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  مقدمه

هاي شگرف فناوري خود لرزه همواره وجود داشته و انسان امروزي علیرغم پیشرفتهاي طبیعی چون زمینپدیده
زلزله همواره به عنوان یک عامل تهدید کننده در حیات بشر تلقی شـده و  . توانایی جلوگیري از وقوع آنها را ندارد

-علیرغم آنکه نواحی غیر شهري را مستثنی نساخته و این مناطق نیز متحمل خسارات مالی و جانی فراوانی مـی 

شـان بـه نسـبت سـایر     ه و تراکم باالي جمعیتی و نیز به علت گستردگیشوند، اما شهرها به دلیل انباشت سرمای
-هاي جانی و مـالی مـی  آنچه باعث بروز تلفات و آسیب. هاي انسانی صدمات بیشتري را شاهد هستندسکونتگاه

آنچـه کـه الزم اسـت    . وقوع زلزله محتمل است و غیر قابل اجتناب. گردد، ساخت و ساز غیر اصولی انسان است
-ترین و متراکمتمرکز تعداد زیاد جمعیت در شهرها، این بزرگ. توجه قرار گیرد، نحوه برخورد ما با آن استمورد 

لـرزه در شـهري بـا    که زمینآن چنان. دهدهاي انسانی را در وضعیتی گاه بسیار خطرناك قرار میترین سکونتگاه
هـا در ژاپـن، بـا    کـه شـدیدترین زلزلـه   در حالی هزار انسان شده  32هاي ناپایدار مانند بم، باعث مرگ ساختمان

: 1383حسـینی،  (لرزه مانند زلزله بم، به ندرت چند ده نفـر تلفـات انسـانی درپـی دارد     زمین 900متوسط ساالنه 
اما آیا صرف . رسد، تفاوت در تکنولوژي ساخت و ساز دو کشور استآنچه که در درجه نخست به ذهن می. )128

لرزه کافی باشد؟ اگرچـه  هاي اقتصادي ناشی از زمینواند در کاهش تلفات انسانی و آسیبتپایداري ساختمان می
هاي نوین ساخت و ساز در کاهش خسارات ناشی از زلزله شد اما شرایطی را توان منکر تاثیر بسیار زیاد روشنمی

سـدود شـدن معبـر ناشـی از     اید اما به علـت م در نظر بگیرید که پس از وقوع زلزله، از ساختمان خود خارج شده
هاي فرسوده، امکان دسترسی به مناطق دیگر برایتان وجود نداشته و یـا  هجوم جمعیت و یا ریزش آوار ساختمان

بنابراین براي کاهش خسارات ناشـی از زلزلـه و   . اساسا فضاي بازي به عنوان فضاي امن در محدوده وجود ندارد
. شـود ترین علم مرتبط با شـهر مطـرح مـی   ازي به عنوان تخصصیتر از ساختمان، دانش شهرسدر مقیاس وسیع

پژوهش حاضر می کوشد به بررسی این مساله بپردازد که دانش شهرسازي و به طور اخص، بافت شـهر چگونـه   
به بیان دیگر هدف این پـژوهش تاکیـد بـر معرفـی     . هاي ناشی از زلزله تاثیرگذار باشدتواند در کاهش آسیبمی

ناسب شهر است که بتواند در کاهش میزان آسیب و افزایش کارایی شهر به اضافه حداقل زمان چگونگی بافت م
 .و اقدامات الزم براي بازگشت به وضعیت عادي موثر واقع شود
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  بیان مساله پژوهش -1

ایران با قرارگیـري بـر روي کمربنـد    . شوندهاي طبیعی محسوب میترین پدیدهدر کشور ما سیل و زلزله مخرب
زلزله مخربـی کـه در جهـان     153خیز جهان محسوب شده و از هر آلپ هیمالیا یکی از مستعدترین مناطق زلزله

به دنبـال رخـداد هـر زلزلـه طیـف      ). 1371حبیب، (آن مربوط به کشور ایران بوده است % 6/17روي داده است، 
تـر بـر   ر شهر و در مقیـاس کوچـک  صرف نظر از خسارات اقتصادي وارد ب: گرددها مطرح میاي از آسیبگسترده

خانمانی و ناامنی هریک به تنهایی روانی ناشی از مرگ عزیزان، بی -شهروندان، تلفات انسانی و مشکالت روحی
خیزي کشور این احتمال براي هریک از مـا وجـود دارد کـه یکـی از     با توجه به زلزله. شوندیک بحران تلقی می

از آنجا که . براین در قدم نخست، هدف پیشگیري از وقوع چنین خساراتی استبنا. دیدگان زلزله آتی باشیمآسیب
گسـتردگی طیـف   . توان مانع از وقوع زلزله شد، باید در جستجوي راهکارهایی بـراي مقابلـه بـا آن بـر آمـد     نمی

بـا   ايدانش شهرسازي به عنوان یک علم میان رشـته . خسارات زلزله طبیعتا نیازمند همکاري علوم مختلف است
توانـد در ایـن راسـتا    پوشش مباحث اقتصادي، اجتماعی، فنی و مهندسی و مضاف بر آن، تخصص ویژه خود، می

. بسیار مفید واقع شده و از این طریق به هدف غایی خود که امنیـت و آسـایش شهرنشـینان اسـت، دسـت یابـد      
چرا که با فرض برابر . قلمداد شود باید پایه و اساس اقدامات پیشگیرانههاي شهر میبررسی خصوصیات و ویژگی

تواند زلزله را از یک پدیده طبیعی به یک فاجعـه انسـانی تبـدیل    بودن شدت زلزله، نحوه رفتار شهر است که می

  :بنابراین پرسش اساسی پژوهش حاضر به این صورت قابل ارائه است. نماید

هاي کالبـدي ناشـی از   تواند آسیباي چگونه میشهرسازي به عنوان یک دانش میان رشته

  زلزله در شهرها را کاهش دهد؟ 

با توجه به مجموعه امکانات موجود، به بررسی نقـش الگـوي بافـت     اینجانب نامهپایانبراي پاسخ به این سوال، 
هـاي  توان با تاکیـد بـر سـایر جنبـه    بالطبع می. شهر تهران متمرکز شده است 2شهر در مقیاس محله در منطقه 

نگارنـده  . شهرسازانه، پرسش حاضر را از زوایاي دیگري مورد بررسی قرار داده و نتایج دیگري را بـه دسـت آورد  
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توانـد در ایـن مسـیر    است کـه مـی   اذعان دارد که پژوهش حاضر تنها بخشی از مجموعه مطالعات و راهکارهاي
  .باشداز سوي دیگر محققان می تريانجام پذیرفته و موضوع مورد بحث نیازمند توجه بیشتر و کامل

 

  پیشینه پژوهش -2

هاي فنی، سازه و مـدیریت امـداد و   هاي مختلفی که در ابعاد زلزله و عمدتا در زمینهدر کشور ما با وجود پژوهش
ایـن در حـالی   . هاي آن کمتر پرداخته شده استنجات صورت گرفته است، به نقش شهرسازي در کاهش آسیب

هاي زلزله ناشی از عدم رعایت اصول و معیارهاي شهرسازي بـوده کـه بـا بـه     از آسیب اياست که بخش عمده
هاي ناشی از وقـوع زلزلـه   توان اقدامات پیشگیرانه و مؤثرتري در کاهش آسیبکارگیري تمهیدات شهرسازي می

بزرگ بـا همکـاري    بندي تهرانهاي و نتایج پروژه پهنهدر انجام پژوهش حاضر به طور عمده از یافته. انجام داد
 1379تا آذر ماه سـال   1378که در فاصله زمانی فروردین ماه سال ) جایکا(المللی ژاپن هاي بینآژانس همکاري

هـاي مطالعـاتی در   تـرین برنامـه  شایان ذکر است که این پروژه یکی از کامـل . صورت گرفت، استفاده شده است
  .باشداي شهر تهران میپذیري لرزهخصوص ارزیابی آسیب

  :ترین مطالعات مرتبط با موضوع مورد پژوهش نیز عبارتند ازبرخی از مهم

ها در کاهش خطرات ناشی از نقش فرم، الگو و اندازه سکونتگاه، )1373(حمیدي، ملیحه  -

 .مفاهیم دیدگاه و روش برخورد، مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی: ، جلد اولوقوع زلزله

مطالعه موردي منطقـه   -قش شهرسازي در مدیریت بحران زلزلهن، )1384(اکبري، رضا  -

 .، پردیس هنرهاي زیبا، دانشگاه تهرانفرحزاد تهران

اي و ریزي شـهري و منطقـه  شناسایی و تدوین روابط بین برنامه، )1385(فتحی، حمیـد   -

، دانشـکده هنـر و   شـهر تهـران   14منطقه : نمونه مورد مطالعه -مدیریت ریسک زلزله

 .هید بهشتیمعماري ش
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طرح مشترك مهندس حمیدي و دکتر بحرینی با تاکید بر بافت شهر و بررسی آن از جنبه هاي طبیعی و مصنوع 
هـاي  معـرف بافـت ابتـدا     شـاخص . در ارتباط با شهرهاي زلزله زده رودبار، لوشان و منجیل صورت گرفته است
ـ  ه زده پـیش و پـس از زلزلـه صـورت     تعریف شده و سپس سنجش آنها به کمک مقایسه وضعیت شهرهاي زلزل

  .گرفته است

هاي شهرسازانه را به صورت انسان سـاخت و طبیعـی انتخـاب نمـوده و در     نامه مهندس اکبري نیز شاخصپایان
ر نگرفتـه  نامه مـورد آزمـون قـرا   با این حال فرضیات پایان. ده استارتباط موردي با فرحزاد مورد سنجش قرار دا

اصالح و تکمیل ) تاحد امکان(نامه حاضر به صورت مقایسه نتایج با مطالعات گروه جایکا این مورد در پایان. است
  . گردیده است

ي اي و شهرسازي دسته بنـد هاي سازهمورد مطالعه را در دو گروه شاخص هاينامه مهندس فتحی شاخصپایان
شـده و مقیـاس کـار از واحـد     ها در دو نمونـه مـوردي بررسـی    اي از شاخصدر واقع طیف گسترده. نموده است

آیـد، ارتبـاط   گونه که از نام آن بر میهمچنین پژوهش همان. گرددختم می ساختمانی آغاز و به بافت یک محله
  .یابدبا مساله مدیریت بحران زلزله می تنگاتنگی

ر نظر داشتن هاي ناشی از زلزله دریزي کاهش آسیبتوان گفت در برنامهبا مروري بر تحقیقات صورت گرفته می

  :یابددو مساله ضرورت می

  )شهرسازي(ریزي شهري برنامه) الف

  مدیریت بحران) ب

نامه قرار دارد اما اصول مدیریت بحران اگرچه موضوع مدیریت بحران در ارتباط غیر مستقیم با موضوع این پایان
شخصـا بـر موضـوع الگـوي     هاي یاد شـده، م در پژوهش. تواند به عنوان مکمل دانش شهرسازي عمل نمایدمی

-عالوه بر این در نمونـه . ساخت شهر و به طور اخص بافت شهري به عنوان زیر مجموعه آن، تاکید نشده است

. انـد مـورد توجـه بـوده   ) شهر تهـران  17و  14به ویژه منطقه (هاي مورد مطالعه عموما مناطقی با بافت فرسوده 
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و ) مرکـز منطقـه  (آورد کـه بتـوان دو الگـوي شـطرنجی     د میشهر تهران این امکان را به وجو 2انتخاب منطقه 
  . را مورد بررسی قرار داد) شمال منطقه(ارگانیک 

 

  ضرورت موضوع پژوهش -3

باتوجه به موقعیت ژئوتکنیکی ایران و قرارگیري آن بر کمربند زلزله، توسعه و تقویت امکانات ملی براي کـاهش  
هـاي  در این میان شهرها به عنـوان  متمرکزتـرین سـکونتگاه   . استتاثیرات منفی حوادث طبیعی کامال ضروري 

چراکه به علت دارا بودن حجم باالي سرمایه گذاري و مکان گزینـی بسـیاري از   . یابنداي میانسانی اهمیت ویژه
بـر اسـاس   . شوندتاسیسات و لوازم اقتصادي و اجتماعی جامعه، خسارات بیشتري را در مواجه با زلزله متحمل می

  :ها به شرح زیر استخیزي شهرهاي ایران با توجه به فاصله آنها از گسلآمارهاي تهیه شده پتانسیل زلزله

درصد از شهرهاي ایران بر روي خط گسل و یا در امتداد آن واقع شده و به جز یـک یـا دو مـورد     6/16حدود  -
  .اندریشتر را تجربه کرده 6هاي بیش از اکثر آنها زلزله

ها قرار داشته و این به آن معنـا اسـت   کیلومتري گسل 30درصد از شهرهاي کشور در حریم یک تا  68تقریبا  -

  .اندهاي باال واقعبندي خطر نسبی در پهنه با شتابکه این گروه از شهرها به عالوه گروه قبلی از نظر پهنه

) هـاي متوسـط  ی پهنه با شـتاب یعن(کیلومتري  50تا  30درصد از شهرهاي کشورمان در فاصله  1/9همچنین  -
  .انداستقرار یافته

ها و در پهنه بـا  کیلومتري از گسل 50هاي شهري ایران در فواصلی بیش از درصد از سکونتگاه 3/6در نهایت  -
  ).136: 1381زمردیان، (گیرند هاي پایین قرار میشتاب

 



 
 

  )به صورت نمونه(هاي اطراف آنها در منطقه زاگرس فاصله تقریبی چند شهر تا گسل: 1جدول 

  )Km(فاصله از گسل   نام شهر  )Km(فاصله از گسل   نام شهر  )Km(فاصله از گسل   نام شهر
  20  اندیمشک  15  الر  12  داراب

  25  مهران  5  قیر  3  استهبان

  20  الیگودرز  5  سمیرم  12  فیروز آباد

  روي گسل  اهواز  10  بروجن  20  شیراز

  10  کرمانشاه  4  درود  5  نیریز

  3  کنگاور  3  رامهرمز  15  کازرون

  10  همدان  20  بهبهان  7  یاسوج

  6  آباداسالم  15  بندر دیلم  12  برازجان

  روي گسل  امیدیه  10  مالیر  7  بلداجی

  11  میانه  10  بستان  9  سروستان

  3  سنندج  روي گسل  مسجدسلیمان  25  بندرعباس

  روي گسل  صحنه  6  ایذه  10  بندر لنگه

  8  سقز  20  دزفول  16  جهرم

  )41: 1384نگارش، : ماخذ(

جمعیت کشور، شهرنشین بوده و شهرهاي کشور نیز عمدتا از لحاظ بافت، عمر بنا و % 60از با توجه به آنکه بیش 
ریـزي شـهري در راسـتاي کـاهش     ها از شرایط مناسبی برخوردار نیستند، برنامـه مصالح به کار رفته در ساختمان

جه به الگوي بافت شهر و ریزي، توهاي این برنامهیکی از جنبه. رسدهاي ناشی از زلزله ضروري به نظر میآسیب
در واقع با یک آینده نگري صحیح نسبت به چگونگی . بررسی نقش آن در افزایش یا کاهش خسارات زلزله است

شـهر  . رفتار بافت شهر در مواجه با زلزله، اقدامات پیشگیرانه اي را براي به حداقل رساندن خسـارات صـورت داد  
% 25، )جمعیت شهرنشـین کشـور  % 25(جمعیت کشور % 15ار داشتن تهران به عنوان پایتخت کشور و با در اختی

صـنعت  % 41تولیـد ماشـین آالت صـنعتی،    % 60تولید صـنعتی کشـور،   % 33صنایع و % 31تولید ناخالص ملی، 
حسـینی،  (دانشـجویان کشـور   % 29ها و مراکز پژوهشی و دانشگاه% 39تولید مواد غذایی، % 30ساختمان کشور، 
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  . ن اهمیت سیاسی آن، در معرض خطر بسیار باالي زلزله قرار داردو همچنی) 32: 1385

و مرکز مطالعـات زلزلـه و زیسـت محیطـی     ) جایکا(المللی ژاپن هاي بینطبق مطالعات مشترك آژانس همکاري
میلیـارد   220هزار ساختمان به شدت آسیب دیـده و حـدود    590تهران در صورت رخداد زلزله در پایتخت حدود 

در چنین شرایطی است کـه لـزوم توجـه هرچـه      .(JICA,2000) مستقیم به شهر وارد خواهد شد دالر خسارت
العاده حسـاس مهندسـی   اگرچه نقش فوق. یابدتر اقدامات پیشگیرانه براي این شهر التزام میبیشتر و انجام سریع

اسـاس بافـت شـهر و چیـدمان     ساختمان در کاهش خسارات ناشی از زلزله انکار ناپذیر است، اما در شرایطی که 
تواند تضمینی براي کاهش تلفـات  فضاهاي شهري اشتباه صورت گرفته باشد، یک ساختمان مقاوم هیچگاه نمی

شرایطی را در نظر بگیرید که پس از یک زلزله شدید معابر باریک محله مسدود شده . انسانی ناشی از زلزله باشد
هـاي امـن در   داشته یا هجوم مـردم بـراي گریـز بـه سـوي مکـان      یا فضاي بازي براي انتقال مجروحین وجود ن

ترین رشـته مـرتبط بـا    بنابراین دانش شهرسازي به عنوان تخصصی. اي گرددمسیرهاي محدود باعث مرگ عده
توان گفـت تحقیـق حاضـر از دو    می. هاي نوین مهندسی ساختمان، باید مورد توجه قرار گیردشهر در کنار روش
  :بدیاجنبه اهمیت می

  هاي ناشی از زلزلهریزي بافت شهري در کاهش آسیبتاکید بر نقش برنامه) الف

  یابی به شهري ایمن در برابر زلزله ها براي دستارائه راهکارهاي منتج از یافته) ب

پذیري دو الگوي غالب در شهرداري تهران، میزان آسیب 2تواند با هدف قرار دادن منطقه طبیعتا این پژوهش می
در این مقیاس مورد اسـتفاده  ) حداقل(را مورد مقایسه قرار داده و نتایج حاصل براي انجام اقدامات پیشگیرانه  آن

ریزي مبتنی بر نتایج حاصل از پژوهش ضمن آنکه هرگونه برنامه. هاي مرتبط قرار گیردمدیران اجرایی و سازمان
اجتماعی ناشی از زلزله بر آنـان را   -هاي اقتصاديتواند اقدامی موثر در حفظ جان شهروندان و کاهش آسیبمی

  .  به دنبال داشته باشد
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  اهداف پژوهش -4

  :نامه برشمردتوان اهداف کلی و فرعی زیر را در ارتباط با موضوع این پایانمی

  هدف کلی  ) الف

  .هاي کالبدي ناشی از زلزلهبررسی نقش شهرسازي در کاهش آسیب  -    

    اهداف فرعی) ب

  .       بررسی نقش الگوي بافت شهري در کاهش خسارات ناشی از زلزله  -   

 .نسبت به بافت ارگانیک در برابر زلزله) شطرنجی(مقایسه آسیب پذیري بافت منظم   -              

  

      پژوهشفرضیات  -5

هـاي  تواند آسیبچگونه میاي با در نظر داشتن مساله تحقیق حاضر، شهرسازي به عنوان یک دانش میان رشته
  :شهرسازانه ناشی از زلزله در شهرها را کاهش دهد؟، فرضیات زیر قابل طرح و بررسی هستند

هاي کالبـدي ناشـی از زلزلـه مـوثر     رسد الگوي بافت شهري در کاهش یا افزایش آسیببه نظر می :1فرضیه 
  .است

پذیري کمتري در برابر زلزلـه را  بافت ارگانیک آسیبنسبت به ) شطرنجی( رود بافت منظمانتظار می :2فرضیه 
  .متحمل شود
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  روش شناسی پژوهش -6

کـار  هاي پژوهش بـه در این پژوهش روش تحلیلی به مفهوم روشی علمی و منظم براي رسیدن به پاسخ پرسش
با استفاده از روش تحلیلی به تجزیه و تحلیل اجزاء تشکیل دهنده سیستم و روابط بین اجزاء پرداخته . رفته است

تا بتوانیم طرح مساله تحقیق تدوین شده را با کار بعدي که مشاهده،  مطالعه و بررسی نمونه مـوردي و سـپس   
ساختاري بر اساس زیر در انجام این تحقیق مورد  با این توضیح،. تحلیل اطالعات است، به یکدیگر متصل کنیم

  :تته اساستفاده قرار گرف

 هاي اولیه پژوهشطرح موضوع و پرسش  -

 هاي اکتشافیانجام مطالعات و مصاحبه  -

 هاتدوین چارچوب نظري پژوهش به عنوان مبناي فکري براي پاسخگویی به پرسش -

 ها و مفاهیم اصلیتدوین تحلیلی پژوهش شامل فرضیه -

 مشاهده و تحقیق میدانی -

 ها و تحلیل اطالعاتپردازش داده -

 گیري و پیشنهادنتیجه -

راهبردي بوده که به منظور حل یکی از مشکالت شهري که همان -پژوهش مورد بررسی، پژوهش شهري
در واقع بر مبناي مقاصد تحقیق این نـوع از پـژوهش،   . گیرداست، صورت می آسیب پذیري شهرها در برابر زلزله

  .باشدجزئی از پژوهش بنیادي می
ریزي بر اساس نوع اطالعات موجود و نحوه دسترسی به منابع، نیازها و اهداف صـورت  انتخاب روش برنامه

باشد، در ایـن حالـت توضـیح و تشـریح     روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش توصیفی می. گیردمی
. آیـد شود و نتایجی عینی از موقعیت مورد مطالعه بدسـت مـی  عینی و دقیق خصوصیات جامعه در نظر گرفته می

بایست آنچه که هست و براساس آن می شدهاي در بررسی مطالعه موردي استفاده زمینه-سپس از روش موردي
  .هاي استخراج شده از مبانی نظري مورد آزمون قرارگیردمورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و با استفاده از شاخص
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براي سنجش ) اساتید(نامه و نتایج حاصل از پرسش 1AHPمراتبی ن پژوهش از ترکیب روش تحلیل سلسلهدر ای
آوري اطالعـات در  بـراي جمـع  . هاي انتخابی استفاده شده استپذیري ناشی از زلزله در محدودهو مقایسه آسیب

برداري کشور در مقیـاس  پایه سازمان نقشههاي هاي میدانی در دو محله، از نقشهنامه عالوه بر برداشتاین پایان
، تهیه شده توسط مهندسین مشاور سرآوند اسـتفاده  2و مجموعه مطالعات بررسی مسائل توسعه منطقه  1:2000

انجام شده و نتایج نهایی براي مقایسه و  Arc Gisافزار ها و ساخت پایگاه اطالعاتی در نرمپردازش داده. شودمی
نیـز بـراي   ) عمـومی (نامه همچنین از روش مصاحبه و تهیه پرسش .آورده خواهند شد Excelافزار تحلیل در نرم

ها نیز به کمک آزمـون دو  نامهاطالعات به دست آمده از پرسش. شودتکمیل مجموعه مطالعات کمک گرفته می
  .اندمورد سنجش قرار گرفته SPSSاي در نرم افزار جمله

در ایـن  . ترین زمینه حضور دانش شهرسازي در کاهش اثـرات زلزلـه دانسـت   کالبد شهر را شاید به عنوان اصلی
، )تعداد طبقات، کیفیت بنـا، کیفیـت سـازه   (هاي ساختمانی هاي معرف بافت شامل ویژگیپژوهش نقش شاخص

، )انتظام شبکه و عـرض راه (، شبکه راه )انتظام بافت، نسبت اعیان به عرصه، مساحت قطعات(بندي اراضی قطعه
صله از فضاهاي باز و فاصله از گسل در کاهش صدمات ناشی از وقوع زلزله مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد فا

  . گرفت

هاي مـورد  شهرداري تهران به عنوان گزینه 2در این راستا دو محدوده در منطقه درکه و شهرك غرب در منطقه 
با تحلیل معیارهاي فوق . اندژوهش انتخاب شدهمطالعه براي بررسی معیارهاي شهرسازي با توجه به هدف این پ

-ها نسبت به معیارهاي ذکر شده، امتیاز نهایی هر محدوده به دست و تعیین ضرایب ارجحیت هرکدام از محدوده

در نهایت با توجه به این امتیازات نهـایی و  . پذیري هریک در مقابل زلزله استآمده که مبین میزان نسبی آسیب
توان فرضیات پژوهش را قبول یا مردود دانسته و به هـدف  پذیري نسبی دو الگوي انتخاب شده، میمیزان آسیب

  .نامه نائل شدنهایی این پایان

  

                                                             
1 Analytic Hierarchy Process (AHP) 

10 



 

  طالعاتنتایج حاصل از م -7

با استفاده از تحقیقات صورت گرفته، گفتگو با اساتید و همچنین تهیه  1فرضیه  ،بر اساس روش شناسی پژوهش
ـ  . ش اساتید و خانوار تائید گردیدپرسشنامه در دو بخ اثیر نقـش بافـت شـهري در کـاهش     به بیان دیگر فـرض ت

  .گیردناشی از زلزله مورد قبول قرار میهاي کالبدي آسیب

در دو محـدوده مطالعـاتی بـا نتـایج طـرح       ١نیز در نتیجه مقایسه نتایج حاصل از مدل تحلیلی پژوهش 2فرضیه 
بر مبناي دو موضـوع   جایکاگزارش نهایی طرح الزم به اشاره است که . جایکا مورد آزمون قرار گرفته و تائید شد

مقایسـه ایـن مسـاله و    . ن تلفـات انسـانی  برآورد خسارات وارد بر سـاختمان و بـرآورد میـزا   : تدوین گردیده است
هاي سـاختمانی در  ویژگی) هايشاخص(هاي به کار رفته در پژوهش حاضر بیانگر آن است که مجموعه شاخص

هـاي کالبـدي   طرح جایکا اهمیت زیادي داشته و در نهایت به عنوان یک مجموعه معیار مهم در بررسی آسـیب 
نامه در مجموعه مطالعات هاي مورد عمل در این پایانگر برخی از شاخصبه بیان دی. مورد توجه قرار گرفته است

اساسا یکی از اهداف ضمنی این پژوهش تدوین مدلی . جایکا و همین طور بالعکس مورد توجه قرار نداشته است
برمبنـاي  پذیري ناشی از زلزله را در مقیاس قطعات برآورد نماید در صورتی که پروژه جایکـا  بوده که بتواند آسیب

خسارات ناشی از زلزله ) اي تهران بزرگریز پهنه بندي لرزه(آید طور که از نام آن بر میمقیاس کالن آن و همان
در هرحال با توجه به آنکه مطالعات جایکـا بـدون اغـراق یکـی از     . نمایدتري برآورد میهاي بزرگرا در محدوده

تـوان بـا درصـدي از    ر خصوص زلزله تهران بـوده اسـت، مـی   ترین مطالعات صورت گرفته دترین و دقیقبنیادي
بـراي ایـن   . نتایج آن را مبناي آزمون فرضیه دوم پـژوهش حاضـر دانسـت   ) هاناشی از اختالف شاخص(اغماض 

منظور ضرورت دارد که روش کار طرح جایکا مورد تشریح قرار گیرد تا بتوان نتیجه گیري صـحیحی از مقایسـه   

  .ش حاضر صورت دادنتایج این طرح و پژوه

 هـا، پایگـاه داده در محـیط نـرم افـزار     پس از تعیین ضرایب اهمیت نهایی گزینهبر اساس مدل تحلیلی پژوهش، 
GIS به صورت خالصه مجموع . گرددبر مبناي ضرایب مذکور تکمیل شده و امتیاز نهایی هر قطعه مشخص می

                                                             
 .مدل تحلیلی پژوهش به تفصیل در فصل پنجم پایان نامه ارائه شده است 1
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در نتیجه مطابقت آن با سه محـدوده  (کند اختیار می زیر شاخص/ امتیازاتی که هر قطعه در ارتباط با هر شاخص
و  1تصـاویر  همان طور که در . رساند، ارزش آن قطعه را در خصوص پایداري آن در برابر زلزله می)پذیريآسیب

و در  6697و  2923مشخص است، کمترین و بیشترین امتیاز قطعات در محـدوده شـهرك غـرب بـه ترتیـب       2
الزم به توضیح اسـت کـه بـراي نمـایش بهتـر      . محاسبه گردیده است 4173و  803خصوص قطعات درکه برابر 

اند اما همان گونه که تا بدین مرحله اشاره شد، مدل ارائه شده توانایی برآورد بندي شدهگروه تقسیم 5امتیازات در 
و در  4810شـطرنجی  متوسط امتیاز قطعات در محدوده داراي بافت . باشدامتیاز براي تک تک قطعات را دارا می

در واقع برخورداري قطعات مجموعه نخسـت از بافـت و شـبکه معـابر     . باشدمی 2488محدوده با بافت ارگانیک 
گزینی فضاهاي باز سبب اختالف هاي ساختمانی مناسب و فاصله از گسل در کنار مکانمنظم و به قاعده، ویژگی

نتایج حاصل از آن است که تمرکز صرف بر هـر یـک از   . تفاحش امتیاز آنها در مقایسه با محدوده دوم شده اس
، 1هـا مفیـد واقـع گـردد    تواند در کاهش آسیب پذیري ساختمانهاي ساختمانی نمیها به خصوص ویژگیشاخص

به بیان دیگر تاکید بر آن است که کلیت . بایست همواره در کنار یکدیگر ارزیابی گردندهاي فوق میبلکه شاخص
  .هاي آن در سنجش آسیب پذیري ناشی از زلزله مورد مطالعه قرار گیردبه تفکیک مولفه بافت یک مجموعه

  

  

  

  

  

  

                                                             
نامقاوم مجـاور یـک    هايتخریب ساختمان در غیر این صورت. هاي یک محدوده مقاوم باشندصرف نظر از شرایط خاصی که تمام ساختمان 1

 .تواند براي ساکنان آن ساختمان به ویژه بعد از وقوع زلزله مشکل آفرین باشدبناي مقاوم می
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  مدل پیشنهادي در محدوده شهرك غرب امتیاز نهایی قطعات بر اساس: 1تصویر 
 

 

 

 

 

 

 
 

امتیاز نهایی قطعات بر اساس مدل پیشنهادي در محدوده درکه : 2تصویر   

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

هـاي  خسـارات وارد بـه سـاختمان   (که در هر دو مرحله برآورد خسارت در طرح مطالعاتی جایکا  که با توجه به آن
ز محدوده بـا بافـت شـطرنجی بـوده     ا میزان آسیب در محدوده با بافت ارگانیک بیشتر) مسکونی و تلفات انسانی

-انتظار می: توان نتیجه گرفت که مدل تحلیلی ارائه شده در این پژوهش مصدق فرضیه دوم آن است، می1است

  .نسبت به بافت ارگانیک آسیب پذیري کمتري در برابر زلزله را متحمل شود) شطرنجی(رود بافت منظم 

هـاي  ود نظیـر ویژگـی  تواند مورد توجه بیشتر قرار بگیرد، آن است که تمرکز بر معیارهـایی محـد  اي که مینکته
تواند بسیار تاثیرگذار باشد اما با گسترش ساختمانی که در مقیاس قطعه قابل تعریف است، اگرچه در نگاه اول می

مثـال روشـن آن در   . افق دید تا حد بافت مجموعه در بر گیرنده آن قطعه، چندان قابـل اطمینـان نخواهـد بـود    
پایـداري یـک سـاختمان شـرط     . به دست آمده و تائید شده استامتیازاتی است که براي قطعات محدوده درکه 

این بازه تنها : نخست براي زنده مانده ساکنان در اثر وقوع زلزله است اما مساله تنها محدود به زمان وقوع نیست
. تواند سبب مرگ ساکنان گـردد لرزه میبخش کوچکی از مجموعه حوادث نامطلوبی است که در اثر رخداد زمین

تواند در اثـر ادغـام بـا    هاي نامقاوم مجاور یک بناي مقاوم به سادگی میایط بعد از زلزله تخریب ساختماندر شر
به همین سبب نگاه ما به معطـوف بـه   . عرض باریک معابر، سبب انسداد راه شده و گریز را با مشکل روبرو سازد
هاي سـاختمانی تاکیـد   وان تنها بر ویژگیتمراحل پس از وقوع زلزله نیز هست، در این زمان است که دیگر نمی

 .گیردنمود بلکه حوزه عمل، فراتر تعریف شده و بافت مجموعه هدف قرار می

  

  ارائه نتایج پژوهش -8

کننده نتایج کالن بیان. نتایج حاصل از هر پژوهش در دو دسته نتایج کالن و نتایج خرد قابل دسته بندي هستند
در مقابل نتـایج خـرد   . مورد مطالعه بوده و عمومیت بیشتري دارند) هاي(از نمونه  هاي کلی و مواردي فراتریافته

با این توضیح نتایج پـژوهش حاضـر بـه    . تر هستندموردي قرار گرفته و جزئی) هاي(در ارتباط مستقیم با نمونه 
  :باشندشرح زیر قابل ارائه می

                                                             
 .نامه آورده شده استاین اطالعات به تفصیل در فصل پنجم پایان 1
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  نتایج کالن -8-1

ترین آنهـا  هاي انسانی رخ داده و در این میان خسارات شهري مهمتگاهبیشترین تاثیرات منفی زلزله در سکون. 1
هاي شـهري و عناصـر   بنابراین در تحلیل خطرات زلزله استفاده از مدلی که معیارها و شاخص. گرددمحسوب می

در شناسـایی ایـن   ) شهرسـازي (ریـزي شـهري   دانش برنامه. باشدمرتبط با آن را مورد نظر قرار دهد، مناسب می
  .نمایدهاي ناشی از زلزله عمل میموارد با مدیریت بحران همگام شده و در جهت کاهش آسیب

هاي مکان مورد مطالعه، زمـان انجـام کـار،    پذیري در برابر زلزله با توجه به ویژگیهاي ارزیابی آسیبشاخص. 2

  .باشندمنابع در دسترس و اهداف عملیاتی مد نظر، متفاوت می

ها استفاده نموده تا روابط نسبی ائه شده در این پژوهش از مدل ارزیابی سلسله مراتبی شاخصمدل تحلیلی ار. 2
تعیین سلسـله مراتـب اهمیـت نیـز بـا اسـتفاده تلفیقـی از        . پذیري را تعیین نمایدهاي ارزیابی آسیببین شاخص

سـپس از  . ت گرفته اسـت مطالعات و تجربیات ملی و جهانی با نظرات کارشناسان و اساتید رشته شهرسازي صور
هاي شهري پذیري محدودهروابط آسیب پذیري و یک سیستم اطالعات مکانی بهره گرفته تا عمل ارزیابی آسیب

هـاي معرفـی   بدین طریق این مدل قابلیت آن را خواهد داشت تا بر اساس شـاخص . در برابر زلزله را انجام دهد
شهر، منطقه و فرامنطقه به انجام عمـل ارزیـابی و تحلیـل    هاي گوناگون همچون مقیاس شده به آن در مقیاس

تواند در ارزیابی آسیب پذیري کالبدي نقش موثري داشته و امکان به کارگیري این مدل می. پذیري بپردازدآسیب
پذیري این مدل بـه  دهد که انعطافنتایج حاصل نشان می. هاي مختلف را فراهم آوردمقایسه و ارزیابی شاخص

جهـت ارزیـابی   ) هـا حذف یا اضافه نمودن برخی شـاخص (هاي مورد نظر است که با استفاده از شاخص ايگونه
به بیان دیگر مدل ارائه شده در این پژوهش . هاي مختلف به کار رودهاي شهري در گسترهپذیري محدودهآسیب

  . باشدقابلیت تعمیم به سایر مناطق و شهرها را دارا می

ریزان شـهري نشـان   تواند این مساله را به برنامهپذیري میهاي ارزیابی و تحلیل آسیبمدلاستفاده از چنین . 4
ریزي به کدام ناحیـه بیشـتر و   دهد که در خالل اجراي مراحل مختلف مدیریت بحران زلزله، لزوم توجه و برنامه

یب پذیري بیشـتري  کند که در هریک از نواحی کدام شاخص مستعد آسهمچنین مشخص می. باشدتر میفوري
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است چرا که در این مدل عالوه بر برآورد میزان کل آسـیب پـذیري، میـزان و نـوع آسـیب پـذیري هـر پـالك         
  .گرددساختمانی نیز معین می

اطالعات و انتخاب مدل ارزیـابی آسـیب پـذیري و تحلیـل خطـر زلزلـه از        -دو عامل آماده سازي پایگاه داده. 5
هاي ها و فعالیتها، زیرساختاین معنا که روش ارزیابی آسیب پذیري براي ساختمانبه . پذیرندیکدیگر تاثیر می

  .انسانی متفاوت است

در مدت زمان کوتاه وقوع زلزله به علت ناپایداري عناصـر و فضـاهاي مختلـف و عـدم آمـادگی شـهروندان،       . 6
-ها را به سه دسته آسیبن آسیبتوان ایدهد که در یک دسته بندي کلی میها به اشکال گوناگون رخ میآسیب

اقتصادي تقسیم نمود که هـر یـک از ایـن دسـته      -عملکردي و اجتماعی -مالی -فضایی، جانی -هاي کالبدي
هاي سکونتگاهی شامل انسان، کاال، انرژي و اطالعات مرتبط شده و بر این ها به یک یا چند جزء سیستمآسیب

پذیري هـر دسـته نیـاز بـه     بنابراین براي ارزیابی آسیب. دار هستندهاي مختلفی برخوراساس از تنوع و پیچیدگی
هاي توان چنین نتیجه گیري نمود که آسیباما به طور کلی می. باشدهاي مختص آن دسته میها و مدلشاخص
پـذیري  ها از پیچیدگی و تنوع کمتري برخوردار بوده و عمل ارزیابی آسیبفضایی نسبت به سایر آسیب -کالبدي

  . باشدتر میآنها ساده

گر بـا توجـه بـه    بیمه. اي استوار استهاي بیمههاي کاهش خسارات ناشی از زلزله بر پایه روشیکی از روش. 7
توانـد بـه تخمـین کمـی حـق بیمـه       هاي ساختمانی میپذیري پالكهاي حاصل از بررسی آسیبنتایج و تحلیل

هـاي مختلـف از   است تا براي هر محدوده شـهري و در مقیـاس   مدل تحلیل پژوهش این قابلیت را دارا. بپردازد

  .پذیري کالبدي ناشی از زلزله را برآورد نمایدجمله پالك ساختمانی، میزان آسیب

-هاي مختلفی از خود نشان داده و از میزان آسـیب الگوهاي مختلف بافت شهري در برابر زلزله عکس العمل. 8

  .پذیري متفاوتی برخوردارند
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  نتایج خرد -8-2

بافت جدیـد  . شهر تهران نشان از وجود تنوع بافت و الگوي شهري این منطقه دارد 2مطالعات کالبدي منطقه . 1
و از پیش اندیشیده شده آن به ویژه در محدوده مطالعاتی شهرك غرب در بخش مرکزي و بافت ارگانیک حـوزه  

  .باشدفرحزاد دلیلی بر این موضوع می شهر -شمال و شمال غرب یعنی محدوده درکه و همین طور روستا

پیش فرض مقاوم بودن بافت از پیش اندیشیده شده نسبت به بافت ارگانیـک و پـایین بـودن میـزان آسـیب      . 2
در ایـن  . بافت نخست قابل تعمیم به سایر منـاطق نیسـت  ) هاي اجتماعی و تلفات انسانیبه ویژه آسیب(پذیري 

در پژوهش حاضر صرفا فاصله از گسل مورد بررسـی قـرار   (ن شناسی هاي دیگر چون وضعیت زمیمیان شاخص
هاي جمعیتی و ، ویژگی)گردداي را شامل میهاي ژئومورفولوژیک طیف بسیار گستردهگرفت در حالی که ویژگی

پذیري یک محدوده شـهري  هایی که مسلما بررسی آنها براي نگارنده ممکن نبود، در تعیین میزان آسیبشاخص
  .وثر هستندبسیار م

تواند دلیلی قطعی بر رجحان آن نسبت به یک بافـت از پـیش   به بیان دیگر صرف ارگانیک بودن یک بافت نمی
اگرچه بر مبناي نتایج حاصل از پژوهش حاضر فرضیه دوم تایید شده، اما نگارنده با توجه به . اندیشیده شده باشد

توان پایان نامه صورت داده بر این عقیده است که نمیهایی که طی مدت انجام این مجموعه مطالعات و بررسی
چـه  . پذیري بافت ارگانیک نسبت به بافت شطرنجی، قائل شدقطعیتی براي این فرضیه یعنی بیشتر بودن آسیب
هاي زمین ساختی چـون  هایی مقاوم داشته و یا به علت ویژگیبسا مواردي که علیرغم ارگانیک بودن، ساختمان

داشتن فضاهاي باز پراکنده و داراي مساحت کافی و همین طور معابري که با وجود پر پیچ و خم فاصله از گسل، 
هـاي کـم   بودن داراي عرض مناسبی هستند، در قیاس با بافت از پیش تعیین شـده متـراکم و داراي سـاختمان   

جه با زلزلـه متحمـل   پذیري کمتري را در موامقاومت، فاقد فضاهاي باز و در فاصله اندك نسبت به گسل، آسیب
  .گردند

بنابراین ضرورت دارد به صورتی دقیق و کامال حساب شده و بر مبناي اصول علمی، مـدلی طراحـی گـردد کـه     
نگارنده بـر ایـن بـاور    . هاي محلی استفاده نمودبتوان از آن جهت برآورد خسارات ناشی از زلزله بر اساس ویژگی
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هاي بیشتر و تواند در مراحل بعدي با اضافه کردن شاخصاضر میاست که مدل تحلیلی ارائه شده در پژوهش ح
  .    تري را به دست دهدتر تکمیل گشته و نتایج روشندقیق

نامه مشاهدات موردي بوده است که نگارنده از دو محدوده شهري محله دادمان ترین ایده انجام این پایانمهم. 3
ع تداعی کننده بافت ارگانیک معابر تو در تو و پر شـیب محلـه   در واق. در شهرك غرب و محله درکه داشته است

ترین مشخصه یک بافت ارگانیک در این در واقع مهم. هاي قدیمی و بافت فرسوده آن بوده استدرکه، ساختمان
در صورتی که یـک  . باشدپژوهش معابر باریک و نامنظم آن چه به لحاظ مسیر و چه به لحاظ سلسله مراتب می

طور که اشاره شـد   همان. انیک در شهر یا کشوري دیگر ممکن است بسیار متفاوت با محله درکه باشدبافت ارگ
ترین تعریف از یـک بافـت ارگانیـک، عـدم     نظمی داراي عرض زیادي باشند چرا که اساسیمعابر آن علیرغم بی

عریف لزومـا بـه ایـن معنـا     این ت. ریزي براي شکل گیري آن و نبود یک طرح از پیش اندیشیده شده استبرنامه
هاي چنین بافتی از مصالح کم مقاومت و بدون رعایت اصول ایمنی در ساختمان سـازي بنـا   نیست که ساختمان

تواند قطعیتی را در ارتباط با واکنش آن در مواجه شود که تعریف بافت نمیبنابراین بار دیگر تاکید می. شده باشند
به بیان بهتر برنامه ریزي شهري یـک دانـش ذهنـی نبـوده کـه بـراي حـل        دانش شهرسازي و . با زلزله برساند

بلکـه همـواره الزم اسـت مشخصـات یـک      . مشکالت مرتبط با شهر بتوان قوانینی غیر قابل نقض را ارائه نمود
در ایـن میـان کمـک    . ترین جزء یک مطالعه شهري مورد توجه قرار داشته باشـد محدوده شهري به عنوان مهم

تواند به نوعی همکاري مشترك در هاي ریاضی چون روش ارزیابی سلسله مراتبی میها و مدلنیکگرفتن از تک
  .جهت افزایش سطح رفاه و آسودگی شهروندان منجر گردد

  

  پیشنهادات -9

-هاي مورد نیاز جهت ارزیابی شـاخص اطالعات پویا که بتواند به طور مداوم ورودي -با ایجاد یک پایگاه داده. 1

از . پذیري را تامین نماید، می توان مدیریت ریسک زلزله در شهر را بـه صـورتی پویـا درآورد   مختلف آسیبهاي 
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اطالعـات مـورد    -آوري، پردازش و به روز رسـانی داده گردد یک سیستم منسجم جهت جمعاین رو پیشنهاد می
  . نیاز در این زمینه، ایجاد و راه اندازي شود

-هاي مناسب پیشگیري از سوانح ناشی از زلزلهران به سرعت و بدون ایجاد سامانهرشد و توسعه شهري در ای. 2

-هاي پیشگیري از بالیاي ناشی از زلزله در سطح منطقهاز این رو تهیه برنامه. هاي محتمل صورت گرفته است

یـت الزم و  هاي احتمالی ناشی از رویداد زلزلـه را کـاهش دهـد، بـه فور    اي و شهري به طریقی که بتواند آسیب

  .باشدضروري می

گـردد  هاي متعددي تشکیل میمدلی که بتواند کیفیت ساخت و اجراي یک سازه را مشخص نماید از شاخص. 3
اي را بـه خـود   هـا مبحـث جداگانـه   که در این بین نحوه ترکیب و تعیین ضرایب اهمیت هر یک از این شاخص

قرار نداشته و از ایـن جهـت بـه آن پرداختـه نشـده       این موضوع در حیطه کاري این پژوهش. دهداختصاص می
ها توجه شده تا بتـوان کـارایی مـدل    هاي آتی به این دسته از مدلگردد تا در پژوهشبنابراین پیشنهاد می. است

  . ارائه شده در این پژوهش را افزایش داد

، مقاوم سازي بناهاي مجاور هاي کوچکبا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، تعریض معابر، تجمیع پالك. 4
الزم به یـادآوري اسـت کـه اکثـر معـابر ایـن       . گرددمعابر و ایجاد فضاهاي باز در سطح محله درکه پیشنهاد می

  .متر دارند 6محدوده عرضی کمتر از 

 مدل ارزیابی آسیب پذیري ناشی از زلزله ارائه شده، در حد امکانات و زمان این پژوهش توسعه یافتـه و اجـرا  . 5
بـا  . بدیهی است که براي توسعه بیشتر این مدل نیاز است بررسی و مطالعات تکمیلی صورت گیرد. گردیده است

هاي شهري و در یـک گـام فراتـر،    پذیري ناشی از زلزله در بافتاین حال به طور کلی و به منظور ارزیابی آسیب
هـاي ارزیـابی   ، اسـتفاده از چنـین مـدل   هاي متراکم انسانی سطح کشورکاهش اثرات مخرب زلزله در سکونتگاه

هـاي  گردد تا بر اساس نتایج حاصل بتوان اقدامات مقتضی را با در نظر داشـتن اولویـت  پذیري پیشنهاد میآسیب

  .کاري صورت داد
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اقتصـادي قابـل انجـام     -برآورد خسارات ناشی از زلزله در سه حوزه کلی خسارات کالبدي، انسانی و اجتماعی. 6
. ترین آن برآورد خسارات کالبدي است که پـژوهش حاضـر نیـز بـه آن پرداختـه اسـت      ن سه، متداولاز ای. است

اقتصادي که  -اما انجام برآورد خسارات اجتماعی. هایی نیز در زمینه خسارات انسانی به وجود آمده استپیشرفت
از این جهت تاکید بـر  . ته استکنند، علیرغم اهمیت آن مورد کم توجهی قرار گرفبه ویژه در دراز مدت بروز می

  .شوداقتصادي خسارات ناشی از زلزله و برآورد آن در مقیاس شهري پیشنهاد می -ابعاد اجتماعی

هاي نجات و هاي مردمی نه تنها در فعالیتدر مقابله با زلزله و وجود تشکل 1میزان آگاهی عمومی شهروندان. 7
هـاي  دهی تشـکل تاسیس و سازمان. کندت زلزله نقش مهمی ایفا میامداد اولیه که در گردآوري و انتشار اطالعا

-مردمی به منظور کاهش اثرات تاشی از زلزله ضروري تشخیص داده شده و در اولین گام ایجـاد چنـین تشـکل   

  .گرددهاي مسکونی و سپس سطوح محلی و باالتر پیشنهاد میهایی در سطح بلوك
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. ایین اسـت باري که در این خصوص وجود دارد آن است که اساسا آگاهی شهروندان در رابطه با زلزله به ویژه در محالت سنتی چـون درکـه پـ   نکته تاسف  1

متاسفانه بسـیاري از شـهروندان هنـوز مسـاله     . نامه سطح آگاهی آنان مورد سنجش قرار گیردکند که براي تکمیل پرسشنمود بارز این مساله زمانی بروز می
  . کنندص آن را با مسائل سیاسی ترکیب میزلزله تهران را جدي ندانسته و صحبت در خصو
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