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تاثير وزن ساخت و سازهاي شهري در بروز ناپايداري مطالعه 
   منطقه دو شهرداري تهران1ناحيه  ؛موردي

 22/3/91:                  پذيرش نهايي5/10/90:دريافت مقاله
  47- 63:صفحات

  1 دانشگاه خوارزمي سنجش از دور دانشكده علوم جغرافياييدانشيار: پرويز ضياييان  فيروزابادي
Email:zeaiean@tmu.ac.ir   

  دانشگاه خوارزمي دانشيار ژئومورفولوژي دانشكده علوم جغرافيايي :عزت اله قنواتي
Email:eghanavati@yahoo.com   

  كارشناس ارشد ژئومورفولوژي: زينب بياتي صداقت
Email: sedaghatzeinab@yahoo.com 

    چكيده
موضوعات مربوط به مطالعات ژئومورفولوژيكي از منظر ارزيابي در كالن شهر تهران كه طي 

تحليل آسيب پذيري ناشي از زمين لغزش ها در . نيم قرن گذشته توسعه يافته ،متعدد است
دامنه هاي كوهستاني و بررسي تغييرات حوضه هاي زهكشي سطحي و آبراهه هاي آن در 

در اين مقاله كه بر پايه روش . شي از اين موضوعات  مي باشدتعامل با توسعه شهري، بخ
تحليلي استوار است و ابزار اصلي آن سامانه اطالعات جغرافيايي در قالب نرم است سعي شده 
تاثير وزن سازه هاي شهري به عنوان عامل موثر در وقوع حركات لغزشي و ايجاد ناپايداري 

 نقطه نا 100ابتدا .ران ،مورد بررسي قرار گيرد  منطقه دو شهرداري ته1هاي سطحي ناحيه 
. ثبت و وزن سازه هاي ناحيه محاسبه شد)   GPS( جهاني سيستم موقعيت ياب پايدار توسط

آنگاه با انطباق نقشه نهايي كه وزن سازه هاي شهري  ناحيه را در پنج طبقه  از بسيار كم تا 
ي ناپايداري هاي سطحي ، به آن اضافه شد بسيار زياد تقسيم بندي كرده و اليه برداشت ميدان

سپس نتايج حاصل از تحليل نقاط ناپايدار ثبت . و اين محدوده با حريم فعلي شهر مقايسه شد
 درصد از 47 درصد از ناپايداري ها در سازه هاي سنگين وزن و نوساز و 53شده نشان داد كه

يار كم قرار دارد كه همپوشاني  ناپايداري هاي ثبت شده در مناطق با وزن سازه اي كم و بس
نقشه بافت فرسوده محدوده  و  نقاط ثبت شده  نشان داد همه اين ناپايداري ها در محدوده 
بافت فرسوده رخ داده كه در نتيجه آن نيز خساراتي به برخي از واحد هاي مسكوني وارد 

  .شده است
  

  .GPS،  مدل سه بعدي،دهناپايداري ، وزن سازه هاي شهري ، بافت فرسو: گان واژكليد 

                                                 
   دانشكده علوم جغرافيايي- دانشگاه خوارزمي- خيابان شهيد بهشتي- حصارك-كرج: نويسنده مسئول. 1
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  مقدمه
در دهه هاي اخير پارادايم پايداري به عنوان الگوي فكري غالب در مباحث مربوط به انسجام 

صاحب نظران مباحث مربوط به .و محيط زيست طبيعي و مصنوع پيرامون او مطرح شده است
وط به پايداري در طراحي شهري نيز به تبعيت از ساير علوم محيطي به ارائه اصول و مفاهيم مرب

طراحي شهري پرداخته اند و راهكارهايي جهت رسيدن به اهداف اين پارادايم غالب ارائه كردند 
  .تا زمينه بهره مندي شهروندان از مواهب ناشي از برقراري اين الگو را در شهر فراهم آورند

جمعيت، امروزه، كالن شهري نظير تهران با مشكالت و مسايل عديده اي همچون افزايش 
كاهش توازن ژئومورفولوژيكي، افزايش بار وارده بر واحد سطح كه همگي مويد ناپايدار تر شدن 

در برنامه ريزي شهري كنوني كالن شهر ها و توسعه . بستر طبيعي شهري همچون تهران است
آينده آنها نيز به اين مسئله توجه چنداني نشده است و به دنبال آن مديريت شهري اين كالن 

هر فاقد ابزار الزم جهت هدايت و انطباق زندگي شهري ساكنان خود با توان طبيعي و ش
  .مورفولوژيك منطقه است

روند روبه رشد شهرنشيني در جهان، منجر به ظهور كالن شهر هايي شده كه با توجه به 
تعدد و مشتركات موجود بين نمونه هاي جهاني آن ، زاويه اي جديد از موضوعات مختلف 

ابعاد گسترده و پيچيده اين پديده موجب شد تا پرداختن به اين .  را باز نموده استشهري
جريان از يك سو در زمره الويت ها در سياست ها و برنامه هاي شهري قرار گيرد و از سوي 
ديگر ضرورت در انجام مطالعات و تحقيقات خاص را با ديدگاه ها و نگرش هاي متنوع مطرح 

و معيار هاي توسعه پايدار شهري و منطقه اي به عنوان چالش مهمي در امروزه اصول  .سازد
شناخت خصوصيات . پيش روي سياست گذاران، برنامه ريزان و متخصصان قرار گرفته است

ژئومورفولوژيكي شهرها و فرآيندهايي كه از طريق اين خصوصيت ها شكل مي گيرند و 
اين فرآيند ها شده اند، جزء اساسي ترين همچنين نحوه فعاليت هاي انساني كه باعث تغيير 

  .مسايل براي نحوه مديريت شهر و كاربري و توسعه آن محسوب مي شود
كالن شهر تهران در دامنه جنوبي البرز مركزي و بر روي اليه هاي آبرفتي مختلف توسعه 

مخروط كوهستاني ، كوهپايه اي و ( واحد هاي ژئومورفولوژيكي قلمرو شهري تهران . يافته است
تغيير در اين واحد ها  يا عوامل جانبي آنها موجب . از بستر هاي مهم تغييرات هستند)افكنه اي

بروز تغييرات در سايه حلقه هاي سامانه طبيعي شده و در نهايت ديناميك و مورفوژنز شهري را 
ن بعضي از اقداماتي كه در راستاي توسعه و عمران كالن شهر تهرا. دچار تغيير كرده است

صورت گرفته با ديناميك و پويايي محيط هاي طبيعي  تداخل پيدا كرده و به اين جهت 
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نكاتي كه به تعادل مورفوديناميك اين پهنه شهري برمي گردد، رعايت نشده  بسياري از اصول و
 تاثير وزن سازه هاي شهري  در بروز ناپايداري  مورد بررسي  تادر اين مقاله سعي شده. است

  .قرار گيرد
رادر خود جاي ) نفر7975679(1از جمعيت كل كشور  % 12تهران به عنوان پايتخت ايران 

اگر حادثه اي طبيعي در آن اتفاق بيافتد چه بسا كه عواقب سياسي ، اجتماعي ، . داده است
در راستاي كاهش آسيب پذيري شهر تهران  و به . در سطح كشور داشته باشد... اقتصادي  و 

قبل از هرگونه برنامه ريزي و تصميم گيري الزم است ) در صورت قابليت(منظور توسعه آن 
تصوير روشن از محدوديت ها و قابليت هاي طبيعي و از جمله مسائل ژئومورفولوژيكي آن 

براي رسيدن به اين مهم، انجام چنين پژوهشي ضروري به ).  ص 1387صفاري ، (بدست  آيد 
 . بعدي از جمله تهيه طرح هاي جامع توسعه قرار بگيردنظر مي رسد تا بتواند مبناي گام هاي

چنين بررسي هايي به منظور چگونگي بهره برداري صحيح از اراضي گوناگون و منابع طبيعي 
موجود، اختصاص واحد هاي ژئومورفولوژيكي به كاربري هاي مناسب در نتيجه برنامه ريزي 

 1ار شناسي ژئومورفولوژيكي ناحيه هاي عمراني ضروري است و هدف اصلي مقاله حاضر ساخت
منطقه دو شهرداري  شهر تهران است  تا در مديريت  جامع توسعه شهري، قابليت ها و 

  .محدوديت هاي خاص آن مورد توجه قرار گرفته و بيشترين نتيجه و بهره وري را حاصل نمايد
عات مكاني در شهر بازشناسي توانايي سامانه اطالعات جغرافيايي در تحليل و مدل سازي اطال

اين سامانه به عنوان ابزاري مفيد جهت مدل سازي حوزه هاي . هدف ديگر اين تحقيق است
فرآيند .  منطقه دو اهميت زيادي دارد1شهري  در شناسايي نواحي ناپايدار شهري  در ناحيه 

همواره هاي دامنه اي با توجه به ماهيت و تنوع حركات و به دليل مخاطرات و آثار مصيبت بار 
مورد توجه و مطالعه دانشمندان  رشته هاي مختلف علوم زمين مانند زمين شناسي مهندسي ، 
ژئومورفولوژي ، آبخيز داري و ساير علوم مهندسي مربوط به زمين مانند ژئوتكنيك واقع شده 

هاي با توجه به اينكه اين پديده از ساز و كار پيچيده اي برخوردار است و عوامل و متغيير . است
متعددي مي تواند در ايجاد آنها دخيل باشد، مطالعات وسيعي در زمينه شناخت عوامل موثر، 

مطالعات اوليه در مورد . طبقه بندي، پهنه بندي و مدل سازي اين فرآيندها صورت گرفته است
شارپ  براب ،ترازگي، زمين لغزشها توسط محققين مختلف نظير آلماگيا، حركات توده اي و

 پاچا اوري ومانوج پنت، ميني رود وبرخي محققان ديگرانجام شد ووارسون، مورا، ،نيلسن،
تحقيقات اوليه درزمينه مدلسازي وپهنه بندي خطر حركات توده اي بااستفاده  ).1382،پورعلي(

                                                 
  1385آمار نفوس و مسكن سال . 1
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م شده است به عنوان كاسادل انجا پارس، شارما، توسط محققيني همچون چانگ الماس،GISاز
درمطالعه ارزيابي وپهنه بندي خطر زمين لغزش )Krishnan . 1999( 1999،نمونه كريشنا

بامناطق كوهستاني باهدف ايجاد بانك داده زمين لغزش وايجاد پهنه بندي )nilgiri(درنيلگيري
خطر زمين لغزش ومشاهده زمين لغزش برروي مدلهاي سه بعدي منطقه بااستفاده ازنقشه هاي 

پرداخته وبه اين نتيجه GISي وبراساس تحليل هاي پايه شامل نقشه شيب ،خاك، كاربري اراض
نقش مهم ورضايت بخش درپهنه بندي خطر زمين لغزش وهمچنين RS وGIS رسيد كه

  عكسهاي هوايي كمك موثري درمطالعات زمين لغزش دارند و الن وهمكاران تعيين آن دارد و
2004)Lan et al 2004(پديده درحوضه به تحليل فضايي خطر زمين لغزش وپيش بيني اين 
پرداختند كه اين حوضه به موزه زمين لغزش دركشور چين مشهور مي باشد Xiaojiangآبخيز

ارتفاع  شيب، سنگ شناسي، پارامترهاي موثر دروقوع زمين لغزش دراين مطالعه زمين شناسي،
ي در ايران نيز افراد زيادي در قالب مقاالت علمي، كتب و پايان نامه ها .وفاصله ازگسل بود

مختلف به بررسي فرآيند هاي دامنه اي پرداخته اند كه از آن جمله مي توان به افرادي نظير 
ارزيابي و پهنه بندي عوامل موثر در وقوع "ابراهيم مقيمي و سيد كاظم علوي پناه كه  در مقاله 

 به شناخت مكانيزم عوامل موثر در وقوع زمين لغزشهاي"زمين لغزش دامنه هاي شمالي آالداغ 
پرداخته اند و LIM حوضه چناران و پهنه بندي اين پديده بر اساس عوامل اثر گذار با مدل  

 مدلسازي كمي و پهنه بندي خطر زمين لغزش در "عبداالمير كرم در رساله دكتري با عنوان
 توانسته "زاگرس چين خورده نمونه موردي حوضه آبخيز سرخون استان چهارمحال بختياري

   .ا در اين حوضه مدلسازي كندخطر زمين لغزش ر
با وجود تمام اين بررسي ها جاي تحقيق در مورد ميزان تاثير وزن سازه هاي شهري بر روي 
ايجاد و يا تشديد ناپايداري هاي سطحي  دامنه  اي  كه شهر بر روي آن توسعه يافته خالي به 

 بر روي  دامنه نظر ميرسد، خصوصا كالن شهري چون تهران كه از يك طرف بخش شمالي آن
هاي جنوبي البرز گسترده شده و از طرف ديگر بيشتر مردم مايل به زندگي در مناطق شمالي 
شهر هستند  و ساخت و ساز هاي بي رويه در اين مناطق بيش از مناطق ديگر رخ مي دهد، 

صدور مجوز تراكم در اين (براي انجام هرچه بهتر طرح ها و تصميم گيري هاي كالن از جمله 
 اين مقاله در نوع خود بي نظير بوده زيرا تا كنون هيچ محققي به .ضروري مي نمايد)  نواحي

بررسي ميزان  تاثير اين فاكتور بر روي ناپايداري هاي سطحي  در شهر مطالعه اي انجام نداده 
  .است
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  معرفي منطقه مورد مطالعه
 56׳ 54״ان مي باشد كه از  منطقه دو شهرداري تهر1محدوده مورد مطالعه در واقع ناحيه 

  . شرقي كشيده شده است53˚ 55׳ 58״  تا 53˚ 22׳ 74״  شمالي و 39˚ 63׳ 19״  تا 39˚

  
  

متر و حداكثر 1405كيلومتر مربع و حداقل ارتفاع حوضه 8,94وسعت محدوده مورد مطالعه  
نه جنوبي كوه هاي البرز واقع گرديده كه از اين حوضه در در دام.متر مي باشد1810ارتفاع  آن 

، سازند آبرفتي )سازند هزار دره(نظر ساختماني به ايران مركزي شباهت دارد و سنگ بستر
، رسوبات عهد )آبرفت هاي اخير(ناهمگن شمال تهران، سازند آبرفت هاي تهران، 

قابل  ).28 ،ص 1382درويش زاده ، (سازند هاي زمين شناسي اين ناحيه هستند )كواترنر(حاضر
 از نظر .ذكر است گسل هاي داووديه، نياوران و شمال تهران از اين محدوده عبور ميكنند

اقليمي بر اساس نمودار آمبروترميك ساالنه تغييرات دما در منطقه بسيار نامحسوس، اما بارش 
ي به سال ديگر عالوه بر اين تغييرات عامل بارش از سال. داراي سير نزولي بسيار كندي مي باشد

بسيار زياد است كه نشان دهنده تاثير پذيري بيشتر اين پارامتر از عوامل بيروني موثر بر اقليم 
مي باشد و بر اساس طبقه بندي دمارتن در بيشتر دوره سال يعني از مارس تا نوامبر اقليم 

2منطقه

  در شهر تهرانمطالعهموردمحدودهموقعيت)1(شكل
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ادف با دوره ايستگاه مورد مطالعه از نوع نيمه خشك مي باشد و تنها در بخشي از سال كه مص
ماه ژانويه مرطوبترين ماهِ سال مي باشد كه . سرد سال است اقليم منطقه مرطوب مي گردد

  .جمع شرايط مذكور محيط را جهت ايجاد و تشديد هر گونه ناپايداري مساعد مي سازد
 

  داده هاي مورد استفاده
نوع كاربري،  بلوك هاي ساختماني محدوده و جدول اطالعات مكاني كه در آن  رقومينقشه

مساحت و تعداد طبقات هر يك از بلوك ها به صورت خام ثبت شده بود از سازمان فناوري 
 نقشه بافت فرسوده محل مورد مطالعه كه در آن بافت فرسوده به واطالعات شهرداري تهران 

 تقسيم )ناپايدار و نفود ناپذير، ناپايدار و ريز دانه ، ناپايدار ، و داراي هر سه شرط(چهار طبقه
با توجه به اين كه نياز بود  .شده بود از سازمان مديريت بحران شهرداري تهران دريافت شد

تاثير فاكتور وزن بر  ايجاد و تشديد ناپايداري بررسي شود بايد ناپايداري هاي موجود نمونه 
 نقطه ناپايدار كه باعث تخريب سازه هاي 100برداري مي شد با توجه به وسعت منطقه 

 به محيطبرداشت و  GPS ، توسط   )4 و 3،2 اشكال(ماني در ناحيه شده بود  شناساييساخت
   .شدوارد  GISنرم افزار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  درز و شكاف ايجاد شده بر روي ديوار منازل نو ساز و قديمي  )3 و 2( شكل
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  .درز و شكاف ايجاد شده در ديوار مسجد جامع دركه) 4(شكل 
 

  قيقروش تح
در ابتدا  وزن هريك از بلوك هاي ساختماني را پس از مشورت با گروهي از مهندسان عمران 

 . از مقررات ملي ساختمان با  تخمين هاي تجربي ذيل محاسبه شد6، با توجه به مبحث 
 :ساختمان ها داراي دو نوع كلي بار ثقلي هستند

 بار مرده- 1
 بار زنده- 2

 ....اي دائمي ساختمانها از قبيل تيرها، ستونها، كف ها، ديوارها و عبارتست از وزن اجز: بار مرده
 :بر اساس كاربردي كه مورد نياز اين تحقيق بود، ساختمانها به سه گروه كلي زير تقسيم شدند

 ):كف تيرچه بلوك و يا كف بتني كامپوزيت بتن و فوالد( اسكلتهاي فوالدي با كف بتني - 1
  كيلوگرم870حدود : بقهبراي يك متر مربع فضاي يك ط

  :اسكلت بتني با كف بتني- 2
   كيلوگرم1010حدود : براي يك متر مربع فضاي يك طبقه

   : خشتي و گلي- 3
قانون مقررات ملي ساختمان در ( كيلوگرم 2470حدود : براي يك متر مربع فضاي يك طبقه

 )ايران
ها نوع، مساحت و تعداد در اين مرحله داده هاي خام سازمان فناوري اطالعات كه در آن تن

طبقات ساختمان ها بدون محاسبه وزن آورده شده بود به وسيله جايگزيني اعداد ذكر شده در 
DL: فرمول A N W= × × 

   :آندر كه 
N: تعداد طبقات 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  1391بهار، 24، شماره  سال داوزدهمعلوم جغرافيايي،تحقيقات كاربردي نشريه 
 

54

A:      مربعمساحت هر بلوك ساختماني برحسب متر 
W :      وزن تقريبي براي هر نوع سازه در متر مربع  
DL   :                   بار مرده هر بلوك ساختماني 

  
  به جدول داده ها اضافه DL و تحت عنوان فيلد شد محاسبه ساختمانهابار مرده باشد،  مي

بار زنده به  بارهاي غير دائمي كه در حين  هر سازه غير از بار مرده، بار زنده نيز دارد .گرديد
بديهي است كه اين   .دبه آن وارد مي شوند  گفته مي شو استفاده و بهره برداري از ساختمان

 :نوع بار به كاربري ساختمانها بستگي دارد
 800: انبار ، كيلوگرم بر متر مربع500:  كيلوگرم بر متر مربع ، پاركينگ200: مسكوني

 كيلوگرم بر متر مربع، 400:اداري ، كيلوگرم بر متر مربع1000:كيلوگرم بر متر مربع، كارخانه
 كيلوگرم بر متر 600... : اماكن عمومي نظير ورزشگاه، كتابخانه، مسجد، فروشگاه، سينما و 

 )قانون مقررات ملي ساختمان در ايران( كيلوگرم بر متر مربع300:مربع، بيمارستانها
در اين مرحله با توجه به هر كاربري و با تخصيص درصد هاي مربوط به هر كاربري و ضرب 

ختماني در عدد مربوط، بار زنده مورد نظر در مقياس تخمين زده شد و تحت متراژ هر بلوك سا
  . به جدول داده ها اضافه شد rعنوان فيلد

  TEW DL LL= + 
  :كه در آن

  
 DL:  بار مرده هر بلوك ساختماني
 LL :  بار زنده هر بلوك ساختماني

 TEW:             وزن تخميني كل سازه

 .كه در واقع وزن تخميني كل سازه بود به دست آمدLL  و DL دو فيلد در پايان مجموع
  .  اليه برداشت ميداني ناپايداري ها همپوشاني شد فايل جهت بررسي بهتر داده ها بااين

 طبقه از بسيار كم تا بسيار 5 نقشه وزن سازه هاي شهري در ، پس از محاسبه وزن سازه ها
 متوجه مي شويم به غير از شهرك  اين شكلبا كمي دقت در) 5شكل ( زياد تقسيم بندي شد

آتي ساز كه در بخش شمال غربي ناحيه قرار دارد مساحت كمي از نقشه به طبقه با وزن بسيار 
 همپوشاني نقشه طبقه بندي شده وزن سازه هاي شهري با اليه نتيجه. زياد اختصاص دارد

  .ارائه شده است  7شكل، در )6شكل (برداشت ميداني ناپايداري ها 
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  1    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قابل مشاهده است، نتايج حاصل از تحليل نقاط ناپايدار ) 8(همانطور كه در شكل شماره 
 درصد 47 درصد از ناپايداري ها در سازه هاي سنگين وزن و نوساز و 53ثبت شده نشان داد كه

  .اي كم و بسيار كم قرار دارداز ناپايداري هاي ثبت شده در مناطق با وزن سازه 
  
  
  

ها سازهوزنبنديطبقهوناپايدارنقاطهمپوشاني)7(شكل  
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 شهري هاي سازه وزن نقشه  طبقات از هريك در شده ثبت ناپايدار نقاط تعداد) 8 (شكل
  

كه بافت فرسوده را )9(نقشه شماره  ،بافت فرسودهمحدوده بررسي بيشتر همپوشاني  نقشه 
) داراي هر سه شرط ، ناپايدار و محدوده ناپايدار و نفوذ ناپذير ، ناپايدار و ريز دانه( طبقه 4به 

و نقاط ثبت شده نشان داد همه اين ناپايداري ها در محدوده بافت فرسوده  تقسيم كرده است
   .رخ داده كه در نتيجه آن نيز خساراتي به برخي از واحد هاي مسكوني وارد شده است

ات بافت فرسوده نمايش تعداد نقاط ناپايدار ثبت شده در هريك از طبق) 10(درشكل شماره 
ناپايداري ها  % 53 ه ومشخص شد ناپايداري ها در بافت فرسوده% 47  تنها . استداده شده

  .خارج از بافت فرسوده رخ داده است
خود توسط عامل شيب و نوع بافت خاك محل ناپايداري % 53اين )10(كه در شكل شماره 

نشان دهنده تعداد ناپايداري هايي )ار ناپايد(تفكيك شده است با اين توضيح كه ستون اول 
ناپايدار و ( درجه است و ستون دوم10است كه در محلي اتفاق افتاده كه داراي شيب بيش از 

 درجه رخ داده 10نشان دهنده تعداد ناپايداري هايي است نه تنها در شيب بيش از )ريزدانه
نشان دهنده ) يدار و نفوذ ناپذيرناپا(بلكه بافت خاك محل نيز ريز دانه مي باشد  و ستون سوم 

 درجه رخ داده و بافت خاك محل نفوذ 10تعداد ناپايداري هايي است كه در شيب بيش از 
اين محدوده  با محدوده سازه هاي جديد و نو ساز و در عين حال سنگين وزن . ناپذير مي باشد 

كاف هايي در سازه هاي آن همخواني دارد  و با وجود تازه ساز بودن بر اثر ناپايداري درز و ش

 طبقات وزن سازه ها

 بسيار كم كممتوسط  

تعداد نقاط
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 درصد ناپايداري هايي كه در مناطق با 47كه مسلما تامل بر انگيز است اما . ايجاد شده است
وزن سازه اي كمتر مشاهده شده بود همگي مربوط به بافت فرسوده و ساختمان هاي خشتي 

ولي و غير ايمن  ساخت غير اص،بود كه مي توان دليل آن را بدون در نظر گرفتن ساير فاكتور ها
ز عوامل موثر در به عنوان يكي امي تواند دانست و نتيجه گرفت كه وزن سازه هاي شهري 

     در محيط11شكل شماره .  قرار گيرديمطالعه و تحقيق بيشترمورد  ،تشديد ناپايداري
ArcScene تهيه شده كه به صورت سه بعدي وضعيت تعداد طبقات بلوك هاي ساختماني را

  .ه مورد مطالعه نشان مي دهددر محدود
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  
  

  بافت فرسوده منطقه، رنگ قرمز ناپايدار)9(شكل
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   نماي سه بعدي از منطقه، رنگ قرمز ساختمانهاي بلند و سنگين)11(شكل 

  

فرسوده بافت طبقاتازيكهردرشدهثبتناپايدارنقاطتعداد)10 (شكل  

 شامل سه شرط ناپايدار و نفوذ ناپذير ناپايدار و ريزدانه ناپايدار

 تعداد نقاط ناپايدار

طبقات بافت فرسوده
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  نتيجه گيري
ت ميداني ناپايداري ها حاكي نتيجه همپوشاني نقشه وزن سازه هاي شهري  و  نقشه برداش

طبقات با ( تن 31676 تن تا 8446از ناپايداري ها در سازه هاي با وزن % 44از آن است كه 
 4347ناپايداري ها در سازه هاي  داراي وزن كمتر از   % 47رخ داده و ) وزن زياد و بسيار زياد

 از بررسي نقشه بافت فرسوده اين نتيجه پس. رخ داده اند)طبقات  با وزن متوسط به پايين(تن  
محدوده مورد مطالعه نشان داد كه بافت فرسوده  محدوده با ناپايداري هاي ثبت شده در سازه 
هاي سبك وزن تر همسويي داشته  پس دليل اصلي رخ نمود  ناپايداري در اين محدوده شايد 

وقوع ناپايداري %  44بافت فرسوده و سازه خشتي اين مناطق بوده باشد ولي در عوض  محدوده 
 و اسكلت بتني ساخته شده اند با وجود 20 طبقات باالي دها كه سازه ها در آن اكثرا با تعدا

تازه ساز  بودن  ناپايداري سطحي در آن  رخ نمون  داشته است و از نمونه بارز آن مي توان به 
ده است اشاره شهرك آتي ساز كه در كنار مسير شمال به جنوب اتوبان شهيد چمران واقع ش

با عنايت به نتايج به دست آمده مشخص شد كه وزن ساخت و ساز هاي شهري نه تنها . كرد
زيرا  توزيع . مي تواند در بروز ناپايداري ها موثر باشد بلكه در تشديد آن نقش به سزايي دارد

تراكم ناپايداري هاي مبتني بر ساخت و ساز غير از بافت فرسوده  فقط در مناطق مسكوني با 
  .قابل مشاهده است)  طبقات باالترتعداد(باال

  

  پيشنهادات
 منطقه دو 1با توجه به اينكه در اين مقاله به ناپايداري هاي سطحي موجود در ناحيه 

شهرداري تهران پرداخته شد، در اين قسمت پيشنهادات الزم و روشهايي كه بايستي در تعامل 
قبل . ي مذكور رعايت شود، مورد بحث قرار مي گيردبين توسعه اين كالن شهر و ناپايداري ها

از بحث راجع به اين پيشنهادات، ذكر اين نكته ضروري است كه نگاه اين پژوهش به اين ناحيه 
به عبارت ديگر شهر بصورت شبكه . از منطقه دو  شهر تهران، نگاه سيستمي و حوضه اي است

 ديدگاه مطالعه ارتباط سيستماتيك بين اي مورد بررسي قرار گرفته است و هدف اصلي از اين
هرچند در اين مجال سعي شده است . عوامل مؤثر در ايجاد ناپايداري هاي فوق الذكر مي باشد

    .بيشتر بر ميزان ارتباط وزن سازه هاي شهري و ايجاد  يا تشديد آنها تاكيد شد
  :يشنهادات در خصوص سطوح ناپايدارپ

ين در خصوص تحليل داده هاي لغزشي و شيب در محدوده با توجه به اينكه مطالعات پيش 
هاي دامنه اي كالن شهر تهران و همچنين گزارشات متعدد از لغزش هايي در اين نواحي نشان 

 1داد كه اين محدوده مستعد حركات لغزشي مي باشد كه قسمت هايي از محدوده ناحيه 
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ندي پتانسيل خطر وقوع ناپايداري مسلما نقشه هاي پهنه ب. منطقه دو نيز در آن قرار دارد
قابليت استفاده در بسياري از سازمانها و نهادهاي مرتبط با مديريت و برنامه ريزي شهري را 

زيرا در اين نقشه ها با شناخت نواحي مستعد انواع حركات لغزشي، مي توان از خسارات و . دارند
  .جلوگيري بعمل آوردمخاطراتي كه كاربردهاي مختلف شهري را تهديد مي نمايند، 

همچنين اين نقشه ها مي توانند مبنايي براي برنامه ريزي هاي مطمئن و ايمن مربوط به 
در خصوص . باشد) مسكوني، تجاري و يا صنعتي(توسعه فيزيكي كاربري هاي مختلف شهري

اين نقشه ها توصيه مي شود كه پهنه بندي به مقياس بزرگ و متناسب با وضعيت هر منطقه 
اين .  گرفته، تا بتوان استعداد وقوع حركات لغزشي را با دقت بيشتري پيش بيني نمودصورت

بررسي ها بايستي بصورت تفصيلي و با نظر متخصصين مختلف علوم زمين انجام گيرد، تا از اين 
اين مقياس بايد بگونه اي .طريق بتوان راهكارهاي مناسب براي مقابله با آنها را انتخاب نمود

وضعيت انواع كاربري ها در رابطه با حركات لغزشي حداقل در سطح يك ناحيه باشد تا 
به همين دليل بود كه در اين ( به خوبي مشخص باشد) به لحاظ تقسيمات شهرداري(شهري

و حتي در اسناد اين نوع از  ) گانه منطقه دو مورد بررسي قرار گرفت9پژوهش يكي از نواحي 
به نظر مي رسد بهترين گزينه در . ذيري آنها قيد شودكاربري ها، اطالعات ميزان خطرپ

همانطوركه . خصوص مقابله با خطرات حركات دامنه اي، دوري جستن از اين محدوده ها باشد
قبال نيز اشاره شد، بسياري از ساكنان تهران محل سكونت خود را به سوي دامنه هاي شمالي 

 هوا در بخش هاي مركزي شهر، كمبود دليل عمده اين تصميم، آلودگي. شهر سوق داده اند
زمين، اختالف طبقاتي مالي و فرهنگي، ودرنهايت احساس لذت از كنار هم قرارگيري الگوهاي 

. مي باشد) كنار رودخانه و شنيدن صداي آب، چشم انداز كوهستاني (مختلف محيط طبيعي
ادي را متحمل مي شوند، ت الزم در اين مناطق، هزينه هاي زيماين افراد براي دستيابي به مقاو

آموزش صحيح ساكنان اين محدوده ها وتكيه بر . ولي بازهم نمي توانند خيلي موفق باشند
. قضاوت متخصصان حرفه اي ميتواند به عنوان يكي از راهكارهاي پيشنهادي در نظر گرفته شود

توسعه روز با توجه به . در هر حال پهنه بندي خطر در زمين هاي شيب دار شهري الزامي است
افزون فيزيكي شهر تهران و تمايل عمومي به اسكان در نقاط پايكوهي به داليل ذكر شده، پيش 
بيني مي شود در آينده عامل انساني و عملكرد او نقش مؤثري در وقوع اين حركات ايفا نموده و 

دليل جالبتر اينكه به . حركات لغزشي در نقاط با كاربري هاي مختلف شهري، بيشتر رخ دهد
ي تهران يكي از آنها محسوب گراني روز افزون زمين در نقاط پايكوهي كه منطقه دو شهردار

 .، رشد عمومي سازه ها افزايش يافته و حداكثر استفاده از زمين صورت خواهد گرفتدمي شو
مولفان در اين پژوهش تنها توانستند وزن سازه هاي شهري را به تفكيك نوع سازه  بر اساس 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ... مطالعه موردي ناحيه يكت و سازهاي شهري در بروز ناپايداريتاثير وزن ساخ
 

61

طالعات آماري موجود در سازمان فناوري اطالعات شهرداري تهران كه البته مربوط به آخرين ا
 مي باشد محاسبه نمايند و ميزان تاثير افزايش وزن  دامنه بدون احتساب تاثير 1386سال 

شيب توپوگرافي و بعضاً همسويي آن با شيب ساختماني را نشان دهند،  اما  افزايش ميزان 
ي وفروش تراكم بيش از حد توان دامنه هاي محدوده  باعث بروز ساخت و ساز هاي شهر

پس در درجه اول  .ناپايداري هاي سطحي در  بعضي نقاط منطقه مورد مطالعه شده است
جلوگيري از فروش هرگونه تراكم بيش از حد توان محدوده و كمك به صاحبان بافت هاي 

آنها جهت آشنا سازي  اين افراد با فرسوده سطح ناحيه و برگزاري جلسات مشاوره اي براي 
عواقب خطرناك و گاه غير قابل جبران ناپايداري هاي سطحي و نشانه هاي آن مي تواند افراد را 
مجاب به نوسازي منازلي كه در محدوده خطر واقع شده اند نمايد اين امر، توسط شهرداري اين 

    . ناپايداري ها باشدمنطقه مي تواند از عوامل موثر جهت مقابله با تاثير مخرب
راهكار ديگري كه مي توان در مقابله با اين حركات در مناطق توسعه يافته شهري به آن 

البته مجدداً . توجه نمود، اجراي برخي از روش هاي مقابله با ناپايداري هاي دامنه اي است
  .ددتاكيد مي شود كه بايستي از ساخت و ساز بيشتر در اين مناطق جداً خودداري گر

احداث سازه هاي پايدار كننده، از ديگر روش هاي رايج براي دستيابي به پايداري و ايمني 
در اين خصوص داشتن اطالعاتي در مورد عمق و محدوده ناپايداري، مقدار رطوبت . بيشتر است

از عمده روش هاي . خاك، نوع لغزش و وضعيت زمين و پي سنگ آن حائز اهميت زيادي است
مي ) اعم از گسيخته شده ويا در حال گسيختگي(در پايدارسازي و تثبيت شيب ها ايجاد سازه 

توان به روش هايي همچون ايجاد پاسنگ بتني ، مهار دامنه سنگي با ميل مهار  و يا كابل، 
يا ژئوتكستايل   استفاده از قطعات پيش ساخته بتني و ميل مهار، استفاده از تورهاي سيمي و

؛ 1374معماريان،. ( ديواره هاي ضربه گير و يا ديواره سبدي  اشاره كردها، بتن پاشي  ايجاد
656 -683.(  

با تمام اين شرايط و توضيحات داده شده فوق، مطمئن ترين روش براي شناسايي مناطق 
فعال ، مستعد و پايدار در ارتباط با حركت هاي لغزشي و به طور كلي حركت هاي توده اي ، 

مستقيم، تهيه فرم مشخصات زمين لغزش ها و ترسيم مقاطع و بررسي ميداني و مشاهده 
تحليل آنها با ديد كارشناسي و ثبت مختصات و موقعيت با استفاده از دستگاه سيستم  موقعيت 
ياب جهاني  و انتقال آنها به روي نقشه هاي توپوگرافي و زمين شناسي با مقياس بزرگ و با 

 نقطه ناپايدار به وسيله دستگاه موقعيت ياب 100جزئيات بيشتر است كه در پژوهش حاضر 
اين نوع بررسي ها ضمن افزايش آگاهي در مورد انواع حركت ها و . جهاني برداشت شده بود 

  .ساز و كار آنها، خالء زماني عكسبرداري هاي هوايي را برطرف مي سازد
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ر براي مدل در نهايت پيشنهاد مي شود  عالوه بر روش به كار گرفته شده در پژوهش حاض
سازي پهنه بندي پتانسيل خطر وقوع ناپايداري ها، در پژوهش هاي آتي از فاكتور ها ي ديگري 
همچون عامل شيب ،نزديكي به مسيل ، نزديكي به خطوط گسل، سنگ شناسي، ارتفاع، جهت 

 و زاويه قرار گيري اليه) شديد( ساعته 24دامنه ها، ميانگين بارش هاي ساالنه، حداكثر بارش 
هاي زمين شناسي نسبت به سازه ها ي شهري جهت تخمين دقيق تر ميزان وزن سازه ها و 

 مدل هاي لگ«، »مدل رگرسيون لجستيك«مدل فازي،. روش هاي آماري ديگري استفاده شود
از جمله مدل ها و روش هاي ديگري هستند كه، مي توان » مدل تحليل تشخيص»، »خطي

رخ ). 308،ص1380كرم،( لغزشي از آنها استفاده كردبراي مدل سازي احتمال وقوع حركت
  .داده

  :جمع بندي پيشنهادات بصورت زير خواهد بود
   شناسايي پتانسيل خطر در دامنه ها از طريق پهنه بندي. 1
   پرهيز از توسعه در مناطق با خطر متوسط به باال.  2
    استفاده از راهكارهاي مهندسي در دامنه هاي دچار گسيختگي. 3
  . مديريت خاص شهري در مناطق آسيب پذير. 4 
 
 
 

   و ماخذمنابع
 پهنه بندي مناطق خطرزمين لغزه درمحدوده شهرستان )1382(پورعلي،سيدحسين .1

محال  استان چهار RSوGISبااستفاده از)حوضه آبخيزكوهرنگ(هاي اردل وفارسان
 ،رساله كارشناسي ارشد،دانشگاه شهيدبهشتيبختياري

 ، انتشارات دانشگاه پيام زمين شناسي ايران )1382( ،مهينمحمدي  وعلي درويش زاده، .2
 .نور
 . محدوده مورد مطالعه1:100000نقشه زمين شناسي سازمان زمين شناسي كشور، .3
سازمان فناوري اطالعات شهرداري تهران اطالعات بلوك هاي ساختماني محدوده مورد  .4

 .مطالعه
 .ت فرسوده محدوده مورد مطالعهنقشه باف.سازمان مديريت بحران شهرداري تهران .5
تهران، . )جلد اول (زمين شناسي فيزيكي. 1369. صداقت، محمد و حسين معماريان .6

 .دانشگاه پيام نور
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قابليت ها و محدوديت هاي ژئومورفولوژيكي كالنشهر تهران ) 1387(صفاري ، امير  .7
 .ن  رساله دكتري ، دانشكده جغرافيا دانشگاه تهرابه منظور توسعه و ايمني

 )1385 (قانون مقررات ملي ساختمان در ايران .8
مدلسازي كمي و پهنه بندي خطر زمين لغزش در زاگرس  )1380(، عبداالمير كرم .9

، رساله چين خورده نمونه موردي حوضه آبخيز سرخون استان چهارمحال بختياري
 .دكتري دانشگاه تربيت مدرس

 . سآخرين سرشماري مسكن و نفو) 1385(مركز آمار ايران  .10
ارزيابي و پهنه بندي عوامل موثر در ) 1387(پناه علوي  ،سيد كاظم و مقيمي، ابراهيم .11

، مجله علمي پژوهشي پژوهش هاي جغرافيايي وقوع زمين لغزش دامنه هاي شمالي آالداغ
  .75- 53 ،صص64،شماره 

، انتشارات دانشگاه كي و ژئوتكني مهندسيشناس نيزم) 1374(معماريان، حسين  .12
  .تهران
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