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  فرسوده هايبافت در زلزله خطر كاهش در شهري ريزي برنامه نقش

  تهران 12 منطقه : مطالعه موردي

  

 

∗∗∗∗ قنواتي…عزت ا

 

  دانشيار دانشگاه تربيت معلم تهران

 مسعود شيخي

  برنامه ريزي شهري دانشگاه تربيت معلم تهران دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و

  

  چكيده

 در خطر پر شهرهاي از يكي به فرسوده هاي بافت از وسيعي حجم داشتن و فعال هايگسل به نزديكي دليل به تهران

 و حكومتي اداري، - تجاري مراكز و بازار قرارگيري دليل به) تهران تاريخي مركز (12 منطقه. است شده تبديل ايران

 منطقه سطح سوم يك از بيش. ستا برخوردار ديگر مناطق به نسبت بيشتري پذيري آسيب از ايمنطقه فرا كاركردهاي

 درصد 20 تا 15 و تخريب ها¬ساختمان درصد 80شدن، فعال صورت در ري گسل به نزديكي دليلبه  و فرسوده

 از 12 منطقه در زلزله برابر در پذيري آسيب ارزيابي هايشاخص پژوهش اين در. رفت خواهند بين از شاغالن و ساكنان

 كاهش جهت در شهري ريزي برنامه رويكردهاي به سپس و گرفته است قرار بررسي مورد ريزي برنامه و ايسازه نظر

 پرداخته باز فضاهاي توسعه و هازيرساخت و تاسيسات ارتباطي، شبكه اراضي، كاربري بافت، نظر از منطقه اين در خطر

 در علم اين هايتوانايي و هاقابليت شهري، ريزي برنامه هايروش و ابزارها كارگيريه ب است مهم چهآن .شده است

  .است فرسوده بافت در زلزله از ناشي معنوي و مادي تلفات كاهش جهت
 

  شهري ريزي برنامه پذيري، آسيب ارزيابي، هايشاخص شاخص، فرسوده، بافت : يكليدواژگان 
  

  مقدمه

 عدم نامناسب، كييزفي توسعه ،گزيني مكان نوع جمله از متعدد داليل به دنيا مختلف نقاط در امروزي شهرهاي

 اين از يكي .دارند قرار طبيعي بالياي از ناشي خطرات معرض در همواره غيره و الزم استانداردهاي رعايت

 زلزله از يكي ايران. است لرزه زمين كند،مي تهديد را ما كشور جمله از جهان شهرهاي از بسياري كه خطرات

. اندديده وانافر هايآسيب طبيعي پديده اين با رابطه در نآ شهرهاي و شودمي محسوب دنيا كشورهاي خيزترين

 ،ايسازه تراكم به جهتو با بلكه نيست مستثني قاعده اين از تنها نه كشور اول شهركالن عنوان به نيز تهران

 روبرو تر جدي خطر با  غيرهو نامناسب كيييزف توسعه ،ساز و ساخت استانداردهاي رعايت عدم ،متراكم جمعيت

                                                             
 E-mail: eghanavati@yahoo.com                                                                                  09123841321: نويسنده مسئول  ∗
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 ،مشا گسل (است شده واقع فعال گسل سه روي بر تهران دانيم مي كه طور همان). 1385 آبادي، زنگي(ستا

 و درصد 35 تهران شمال گسل ،درصد 20 مشا گسل شدن الفع صورت در كه) ري گسل تهران، شمال گسل

 الملي بين يهاهمكاري آژانس مشترك مطالعات از حاصل نتايج .شد خواهد ويران شهر درصد 55 ري گسل

 برابر در تهران پذيري آسيب خصوص در 80 سال در تهران محيطي زيست و زلزله مطالعات مركز و) جايكا(

 383 و تخريب ساختمان هزار 483 ريشتر 7/6 با ري گسل ،منطقه در زلزله وقوع هنگام كه دهدمي نشان زلزله

. بازندمي جان نفر هزار 126 و تخريب ساختمان رهزا 313 تهران شمال گسل منطقه در و شوندمي كشته نفر هزار

 بناهاي درصد 90 از بيش. شد خواهند كشته نفر هزار 20 و تخريب ساختمان هزار 113 مشا گسل در همچنين

  .ديد خواهند خسارت درصد 70 ،ريشتري 7 زلزله بروز صورت در تهران

 معيارهاي فاقد قديمي محالت و استحكام فاقد يها ساختمان مسئله با شهركشور 40 ،وليها وردهايبرآ طبق

 هزار 14 تا 12 عبارتي به يا فرسوده واحد ميليون هفت ديگر؛ برآوردي طبق .هستند مواجه شهري شده پذيرفته

 70 تا درصد 60 همچنين و است شده واقع تهران در آن هكتار 2500 تا 2000 كه دارد وجود فرسوده بافت هكتار

 فرسوده بافت .)1386، ديگران و عليخواه(باشدمي استحكام فاقد يا فرسوده تهران ودموج يهاساختمان از درصد

 درصد 70 كه حالي در تهران در احتمالي زلزله وقوع .است ايران پايتخت اساسي مشكالت از يكي تهران

 سه از بيش نتهرا 12 منطقه. كندمي تهديد را نفر هزاران جان پذيرند آسيب زلزله برابر در شهر هايساختمان

 درصد 73 و سال 400 از بيش منطقه سطح از درصد 27 .دهدمي پوشش را) تهران تاريخي مركز (ناصري چهارم

 ارزشمند و شاخص هايپهنه و هاگستره از منطقه محدوده درصد 34 از بيش .دارد قدمت سال 200 از بيش

 عبارت به .شودمي محسوب فرسوده همنطق سطح سوم يك از بيش ،هاارزش اين وجود با .است شده تشكيل

  زلزله با رابطه در منطقه اين كه اصلي مسائل .است روزافزون نابودي و زوال معرض در تهران تاريخي مركز ،ديگر

 تراكم شهري، سيماي در اغتشاش ،عمده هايعرصه تخريب ،فرسودگي و زوال توانمي را است درگير آن با بيشتر

 .ك.ر (كرد اشاره سبز فضاي نامناسب پراكندگي ارتباطي، شبكه ناكارامدي ضعيف، يپذير نفوذ سواره، تسلط و

 جاني خسارت بيشترين شاهد ما زلزله وقوع هنگام در مشكالتي چنين تداوم صورت در). تهران شهرداري سايت

  .شود اتخاذ درست هاي حل راه و هاارزيابي بايد آن با رابطه در كه هستيم مالي و

  

  فرسوده بافت مفهوم

 دهه از برگرفته هايپشتوانه با بم زلزله يرانگر و و دهنده تكان شوك با هشتاد دهه اول نيمه در فرسوده بافت واژه

 توانمي را شهري فرسوده بافت. شد رايج ادبيات وارد شهرسازي هايرشته متخصصان نظري هايحمايت و 70

 اجزاي كاركرد حيث از هم و ساخت حيث از هم ،آن زيستي نظام كه دانست شهري فضاي از بخش آن يا و كل

 شهري فرسوده بافت ،منصفانه تعريفي در. )1386 كمانرودي،(است شده ناكارآمدي و اختالل دچار خود حياتي
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 و شهري مديريت ميان توافق مورد رايج ادبيات حسب بر كه شهر اصلي بدنه از بخش آن از است عبارت

 زلزله برابر در ناچيزي تفاوت از شهر بدنه هايقسمت ساير با مقايسه در ديكالب صرفا منظري از ،متخصصان

  :هاي فرسوده شهري را مي توان به شربح زير نام برد ويژگي بافت .است برخوردار

مشكالت زيست . 4 سبفقدان تاسيسات زير بنايي منا. 3 عدم دسترسي به درون بافت. 2 سودگي كالبدرف. 1

آسيب پذيري . 7 فقر و محروميت .6 كمبود امكانات گذران اوقات فراغت. 5 م آلودگيبودن حج محيطي و باال

 ي كم دوامهاساختمانتراكم . 10 )تراكم باالي جمعيت(جمعيت فوق العاده .9 سرانه كم خدمات. 8 در برابر زلزله

 عالي يشورا توسط كه هايشاخص همچنين طبق ).1382جهان شاهي، (نا امني و معضالت اجتماعي. 11

 و ناپذيري نفوذ ،ناپايداري هايشاخص اساس بر تهران شهر فرسوده بافت گرفته، صورت معماري و شهرسازي

  : است شده تعريف 85 سال جامع طرح در زير شرح به دانگي ريز

 ؛است ابنيه بودن مقاوم غير و مناسب اي سازه سيستم فقدان معرف ناپايداري، -

  ؛است سواره حركت براي كافي عرض با معابر قابليت و مناسب هايترسيدس عدم معرف ناپذيري، فوذن -

 اندك مساحت با كوچك )زمين تفكيك يهاپالك (قطعات كثرت و بافت فشردگي معرف ريزدانگي، -

  ).1385 ،طرح جامع تهران(است

  

   فرسوده بافت هايشاخص

 زمينه در آنها ميان در مشترك عوامل ،دار مسئله فرسوده هايبافت درون عناصر مشاهده با  :كالبدي شاخص

 تراكم فضا، و توده نسبت ،دسترسي شبكه ،شهر كل با پيوند شكل همچون عواملي. است دريافت قابل كالبدي

 و هاتپه رودها، نظير زمين عوارض و مرفولوژي با بافت انطباق يا پيوند نحوه و مختلف هايكاربري نسبت ،بافت

  .برد نام گيرند، مي قرار گروه اين در كه ليعوام جزو توان مي را غيره

   عنوان شهر در موضوع مهمترين ،شهري فضاهاي در كاربري تنوع ايجاد به توجه امروزه  :عملكردي شاخص

 مسائل ،كند مي غلبه گردشگري و مسكوني فضاي بر كار فضايي نسبت كه كجا هر نيز واقعي عرصه در و شودمي

 ارتباط يا پيوند ،كاربري تنوع رو اين از. نمايدمي بروز شهري پهنه آن در فضايي و اجتماعي متعدد مشكالت و

 هاكاربري نسبت و تعادل خوردن هم به صورت در كه است شهري پهنه هر عملكردي شاخص هاآن بين فضايي

 و فرسودگي ويس به و شودمي مسئله دچار شهري پهنه يك يا بافت ،هاآن بين فضايي ارتباط ناكارامدي با همراه

  .هستند دسته اين از شواهدي صنعتي و كارگاهي هايپهنه كند مي ميل ميرايي

 بافت كيفي هايارزش كاهش سبب هوا و زمين در هاآلودگي انواع توليد و توزيع  :محيطي زيست شاخص

  .شود مي بافت فرسودگي نتيجه در و نوسازي توقف ،ساكنان مهاجرت شهري
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 ،شغل و آمد در ،جمعيتي تراكم ،خانوار اشكال ،قومي تنوع و اجتماعي تركيب  :عياجتما – اقتصادي شاخص

 .گذاردمي اثر شهر بافت محتواي و گيري شكل بر كه هستند عواملي جمله از خدماتي و توليدي هايفعاليت انواع

 خدمات انواع مناسب توزيع ،شهر تمامي در ساكنان براي زندگي متوسط سطح يك ايجاد و ثروت و فقر تقسيم

 پهنه هر در زندگي شدن جاري و آميزي هم در سبب ،شهر تمامي در آن از استفاده و دستيابي امكان و شهري

  ).1385 ،ثاني ضيائي.(شود مي آن رونق و نوسازي ،شهري
 

  مطالعه مورد محدوده معرفي

 از ،)شهريور 17 خيابان(14 و 13 مناطق به شرق از ،)انقالب خيابان( 7و 6مناطق به شمال از تهران 12 منطقه

    محدود ،)اسالمي وحدت و حافظ خيابان( 11 منطقه به غرب از و) شوش خيابان (16و15 مناطق به جنوب

  ).1شكل (شودمي

  

  
  1385 تهران، تفصيلي طرح تهران، در 12 منطقه  محدوده.1شكل 

 سرشماري آمار اساس بر نطقهم جمعيت كه است شده تشكيل محله 13 تهران در حال حاضر از 12منطقه 

 هايگسل به نسبت قرارگيري موقعيت نظر از). تهران شهرداري سايت .رك(است بوده نفر 248048 برابر 85 سال

 طبق كه شودمي ناشي گسل همين از خسارت بيشترين ري گسل به نزديكي دليل به كه گفت توان مي ،تهران
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 ،80 سال در تهران محيطي زيست و زلزله مطالعات مركز و )يكاجا(ژاپن الملي بين هايهمكاري آژانس وردبرآ

 و شوند مي نفركشته هزار 383 و تخريب ساختمان هزار 483 ريشتر 6,7 با ري گسل منطقه در زلزله وقوع هنگام

 به را خسارت بيشترين ،هستند زلزله اين برابر در كمي مقاومت داراي 12 منطقه هايساختمان كه اين دليله ب

 و ساكنان درصد 20 تا 15 و تخريب هاساختمان درصد 80 ري گسل شدن فعال با عبارتي به يا دارند اههمر

  ).2شكل (رفت خواهند بين از شاغالن

 1384 تهران، شهركالن اطلس تهران، شهر خيزي لرزه و شناسي  زمين.2شكل 

   تحقيق شناسيروش

 اي وبا استفاده از منـابع كتابخانـه   و اسنادي كاربردي – تحليلي    تحقيق مبتني بر يك روش     روشدر اين پژوهش    

و برنامه ريزي شهري هدف اين مقاله، شناخت وجوه مشترك ارتباط ميان مطالعات . استهاي ميداني بوده بررسي

در ايـن راسـتا بـه منظـور بررسـي و      .  است تهران12منطقه  بافت فرسوده   آسيب پذيري  مديريت بحران زلزله در   

اي و روابط آسيب پذيري انساني از دو شاخص سازه اي و برنامه ريزي استفاده ط آسيب پذيري سازهارزيابي رواب

  .اندها معرفي گرديدهدر ادامه اين شاخص كهشده 
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  12 منطقه در زلزله برابر در پذيري آسيب ارزيابي هايشاخص

   :ايسازه هايشاخص -

 ،سازه ايلرزه ارتعاش تشديد ضريب اي،سازه سيستم ،مصالح نوع سازه، عمر سازه، شكل شامل هاشاخص اين

 34 كه ست ادارا را تهران در ارزشمند و تاريخي بافت بيشترين 12 منطقه. باشد مي سازه اجراي و ساخت كيفيت

 تجاري هايفعاليت تمركز همچنين و وسيع كاربري تغييرات دليل به محدوده اين ،دهدمي پوشش را منطقه درصد

 درصد. دارد را فرسودگي سمت به افزايشي روندي اي،فرامنطقه كاركردهاي تجمع و سبز اهايفض كمبود و

 خشت و چوب از 12 منطقه مساكن از باالي درصد و پايين منطقه اين در آرمه بتن اسكلت با مسكوني واحدهاي

 و 3شكل  (است گردي مناطق به نسبت بيشتري پذيري آسيب داراي ساختماني مقاومت لحاظ از و شده استفاده

 از خاك مكانيك نظر از ،است شده ساخته آبرفتي بستر ك يروي تهران شهر كه اين دليله بهمچنين  ).1 نمودار

 در .است برخوردار بيشتري شدت از منطقه در ايلرزه ارتعاش نتيجه در ،است برخوردار كمي مقاومت درجه

   جدي طوره ب هنوز اما ،شودمي مشاهده جديد هايساز و ساخت در نسبي بهبود كه گفت توانمي حاضر حال

  .است نگرفته صورت منطقه سازي مقاوم جهت يبرنامه

  

  

  1384تهران،  شهركالن  اطلس،مقاومت كم مصالح با شده ساخته مسكوني واحدهاي .3شكل 
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  1385  زنگي آبادي و تبريزي،،راندرصد واحدهاي مسكوني ساخته شده با خشت و چوب در مناطق مختلف ته .1نمودار 

  

   :ريزي برنامه هايشاخص -

  :است زير شرح به دارند نقش 12 منطقه در زلزله ارزيابي در كه ريزي برنامه هايشاخص

  جمعيت تراكم

 جمعيت رشد از خانوار تعداد رشد آهنگ و است تهران رشد نرخ نصف تقريبا جمعيت رشد نرخ 12 منطقه در

 كه منطقه خانوار بعد همچنين دهدمي نشان را مجرد يا و جمعيت كم خانوارهاي تشكيل اين كه است بيشتر بسيار

 در جمعيت تراكم ).4شكل  (است شده همسان تهران شهر ميانگين با اكنون بود، كوچكتر تهران ميانگن از قبال

 و دارد گيريچشم زايشاف روز ساعات در وحكومتي اداري – تجاري مراكز و بازار قرارگيري به دليل منطقه

 ناشي هايآسيب به خود اين شوندكه مي خارج آن از يا وارد تهران بازار به فقط نفر هزار 400 به نزديك روزانه

  .كند مي اضافه زلزله از
 

  ارتباطي هايراه شبكه

 و يسازه پذيري آسيب ميزان و زلزله وقوع از امداد بعد و نجات امر در مهمي بسيار نقش ارتباطي هايشبكه

 در 12 منطقه و است شعاعي تهران در حركت الگوي و هاراه  شبكه).1387زادگان،  شريف(دارند عهده به انساني

 و بازار تهران قرارگيري به دليل همچنين). 5شكل (دارد نقش مناطق ساير از بيش روزانه سفرهاي جذب و توليد

 و است شده تبديل تهران در سفر توليد و جذب هايكانون مهمترين از يكي  به،منطقه در تجاري محورهاي

 ترينتراكم پر اين بر عالوه. است محلي آن درصد 36 كه پوشانده ارتباطي شبكه را منطقه سطح درصد 21 حدود

 مختلف ساعات در را منطقه در جمعيت تراكم كه است شده واقع منطقه اين در 2 و 1 مترو خطوط هايايستگاه

 برخوردار كمي سواره تردد رواني از كم پذيري نفوذ به دليل داخلي هايگذرگاه شبكه و برد مي باال روز شبانه

  .)شهرداري سايت .رك(برد مي باال درمنطقه را خطر ضريب عامل اين كه است
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  1384 تهران، شهركالن اطلس تهران، مناطق در جمعيت تراكم .4شكل 

  1385 تهران، تفصيلي طرح تهران، در ارتباطي هايراه شبكه .5شكل 
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  هاكاربري همجواري

 هدف با هاآن بين همجواري بررسي و ديگر كاربري با كاربري هر گرفتن قرار نحوه معني به هاكاربري همجواري

 ست اهاآن بين ناسازگاري و سازگاري و گوناگون هاكاربري قرارگيري نحوه بررسي ،پذيري آسيب ارزيابي

 بناهاي همچنين و ارزشمند و تاريخي هايبافت ترين گسترده دليله ب منطقه اين. )1387 ،زادگان شريف(

 انبار كارگاهي، اداري، -تجاري كاركردهاي درصد 80 از بيش .شودمي محسوب تاريخي عمده مراكز از شاخص

 ،تجاري واحدهاي درصد 22 .دارند فراشهري و شهري نقش مذهبي - فرهنگي كاركردهاي درصد 50 از باالتر و

 اين در بزرگ تهران حكومتي – اداري بناهاي و فضاها درصد 4,8 و انبارها درصد 10ها،كارگاه درصد 22,2

 كه دهدمي نشان كاربري تغييرات سيربر .است مربع متر 0,32 و سبزكم فضاهاي سرانه همچنين .دارد قرار منطقه

 بين منطقي توازن. است تجاري مراكز به شدن تبديل حال در و است شدن كم حال در سكونتگاهي فضاي

 همچنين و ندارد وجود سازي مقاوم امكان منطقه ساكنان مالي بنيه ضعف دليله ب و ندارد وجود هاكاربري

 شرايط از ،سازگاري نظر از است كه ديگر فضاهاي به شدن تبديل حال در مسكوني بافت اطراف هايمحوطه

 سايت رك(شود لحاظ وضعيت اين زلزله برابر در پذيري آسيب ارزيابي در دباي هستند كه برخوردار نامساعدي

  ).تهران شهرداري
  

   شهري تجهيزات و تأسيسات

 زلزله وقوع از ناشي تلفات است ممكن مخابرات و گاز ،برق ،آب ايشبكه نظير بناي زير تأسيسات ديدن آسيب

 از اما دارند كاملي پوشش تقريبا برق و آب شبكه 12 منطقه  در).1387 زادگان، شريف(دهد افزايش شدت به را

 در خطر بروز باعث دانه ريز و فرسوده هايبافت از عبور به دليل كه برخوردارند حد از بيش كهنگي و فرسودگي

 برخوردار كاملي پوشش از گاز شبكه بافت، نامناسب كالبدي وضعيت به دليل همچنين و شوندمي زلزله هنگام

 و ،است روبرو تحليل و فرسودگي با منطقه تجهيزات و تأسيسات شبكه كه گرفت نتيجه توانمي كل در. نيست

  ).تهران شهرداري سايت رك(شودمي زلزله وقوع هنگام منطقه در آفريني خطر باعث اين

  

  هاي تحقيقتحليل يافته

 جمعيتي، تراكم نبود باال ناپايداري، ناپذيري، نفوذ قطعات، ريزدانگي مثل هايويژگي با 12منطقه فرسوده بافت

 جااين در بايد چه آن .دارد را مداخله به نياز فرسوده بافت يك مشخصه انواع تجهيزات؛ و تأسيسات فرسودگي

 موضعي مداخالت با حتي بلكه نيست كالن ابعاد در وسيع تغييرات گرفت نظر در ريزيبرنامه رويكرد عنوان به

 طبقه زير شرح به را ريزيبرنامه رويكردهاي توانمي پس ردك كم زلزله خطر اثرات از حدودي تا شودمي نيز

   :كرد بندي
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  منطقه ساخت و بافت -

 يا شهر محدوده داخل در شهري حيات دوران طي متفاوت شناسي ريخت با كه است پيوندهم اي گستره بافت

 فضاها، ها،راه ها،مجموعه بناها، از تواند مي گستره اين باشد، گرفته شكل شهر با پيوند و تداوم در آن حاشيه

 در شهري بافت هر واكنش ).1386 شفايي،(باشد شده تشكيل هاآن از تركيبي يا و شهري تجهيزات و تاسيسات

 از بعد مراحل در سپس و داشته پذيري آسيب نظر نقطه از را متفاوتي درجات لرزه زمين سانحه وقوع هنگام

 و سازيپاك چگونگي در رساني، كمك امكانات در ساكنين، يگير پناه و گريز هايقابليت در زلزله وقوع

 يا جوش خود بسته، يا باز شهري بافت كه اين ).حميدي(دارد مستقيم دخالت موقت، اسكان حتي و بازسازي

 يك هر باشد ديگر نوع هر يا و اي هسته چند ا يايهسته تك ناپيوسته، يا پيوسته خطي، ا يايخوشه شطرنجي،

 زاده، محمد(دشومي منعكس زلزله از ناشي تلفات ضعف و شدت در آن پيامد و داشته خاص يمقاومت وضعيت

) تهران تاريخي مركز (ناصري تهران چهارم سه از بيش و است تهران مركز تاريخي هسته ،12 منطقه بافت). 1384

 شرايطي واجد نييع شودمي محسوب فرسوده منطقه سوم يك از بيش ها،ارزش اين رغم به دهدمي پوشش را

 با هويتي هايارزش رغم به ،منطقه از وسيعي هاي پهنه. گيردمي قرار ناپذيري نفوذ ناپايداري، ريزدانگي، همچون

 مراتب به ترافيك و كم عمومي فضاهاي سرانه بافت، فشردگي به دليل همچنين. است روبرو مفرط فرسودگي

   :گرفت نظر در خطرات كاهش جهت در بايد كه رويكردهاي .است زياد

 نوسازي براي قطعات تجميع -3 دسترسي شبكه اصالح و معابر تعريض -2 بافت ابنيه كالبدي وضعيت بهبود -1

  .بافت در باز فضاهاي ايجاد -5 بافت سازي مقاوم -4
  

  منطقه در اراضي كاربري

 در هرگاه .دارد زلزله برابر در پذيري آسيب كاهش در مهمي نقش شهري هايزمين كاربري بهينه ريزي برنامه

 ،نشود داده قرار ديگريك كنار در ناسازگار هايكاربري و دشو رعايت هاهمجواري شهري، زمين كاربري نيتعي

 تمركز عدم باعث كه شوند توزيع گونه به شهرها در هاكاربري اگر و دشو مي فراهم اماكن سريع تخليه امكان

 تركيب). 1384 قرباني،(يابد كاهش زيادي حد تا زلزله برابر در شهرها پذيري آسيب داشت انتظار توانمي ند،شو

 عواملي به توجه با هاكاربري يابي مكان و غيره و باز ،سبز ،اداري ،صنعتي ،مسكوني فضاهاي منطقي و سنجيده

 و ريدو يا شهر سطح با ارتباط در هاآن مكاني موقعيت به توجه با نيز و خاك مقاومت گسل، جهت و نوع چون

 كاهش در اراضي كاربري منطقي توزيع بارز هايمثال از همه و همه شهر متراكم مراكز با نسبت هاآن نزديكي

 مناسبي و منطقي توازن از هاكاربري توزيع 12 منطقه در). 1384 زاده، محمد(هستند زلزله از ناشي تلفات

 تجاري محورهاي و بازار قرارگيري به دليل. دارد ايفرامنطقه نقش منطقه اين هايكاربري بيشتر نيست برخوردار

 سبز فضاي شديد كمبود با محالت سطح در ويژهه ب منطقه و دارد روزافزوني رشد تجاري تراكم منطقه، اين در
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– اداري بناهاي و فضاها انبارها، ها،كارگاه تجاري، واحدهاي شامل منطقه اصلي هايكاربري بيشتر .است مواجه

 خطر ميزان تراكم، فروش جمله از ناپايدار مدهايدرآ به زياد اتكاي به دليل منطقه اين در. تاس شده حكومتي

 و منطقه اين در عمومي هايسرانه كمبود كه گفت توان مي كلي حالت در پس .بردمي باال را منطقه در پذيري

 هاكاربري موزن توزيع در جدي تعادل عدم از حاكي فوق نتايج مجموعه .خوردمي چشم به باز فضاهاي كمبود

 به شود لحاظ مورد اين در بايد كه رويكردهاي .شود اتخاذ مناسب رويكردهاي بايد كه است منطقه سطح در

  :است زير شرح

  منطقه؛ از بيرون به هاكاربري از بخشي انتقال و ايمنطقه فرا نقش كاهش -1

  جديد؛ ايهكاربري استقرار هنگام در ويژه مقررات و ضوابط ايجاد -2

  آن؛ كردن بندي وگروه هاكاربري پذيري آسيب ميزان كردن مشخص -3

  مجاز؛ كاربري نوع كردن مشخص و لرزه زمين از ناشي خطر اساس بر اراضي بندي تقسيم -4

  منطقه؛ كردن نوسازي و بهسازي هنگام در عمومي فضاي و هاسرانه گرفتن نظر در -5

  .شود گرفته نظر در هاكاربري استقرار هنگام در هاكاربري همجواري و سازگاري -6
  

  ارتباطي شبكه

 .است محلي آن درصد 46 و شرياني آن درصد 36 كه پوشانده ارتباطي شبكه را12 منطقه  سطحدرصد 21 حدود

 تعادل عدم با منطقه در حركت نظام .است شده واقع منطقه اين در مترو هايايستگاه ترين تراكم پر همچنين

 قديمي هايبافت ،مقابل دراند گسيخته هم از و مواجهه سواره تردد تراكم با آن عبوري محورهاي و ست اروبرو

 تراكم همچنين .دارند ضعيفي نفوذپذيري شرياني گذرهاي در محصور شهري هايبلوك صورته ب تاريخي و

 سايت .رك (شودمي دهمشاه نيز منطقه در هاپايانه و اصلي هايايستگاه تمركز بوس، ميني اتوبوس، خطوط

 در و كرد اقدام دسترسي مراتب سلسله اساس بر بايد منطقه در حركت نظام تعادل جهت در). تهران شهرداري

 نظر در نيز مناسب و كافي دسترسي آسيب، مقابل در ايمني بر عالوه بافت درون فرعي هايراه شبكه طراحي

 توصيه بست بن هايكوچه ترتيب ينه اب .شود بيني پيش دسترسي دو حداقل با بايد هاراه الگوي شود گرفته

 شود طراحي و بيني پيش اضطراري گشايش براي كوچه انتهاي قطعه باز فضاي بايد نيز خاص موارد در .شودنمي

 شطرنجي شبكه، باشد مراتب سلسله داراي و منظم هاراه شبكه ترجيحا .باشد متر 100 از كمتر نيز كوچه طول و

 دو داراي كه حلقوي الگوي با هايراه صورت اين غير در و است كارايي داراي بافت درون فرعي ايهراه براي

 معابر عرض حداقل شود سنجيده بايد آن محصوريت درجه به توجه با معابر عرض .دارد ترجيح هستند دسترسي

  با هايبافت درون هايگذر ).1384 قرباني، (شودمي توصيه متر 6 امداد وسايل اضطراري عبور به توجه با

 بايد گذر احداث و تعريض نوع ليكن .يابد گسترش و غيره دسترسي نيازهاي تامين ،رساني امداد براي مندارزش
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 سايت .ك.ر (شود خوداراي اكيدا برشي هايخيابان احداث از و پذيرد صورت بافت هايويژگي اساس بر

 اداري– تجاري كاركردهاي درصد 80 از بيش و است وروبر تجاري فعاليت تراكم با 12 منطقه .)شهرداري

 همچنين .شودمي منطقه اين به زيادي جمعيت جذب باعث و دارد ايمنطقه فرا نقش انبار و هاكارگاه ،حكومتي

 هزار 400 به نزديك روزانه و رود مي شمار به منطقه در سفر توليد و جذب كليدي كانون عنوانه ب تهران بازار

رابطه  در منطقه اين هاكاربري استقرار مورد در بايد كه رويكردي .شوندمي خارج آن از يا وارد تهران ربازا به فقط

   :است زير شرح به شهر اقدام كرد مركز دردسترسي همچنين اقداماتي در مورد تسريع  و با كاهش حجم ترافيك

  ؛منطقه از خارج به حكومتي -اداري هايكاربري از بخشي انتقال -1

 ديگر هايپتانسيل و ويژه مقررات و ضوابط از استفاده با منطقه به بيشتر تجاري هايكاربري كردن محدود -2

  ؛تجاري هايكاربري جذب در مناطق

  ؛عمومي و سبز فضاي با آن كردن جايگزين و منطقه از بيرون به هاكارگاه و انبارها انتقال -3

 و حمل شبكه و مترو شبكه گسترش از استفاده با بالعكس و زمرك مناطق به سريع و راحت دسترسي ايجاد -4

  ؛مكمل عمومي نقل

  .محلي سطح در كار قصد به مهاجرت هايانگيزه كردن محدود -5
  

  هاساخت زير و تأسيسات

 در را زلزله از ناشي تلفات تواندمي مخابرات ،گاز ،برق و آب هايشبكه نظير شهر زيربناي تأسيسات ديدن آسيب

      آتش و فضا در گاز نشت سبب تواندمي شهري گاز شبكه ديدن آسيب .دهد افزايش شدت به رشه يك

 از تقريبا 12 منطقه ساخت زير و تأسيسات. )1384 قرباني، - 1382 عبدالهي،(نمايد ايجاد بزرگي هايسوزي

 .برندمي سر به فرسودگي و نامساعد شرايط در بافت كالبدي مشكالت به دليل اام، هستند برخوردار كاملي پوشش

 در گاز شبكه .شودمي خطرآفريني و آلودگي باعث حرارتي وسايل بودن گاز غير به دليل محالت بعضي در

 كم ناپذيري نفوذ و ريزدانگي به دليل همچنين و ندارد كافي پوشش كالبدي، نامساعد شرايط دليل به بازار اطراف

 بايد تأسيسات و هاساخت زير بهبود جهت در. دارد وجود هاساخت زير و تأسيسات در خطرآفريني ،محالت در

 در منطقه شرايط به توجه با خاص ايمني ضوابط و استانداردها و كرد اقدام منطقه نوسازي و بهسازي با زمانهم

 گرفته نظر در بايد نيز منطقه در هاساخت زير و تأسيسات استقرار براي هايمكان ايجاد همچنين شود گرفته نظر

  .شود
  

  باز فضاهاي توسعه

 توزيع نحوه و شهري باز فضاهاي كيفيت و كميت .ست اشهرها در ديگر مهم هايكاربري از شهري باز فضاي

 شهر، در زلزله وقوع هنگام به .دارد زلزله برابر در شهر پذيري آسيب كاهش در مهمي نقش شهر سطح در هاآن
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 موقت اسكان نيز و هاكمك آوري جمع ار،سي بيمارستان استقرار چون يمتعدد عملكردهاي توانندمي باز فضاهاي

 و انبارها از وسيعي حجم به دليل 12 منطقه). 1384 ،زاده محمد(باشند داشته دست اين از مواردي و زدگان زلزله

 نكته مهمترين. باشد سبز و باز فضاهاي توسعه جهت در ازآن استفاده جهت پتانسيلي تواندمي منطقه در هاكارگاه

 شدت به گذشته دهه در كه است انبارداري فعاليت سهم كاهش ،منطقه اين در باز فضاهاي توسعه جهت در

 كند پيدا گسترش سبز فضاهاي همچنين و باز فضاهاي توسعه جهت در بايد روند اين كه است كرده پيدا كاهش

  ).تهران شهرداري سايت .ك.ر(كند پيدا الانتق تهران تاريخي مركز از خارج به انبارداري فعاليت كليه و
  

  گيرينتيجه 

 پذيري آسيب داراي شهري ريزي برنامه ناكارامدي و يسازه ضعف دليل به تهران 12 منطقه فرسوده بافت

 كمي مقاومت كه كنيممي برخورد هايساختمان به ما يسازه شاخص نظر از .است ديگر مناطق به نسبت بيشتري

 ريزيبرنامه معيار نظر از همچنين .است شده ساخته خشت و چوب از هاآن از باالي درصد و رنددا زلزله برابر در

 عمومي عرصه فقدان ،ارتباطي هايشبكه فرسودگي ،هاكاربري و جمعيت بين تعادل عدم ،باال جمعيت تراكم با ما

 باشد داشته كالبدي جنبه نبايد طفق گرفت نظر در توانمي رويكرد يك عنوانه ب چهآن جااين در .هستيم روبرو

 براي ريزيرنامهب .هستند مناطق اين در خطر كاهش جهت در مهم امري نيز انساني رويكردهاي و هاشاخص بلكه

 و موجود وضع برداشتدارد،  موجود وضع از دقيق ارزيابي به نياز زلزله خطر كاهش جهت در فرسوده بافت

 جهت در شهري مديريت كه رويكردي .باشد گيردمي انجام كه اخالتي مد راستاي در بايد آن تحليل و تجزيه

   :است زير شرح به بگيرد پيش در بايد خطر كاهش

 نظر از مناطق كردن بندي طبقه و فرسوده هايبافت در انساني هايجنبه به توجه ،هاساختمان سازي مقاوم �

 .است زلزله وقوع هنگام در مادي و انساني تلفات كاهش جهت در مهم عوامل از پذيري خطر ميزان

 توسعه همچنين و ارتباطي هايشبكه و مسيرها اصالح ،اداري – تجاري قطب تغيير جمعيت؛ تراكم كردن كم �

 .رودمي شمار به منطقه اين در خطر كاهش جهت در كلي راهبردهاي و سياست عنوانه ب باز فضاهاي

 خطر كاهش در تواندمي نيز موضعي مداخالت بلكه اشدب كالن بعد در فقط نبايد فرسوده بافت در مداخله �

 .كند كمك زلزله

  

  

  

  منابع

 مسكن بنياد ،زلزله خطر كاهش براي هاسكونتگاه مكاني – فضايي ريزيبرنامه و تحليل) : 1375 (حسين دسي بحريني؛ -1

  .لاو چاپ ،اسالمي انقالب
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  ،)تهران زلزله در بحران مديريت نقش سيربر (نسانيا فاجعه يا طبيعي حادثه ،تهران زلزله بهرنگ، بينش؛ -2

ir.mag-bimeh.www  
  .10 و 9 شماره ايرانشهر، اينامهفصل بداند، كه نخواهد شهري مديريت اگر رضا؛ دمحم حائري؛ -3

  .لاو چاپ ،انتهر شهركالن اطلس برنارد،) : 1384 (هوركاد و محسن دسي حبيبي؛ -4

5- راهبردهاي آن، مجله  مشكل سازي شهري و هاي فرسوده و تحليل بافت: )1382( د حسينجهان شاهي، محم

  .جستارهاي شهرسازي، شماره پنجم

 هايپژوهش شهري، مناطق پذيري آسيب فضايي ارزيابي و تهران زلزله ) :1385 (تبريزي نازنين و علي آبادي؛ زنگي -5

  .56 رهشما جغرافياي،

  .تهران شهرداري سايت -6

 آسيب تحليل و ارزيابي فضايي هايمدل كاربرد و طراحي ) :1387 (حميد فتحي؛ و حسين محمد زادگان؛ شريف -7

 شماره هفدهم، سال ،صفه شهرسازي و معماري پژوهشي – علمي نشريه ،شهري مديريت و ريزي برنامه در ايلرزه پذيري

  .تابستان و بهار ،46

 هايروش و مباني آموزشي مقاالت مجموعه فرسوده، هايبافت در مداخله و شناسايي راهنمايي ):1386 (سپيده ايي؛شف -8

  .مسكن و ساختمان تحقيقات مركز ،شهري رسودهف هايبافت در مداخله

  ).1385 (تهران تفصيلي طرح -9

  ).1385( تهران جامع طرح -10

  .9 شماره ساختمان، و اريمعم مجله فرسوده، هايبافت) : 1385 (ابراهيم ثاني؛ ضيائي -11

 شماره ،)فرهنگي و اجتماعي موانع ،شهري فرسوده هايبافت نوسازي(ايرانشهر اينامهفصل ،ديگران و فردين عليخواه؛ -12

  .10 و 9

 نمونه بر كيدأت با (زلزله تلفات كاهش در شهرسازي مناسب طراحي ثيراتأت) : 1384 (كريم باقري؛ و رسول قرباني؛ -13

  .تبريز دانشگاه ،زمين مخاطرات الملي بين كنفرانس ،)بم

 با زلزله وقوع از ناشي پيامدهاي با مقابله مديريت هايشيوه و اصول) : 1384 (سيروس عسكري؛ تافي آرمان قنبري -14

  .تبريز دانشگاه ،زمين مخاطرات الملي بين كنفرانس ايران، بر كيدأت

  .10 و 9 شماره ايرانشهر، اينامهفصل ،مداخله نظام و فرسودگي تعاريف ،موسي كمانرودي؛ -15

 مخاطرات الملي بين كنفرانس ،زلزله از ناشي اثرات كاهش در شهري ريزيبرنامه نقش) : 1384 (رحمت زاده؛ محمد -16

 .تبريز دانشگاه زمين،
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