاصي از  معيارهاي مهم تلقي مي
سال اسـت؛   30در ايران اين محدوده زماني . شود ميزان استحكام و مقاومت آن كاسته مي

هايي كه بـاالتر از   سال برآورد شده است، ساختمان 30ني عمر مفيد ساختمان در ايران يع
 ،1375بحرينـي،  (سال عمر داشته باشند، ميزان آسيب پذيري آنها نيـز بيشـتر اسـت     30

هـا بيشـتر از    بنابراين، در اين مرحله استدالل بر اين است كه هر چه عمر ساختمان). 181
ها در برا بر زلزله كمتر و در نتيجه آسيب پذيري آنها نيز بيشتر سال باشد، مقاومت آن 30

  . است
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متـر هـر محلـه بـه كـل مسـاحت قطعـات         100نسبت مساحت قطعات مسكوني زيـر   -3
  مسكوني هر محله 

يكي از مهمترين معيارها در تعيين آسيب پذيري ناشي از زلزله و افزايش تلفـات آن،  
ر از چند بعد حايز اهميت است؛ چراكه كوچـك  اين معيا. مساحت قطعات مسكوني است

بودن مساحت قطعات مسكوني با افزايش جمعيت و تراكم انساني رابطـه معكـوس دارد و   
ديگر اينكه در اكثر قطعات مسكوني با مساحت كم شرايط كيفي ابنيـه چنـدان مطلـوب    

  . نيست و چنين بافتهايي از احتمال آسيب بيشتري برخوردار خواهند بود
ج حاصل از مطالعات نحوه عمل شهرها در برابر زلزله، به خصوص پـس از زلزلـه   نتاي

ي در آسـيب  يرودبار، منجيل و لوشان نشان داد كه مساحت قطعه و شكل آن تاثير بسـزا 
قطعاتي با مساحت كـوچكتر از صـد متـر و شـكلهاي غيـر      . پذيري از زلزله داشته است

توان  مي. تر آسيب پذيري باالتري داشته اندم 300هندسي در مقايسه با قطعات بزرگتر از 
گونه استدالل كرد كه تفكيك زمين به قطعات كوچك به نوعي باعث از بين رفـتن   اين

وجود آمدن معابر باريك و باال رفتن تراكم جمعيتي در محدوده شده ه فضاهاي باز مفيد، ب
براي مقابله با اين عامل،  معموالً. و تركيب اين عوامل ميزان آسيب پذيري را باال مي برند

آوري و يكي كردن قطعات زمين بـراي سـاماندهي و بهسـازي اسـتفاده      از سياست جمع
ترين آنها طبـق برنامـه تعيـين     برنامه تجميع قطعات زمين چندين مزايا دارد؛ مهم. شود مي

ها و خدمات شهري منطبق با نيازهاي مردم است، كه با جمع قطعـات   شده ايجاد سرويس
توانـد در   تر خواهد بـود و اشـتراك آنهـا مـي     ، ايجاد تجهيزات شهري بسيار راحتزمين

  ). 40 ،1384اكبري، (تر واقع شود  كاهش ريسك مفيد
  

  متر نسبت به سطح محله 4طول معابر كمتر از  -4 
شبكه ارتباطي به عنوان يكي از عناصر مهم شـهري، بالفاصـله پـس از وقـوع زلزلـه      

. گـردد  د، زيرا كه نياز به تخليه مجروحان در اسرع وقت مطرح مييابن اي مي اهميت ويژه
ي درون شهري و معـابر فرعـي انجـام    ها ي بين شهري، خيابانها اين تخليه از طريق جاده
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ي اصلي ويا حتي معـابر فرعـي صـدمات    ها در صورت بسته شدن يكي از جاده. گيرد مي
  . شود ناشي از زلزله چندين برابر مي

هايي كه همان قطعات اراضـي و سـاخت و سـازها     در يك بافت شهري غير از سلول
هاي فرعي نيز نقش مهمي در كارآيي بافت، هنگام وقوع سوانح طبيعـي   هستند، شبكه راه

در مسيرهاي فرعي الگوي راه، مشخصات فيزيكي آن شامل طول و عرض، مطـرح  . دارند
تر از چهار متر معمـوال در مقابـل خطـر    گذرهاي با عرض كم. )44 ،1380ستوده، ( است

بخـش قـديمي تـر شـهر     . شود زلزله به عنوان عنصر ضعيف براي عمليات نجات تلقي مي
 17و16، 15، 14، 12، 11، 10تهران داراي طول بيشتري از اين گذرها ست كه در مناطق 

 ). 80 ،1380مركز مطالعات زلزله و زيست محيطي تهران، (قرار دارند 

توسـط   عمـدتاً ) زلزلـه و هنگـام تخليـه    ازپـس  (متر  4اينكه معابركمتراز  باتوجه به
هرچقدر كه طول اين معـابر  ، بنابراين. مي شود دها مسدو هاي ساختمان ها و تخربي خرابي

 . بيشتر استنيز  آسيب پذيري، له بيشتر باشدمحنسبت به سطح 

 
  تراكم جمعيتي در هر محله  -5

ي مهم و عمومي جهان، افزايش جمعيت و به تبـع آن  اه در عصر حاضر يكي از پديده
ي در حال توسعه به وضـوح ديـده   ها رشد سريع شهرنشيني است كه اين پديده در كشور

هاي بارز اين كشورها تمركز شديد جمعيت در ابر شهرهاست كـه در   از ويژگي. شود مي
  اي طبيعي، حتي در جايي كه تاثيرات اوليه آن صورت وقوع سانحه

  . تواند به فاجعه بينجامد ن جدي نبوده است، ميچندا
حوادث انساني به عنوان يكي از ابعاد بحران است كه ايـن تلفـات، بـه خصـوص در     

  . اي هستند، بيشتر مي گردد مناطقي كه از جمعيت زياد برخوردارند و داراي بافت فشرده
روشن است كه . استبيشتر  نيز ميزان آسيب پذيريباشد،  هرچه تراكم جمعيتي بيشتر

ـ باشند تعداد بيشتري از مردم  ا التريبه هنگام زلزله مناطقي كه داراي تراكم جمعيتي ب  رب
  . روند مسدود شدن معابر از بين مي اثر فروريختن آوار و
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با توجه به اين اصل كه در نقاط آسيب پذير از نظر كالبدي؛ هرچـه تـراكم جمعيتـي    
البتـه، ايـن   . توان اين عامل را بررسي نمـود  ت ميكمتر باشد، آسيب پذيري نيز كمتر اس
آل از نظر كالبدي كه ميزان تخريب به صـفر يـا    نكته قابل ذكر است كه در شرايط ايده

ليكن ايـن عامـل   . رسد، بحث تراكم جمعيتي آنچنان مطرح نمي گردد نزديك به صفر مي
قابل زلزلـه بسـيار   در نواحي آسيب پذير از نظر كالبدي و داراي ساختارهاي ضعيف در م

  ). 85 ،1381قديري، (يابد  اهميت مي
  

  تراكم واحد مسكوني در هر محله -6
هرچـه  . واحد مسكوني برمساحت زمين بدست مـي آيـد   از تقسيم تعداد اين شاخص

  . ميزان آسيب پذيري هم بيشتر است، هكتار بيشتر باشد د مسكوني درحوامساحت  تراكم
 

  وني در هر محلهتراكم خانوار در واحد مسك -7
تراكم خانوار در واحد مسكوني؛ يعني در هر واحـد مسـكوني چنـد خـانوار زنـدگي      

  : طرز محاسبه آن نيز به روش زير است. كنند مي
 تعداد كل واحدهاي مسكوني واقع در همان منطقه ÷ تعداد خانوار ساكن در يك منطقه

 تراكم خانوار در واحد مسكوني = 

تعداد واحدهاي مسكوني با تعداد خانوارها برابـر باشـد،    در صورتي كه در يك منطقه
آيد؛ يعنـي در آن منطقـه اسـتقالل خـانوار در واحـد       نسبت فوق مساوي يك بدست مي

ي مسكوني كمتر از ها در صورتي كه تعداد واحد. مسكوني براي همه خانوارها وجود دارد
  . )72 ،1383اظمي، ك(آيد  باشد رقم فوق بيش از يك به دست مي ها تعداد خانوار

واحـد   خـانوار در  تراكمچه  كه هر استارتباط آن با آسيب پذيري نيز بدين ترتيب 
هر چـه تـراكم خـانوار در واحـد      واست مسكوني بيشتر، ميزان آسيب پذيري نيز بيشتر 

  ) . 46 ،1378ايري، (مسكوني كمتر باشد، ميزان آسيب پذيري نيز كمتر است 
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 39  )شهرداري تهران 11منطقه : مورد مطالعه(ي شهري در برابر زلزلههابررسي آسيب پذيري بافت
 

  تجزيه وتحليل
ه گفته شد، با توجه به خصوصيات منطقه مورد مطالعـه و موضـوع تحقيـق    همانطور ك

شاخص براي بيان آسيب پذيري منطقه در برابر زلزله مورد توجـه قـرار گرفتـه     7تعداد 
خود به چهار طبقه براساس چهار طيف مورد نظر آسـيب   ها هر كدام از اين شاخص. است

  . شوند  تقسيم مي) ياد و خيلي زيادآسيب پذيري كم، متوسط، ز(پذيري در اين تحقيق 
مـاتريس  (و طبقاتشان يك مـاتريس   ها پس از مشخص شدن ضريب اهميت شاخص

را بـه ترتيـب اهميتشـان     هـا  دهيم كه در سطر اول ارزش شـاخص  تشكيل مي) 1شماره 
دهيم در سـطر دوم ارزش   نويسيم و ستون اول را به اسامي محالت منطقه اختصاص مي مي

اي  نويسيم، در سطر سوم ارزش طبقـه  داشته مي 1ه هر شاخص در سطح محله اي را ك طبقه
براي تمام محـالت ايـن كـار را    ... نويسيم و  داشته مي 2را كه هر شاخص در سطح محله 

در سطح محالت مشخص شد و آنهـا   ها اي شاخص پس از آنكه ارزش طبقه. دهيم انجام مي
اي هر شاخص در سـطح محلـه ضـرب     بقهرا نوشتيم ارزش شاخص مربوطه را در ارزش ط

كنيم و حاصل كه ميزان آسيب پذيري هـر شـاخص در سـطح هـر محلـه اسـت، در        مي
در اين ماتريس اگر ميزان آسـيب پـذيري   . نويسيم مي) 2ماتريس شماره (ماتريس ديگر 

را در هرمحله با هم جمع سطري ببنديم ميزان آسيب پذيري در سطح محلـه بـه    ها شاخص
پس از آنكه اين كار را براي تمام محالت انجام داديم چنانچه اعداد سـتون  . دآي دست مي

ميزان آسيب پذيري محالت را از كمترين به بيشترين رتبه دهيم؛ بدين ترتيب كمترين و 
  . شود بيشترين آسيب پذيري در سطح محالت منطقه معلوم مي

   
  
  
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 99ش-فصلنامه تحقيقات جغرافيايي  40
 

  در سطح هر يك از محالت اي آنها ها و ارزش طبقه ارزش شاخص - 1ماتريس شماره

  محله

هايواحد
  كم دوام

  
)7(  

هايواحد
 30باالي 
  سال

)6(  

قطعات
كمتر از 

  متر 100
)5(  

طول معابر
 4كمتر از 
  متر

)4(  

تراكم 
  جمعيتي

  
)3(  

تراكم 
واحد 
  مسكوني

)2(  

  تراكم خانوار
در واحد 
  مسكوني

)1(  
1  1 1 1 1 4  4  3  

2  1 1 1 1 3  3  1  

3  1 1 1 1 2  2  1  

4  3 2 1 1 2  2  3  

5  2 1 1 2 2  2  1  

6  2 2 2 2 3  3  1  

7  2 2 3 3 3  3  1  

8  3 3 3 3 3  4  4  

9  3 3 2 2 3  3  2  

10  2 3 2 2 3  3  1  

11  3 4 3 3 4  4  1  

12  3 4 4 4 4  4  1  

13  3 4 4 4 3  3  1  

14  2 1 2 1 1  1  1  

15  3 3 3 4 3  3  3  

16  4 4 3 4 3  3  4  

17  4 4 3 3 2  2  3  

18  4 4 4 4 4  4  1  

19  4 4 4 4 4  4  2  

  نويسنده: مأخذ
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ميزان آسيب پذيري هر شاخص در سطح هر يك از محالت و مجموع آسيب  - 2ماتريس شماره 
  پذيري هر محله و رتبه آن

  محله
واحدهاي 
مسكوني 
  كم دوام

واحدهاي 
مسكوني 

  سال 30باالي 

قطعات 
مسكوني 
كمتر از 

  متر 100

طول 
معابر 

كمتر از 
  متر 4

تراكم 
  عيتيجم

تراكم 
واحد 
  مسكوني

تراكم 
خانوار در 

واحد 
  مسكوني

مجموع 
ميزان آسيب 
پذيري هر 

  محله

  رتبه

1  7  6  5  4  12  8  3  45  5  
2  7  6  5  4  9  6  1  38  2  
3  7  6  5  4  6  4  1  33  1  
4  21  12  5  4  6  4  3  55  6  
5  14  6  5  8  6  4  1  44  4  
6  14  12  10  8  9  6  1  60  7  
7  14  12  15  12  9  6  1  69  9  
8  21  18  15  12  9  8  4  87  11  
9  21  18  10  8  9  6  2  74  10  
10  14  18  10  8  6  6  1  63  8  
11  21  24  15  12  12  8  1  93  13  
12  21  24  20  16  12  8  1  102  15  
13  21  24  20  16  9  6  1  97  14  
14  14  6  10  4  3  2  1  40  3  
15  21  18  15  16  9  6  3  103  16  
16  28  24  15  16  9  6  4  102  15  
17  28  24  15  12  6  4  3  92  12  
18  28  24  20  16  12  8  1  109  17  
19  28  24  20  16  12  8  2  110  18  

  نويسنده: مأخذ
  

پس از مشخص شدن رتبه هر يك از محالت براي طبقه بندي ستون مجموع از نمودار 
كنيم براي ترسيم نمودار روي يك محـور وضـعيت طبقـات را نشـان      فراواني استفاده مي

در نظـر   5و كه فاصله بـين اعـداد را بـراي نشـان دادن روي محـور      دهيم؛ به اين نح مي
  . شود ختم مي 110شروع و به  30گيريم، محور از  مي
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شوند؛ بدين صورت محالتي  با توجه به نمودار فراواني محالت به چهار طبقه تقسيم مي
 ؛ محالتـي )آسيب پذيري كم(است، در طبقه اول  50كه ميزان آسيب پذيريشان كمتر از 

؛ محالتي كـه بـين   )آسيب پذيري متوسط(گيرند، در طبقه دوم  قرار مي 80تا  50كه بين 
و محالتي كـه ميـزان آسـيب    ) آسيب پذيري زياد(گيرند، طبقه سوم  قرار مي 100تا  80

  . گيرند جاي مي) آسيب پذيري خيلي زياد(و بيشتر است در طبقه چهارم  100پذيريشان 
  
 

 

15

30 35

3  

40 45 50  55 60 65 75 80 85  90 95 100 105 110

2 

70  

5 1 4 6 7 9 8 17 13 12  18

14 10  11  19

16

Ι Π Ш IV

  
  ي مجمو ع آسيب پذيري در سطح محالت منطقهنمودار فراوان: 1نمودار 

  
توانيم مساحت و جمعيت هر طبقه را به  پس از اينكه طبقه محالت مشخص كرديم، مي

دست آورد تا مشخص شود كه هر پهنه چقدر از جمعيت و مساحت منطقـه را بـه خـود    
  . اختصاص داده است

محلـه كـه    5قه؛ تعـداد  محله منط 19از تعداد  2بدين ترتيب با توجه به جدول شماره 
گيرد، در پهنه  درصد از جمعيت منطقه را در بر مي 3/18درصد از مساحت و  6/24حدود 

  . قرار دارند 14و5، 3، 2، 1ي ها در اين پهنه محله. شوند آسيب پذيري كم واقع مي
درصـد از مسـاحت و    57/36محله كه حـدود   5در پهنه آسيب پذيري متوسط؛ تعداد 

ي هـا  در اين پهنه محله. شود، تمركز يافته است معيت منطقه را شامل ميدرصد از ج 5/32
  . اند واقع شده 10و9، 7، 6، 4
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درصد از جمعيت منطقـه   5/21درصد از مساحت منطقه و  27/19تعداد چهار محله كه 
، 11، 8در اين پهنه محـالت  . شوند گيرند، در پهنه آسيب پذيري زياد واقع مي را دربر مي

  . ر دارندقرا 17و13
درصد از مسـاحت   48/19محله كه  5همچنين در پهنه آسيب پذيري خيلي زياد تعداد 

در ايـن پهنـه   . شوند، تمركز يافته انـد  درصد از جمعيت منطقه را شامل مي 5/27منطقه و 
  . واقع شده اند 19و18، 16، 15، 12ي ها محله

  
  و جمعيت منطقه هاي آسيب پذير از مساحت درصد و سهم پهنه: 2جدول شماره 
  درصد  جمعيت  درصد  مساحت  محالت  طبقات

  3/18  48597  6/24  61/297  14و 5و3و2و1  )آسيب پذيري كم( 30- 50

  5/32  85919  57/36  26/441  10و9و7و6و4  )آسيب پذيري متوسط( 55 – 75

  5/21  56807  27/19  61/232  17و13و11و8  )آسيب پذيري زياد(85 – 100
يلي آسيب پذيري خ(100 - 110

  )زياد
و 15و 12
  19و18و16

09/235  48/19  72826  5/27  

  100  264149  100  57/1206  19  جمع
  نويسنده: مأخذ

  
   ها بررسي فرضيه
 . رسد بين بافت شهري منطقه و آسيب پذيري ارتباط وجود دارد به نظر مي: فرضيه اول

نتخـابي  شـاخص ا  7را در اين تحقيق با توجه به  11آسيب پذيري بافت شهري منطقه 
براي پي بردن به ارتباط بين بافت شهري منطقه و آسيب پـذيري  . تجزيه و تحليل كرديم

ي منتخب در آسيب پـذيري  ها بايد ميزان تاثير هر يك از شاخص) شاخص 7باتوجه به (
  . را به دست آورد
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در آسيب پذيري بافت شهري،  ها براي دستيابي به ميزا ن تاثير هريك از اين شاخص
جدولي تشكيل دهـيم   ها براي هريك از اين شاخص) 2شماره (با توجه به ماتريسچنانچه 

در سطح تمامي محالت را بر اساس چهار  ها و ميزان آسيب پذيري هريك از اين شاخص
طبقه بندي نماييم، مشـخص مـي   ) آسيب پذيري كم، متوسط، آسيب و خيلي زياد(طيف 

وني كم دوام هـر محلـه بـه كـل     نسبت واحدهاي مسك(شود كه تاثير شش شاخص اول 
عمر هر محلـه بـه كـل     30واحدهاي مسكوني آن محله، نسبت واحدهاي مسكوني باالي 

متر هر محلـه بـه    100واحدهاي مسكوني آن محله ، نسبت مساحت قطعات مسكوني زير 
متر نسبت به سـطح محلـه،    4كل مساحت قطعات مسكوني آن محله، طول معابر كمتر از 

ر هر محله ، تراكم واحد مسكوني در هكتار در هر محله و تراكم خـانوار  تراكم جمعيتي د
در آسيب پذيري بافت شهري منطقه در حد زياد و خيلـي  )در واحد مسكوني در هر محله

، 12، 11، 9، 8، 4محـالت  (محلـه   11به طوري كه از لحاظ شاخص اول تعداد . زياد است
درصد از جمعيت منطقه را  17/52حت و درصد از مسا 7/51كه )19و18، 17، 16، 15، 13

  . شامل مي شود، در پهنه آسيب پذيري زياد و خيلي زياد قرار مي گيرد
، 15، 10، 9، 8محالت (محله  11تعداد : ميزان تاثير شاخص دوم نيز بدين ترتيب است

درصـد از جمعيـت    44/53درصد از مساحت و  88/42كه )19و18، 17، 16، 13، 12، 11
  . بر مي گيرند، در طبقه آسيب پذيري زياد و خيلي زياد واقع مي شوند منطقه را در

درصـد از   6/53درصـد از مسـاحت و    8/42محله كه  10به لحاظ شاخص سوم تعداد 
  . جمعيت منطقه را شامل مي شوند، در پهنه آسيب پذيري زياد و خيلي زياد قرار دارند

درصـد از   8/72د از مساحت و درص 24/60محله كه  10از لحاظ شاخص چهارم تعداد 
  . جمعيت منطقه را در بر مي گيرند، در طبقه آسيب پذيري زياد و خيلي زياد واقع اند

، 12، 11، 1، 16، 15، 13، 9، 8، 7، 6، 2محـالت  (محله 13از لحاظ شاخص پنجم تعداد 
درصد از جمعيت منطقه را شامل مي شـود   45/80درصد از مساحت و  63/68كه)19و18

  . قه آسيب پذيري زياد و خيلي زياد قرار مي گيرنددر طب
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، 7، 6، 2محـالت  (محله  14ميزان تاثير شاخص ششم نيز بدين ترتيب است كه تعداد 
درصد از  21/60درصد از مساحت و  7/61كه )19و18، 12، 11، 8، 1، 16، 15، 13، 10، 9

زياد قرار دارند، اما  جمعيت منطقه را شامل مي شوند، در طبقه آسيب پذيري زياد و خيلي
 11تاثير شاخص هفتم؛ يعني تراكم خانوار در واحد مسكوني؛ از لحاظ اين شاخص تعـداد  

درصـد از مسـاحت و    7/61كـه  )18و14، 13، 12، 11، 10، 7، 6، 5، 3، 2محالت (محله 
درصد از جمعيت منطقه را شامل مي شوند، در پهنـه آسـيب پـذيري كـم قـرار       21/60
  . گيرند مي

توان گفت بين بافت شهري منطقه و آسيب پذيري ارتبـاط وجـود دارد و    براين ميبنا
  . فرضيه مذكور تاييد مي شود

باالترين ميزان آسيب پذيري در سطح منطقه مربوط بـه محـالت جنـوبي    : فرضيه دوم
  . بافت شهري اين منطقه است

 6 صـاً خصو هـا  توان گفت كه محالت جنوبي بافت شهري منطقه در اكثر شـاخص  مي
سال، قطعات زيـر   30واحدهاي مسكوني كم دوام، واحدهاي مسكوني باالي (شاخص اول 

داراي ميـزان  ) متر، طول معابر كمتر از چهار متر، تراكم جمعيتي و تراكم مسـكوني  100
كه ميزا ن آسيب پذيري ) 2شماره (جدول. آسيب پذيري در حد خيلي زياد و زياد هستند

دهد، به خوبي بيانگر اين نكته  نشان مي ها احت و جمعيت پهنهمنطقه را براساس نسبت مس
ي هـا  محلـه (است كه بيشترين آسيب پذيري در سطح محالت جنوبي بافت شهري منطقه 

  . است) 19و18، 17، 16، 15، 13، 12، 11
  

  نتيجه گيري 
پراكنش شهرها در نقاط آسيب پذير، عدم رعايت قوانين و ضوابط فني و مهندسي در 

ي كـم  هـا  ها و ابنيـه  ي گذشته، بافت كهنه و فرسوده اغلب شهرها، وجود ساختماناه دهه
هايي نظير  دوام در برخي شهرها، از جمله معضالت مهمي است كه درصورت وقوع بحران

  . كند زلزله دامنه آن را تشديد و عمق و وسعت فاجعه را مضاعف تر نيز مي
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هـاي فراوانـي از    ي گذشـته آسـيب  هـا  ايران به عنوان كشوري زلزله خيز، طي دهـه 
ي متعدد متحمل شده است و اين قضيه به نوعي معلول كم توجهي مديران، برنامـه  ها زلزله

هاي الزم،  ريزان و مردم به خطرهاي طبيعي در شهرها بوده است و كمبود همين حساسيت
زله را زمينه سهل انگاري در استفاده از ضوابط براي كاهش و تخفيف خطرهاي ناشي از زل

  . موجب شده است
در اين تحقيق هفت مولفه مهم و موثر در آسيب پذيري بافت شـهري بـا توجـه بـه     

ي اطالعاتي بـراي  ها خصوصيات منطقه مورد مطالعه، موضوع تحقيق و همچنين محدوديت
  . بيان آسيب پذيري منطقه در برابر زلزله مورد توجه قرار گرفته است

 30حدهاي مسكوني كم دوام، نسبت واحدهاي بـاالي  نسبت وا: شامل  ها اين شاخص 
متر نسبت به سطح محلـه،   4متر، طول معابر كمتر از  100سال عمر، مساحت قطعات زير 

هر كدام . شود تراكم جمعيتي، تراكم واحد مسكوني و تراكم خانوار در واحد مسكوني مي
 هـا  آسيب پذيري، شاخصخود به چهار طبقه تقسيم شده اند، براي تعيين  ها از اين شاخص

و ) 7تـا   1ارزش ( هـا  و طبقاتشان كمي گرديده اند؛ يعني به آنها ارزش داده ايم؛ شاخص
و طبقاتشـان   هـا  پس از مشخص شـدن ارزش شـاخص  ) 4تا  1ارزش ( ها طبقات شاخص

، سـتون  )به ترتيب اهميت( ها ايم كه سطر اول آن را ارزش شاخص ماتريسي تشكيل داده
اي هر شـاخص در سـطح هـر     ي محالت و سطرهاي بعدي را به ارزش طبقهاول را به اسام

اي آن در سطح هـر   سپس با ضرب ارزش شاخص در ارزش طبقه. ايم محله اختصاص داده
بعـد ميـزان   . محله، ميزان آسيب پذيري شاخص مورد نظر در هر محله بدست آمده است

آسيب پذيري هـر محلـه   در سطح هر محله با هم جمع و مجموع  ها آسيب پذيري شاخص
در گام بعدي اقدام به طبقه بندي ستون مجموع آسيب پـذيري محـالت   . حاصل شده است

  : گرديده، بدين ترتيب مشخص شد
درصـداز   49درصـد از مسـاحت و    75/38محله كه  9با تعداد  ها بيشترين تعداد محله

اد قرار دارند؛ تعداد گيرند در پهنه آسيب پذيري زياد و خيلي زي جمعيت منطقه رادر بر مي
شـوند،   درصد از جمعيت منطقه را شامل مـي  5/32درصد از مساحت و  57/36محله كه  5
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 3/18درصـد از مسـاحت و    6/24محله نيز كـه   5در پهنه آسيب پذيري متوسط و تعداد 
  . گيرند، در پهنه آسيب پذيري كم قرار دارند درصد از جمعيت منطقه را در بر مي

ي تحقيـق  هـا  ي آسيب پذير منطقـه بـه آزمـون فرضـيه    ها پهنه پس از مشخص شدن
شهر تهران بين بافت شهري منطقه و آسيب پذيري  11پرداخته شد ؛ در مجموع در منطقه 

با توجه به اينكه تاثير شش شاخص از هفت شاخص انتخابي در آسيب . ارتباط وجود دارد
) م خانوار در واحد مسكونيتراك(پذيري بافت شهري تاييد شد و تنها تاثير يك شاخص 

توان گفت كه بين بافت  بنابراين، مي. در آسيب پذيري بافت شهري منطقه در حد كم بود
  . شهري منطقه و آسيب پذيري ارتباط وجود دارد

پس از تجزيه وتحليل مشخص شد كه باالترين ميزان آسيب پذيري در بين محـالت   
شـود   مربوط مي 19و18، 17، 16، 15، 13، 12، 11ي ها بافت شهري منطقه مربوط به محله

بنابراين فرضيه دوم نيز تاييد . ي جنوبي بافت شهري منطقه هستندها كه اين محالت، محله
  . گرديد
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