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 چکیده:

كشور در برابر حوادث  یشهرها یر ايمن سازاخی یهاسال در

 یمديريت شهر وو سوانح غیر مترقبه مورد توجه قرارگرفته 

مطالعاتی را در اين زمینه انجام داده در سرتاسر كشور 

است. يکی از مهمترين مخاطرات طبیعی کالن شهر تهران بر 

اساس موقعیت زمین شناسی آن مقوله زلزله است؛ در بر 

صورت گرفته يکی از مهمترين و آسیب اساس طالعات 

پذيرترين زير ساختهای شهری در مقابل زمین لرزه شبکه 

 معابر است که در اين تحقیق به آن پرداخته شده است.

در پژوهش حاضر شبکه های ارتباطی اضطراری و بحرانی 

و با استفاده  Arc Gis تهران از طريق نرم افزار  3منطقه 

 Standard ellipse, Linear Directional mean  Mean Center,از تکنیکهای

Linear Directional mean  و  همورد بررسی و شناسايی قرار گرفت

همچنین الگوی میانگین جهات معابر به نسبت جهات تراکم 

  ه است.ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت

دستاورد تحقیق حاضر تعیین معابر اضطراری جهت استفاده 

نتايج تحقیق زمین لرزه بوده و همچنین  در هنگام وقوع

حاکی از آن است که الگوی مناسبی برای جهات توزيع معابر 

و ارتفاع ساختمانی در منطقه وجود نداشته و همچنین حدود 

 اریمعبر بس 8حدود  ،در بافت فرسوده یمعبر بحران 8

 یمعبر بحران 3، 1درجه  یانيشر یمعبر بحران 1 ،یبحران

و محله در  یفرع یمعبر بحران 113ه و جمع و پخش کنند

 تعداد کل معابر بحرانی منطقه بهوجود دارد که  3منطقه 

کالن  3بنابرين شبکه معابر منطقه  خواهد رسید.معبر  133

شهر تهران در مقابل زمین لرزه و پیامدهای ناشی از آن 

؛ نهايتا جهت بصورت مطلوب مکان يابی و طراحی نشده است

که معابر اين منطقه راهکارهايی ارائه بهبود سیستم شب

 شده است.

 :بیان مساله -1

 نيا و دهد یرو است ممكن یزمان و مكان هر در حادثه



 متوسط طور به ؛باشدیم یقبل هشدار بدون غالبا امر

 یايبال و عوارض از یناش بزرگ فاجعه 02 حداقل هرساله

 شیب گذشته دهه دو یط ديشا. دهدیم رخ جهان در یعیطب

 یايبال و سوانح اثر در را خود جان انسان ونیلیم سه از

که عوامل اقتصادی و کالبدی  اندداده دست از یعیطب

  .(108: 1333)عینالی، مهمترين داليل آن بوده است

بر کشورها ،  یهر بحران اثرات گسترده ا یطور عموم به

با توجه به گذارد. یم یمردم بر جا نیدولتها و همچن

مهمترين عوامل آسیب رسان به زيرساختهای اينکه يکی از 

شهری و روستايی تخلفات در نحوه ساخت بناها است 

مقابله با بحران بر عهده  یاصل تیمسول نيبنابرا

پورطاهری و و در اين میان شهرداريهاست)دولتها 

کی يبطور کلی ايران در مجموعه  .(02، 1332همکاران، 

آنها زياد کشوری است که باليای طبیعی در  12از 

سال يک  4با توجه به رخداد هر و  (12: 1381امینی،)است

 یشهرها یايمن ساز ،ريشتر در ايران 2زمین لرزه باالی 

كشور در برابر حوادث و سوانح غیر مترقبه مورد توجه 

  .(828: 8811شریفي و همكاران،)قرارگرفته است
در سرتاسر كشور ناگزير است براي كاهش  یمديريت شهر 

 یبسیار باالي یدر شهرها، ازكاراي یطبیع یات باليااثر

برخوردار باشد و آن را با گذشت زمان افزايش دهد؛ 

موجود را  یهایمديريت و فناور یهاروش ههمچنین، هموار

خدمات تأسیسات و  یبه ويژه در مورد ايمن ساز

 .شهر بهبود بخشد و به هنگام نمايد یساختمانها
و  نیقوان تي، عدم رعاريپذ بیشهرها در نقاط آس پراکنش

، بافت کهنه و گذشته یهادر دهه یو مهندس یضوابط فن

کم  یها هی، وجود ساختمانها و ابنفرسوده اغلب شهرها

شهرها  از جمله  یدر برخ یالبیس یانهايدوام و وجود جر

زلزله  رینظ يیاست که درصورت وقوع بحرانها یمعضالت مهم

نموده و عمق و وسعت فاجعه  دي، دامنه آنرا تشدلیو س

 .کندیم زیرا مضاعف تر ن
 تيريدر مد ینهاد عموم کيبه عنوان  هاينقش شهردار

است و هماهنگ کننده  یمحور تینقش و مسئول کيعمران 

 باشد یبحران م تيرير مدد لیدخ لسازمانها و عوام ريسا

. 
مطالعه ای پیرامون پیشینه تحقیق نشان میدهد که  

 یريپذ بیدر کاهش آس یشهرساززمینه نقش  مطالعاتی در

صورت گرفته ولی به ارائه راهکارهايی جهت کنترل  زلزله

و صرفا تاثیرات زمین لرزه در شهر  بحران نپرداخته اند

  .(1: 1333)بحرينی، بررسی شده است

کشور آسیب پذير از نظر باليای  12کشور ايران جزء 

  .(02: 1384طبیعی به شمار میرود)امینی، 



 

فرم شهر در به حداقل رساندن  نقشو در مطالعاتی ديگر 

مورد مطالعه قرار گرفته از زلزله  یخطرات ناش

در برخی از کتب نیز به نقش  (1: 1331)حبیب، است

برنامه ريزی و طراحی شهری در به حد اقل رساندن خطرات 

)حمیدی و اشاره شده استاثرات زلزله بر شهر طبیعی و 

 .( 12 :1382عبداللهی، 
تهران در  یريپذ بیهم هستند که به آس یگريد یها کتاب

 00مناطق  یدرجه بندکه وقوع زلزله پرداخته اند  هنگام

از نتايج آن بوده  وارده بیآس زانیگانه تهران برحسب م

 است.

 سخ به ابهامات زير است:اتحقیق حاضر در صدد يافتن پ

ل ونقل حم ستمیدرس ديحران زلزله باعث مشکالت شدآيا ب

 ؟خواهد شد3منطقه  یشهر

 یزيوبرنامه ر یبرطراح یراهکارها هيتوان باارا یم آيا

 ارزه را نیزم از یناش یخسارت ها یحمل ونقل شهر ستمیس

 کاهش داد؟به حداقل 

لرزه  نیدرمقابل زم3منطقه  یحمل و نقل شهر سنمیس آيا

از طرح و برنامه مناسب برخوردار  بوده و ريپذ بیآس

 ؟ستین

 ش شناسی تحقیق:رو -2

 یبررس وهیو از نظر ش کاربردیحاضر از نظر هدف  پژوهش

نقشه اطالعات از  یآورداست که جهت گر یلتحلی – یفیتوص

شهرداری تهران و مطالعات کتابخانه ای استفاده  Gisهای 

  شده است.

 جهتاست که کالن شهر تهران  3مورد مطالعه منطقه  محدوده

استفاده شده و  dijitاز روش  ورود اطالعات به نرم افزار

 Googleنرم افزار برای شناسايی شبکه معابر اضطراری از 

map  فرمول  وNearest  برای شناسايی معابر  استفاده شده و

                    از تکنیک های  Arc Mapبحرانی در نرم افزار 

,Standard ellipse, Linear Directional mean   Mean Centerاده استف

 شده است.

مراحل و فرایند برنامه ریزی سیستم حمل و نقل  -3

 ؛مطلوب شهری در مناطق لرزه خیز

i.3ناحیه بندی منطقه: 

جهت برنامه ريزی مطلوب حمل و نقل و مطالعات دقیق بر  

روی هسته های تراکم در داخل منطقه الزم است تا منطقه به 

ثقل  مرکزو  چند ناحیه تقسیم شده و سپس مرکز ناحیه ها

شناسايی  Mean Center از طريق مدل تمرکز و تراکم ناحیه ها



ی از شبکه حمل و نقل بعمل آيد؛ در شده تا تحلیل درست

ناحیه پیشنهادی در طرح  3اين تحقیق جهت ناحیه بندی از 

 .(1)شکلاستفاده شده است 3تفصیلی منطقه 

ii.؛شناساسی مناطق پر تراکم  

کلیه قطعاتی  GISر برای اين منظور از طريق نرم افزا

طبقه و بیشتر ارتفاع داشته يا قطعاتی که  4مسکونی که 

 ندطبقه و بیشتر ارتفاع داشت 3متر مساحت و  122کمتر از 

و بر روی نقشه به تفکیک ناحیه ها نشان داده  شدهمشخص 

 .(1)شکل شده است

iii.:شناساسی کاربریهای مرتبط با بحران زلزله 

در  اتارتباط از نظر یت در اين راستا سه مکان با اهم

-و مورد تحلیل قرار گرفته شده زلزله مشخص هنگام وقوع

ب:  3اند؛ الف: هسته های پر تراکم ناحیه ها و منطقه

ستادهای امداد و نجات آتش نشانی ج: بیمارستانها و 

 ستادهای اورژانس

iv.؛شناسایی هسته های تراکم ناحیه ها 

ابتدا در نرم جهت تعیین هسته های پر تراکم ناحیه ها 

ه و سپس به تفکیک دقطعات پر تراکم مشخص ش GISافزار 

 Mean)میانگین هندسی فرمولناحیه ها برای هر ناحیه با 

Center) .محاسبه  شده است 

v.شناسایی محدوده های پرتراکم ناحیه ها 

برای شناسايی محدوده های پر تراکم ناحیه ها از مدل 

( استفاده شده و Standard ellipseبیضی انحراف استاندارد)

محدوده ای از هر ناحیه که تراکم بااليی را داشته مشخص 

 شده است. 

vi.و جهت توزیع در تراکم  3جهات طراحی معابر منطقه  تعیین

 :3قطعات مسکونی منطقه

 Linear Directional meanبرای اين منظور با استفاده از مدل 

جهت خطی  طی توزيع معابر و يکخاستفاده شده و يک جهت 

 و بر روی نقشه مشخص توزيع ساختمان های پرتراکم محاسبه

 شده است.

vii. فاصله نقاط پرجمعیت از اضطراریشناسایی شبکه معابر(

 ؛ستادهای امداد(

 به سوانح و حوادث وقوع هنگام در یشهر معابر شدن مسدود

 ديآ یم شمار به یرسان امداد مشکالت از یکي زلزله ژهيو

و  ، پر ترددتياولو یدارا یرهایمس نییتع آن کار چاره که

از وقوقع زلزله  قبلبهبود و سامان دهی آنها  مهم برای 

 .است حادثه آنها پس از وقوع يیبازگشا مراقبت يا و

طراری از سناريويی حداکثر ضبرای شناسايی معابر ا

جريانات در بحران زلزله استفاده شده و با لحاظ اين 

ستادهای امداد و نجات )الف: مکانجريانات فاصله بین سه 



 

و  (مراکز پرتراکمج: بیمارستانها و ب: آتش نشانی

در نظر  اضطراریبه عنوان معابر  آنهامسیرهای ارتباطی 

بر اساس فاصله  Google mapگرفته شده و در نرم افزار 

محاسبه شده که با توجه  )سريع ترين دسترسی(زمانی دسترسی

 است.بوده ر بزرگراه ها بیشتر منطبق ب ،به سرعت دسترسی

viii. شناسایی نقاط بحران بر روی هسته های پرتراکم و شبکه های

 ؛اضطراری

-جهت شناسايی شبکه معابری که در هنگام وقوع زلزله می
معیارهای زير در نرم افزار از  توانند بحران ايجاد کنند

GIS است. استفاده شده 

  ؛ردقرار گیری معابر پرتراکم در محدوده بیضی استاندا

متر و بیشتر بر  11قرار گیری ساختمان های با ارتفاع 

 ،اضطراریروی مسیرهای 

  ؛نسبت عرض معبر به ارتفاع ساختمان

 ؛وجود بافتهای فرسوده در داخل محدوده تراکم

 

کالن شهر تهران  3بررسی و تحلیل شبکه معابر منطقه  -4

 ؛در ارتباط با بحران زلزله

i. ؛گانه تهران 22بین مناطق  تهران در 3تحلیل موقعیت منطقه 

گانه کالن شهر تهران در  00تهران در بین مناطق  3منطقه 

يکی از مناطق برخوردار از شمال شرقی تهران واقع شده و 

نظر امکانات و خدمات شهری در مقايسه با میانگین کل 

کیلومتر مربع است  0393مناطق است. مساحت کلی اين منطقه 

از نظر مساحتی است چرا که  که منطقه ای نسبتا متوسط

کیلومتر مربع و مساحت  0890میانگین مساحت مناطق شهری 

 کیلومتر مربع است. 201کل شهر حدود 

ii.  ؛تهران 3و تحلیل تراکم ساختمانی در منطقه بررسی 

يکی از عوامل مهم و خطر ساز در بحران زلزله آسیب پذيری 

و  مناطق پرتراکم جمعیتی است، چرا که تراکم جمعیت

سقوط مصالح ساختمانی ساختمان سبب افزايش جريان ترافیک، 

 به معابرو مسدود شدن خیابان ها و نهايتا موجب اختالل در
 اقالم عيتوز و نیتام ،سالم افراد انتقال ،نیمصدوم عيتوز

 امكانات و سرپناه نیتام ،يیغذا مواد نیتام و يیدارو

 گردد. برای افراد می التیتسه و اسكان

س طرح رسی تراکم در منطقه ابتدا کل منطقه بر اساجهت بر

ناحیه تقسیم  3، به 3تفصیلی پیشنهادی حمل و نقل منطقه 

شده و سپس تراکم ساختمانی هر ناحیه در محیط نرم افزار 

Arc Map  تراکم ساختمانی بر نشان داده  شده استو محاسبه(

. طبقه و بیشتر در نظر گرفته شده است( 1حسب ارتفاع 

هسته تراکم  ،چنین با استفاده از مدل مرکز میانگینهم



ناحیه ها که بیشترين تراکم را در داخل ناحیه داشته 

محاسبه شده و بصورت يک نقطه بر روی نقشه نشان داده شده 

انحراف  یبا استفاده از مدل بیضاست؛ نهايتا 

محدوده پر تراکم هر ناحیه  ( Standard Ellipse)استاندارد

اين بصورت يک بیضی نشان داده شده است؛  مشخص شده و

محدوده به اين معنی است که تراکم های ساختمانی خارج از 

اين محدوده  قابل چشم پوشی بوده و بايد تاکید و تمرکز 

  برنامه ريزی بر روی محدوده داخل بیضی باشد.

ويژگیهای هندسی و آماری تراکم ساختمانی ناحیه ها  1-4جدول

 نتهرا 3در منطقه 
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استفاده   Arc Map جهت تعیین تراکم ساختمانی از نرم افزار 

 selectگزينه  Selectionاز طريق نرم افزار و با منوی شده که 

by Atribute   تی با شرايط زير انتخاب و قطعارا انتخاب کرده

 شده اند:

 طبقه و بیشتر ارتفاع داشته 4کلیه قطعاتی مسکونی که الف: 

 اند.

طبقه و بیشتر  3متر مساحت و  122قطعاتی که کمتر از ب: 

 اند. ارتفاع ارتفاع داشته

از  GISبر اساس پردازش صورت گرفته در محیط نرم افزار 

طبقه و بیشتر(  1)قطعه زمین با تراکم باال 4334تعداد کل 

و   0قطعه در ناحیه  823و تعداد1قطعه در ناحیه  323تعداد 

قطعه  482، 4قطعه در ناحیه 08، 3قطعه در ناحیه 421تعداد

 3قطعه در ناحیه  1021، 2قطعه در ناحیه  323،  1در ناحیه

قطعه نیز در  1224و تعداد  8قطعه در ناحیه  331و تعداد 

باالترين  1293با میانگین  0یه واقع شده و ناح 3ناحیه 

قطعه در کیلومتر باالترين  331با تعداد  3ارتفاع و ناحیه 

تراکم را به نسبت مساحت ناحیه داشته است؛ لذا ناحیه های 

و ناحیه ها محسوب می شوند به ترتیب متراکم ترين 0و  3

 (.1قرار دارد)شکلاز نظر تراکم  سومدر رتبه  3ناحیه 

در ،  3هسته تراکم کل منطقه  ،1بر اساس اطالعات نقشه 

بر و  گرفتهقرار  3متری از مرکز تراکم ناحیه  022فاصله 

در نقطه ثقل تراکم  3توان گفت که ناحیه میاساس آن 

 ساختمانی منطقه واقع شده است.



 

 کالن شهر تهران 3: تراکم ساختمانی در منطقه 1شکل

iii.رتبط با بحران زمین م یاربریهابررسی و تحلیل شاخص ها و ک

 ؛لرزه در کالن شهر تهران

و  شاخص های مورد بررسی در ارتباط با شبکه معابر شهری

در اين تحقیق در راستای سیستم حمل و نقل زمینی زمین لرزه 

بوده و مقوله حمل و نقل ريلی و هوايی در اين مقوله مورد 

 ر ارتباط بابررسی قرار نگرفته است؛ بنابرين شبکه معابر د

 شاخص های زير مورد ارزيابی قرار گرفته است:

 ؛تراکم ساختمانی -

 ؛جهت تراکم ساختمان وجهت توزيع معابر -

 ؛دسترسی به بیمارستان ها و اورژانس ها -

 ؛آتش نشانی دسترسی به مراکز امداد و نجات -

 ؛)هسته های تراکم ناحیه( کز ناحیه ایادسترسی به مر -

  ؛فرسوده نسبت به شبکه معابرموقعیت بافت  -

iv.در  3اصلی منطقه  تحلیل مطلوبیت طراحی بافت و جهات معابر

 ؛بحران زلزلهارتباط با 



 

تبعیت  ،های طراحی شبکه معابر شهریيکی از مهمترين مولفه

بصورتی که معابر  ؛جهت معابر از حجم ترافیک و جريانها است

مانع ايجاد اکثر جريان ها بوده و اصلی منطبق بر جهت حد

لذا در اين مجال ابتدا با . ترافیک و انسداد مسیر گردد

استفاده از مدل بیضی انحراف استاندارد جهات کشیدگی 

مشخص به شرح مدل زير بافتها و بلوکهای متراکم منطقه 

 است: گرديده

) مراحل تعیین بیضی انحراف استاندارد به صورت زير است: 

 (.124-111: 1381 عسگری، و نژاد گرجی

 (  Ymc وXmc محاسبه مختصات مرکز میانگین ) 

در توزيع، انتقال مختصات بصورت زير  Piبرای هر نقطه از 

 است.

YmcYiyi

XmcXixi





 

 طبق رابطه زير محاسبه می شود. Qزاويه چرخش 
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با توجه به زاويه چرخش محاسبه شده در مرحله قبل می 

را به شرح ذيل تعیین  yو x حراف در طول محورهای توان ان

 نمود:
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 بهاين جهت در سمت شمال شرق بر اساس محاسبات صورت گرفته، 

درجه انحراف از شمال می  2398جنوب غرب منطقه با زاويه 

  .(0)شکلباشد

نیز جهات توزيع و کشیدگی Linear Directional mean ده از تکنیکبا استفا

در اين مدل زوايای انحراف از محور شمال در طول  معابر مشخص شده است؛

معابرضرب شده و مجموع آنها را به تعداد معبر تقسیم نموده و میانگین 

 Arc Mapجهات کشیدگی خطوط محاسبه می گردد. مراحل محاسبه آن در محیط 

 شرح زير است: به

انتخاب  Spatial statistic tools نهيگز Arc toolboxاز ابزار   -1

 گردد.می

 Linear نهيگز measuring geography distribution  نهياز گز  -0

Directional mean هيال نرا انتخاب کرده و با وارد کرد 

 یم افتيدر را" جهت میانگین خطوط" هيال یو خروج یورود

 .میکن



میانگین جهات تراکم شبکه محاسبات صورت گرفته، بر اساس 

درجه انحراف   21( با 1معابر اصلی)بزرگراه و شريانی درجه

از شمال جغرافیايی در جهت شمال غرب به جنوب شرق است. لذا 

جهات طراحی شبکه معابر ، 0شمارهبر اساس اطالعات نقشه 

کم منطقه متناسب با جهت تراکم ساختمانی نبوده و ارائه ترا

ساختمانی بدون توجه به برنامه ريزی بحران زمین لرزه صورت 

اين منطقه از سیستم پدافند غیر عامل  است. بنابراينگرفته 

برخوردار خواهد در مقابل ترافیک ناشی از زلزله ضعیفی 

 . (0)شکلبود

، الگوی توزيع تراکم ساختمانی 3در بین نواحی مختلف منطقه

به لحاظ میانگین جهات  3و  2و شبکه معابر اصلی نواحی 

تر از ساير نواحی بوده و میتوان گفت که که مديريت  متناسب

 تراکم به نسبت عرض معبر در آنها بیشتر اعمال شده است.

 
 تهران 3: جهات توزیع شبکه معابر و تراکم ساختمانی در منطقه 2شکل

 



 

v. بررسی، تحلیل و شناسایی معابر اضطراری در شبکه معابر

 در هنگام وقوع زلزله 3منطقه 

منظور از شبکه معابر اضطراری آندسته از خطوط ارتباطی است 

کارايی و استفاده  ،که در هنگام وقوع زمین لرزه از کارکرد

رفت و آمد و  بودهبیشتری نسبت به ساير معابر برخوردار 

برخوردار است؛ شناسايی اين  بیشتری از اهمیت نسبی درآن

مادگی ستاد مديريت بحران را آواند بخش از شبکه معابر میت

افزايش دهد و همچنین با  ،از طريق برگزاری مانورهای زلزله

و حفاظت خاص از ارتباطی انجام اقداماتی چون بهبود شبکه 

 در مديريت بحران زلزله برداشت.را گام مهمی  ،آن

شبکه معابر اضطراری آندسته از شبکه معابری است که در 

زه جهت استفاده برای مقاصد امداد و هنگام وقوع زمین لر

نجات و انتقال مسدومین به بیمارستان بیشتر مورد استفاده 

 قرار می گیرند.

در تحقیق حاضر برای شناسايی اين نوع از معابر از الگوی 

استفاده شده و   (Nearest)نزديکترين دسترسی به لحاظ فاصله 

اربری هسته خطوط ارتباطی با حد اقل فاصله زمانی برای سه ک

تراکم ناحیه ها، بیمارستان ها و اورژانس ها و همچنین 

ستاد های امداد و نجات اتش نشانی مشخص گرديده) اين خطوط 

بر اساس سرعت دسترسی محاسبه  Google earthبا نرم افزار 

و به روش  intersectگرديده است( و سپس با استفاده از تکنیک 

 :زير استفاده شده است

-را انتخاب می  Select by Locationگزينه  Selection از منوی -

 کنیم.

برای اليه معابر اضطرای اوراژانس و بیمارستان و ستاد   -

يک  intersect (taht امداد و نجات آتش نشانی با عبارت شرط )بخش

ها  امداد و نجات و بیمارستان از مسیراليه مشترک و متداخل 

 ايجاد میکنیم .با مراکز ناحیه 

با اين تکنیک شبکه معابری که همزمان مراکز ناحیه ها را 

 کردهکنند مشخص به اورژانس و ستاد امداد و نجات متصل می

وتحت عنوان شبکه معابر بسیار اضطراری از آن نام برده شده 

 است.

موموج خواهد معبر اضطراری نوع بنابرين در اين پژوهش سه 

 .بود



تراکم ناحیه( به يکديگر  الف: اتصال مراکز ناحیه ای)هسته 

 و مراکز ناحیه ای به  بیمارستان ها 

به ستاد  (هی)هسته تراکم ناحب: اتصال مراکز ناحیه ای 

 امداد و نجات

ج: معابری که بصورت مشترک برای بند الف و ب مورد استفاده 

 (.3قرار می گیرند)شکل

 0و  3، 3 یها هیناحبر اساس تحلیل نرم افزاری صورت گرفته 

از  زانیم نيشتریمتر ب 0322و  3122، 3122با  بیترت به

 را به خود اختصاص داده اند. یشبکه معابر اضطرار

 

 نسبت به زلزلهتهران  3: معابر اضطراری منطقه 3شکل 

 

vi. کالن شهر  3تحلیل و مکان یابی معابر بحرانی در منطقه

 تهران به جهت بحران زلزله:

معابری است که در یق منظور از معابر بحرانی در اين تحق

وضع موجود به جهت ارتفاع ساختمانها، تراکم ناحیه ای، 

موقعیت قرار گیری به نسبت بافت فرسوده و عرض معبر در 

وضعیت مطلوبی نبوده و در هنگام وقع زمین لرزه در اين 

اين نوع از معابر نیاز به  معابر بحران ايجاد خواهد شد.



 

لی که معابر اضطراری سامان دهی و بهسازی دارند در حا

 بیشتر نیازمند مديريت ترافیک هستند.

تهران به لحاظ شاخص و سنجه مورد  3معابر بحرانی منطقه 

و جهت شناسايی و مکان تقسیم بندی شده  طبقه 1بررسی در 

از تکنیک  Arc Mapيابی اين معابر در محیط نرم افزار

Select by Location  و جمله شرط intersect روش نو همچنی Select by 

Atribute .بهره گرفته شده است 

 معابر بسیار بحرانی:  -1

در اين نوشتار معابر بسیار بحرانی معابری است که الف: 

معبر بسیار اضطراری بوده ب: جداره ساختمان های واقع در 

متر با يکديگر  10آن معابر در دو سوی خیابان کمتر از 

ا بزرگتر و ن در آنهفاصله داشته باشند.ج: ارتفاع ساختما

  متر باشد. 11يا مساوی 

)جمع و پخش 0معابر درجه معابر بحرانی واقع بر روی   -0

 :کننده(

  ن نوع از معابر به شرح زير است:يالزم برای ا شرط

باشد. ب: در داخل جمع و پخش کننده الف: نوع معبر 

محدوده تراکم يکی از ناحیه ها باشد. ج: ارتفاع 

جداره متر و بیشتر باشد. د:   11آن ساختمانهای اطراف 

کمتر  ابانیخ یواقع در آن معابر در دو سو یساختمان ها

 فاصله داشته باشند. گريکديمتر با  10از 

 :واقع بر روی شريان های اصلیمعابر بحرانی   -3

 است:  رينوع از معابر به شرح ز نيا یشرط الزم برا

محدوده  الف: نوع معبر شريانی اصلی باشد. ب: در داخل

تراکم يکی از ناحیه ها باشد. ج: ارتفاع ساختمانهای 

 یجداره ساختمان هامتر و بیشتر باشد. د:   11اطراف آن 

متر با  14کمتر از  ابانیخ یواقع در آن معابر در دو سو

 فاصله داشته باشند. گريکدي

 :معابر بحرانی واقع بر شبکه معابر فرعی و محلی  -4

 است:  ريز معابر به شرح زنوع ا نيا یشرط الزم برا

الف: نوع معبر محلی باشد. ب: در داخل محدوده تراکم يکی 

 11از ناحیه ها باشد. ج: ارتفاع ساختمانهای اطراف آن 

واقع در آن  یجداره ساختمان هامتر و بیشتر باشد. د:  

فاصله  گريکديمتر با  8کمتر از  ابانیخ یمعابر در دو سو

 داشته باشند.

 :نی واقع بر روی بافت فرسودهمعابر بحرا -1

 است: رينوع از معابر به شرح ز نيا یشرط الزم برا



الف: معبر در بافت فرسوده قرار داشته باشد باشد. ب: 

متر و بیشتر باشد. د:   10ارتفاع ساختمانهای اطراف آن 

 ابانیخ یواقع در آن معابر در دو سو یجداره ساختمان ها

 له داشته باشند.فاص گريکديمتر با  8کمتر از 

،  3بر اساس تحلیل مکانی صورت گرفته بر روی نقشه منطقه 

 می باشد: 4معابر بحرانی به شرح نقشه شماره 

 
 تهران در مقابل زلزله 3معابر بحرانی منطقه : 4شکل

  نتیجه گیری: -5

در تحقیق حاضر شبکه های ارتباطی اضطراری و بحرانی 

مورد بررسی و  Arc Gis تهران از طريق نرم افزار  3منطقه 

شناسايی قرار گرفت و همچنین الگوی میانگین جهات معابر 

به نسبت جهات تراکم ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت و 

 نتايج تحقیق حاکی از آن است که :

به ترتیب بیشترين میزان از معابر  1و  3، 3نواحی 

به  4و  1،8بحرانی را به خود اختصاص داده و ناحیه های 

تیب کمترين میزان از معابر بحرانی رادارند. کلیه تر

معابر بحرانی نیازمند ساماندهی، تعريض و مستحکم سازی 

 بناهای مجاور هستند.

وجود دارد که  3معبر اضطراری در سطح منطقه  02حدود 

مديريت ترافیک در هنگام وقوع زمین  ینیازمند برنامه ريز



 

، 3122تیب با به تر 0و  3، 3ناحیه های  لرزه هستند.

متر بیشترين میزان از شبکه معابر اضطراری  0322و  3122

را به خود اختصاص داده اند که نیازمند مديريت ترافیک 

 مطلوب در اين زمینه هستند.

تهران مطابق  3در منطقه  1الگوی طراحی جهت معابر درجه 

با استانداردهای دسترسی در هنگام زمین لرزه مطابقت 

در بین  هت تراکم ساختمانی در تضاد است.نداشته و با ج

نسبت تراکم ساختمانی به عرض معبر ، 3نواحی مختلف منطقه 

مطلوبیت کمتری نسبت به ساير نواحی داشته  3در ناحیه 

الگوی توزيع تراکم ساختمانی و شبکه معابر اصلی ولی 

به لحاظ میانگین جهات متناسب تر از 1و   3،  2نواحی 

و می توان گفت که که مديريت تراکم به ساير نواحی بوده 

 نسبت عرض معبر در آنها بیشتر اعمال شده است.

 پیشنهادات اجرایی: -6

 تعريض معابر بحرانی -

جلوگیری از افزايش تراکم مسکونی در معابر بحرانی و  -

 اضطراری

برگزار مانور زلزله و مديريت مناسب شبکه معابر  -

 اضطراری

عابر اضطراری و اجرای دستور العمل سد معبر در م -

 بحرانی

تقويت شبکه معابر در جهت شمال شرق به جنوب غرب در  -

 راستای تراکم ساختمانی منطقه

 3تقويت شبکه معابر شمال شرق به جنوب غرب در ناحیه  -

 منابع: -7

و نقش ان در  یمفهوم بافت شهر نیی، تب1384 ،آ؛ینیام -1

 ن،یمخاطرات زم یالملل نیکاهش خطرات زلزله، کنفرانس ب

مقابله با آن، انتشارات  یو راهکارها یعیطب یايبال

  .02-02.صصزيداشگاه تبر
 نیزم یکاربرد یزيو همکاران،برنامه ر نیحس دی،سینيبحر -0

و  لیلوشان،منج یمورد ران،نمونهيا زیدر مناطق زلزله خ

 رانيا ییرودبار،چاپ اول،مرکز مقابله با سوانح طب

، 1332،س ع، بدری الدين،  عبدالرضا ركن پورطاهري، م؛ -3

راهبردها و سیاستهای توسعه کالبدی سکونتگاه های 

روستايی با تاکید بر تجربیات جهانی و ايران، بنیان 

 مسکن انقالب اسالمی، تهران.



فرم شهر در به حداقل رساندن خطرات  نقش،1331ب،فرح،یحب -4

 یالملل نیکنفرانس ب نیاز زلزله مجموعه مقاالت اول یناش

 .،تهرانیاطق شهردر من یعیطب یايبال

در  یشهر یو طراح یزيبرنامه ر نقش، 1382حه،ی،ملیدیحم  -1

 نیبحران،مجموعه مقاالت دوم تيريکاهش خطرات و مد

 . یزلزله شناس یالملل نیکنفرانس ب

(. تجزيه 1381)، قديمی، فريدون و ، حسن نژاد، محمدرضا -2

، دانشگاه علم و صنعت ARC View GISو تحلیل آماری با 

 ايران

، نشر Arc gis(. راهنمای کاربردی 1383)، ری، ساراسنج -3

 عابد

( تحلیل 1388ا ؛ حسیني، س . م ؛ اسدي، ع ) في،يشر  -8

آسیب  یسازوكارهاي مشاركتي به منظور بازسازي مسكن ها

، فصلنامه « در روستاهاي زلزله زده شهرستان بم  دهيد

 101-140، 1پژوهش هاي روستايي ، شماره  

 Arcخودآموز  ..1381 ،رنا، کامبیزگرجی نژاد، سعید؛ ب -3

gis.ارس رايانه ، 

تحلیلی بر عوامل موثر بر آسیب . 1333،عینالی، جمشید  -12

پذيری مسکن روستايی در برابر سانحه زلزله،فصلنامه 

  .108، ص43فضای جغرافیايی ،  سال چهارم، شماره 

 یبحران در نواح تيريمد. 1382د،ی،مجعبداللهی -11

 .تهران،کشور، یها یشهردارسازمان  ،انتشاراتیشهر

 


