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راهکارهای  و  زلزله  برابر  در  مسکونی  بافت های  آسیب پذیری  ارزیابی 
کاهش آسیب پذ یری1

مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری تهران
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چکیده
از  آسیب پذیری  موضوع  به  توجه  تهران،  جمله  از  ایــران،  شهرهای  از  بسیاری  لرزه خیزی  سابقه  و  جغرافیایی  موقعیت 
گون ملزم نموده است. برنامه ریزی شهری به دلیل ماهیت خود، این مسئله را در  گونا زلزله را در رشته ها و تخصص های 
بافت های شهری مورد بررسی قرار می دهد. در همین راستا، پژوهش حاضر با بررسی و مطالعه متون و اسناد مرتبط با زلزله 
کاهش اثرات آن و همچنین برنامه ریزی بافت مسکونی و ابعاد و ویژگی های آن، به یک مدل  و نقش برنامه ریزی شهری در 
عملیاتی برای سنجش میزان آسیب پذیری بافت های مسکونی منطقه شش تهران از زلزله دست یافته است. بر مبنای 
گردید. براساس معیارهای یادشده، منطقه شش  این مدل، معیارهای الزم به منظور بررسی میزان آسیب پذیری تعیین 
تهران به تفکیک محله های مسکونی مورد بررسی قرار گرفت. سنجش میزان آسیب پذیری محالت مسکونی مورد بررسی، بر 
گرفت. در نهایت، اهداف، راهبردها و  مبنای مقدار استخراج شده برای معیارهای ارزیابی و با استفاده از روش AHP صورت 
کاهش میزان آسیب پذیری با توجه به ضریب اهمیت های به دست آمده با استفاده از همین روش،  سیاست های الزم برای 
گردید. براساس نتایج به دست آمده از بررسی ها و محاسبات انجام شده  گانه مورد بررسی تدوین  به تفکیک محالت 17 
کاربری ها، همجواری ها  کلی بافت مسکونی )قطعه بندی، توزیع  در پژوهش حاضر، اتخاذ راهکارهایی در پنج دسته شکل 
کم جمعیت و کنترل و نظارت بر ساخت وساز می تواند در ارتقای ایمنی  و...(، فضاهای سبز و باز عمومی، شبکه دسترسی، ترا

محله های منطقه شش در برابر زلزله مؤثر واقع شود.

گان کلیدی: زلزله، برنامه ریزی مسکونی، آسیب پذیری، بافت مسکونی، ارزیابی ریسک. واژ
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1. مقدمه
روی  بر  گرفتن  ــرار  ق و  جغرافیایی  موقعیت  دلیل  به  ایــران  کشور 
و  بزرگ  تاریخ همواره زمین لرزه های  زلزله در طول  کمربند جهانی 
خسارت باری را شاهد بوده است. از سوی دیگر، دسته بندی پهنه 
که  می دهد  نشان  تاریخی  اطالعات  اســاس  بر  ایــران  جغرافیایی 
استان تهران با پانزده بار زلزله مخرب در طول تاریخ، در رتبه ششم 
که روی خط  کشور قرار دارد. به عالوه، تهران یکی از شهرهایی است 
گرفته است؛ البته بیشتر شهرهای ایران چنین شرایطی  زلزله قرار 
که ممکن است در اثر  کارشناسان تنها شهری  دارند. اما به عقیده 
زلزله ای »متوسط« در مقیاس مهندسی به شدت خراب شود )70 

 .)Zangi Abadi et al, 2009: 93( تهران است ،)درصد تخریب
به عالوه، در نظر آوردن ویژگی های منحصر به فرد تهران مانند تمرکز 
کمبود فضاهای باز، عدم رعایت استانداردهای  شدید ساختمانی، 
کثر سازه های مناطق مختلف )به خصوص بافت مرکزی(،  الزم در ا
بروز خطر،  که در صورت  رعایت سرانه ها و...  زیاد، عدم  جمعیت 
آن را با مشکالت عدیده و متفاوتی نسبت به سایر شهرها مواجه 
می سازد، حساسیت این موضوع را بیش از پیش روشن می نماید. 
تمهیدات  از  فراتر  جایگزین  روش هــای  کارگیری  به  لــزوم  بنابراین 
نظر  به  زلزله ضروری  برابر  ایمنی شهر در  افزایش  برای  ساختمانی 
می رسد. در این راستا، شناخت محدوده های آسیب پذیر و مقاوم 
پیشگیری  بــرای  مناسب  و  صحیح  برنامه ریزی  و  شهر  سطح  در 
از سوی  آثــار خطر احتمالی بسیار حیاتی و مهم اســت.  کاهش  یا 
دیگر، چنین مطالعه ای می تواند مؤثرترین شیوه تخصیص بهینه 

اعتبارات مقاوم سازی شهری نیز به شمار آید. 
راهکارهای  از  بهره گیری  جهت  در  تــالش  ضمن  حاضر  پــژوهــش 
کاهش  بــرای  مسکونی  برنامه ریزی  ویــژه  به  و  شهری  برنامه ریزی 
می گیرد.  قــرار  مطالعات  این  زمــره  در  زلزله،  برابر  در  آسیب پذیری 
که به شناسایی میزان  بر آن است  در همین راستا، این پژوهش 
منظور  به  و  بــپــردازد  تهران  شش  منطقه  سطح  در  آسیب پذیری 
کاهش آن، سیاست های برنامه ریزی متناسب با ویژگی بافت های 

کار بندد.  منطقه را به 

2. روش پژوهش
انجام  ارائـــه یــک تحقیق مـــوردی و  بــا هــدف  کــه  پــژوهــش حاضر 
سطح  در  زلزله  از  آسیب پذیری  میزان  از  مقایسه ای  تحلیل  یک 
کاربردی  گرفته، از نظر هدف، پژوهشی  منطقه شش تهران انجام 
استدالل  از  است.  توصیفی_تحلیلی  پژوهشی  ماهیت،  نظر  از  و 
کتابخانه ای  قیاسی در بخش مبانی نظری و مرور اسناد و منابع 
)تحلیل ثانویه( و سپس استفاده از اصول استخراج شده در ارائه 
آن،  مبنای  بر  مطالعه  مورد  محدوده   بررسی  و  پیشنهادی  مدل 
گرفته شده است. در بخش شناخت محدوده مورد بررسی،  بهره 
میزان  سنجش  است.  شده  استفاده  فرادست  اسناد  مطالعه  از 
نــرم افــزار  و   AHP روش  از  استفاده  با  محله ها  در  آسیب پذیری 
محیط  در  آســیــب پــذیــری  نقشه های  تولید  و   Expert Choice

نرم افزار Arc GIS انجام شده است. 

3. مبانی نظری زلزله و آسیب پذیری بافت های مسکونی 
در این بخش ابتدا به معرفی زلزله، آثار آن بر سکونتگاه های انسانی 
و راهکارهای مختلف برای مقابله با آن پرداخته می شود، سپس 
در قسمت دوم، ضمن تعریف مسکن و ویژگی های آن، چگونگی 
که  اثرگذاری زلزله بر بافت مسکونی شرح داده می شود. از آنجایی 
پدیده زلزله به عنوان یکی از بالیای طبیعی، جزو بحران ها محسوب 
می شود، قسمت نخست با تعاریفی از بحران، بالیای طبیعی و... 

آغاز می  گردد.   
کلی بحران را بدین صورت می توان تعریف نمود:  بحران: به طور 
گهانی  که به طور طبیعی و یا به وسیله بشر به صورت نا حادثه ای 
انسانی  را به جامعه  آید و سختی و مشقتی  یا فزاینده به وجود  و 
نیاز به اقدامات اساسی  کردن آن  که برای برطرف  تحمیل نماید 
و فوق العاده باشد )Nateghi Elahi, 1999: 710(. یکی از رایج ترین 
که موضوع بحث پژوهش حاضر است، بالیای طبیعی  انواع بحران 

که در ادامه به تعریف آن پرداخته خواهد شد.  می باشد 
بالیای طبیعی: به طور کلی بالیای طبیعی تغییر در شرایط محیطی 
قرار  و  مــردم  طبیعی  زندگی  ــد  رون شــدن  گسسته  سبب  که  اســت 
می توان  و  می شود  ک  خطرنا و  مضر  عناصر  معرض  در  آنها  گرفتن 
از طبیعت  بالیای طبیعی عملی  کرد:  تعریف  این صورت  به  را  آن 
که وضعی فاجعه انگیز ایجاد می کند و در این  است با چنان شدتی 
گسیخته می شود و مردم دچار  گهان  وضع شیرازه زندگی روزمره نا
سرپناه  ک،  پوشا غــذا،  به  نتیجه  در  و  می شوند  درماندگی  و  رنــج 
و  زندگی  ضــرورت هــای  سایر  و  پرستاری  و  پزشکی  مراقبت های  و 
محتاج  محیط  نامساعد  شرایط  و  عوامل  مقابل  در  محافظت  به 
معمول ترین  و  مهمترین  از   .)Abdollahi, 2004: 29( می گردند 
که در ادامه به تعریف و  بالیای طبیعی به ویژه در ایران، زلزله است 

آثار ناشی از آن پرداخته می شود. 
زمین لرزه  یــا  زلــزلــه  را  زمین  جامد  پوسته  گهانی  نا لــرزش  زلــزلــه: 
می گویند )Nayeb Asadollah, 1998: 1(. آثار سطحی زلزله ممکن 
گسیختگی )گسل خوردگی( و حرکت پوسته زمین،  است به صورت 
نشست زمین و آبگونگی1، گسیختگی دامنه ها در خشکی و دریا و... 

 .)Ibid: 2( باشد
اما اثرات زیانبار معمول در اثر وقوع سوانح طبیعی از جمله زلزله، 
عناصر  عملکردی  اختالل  و  کالبدی  ویرانی های  از  تلفیقی  شامل 
و دسترسی  راه هــا  انهدام مناطق مسکونی، شبکه  اســت.  شهری 
آب،  مخازن  مثل  اساسی  تأسیسات  ارتباطی،  جاده های  و  پل ها 
گاز و...  نیروگاه ها، خطوط ارتباطی تلفن، برق، لوله کشی های آب، 
از آن جمله هستند. غیر از آسیب های مستقیم ناشی از ویرانی ابنیه 
و تأسیسات، خسارات ناشی از حوادث تبعی مثل آتش سوزی ها، 
ریزش  لوله کشی ها،  یا  و  سدها  شکستن  از  ناشی  آب گرفتگی های 

ک نیز باید مدنظر قرار داشته باشند. کوه ها، پخش مواد خطرنا
عامل  نیز  انسانی  تلفات  مــیــزان  شـــده،  بیان  آســیــب هــای  از  غیر 

ک وارد می شود و باعث افزایش فشار آب منفذی  1  در اثر زلزله نیروهایی به خا
کرده است( در بعضی مناطق می شود. در اثر این  ک را پر  که البه الی ذرات خا )آبی 
که بر روی آنها ساخته  کرده و به تبع آن ساختمان هایی  ک نشست  پدیده، خا
شده نیز به داخل زمین نشست می کنند و یا کج می شوند. به این پدیده، آبگونگی 

 .))Nayeb Asadollah, 1998: 6 ک می گویند خا
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که ابعاد بحران را می افزاید. میزان تلفات به ویژه در  دیگری است 
که از جمعیت زیاد برخوردارند یا وقتی بافت فشرده است  مناطقی 
و ساختمان ها نزدیک به یکدیگرند و در مقابل زلزله مقاوم نیستند، 
بیشتر می گردد. بخشی از تلفات نیز در روزهای بعد از زلزله پیش 
 آمده و ناشی از وقوع سیل، قطع منابع آبی یا آلودگی آن، جراحت ها 
و عدم وجود بهداشت عمومی به خصوص به علت تمرکز جمعیت 
کمبود منابع غذایی و...  کمپ ها و شیوع بیماری های خاص،  در 

 .)Hamidi, 1995: 1654( است
که از زلزله، ویژگی ها و اثرات آن رفت، می توان  با توجه به شرحی 
گفت که زلزله نه تنها یک »بال« نیست بلکه یکی از اجتناب ناپذیرترین 
که سبب می گردد نیروهای محبوس در پوسته  وقایع طبیعی است 
زمین آزاد و مستهلک شوند و بستر حیات و فعالیت چند میلیارد 
کند.  ساله انسان آرامش درون را بازیافته و ایستایی خود را حفظ 
نتایج  به خودی خود  پدیده طبیعی  به عنوان یک  زلزله  واقع  در 
از این پدیده یک فاجعه می سازد،  نــدارد، آنچه  نامطلوبی در پی 
عدم پیشگیری از تأثیر آن و عدم آمادگی برای مقابله با عواقب آن 
است و تا زمانی که زیستگاه انسان در برابر زلزله تضمین کافی نیافته 
 )Habib, 1995: باشد، الجرم باید منتظر عواقب خسارت زای آن بود

 .1607(
 )Pour ــذیــری+ مــخــاطــرات ــر، فــاجــعــه= آســیــب پ ــگ ــارت دی ــب ــه ع ب
که  معنا  این  به   ،Mohammadi & Mosayeb Zade, 2008: 118(
آسیب پذیری در برابر مخاطرات طبیعی است که اثرات و پیامدهای 
کرده و دامن می زند. بنابراین اصلی ترین موضوع در  آنها را تشدید 
کاهش  خصوص چگونگی و میزان اثرگذاری زلزله بر سکونتگاه ها و 
بحران های ناشی از آن، شناسایی میزان آسیب پذیری محیط های 
که  کننده آن و همچنین سنجش آن است  شهری و عوامل ایجاد 
یکی از اهداف پژوهش حاضر نیز به این امر اختصاص یافته است. 
با توجه به اهمیت این امر، در ادامه به تعریف مفهوم آسیب پذیری، 
مطالعات صورت گرفته در خصوص آن، عوامل مؤثر بر تشدید میزان 

آن در نواحی شهری و... پرداخته می شود. 
در  که  است  خسارتی  میزان  شهری  آسیب پذیری  آسیب پذیری: 
صورت بروز سانحه به یک شهر و اجزا و عناصر آن بر حسب ماهیت 
 )Pooyan & Nateghi Elahi, 1999: می شود  وارد  آنها  کیفیت  و 
میزان  صورت  به  آسیب پذیری  زلزله،  به  مربوط  ادبیات  در   .777(
تحمل، پایداری و یا نجات از اثرات یک بالی طبیعی در بلندمدت 
 )Habibi et al, کوتاه مدت تعریف شده است و به همان نسبت در 

 .2008: 29(
کلی  گرفته در زمینه پدیده آسیب پذیری به طور  مطالعات صورت  
در دو زمینه متمرکز شده اند: مطالعات اولیه در مورد سوانح، عوامل 
خطرآفرین را به عنوان علت آسیب پذیری تعیین نموده است. بر این 
کنان نواحی فعال زلزله ای یا مکان های در  اساس، آسیب پذیری سا
که  معرض سیل، به دلیل سکونت در این نواحی است و در نواحی 
تناوب و شدت این پدیده ها بیشتر است، آسیب پذیری هم باالتر 

است. 
که  دسته دیگر مطالعات در این زمینه، بر این موضوع متمرکز شد 
که در آنها  کالبدی نواحی ای است  خطرخیزی از ویژگی های عادی 

کن  گروه های مختلف مردم سا خ می دهد و آسیب پذیری  سانحه ر
اجتماعی  وضعیت  و  زندگی  سطح  به  بسته  خطرخیز،  نواحی  در 
بنابراین  اســت.  متفاوت  دنیا،  مختلف  نقاط  در  آنها  اقتصادی  و 
فرآیندهای  نتیجه  بلکه  نیست  خطرخیزی  نتیجه  آسیب پذیری 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و سانحه یک وضعیت نهایی 
 )Pooyan & Nateghi Elahi, که از این فرآیندها ناشی می شود است 

1999:778-779(
 

3.1. مقابله با زلزله و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری
کاهش آسیب پذیری  راهکارهای متفاوتی برای مقابله با آثار زلزله و 
دانشی  عنوان  به  شهری  برنامه ریزی  که  دارد  وجــود  آن  برابر  در 
میان رشته ای نقش زیادی می تواند در تحقق اهداف و برنامه های 
از  ادامه پس  ایفا نماید. در  آنها در سطح سکونتگاه ها  از  کدام  هر 
معرفی تعدادی از متداول ترین راهکارها و برنامه ریزی های مواجه با 

زلزله، نقش برنامه ریزی شهری در این راستا تبیین می گردد. 
اطالق  اقدام هایی  مجموعه  به  بحران  مدیریت  بحران:  مدیریت 
که قبل از وقوع، درحین وقوع و بعد از وقوع سانحه برای  می شود 
کاهش هر چه بیشتر آثار و عوارض آن انجام می گیرد. این اقدام ها 
در  بالیا  گونه  این  که  محیطی  و  طبیعی  بالیای  انواع  به  توجه  با 
خ می دهد، متفاوت است )Abdollahi, 2004:60(. مدیریت  آنجا ر
کلیه امکانات  بحران ناشی از زلزله را می توان بسیج و سازماندهی 
کشور برای مقابله با بحران ناشی از وقوع زلزله  و توان مندی  های 
و  مطلوب  بازسازی  برای  فرصتی  و  عادی  شرایط  به  آن  تبدیل  و 

 )Takbiri, 2005: 51( مناسب شهرهای آسیب پذیر تعبیر نمود

شهری  برنامه ریزی  انواع  از  یکی  سوانح:  با  مقابله  برنامه ریزی 
و  آمادگی  ایجاد  برای  جامع  است  فرآیندی  می شود.  شناخته 
که در دو مقطع زمانی پیش از  پاسخگویی در رویارویی با سوانح، 
وقوع سانحه و پس از وقوع سانحه اجرا می شود. برنامه ریزی قبل 
سانحه  وقوع  از  یا  که  است  اقداماتی  مجموعه  سانحه،  وقوع  از 
کاهش می دهد و جامعه را در  جلوگیری می کند و یا عوارض آن را 
برابر پاسخگویی به تأثیرات سانحه آماده می سازد. و به سه مقطع 
کاهش عوارض سانحه و آمادگی در برابر  پیشگیری از وقوع سانحه، 
فرآیندی  سانحه،  وقوع  از  پس  برنامه ریزی  می شود.  تقسیم  آن 
است به منظور تعیین اقدامات الزم پس از وقوع سانحه تا از منابع 
و امکانات موجود استفاده بهینه به عمل آید؛ که شامل مراحل سه 
 )Hatami گانه نجات و امداد فوری، ساماندهی و بازسازی می شود

 .Nejad et al, 2009: 2(

مدیریت ریسک1 و ارزیابی خطر: در حال حاضر با توجه به شرایط 
برای  شهری،  فضاهای  بر  کم  حا فیزیکی  و  اجتماعی  طبیعی، 
که امکان پیش بینی دقیق  مواجهه با بالیای طبیعی و به ویژه زلزله 
آن امکان پذیر نمی باشد، از مدیریت خطرپذیری یا ریسك به جای 
مدیریت بحران استفاده می شود. خطرپذیری )ریسك( به مفهوم 
 )Ahmadi & Sheikh عدم اطمینان از وقوع خسارت تعریف می شود

.Kazem, 2006: 2(

1 Risk Management
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یکی از مهمترین ارکان مدیریت خطرپذیری، ارزیابی خطر بالیاست. 
ساختن  روشن  یکی  دارد:  وجود  بالیا  خطر  ارزیابی  در  موضوع  دو 
برنامه ریزی شهری در رابطه با پیشگیری از بالیا که ساختار و محیط 
شهر را در بر می گیرد. دیگری، برآورد تقاضا برای اقدام های مقابله با 
که برای  خسارات به وجود آمده به عنوان مثال از یک زلزله است 
آسیب پذیری  »ارزیــابــی  اولــی  می شود.  گرفته  نظر  در  بعدی  زلزله 
می شود  نامیده  زلزله  خسارت«  »بـــرآورد  بعدی  و  زلزله  از  ناحیه« 

.)Abdollahi, 2004:99-100(

کاهش  و  بحران  با  مقابله  در  شهری  برنامه ریزی  نقش   .3.1.1
آسیب پذیری

نخستین و مهمترین نقش شهرسازی و به ویژه برنامه ریزی شهری 
در مقابله با بحران ها، افزایش ایمنی در سکونتگاه هاست. به عبارت 
برنامه ریزی  اهداف  اساسی ترین  از  ایمن  ایجاد یک محیط  دیگر، 
شهرها به شمار می رود. از سوی دیگر، نقش برنامه ریزی شهری در 
که  گرفت  مدیریت بحران و پیشگیری از آثار آن را نمی توان نادیده 

در ادامه شرح داده می شود. 
ایمنی سکونتگا ه ها و برنامه ریزی شهری: به طورکلی دو راه حل 
کز زیستی در برابر خطرات زلزله وجود دارد.  اساسی برای ایمنی مرا
برابر  در  شهری  اجــزای  و  عناصر  نسبی  پــایــداری  نخست،  راه حــل 
خطرات زلزله است. با رعایت ضوابط و راهبردهای مربوط به عوامل 
کالبدی و عملکردی، می توان آسیب های فیزیکی را در  مؤثر مکانی، 
هنگام وقوع زلزله به حداقل رساند تا بدین ترتیب آسیب های جانی، 
مالی و عملکردی ناشی از آسیب فیزیکی و به تبع آن آسیب های 
اجتماعی و اقتصادی به حداقل برسد. در این حالت، لزوم رعایت 
ضوابط و راهبردهای مربوط به بقیه مراحل توالی زمان وقوع زلزله 
محدود  شهری  برنامه ریزی  نقش  بنابراین  می رسد.  حداقل  به 
کالبدی  را مهندسی و طراحی عناصر  بود و نقش اساسی  خواهد 
به  تجهیزاتی  و  تأسیساتی  عناصر  و  و...(  سازه ها  )ساختمان ها، 

عهده خواهند داشت.
راه حل دوم، پایداری نسبی شهر در برابر خطرات زلزله می باشد. با 
کاهش آسیب های فیزیکی در هنگام وقوع  که امکان  توجه به این 
زلزله در بسیاری از مناطق زلزله خیز به علت عدم وجود دانش ها، 
نسبی  رعایت  با  می توان  نــدارد،  وجــود  کافی  بودجه  و  مهارت ها 
زلزله  وقــوع  زمانی  توالی  مراحل  راهــبــردهــای  و  ضوابط  مجموعه 
کاهش آسیب های  کاهش نسبی بروز آسیب های فیزیکی و  سبب 
با  همچنین  و  گردید  اولیه  فیزیکی  آسیب های  از  ناشی  ترکیبی 
عملیات  سرعت  و  کارآیی  افزایش  و  پناه  و  گریز  امکانات  افزایش 
کاهش  امداد و نجات، استقرار موقت، بهبودی و بازسازی سبب 
نقش  حالت  ایــن  در  گــردیــد.  اقتصادی  و  اجتماعی  آسیب های 
 )Jadali, اســت  بــرخــوردار  بسیاری  اهمیت  از  شهری  برنامه ریزی 

 .1995: 1605(
به  کمتر  اســت،  شده  گرفته  نظر  در  ایمنی  عنوان  با  کنون  تا آنچه 
پرداخته  زلزله(  خطرات  برابر  در  شهر  نسبی  )پایداری  دوم  راه حل 
کاهش  است و در حقیقت، بخش عمده تالش های علمی در زمینه 
که  خطرات زلزله، در حیطه مهندسی عمران بوده است. در حالی 

زلزله  برابر  در  را  انسانی  سکونتگاه های  و  شهرها  می توان  هنگامی 
خطرات  برابر  در  کالبدی  محیط های  ایمن سازی  که  نمود  مقاوم 
برنامه ریزی  سطوح  تمامی  در  اساسی  هدف  یک  عنوان  به  زلزله 
سرزمین  )آمایش  کالن  سطح  تا  )معماری(  خرد  سطح  از  کالبدی 
سطوح  این  میان  در  اما  گــردد.  وارد  ملی(  کالبدی  برنامه ریزی  و 
آسیب پذیری  میزان  از  کاستن  برای  سطح  کارآمدترین  گون،  گونا
است  شهرسازی  همان  یا  و  میانی  سطح  زلــزلــه،  برابر  در  شهرها 

.)Ahmadi, 1997: 62-64(
از  بسیاری  استقرار  برنامه ریزی شهری:  و نقش  بحران  مدیریت 
که در معرض وقوع سوانح  سکونتگاه های انسانی بر سرزمین هایی 
کشور ایــران، توجه به سیاست ها و  طبیعی قرار دارنــد، به ویژه در 
اجــزای  عنوان  به  بــحــران،  مدیریت  و  آسیب  کاهش  برنامه های 
الینفک برنامه ریزی شهری را اجتناب ناپذیر می کند. اما مدیریت 
بحران نباید تنها یک اقدام تشکیالتی_عملیاتی محسوب شود بلکه 
کالبدی و عملکردی سکونتگاه ها  باید به تأثیر طراحی و ساماندهی 
کیف آن توجه داشت )Hamidi, 1995: 1653(. با توجه به  کم و  در 
آمده است،  ادامــه  که در  بحرانی  زمانی متوالی در شرایط  مقاطع 
را می توان در  برنامه ریزی شهری  تأثیرگذارترین نقش  و  مهمترین 
اثرات  از  پیشگیرانه  اقدامات  با  تا  دانست  بحران  از  پیش  مقطع 
کاسته و انجام سایر مراحل مدیریت بحران  بحران در هنگام وقوع 

را تسهیل نماید:  
کثر  تا حدا ثانیه  زلزله: مقیاس زمانی آن در حد  - مرحله وقوع 

دقیقه می باشد.
وقوع  و  سانحه  از  پس  اولیه  ساعات  در  پناه:  و  گریز  مرحله   -

حوادث ثانوی بعد از آن. 
- مرحله نجات و امداد: از ساعات اولیه شروع و تا هفته ها ادامه 

می یابد.
طول  به  ماه ها  تا  نخست  روزهــای  از  موقت:  اسکان  مرحله   -

می انجامد.
برای  نخست  روزهــای  همان  از  بازسازی:  و  کسازی  پا مرحله   -
بازسازی  برای عملیات  تا حد سال هم  کسازی شروع و حتی  پا

ادامه می یابد.
اختالل  کالبدی،  آسیب  از  جلوگیری  و  بحران  وقــوع  از  پیشگیری 
به  شــهــری  انــــدازه  کنترل  طــریــق  از  جــانــی،  تلفات  و  عملکردی 
فعالیت های  مکانیابی  و  جمعیتی  ساختمانی،  کم های  ترا لحاظ 
مخاطره آفرین، طراحی سازه ها و شبکه ارتباطی مثل پل ها و راه ها و 
توزیع مناسب حرکت های جمعیت شهری در شبکه ها، عدم تمرکز 
مشخصات  مختلف،  کز  مرا در  آن  توزیع  و  مرکز  یک  در  فعالیت ها 
مشخصات  اراضـــی،  قطعه بندی  انـــدازه  و  الــگــو  مثل  شهر  بــافــت 
کمک  فیزیکی راه ها مثل عرض راه و درجه محصوریت آن و... به 
کاهش ابعاد  برنامه ریزی شهری قابل بهسازی بوده و می تواند در 
)Ibid: 1657-1658(؛  باشد  تأثیرگذار  زلزله  وقوع  هنگام  در  بحران 
وقوع  از  قبل  شرایط  به  شهری  زندگی  بازگشت  سرعت  همچنین 

سانحه را افزایش دهد.
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3.2. مسکن و برنامه ریزی آن
می شود،  گرفته  نظر  در  مسکونی  واحــد  با  معادل  اغلب  مسکن، 
گسترده تری  مفهوم  واجد  سکونت،  محل  عنوان  به  که  حالی  در 
است. مفهوم مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفًا فیزیکی است 
و  کلیه خدمات  که شامل  بر می گیرد  در  نیز  را  و محیط مسکونی 
طرح های  و  خانواده  بهزیستی  بــرای  موردنیاز  ضــروری  تسهیالت 
 )Shokr Gozar, 2006: افراد می شود بهداشت  و  آموزش  اشتغال، 

 .39(
دو  هر  باید  نیز  زلزله  بحث  در  مسکن  امر  به  توجه  ترتیب،  این  به 
گیرد. به عبارت دیگر، برای این  مفهوم آن را به شکل توأمان در بر 
که محل سکونت افراد در برابر زلزله آسیب پذیر نباشد، تنها توجه به 
کفایت نمی کند. چنانکه بررسی تلفات  ایمنی واحدهای مسکونی 
از واحدهای مسکونی  گذشته نشان می دهد، بسیاری  زلزله های 
ک و عدم توجه به  کاربری های خطرنا مقاوم به دلیل همجواری با 
سازگاری در جانمایی کاربری ها در محیط مسکونی، دچار خسارات 

و همچنین تلفات سنگینی شده اند.   
از سوی دیگر در خصوص اهمیت مسکن در قالب تعریف نخست 
کاربری های مسکونی  آن )واحد مسکونی( در بحث زلزله باید گفت: 
مصنوع  محیط  آسیب پذیری  و  زمین  شدید  تنش های  فرآیند  در 
شهری به دو شکل تلفات و تخریب تأثیر می پذیرند. این در حالی 
بهداشتی،  آمــوزشــی،  مانند  موجود  کــاربــری هــای  سایر  که  اســت 
منعکس  را  تخریب  بخش  صرفًا  زلزله  دوگانه  آثــار  از  و...  مذهبی 

 .)Bahreini, 1996: 7( می سازند
بنابراین در پژوهش حاضر، در قالب پرداختن به بافت مسکونی و 
برنامه ریزی برای افزایش ایمنی آن در برابر زلزله به اصلی ترین کاربری 
که همان َمسکن های موجود هستند نیز توجه ویژه خواهد شد.  آن 
گون هر  بنابراین شاخص های منتخب، در بر گیرنده جنبه های گونا
دو تعبیر از مسکن خواهند بود. به عبارت دیگر، ویژگی های تک بنا 
در کنار ویژگی های فضایی مربوط به جانمایی و مجاورت کاربری ها 

گرفته خواهد شد.     و... در نظر 
با  ــا  ــه آن ــاط  ــبـ ارتـ و  مــســکــونــی  ــت  ــاف ب مــشــخــصــه هــای   .3.2.1

آسیب پذیری از زلزله
کالبدی بافت های مسکونی در عین حال جنبه های  ویژگی های 
دیگر،  عبارت  به  می دهد.  تشکیل  نیز  را  زلزله  از  آنها  تأثیرپذیری 
تصمیم گیری و سیاست گذاری مناسب در خصوص این ویژگی ها در 
ایمن سازی محیط مسکونی در برابر زلزله نیز نقش بسزایی دارد. در 
ادامه به این ویژگی ها و الزامات برنامه ریزی برای افزایش کارآیی آنها 

در هنگام زلزله اشاره می شود.
کالبدی_فضایی و قرارگیری منطقی  کاربری زمین: چگونگی ترکیب 
اجزای اصلی برای رسیدن به اهداف خاص، ساختار شهر و نحوه 
کالبدی اجزا در سطح و ارتفاع، بافت شهر را ایجاد می کند.  ترکیب 
هر دوی اینها با نحوه تخصیص زمین به فعالیت ها و عملکردهای 
مختلف شکل می گیرند )Amini et al, 2010: 167-168(. بنابراین 
کارایی ساختار و بافت شهر در برابر زلزله نیز در ارتباط مستقیم با 
و  شهر  کالبدی  تقسیمات  بود.  خواهد  زمین  کاربری  برنامه ریزی 
سازگاری  و  همجواری  توزیع،  آن،  بودن  چندمرکزی  یا  تک مرکزی 

و مقررات منطقه بندی،  با سایر عناصر شهری، ضوابط  کاربری ها 
کم و... از موارد مؤثر بر میزان تخریب و تلفات ناشی از  تفکیک، ترا

که در قالب این برنامه ریزی به آنها پرداخته می شود. زلزله هستند 
ــابــی  ارزی در  ــافــت:  ب شــکــل گــیــری  ــگــوی  ال و  ــی  ــ اراض قطعه بندی 
نامنظم(،  و  )منظم  قطعه  هندسی  شکل  ــی،  اراضـ قطعه بندی 
آن در  عــرض  و  تناسبات طــول  اضـــالع،  ــدازه  انـ و  ابــعــاد  مساحت، 
کاربری زمین و نوع مالکیت و در ارزیابی بافت، مشخصات  رابطه با 
ساخت وساز، تعداد واحدهای ساختمانی مجزا در یک قطعه، شبکه 
راه های فرعی، الگوی ترکیب قطعات، الگوی همجواری ساخت-

ک  انــدازه بلوک های شهری و... مال الگو و  وسازها و فضاهای باز، 
.)Hamidi, 1995: 216-219( سنجش قرار می گیرند

کم  کم مجموعه های زیستی به دلیل ارتباط مستقیم با ترا کم: ترا ترا
جمعیتی، مبین حجم خسارات مالی و تلفات جانی در صورت وقوع 
کم جمعیتی با  زلزله و به تبع آن تشدید بحران است. رابطه بین ترا
آثار زلزله پیچیده است. با استناد به روش استقرایی و استداللی 
کم جمعیتی هیچگونه نقشی در شدت تخریب  که ترا روشن است 
خ دادن تخریب است  کم ها مربوط به بعد از ر ندارد، بلکه اهمیت ترا
محالت  شناخت  از  پس  ترتیب،  ایــن  به   .)Bahreini, 1996: 32(
کم های انسانی در  کاهش ترا کوتاه مدت برای  تخریب پذیر، باید در 

این بخش ها اقدامات الزم صورت بگیرد.  
بر  که  مستقیمی  تأثیر  دلیل  به  ارتباطی  شبکه  ارتباطی:  شبکه 
عملکرد سایر عناصر شهری می گذارد، حائز اهمیت است. به عنوان 
مثال، چنانچه فضاهای باز در شهر به خوبی توزیع شده باشند، 
اما شبکه ارتباطی امکان دسترسی مطلوب به این فضاها را فراهم 
می یابد  کاهش  شدت  به  فضاها  این  عملکرد  مطلوبیت  نسازد، 
)Azizi & Homafar, 2012: 6(. نخستین موضوع در رابطه با شبکه 
ارتباطی و دسترسی ها در مقابله با زلزله به سلسله مراتب آنها ارتباط 
ویژگی های  دیگر  از   .)Azizi & Akbari, 2008: 27( می کند  پیدا 
کارآمد در برابر زلزله می توان به پیش بینی دسترسی  شبکه ارتباطی 
جایگزین به دلیل احتمال قطع دسترسی ها، طول و شیب معابر، 
 )Sasan Pour & Mousa Vand, کرد  اشــاره  و...  فاصله تقاطع ها 

 .2010: 34(
عملکردهای  بحرانی  شرایط  در  سبز  و  بــاز  فضاهای  ــاز:  ب فضای 
کمک ها،  متعددی می یابند؛ استقرار بیمارستان سیار و جمع آوری 
 )Mohammad ...مهار و مدیریت بحران، اسکان موقت زلزله زدگان و
)Zade, 2010: 106. اما از عمده ترین عملکردهای فضاهای باز در 
هنگام بــروز زلزله، جدا ساختن یك منطقه دارای پتانسیل خطر 
دیگری و بدین ترتیب متمرکز کــردن فعالیت نیروهای مخرب  از 
 )Sasan Pour & می باشد  وقایع  و جلوگیری از توسعه زنجیره ای 
باز  فضاهای  وسعت  و  تعداد  هرچه   .Mousa Vand, 2010: 34(
بیشتر، توزیع آنها منطقی تر و قابلیت دسترسی آنها مناسب تر باشد، 
 )Mohammad Zade, می شود  کمتر  زلزله  از  مــردم  آسیب پذیری 

 .2010: 106(
کز خدماتی از دو جنبه بر آسیب پذیری مسکن  کز خدماتی: مرا مرا
کز می توانند  که این مرا از زلزله اثر می گذارند، نخست در مورد نقشی 
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به منظور تقویت و تسریع امدادرسانی به مسکن داشته باشند و 
که برخی از آنها به سبب همجواری با مسکن به  دیگری خطراتی 
کاربری های دسته نخست  که  وجود می آورند. بنابراین الزم است 
از  و  شوند  تــوزیــع  بافت  در  متعادلی  شکل  بــه  و  مناسب  نحو  بــه 
کاربری های دسته دوم هر چه بیشتر ممانعت به عمل  همجواری 

.)Ashrafi & Haghighat Naeeni, 1995: 35-36( آید

3.3. مدل عملیاتی پژوهش  
با توجه به مبانی نظری می توان گفت که بافت های مسکونی حلقه 
ارتباط  دهنده موضوع زلزله با برنامه ریزی شهری هستند. به عبارت 
دیگر، مخرب ترین اثر زلزله بر بافت های مسکونی است؛ زیرا چنانکه 
تخریب  که  است  کاربری ای  تنها  مسکن  گردید،  بیان  نیز  پیش تر 
دیگر،  ســوی  از  می شود.  متحمل  همزمان  صــورت  به  را  تلفات  و 

برای  برنامه ریزی  کارآمدترین سطح  برنامه ریزی شهری به عنوان 
آسیب پذیری  کاهش  راهکارهای  و  سیاست ها  زلزله  آثار  با  مقابله 
بافت  بنابراین  می گذارد.  اجرا  به  مسکونی  بافت  در  را  آن  برابر  در 
مسکونی به مثابه حلقه واسطی است که زلزله و برنامه ریزی شهری 
ظرفی  مسکونی  بافت  دیگر،  بیان  به  می زند.  پیوند  یکدیگر  به  را 

کنش را در خود جا می دهد. کنش و وا که  است 
به این ترتیب، برای تعیین مدل عملیاتی پژوهش، ضمن بررسی 
مختلف  زمینه های  از  مسکونی،  بافت  به  مربوط  شاخص های 
مطالعات  مانند  مسکونی  بافت   آسیب پذیری  کاهش  با  مرتبط 
خطرپذیری و مدیریت ریسک، سنجش میزان آسیب پذیری و... 
زیر  نمودار  است1.  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  مختلفی  پژوهش های 
ضمن معرفی روند انتخاب شاخص ها، مدل عملیاتی مورد استفاده 

در پژوهش حاضر را نشان می دهد.

1  برای مطالعه تفصیلی تر در این خصوص، به بخش »مرور ادبیات نظری« در 
پایان نامه یادشده مراجعه نمایید.

تصویر شماره1: مدل عملیاتی پژوهش 
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انتخاب شاخص ها بیان دو نکته ضروری است: نخست  در مورد 
که در پژوهش حاضر، آسیب پذیری، تخریب و  که، از آنجایی  این 
تلفات، مستقیم از زلزله موردنظر می باشد و بررسی آثار سوانح ثانویه 
پس از زلزله مورد مطاله قرار نمی گیرد، شاخص های مربوط به آن 
گاز  که اغلب مربوط به بحث ایمنی تأسیسات شهری مانند برق و 
گرفته  برای جلوگیری از وقوع آتش سوزی و انفجار می شود، در نظر 
کاربری های خطرآفرین  نشده و تنها در بحث همجواری، به وجود 

در بافت اشاره می شود.
که، شاخص ها با توجه به شرایط نمونه موردی انتخاب  دوم این 
کل منطقه شش شهرداری  که  شده اند. به عنوان مثال از آنجایی 

تهران از نظر نزدیکی به گسل ها، توپوگرافی و شیب از شرایط یکسانی 
برخوردار است، این دسته از شاخص ها مورد بررسی قرار نگرفته اند. 

4. شناخت محدوده مورد مطالعه
4.1.  خصوصیات عمومی منطقه و موقعیت آن در شهر تهران

منطقه شش شهرداری تهران با جمعیت 232 هزار و 583 نفر و 
وسعت دو هزار و 144 هکتار از شمال به بزرگراه همت، از جنوب 
به محور انقالب_آزادی، از شرق به وسیله بزرگراه مدرس و خیابان 
شهید مفتح و از سمت غرب به بزرگراه شهید چمران محدود شده 

 .)Naghsh-e-Jahn Pars consulting engineers, 2007: 1( است

4.2.  موقعیت فضایی و عملکردی منطقه در شهر
جغرافیایی  مرکزیت  در  استقرار  دلیل  به  سویی  از  شش  منطقه 
شهر تهران و از سوی دیگر به لحاظ موقعیت و همجواری با مرکز 
توپخانه(  و  ارگ  میدان  ــازار،  ب محدوده  )یعنی  شهر  قدیمی  ثقل 
شهر  توسعه  خصوص  در  اول  پهلوی  کــه  اقــدامــاتــی  تأثیر  تحت 
مرکز  موقعیت  تدریجی  حرکت  و  انتقال  بــا  و  داد  انــجــام  تــهــران 
مرکزیت   1340 دهه  از  شمال غربی  و  شمال  سمت  به  تهران  شهر 
اخیر  این منطقه، در طی دهه های  فضایی_فعالیتی پیدا نمود. 
فضایی  کالبدی،  تحوالت  عرصه  تدریج  به  تهران  شهری  توسعه 
گردیده  بین المللی  حتی  و  ملی  سطح  در  تأثیرگذار  سیاسی  و 
کنونی از نظر فعالیت و عملکرد  است. بر این اساس و در شرایط 
بخش عمده ای از منطقه به عنوان استخوان بندی شهر تهران و 
ایفای نقش   )C.B.D( مرکز ثقل جدید حکومتی_اداری و تجاری
کالبدی این تغییر و تحوالت در  می نماید. مصادیق عملکردی و 
وضع موجود عبارتند از استقرار ده وزارتخانه و 142 سازمان تابعه 
)40درصد تهران(، 49 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی )50درصد 
 26 تــهــران(،  ــد  )30درصـ درمــانــی  مرکز  و  بیمارستان   66 تــهــران(، 

و  تهران(،  )30درصــد  بین المللی  سازمان های  دفتر  و  سفارتخانه 
.)Ibid( ده ها مرکز اداری، مالی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه ای

کالبدی 4.3.  مطالعات 
کالبدی در بحث زلزله و سنجش  با توجه به اهمیت شاخص های 

گانه به این بخش پرداخته می شود1. آسیب پذیری، به شکل جدا
 

4.3.1.  سازمان فضایی منطقه و عناصر اصلی آن
منطقه  فضایی  سازمان  شکل دهنده  پهنه های  پهنه ها:  الــف- 
شش شامل عرصه های مختلف سکونت، فعالیت و خدمات، باز و 

سبز به شرح زیر است:

سازمان  شکل دهنده  سکونت  عرصه های  سکونت:  عرصه های 
غرب  و  شمال  مرکز،  بخش های  در  عمده  طور  به  منطقه  فضایی 

 .)Ibid: 48( منطقه استقرار یافته اند

گی های منطقه شش تهران، به ویژه مطالعات مربوط  1 سایر مشخصه ها و ویژ
به آسیب پذیری و چکیده نتایج مطالعات جایکا به طور مفصل در فصل سوم 

گرفته است. پایان نامه یادشده مورد بررسی قرار 

تصویر شماره2: موقعیت منطقه شش در شهر تهران
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خدماتی  و  فعالیتی  عرصه های  خدمات:  و  فعالیت  عرصه های 
فعالیت های  تمرکز  دلیل  بــه  شــش  منطقه  فضایی  ســازمــان  در 
دارای مقیاس های مختلف، نقش و تأثیر عمده ای در این منطقه 
قسمت  در  عمدتًا  فعالیت  عرصه های  اســت.  گذاشته  جــای  به 

جنوب، شمال و شمال شرق و غرب منطقه استقرار دارند. 

منطقه  شالوده  که  سبز  و  باز  عرصه های  سبز:  و  باز  عرصه های 
باغ  شفق،  و  لــه  ال ساعی،  پــارك هــای  شامل  می دهند  تشکیل  را 

هنرمندان و اراضی عباس آباد است.

اتصال دهنده  و  مفاصل  که  این   بر  عالوه  کانون ها  کانون ها:  ـ  ب 
شبکه های ارتباطی به شمار می آیند، در عین حال به عنوان مرکز 
جمعیت  جاذب  خود  متنوع  فعالیت های  با  اجتماعی  تعامالت 
می آیند.  شمار  بــه  جمعیتی  تمرکزهای  عمده  کــز  مــرا از  و  بــوده 
میادین  را  منطقه  فضایی  ســازمــان  شکل دهنده  کــانــون هــای 
هفت  فردوسی،  فاطمی،  آرژانتین،  عصر،  ولی  انقالب،  هفت گانه  
منطقه ای  مــرکــز  همچنین  مــی دهــنــد.  تشکیل  فلسطین  و  تیر 
دیگر  زمــره  در  مرکز(   15( محله ای  و  ناحیه ای  کز  مرا و  یوسف آباد 

کانون های منطقه محسوب می شوند.

انتقال  و  ارتباط  که  ارتباطی  شبکه های  و  مجراها  محورها:  ـ  ج 
کاالها،  انسان، اطالعات و انرژی را بین عرصه ها برقرار می کنند، در 
سازمان  فضایی منطقه شش نقش اساسی ایفا می نمایند. ستون 
و  ولی عصر  خیابان  شمالی_جنوبی  محور  را  منطقه  اصلی  فقرات 
محور شرقی_غربی خیابان انقالب تشکیل می دهد. این دو محور 
که سازمان فضایی منطقه را شکل بخشیده اند، به  عالوه بر این 
عنوان دو محور استراتژیك، ستون فقرات اصلی شهر تهران را نیز 
مقایسه  در  کمتری  اهمیت  محورها  سایر  می بخشند.  انسجام 
فضایی_کالبدی  سازمان  شکل گیری  در  شده  بیان  محور  دو  با 

 .)Ibid: 50( منطقه ایفا می نمایند

کاربری زمین  .4.3.2
که در حدود  کاربری ها در منطقه نشان می دهد  بررسی تناسب 
با  کاربری مسکونی  به  از مساحت منطقه )34درصــد(  یک سوم 
هکتار  در  نفر   108 جمعیتی  کم  ترا و  175درصـــد  مسکونی  کم  ترا
کاربری های  کلیه  به  منطقه  سطح  دیگر  ســوم  دو  و  اختصاص 
کی  امر حا این  که  یافته است  غیرمسکونی )76درصد(اختصاص 
از بنیه نسبتًا ضعیف منطقه در بخش مسکونی می باشد و ناشی 
رو  سکونتی  بخش  در  منطقه  نسبی  مزیت های  که  اســت  آن  از 
و  شــده  منفی  منطقه  جمعیت  رشــد  اســت.  گذاشته  کاهش  به 
دیگر  سوی  از  است.  درآمــده  مهاجرفرست  منطقه ای  صورت  به 
اداری،  کاربری های  ویــژه  به  غیرمسکونی  کاربری های  افزایش 
که در رده شهری  تجاری، خدماتی، فرهنگی و آموزشی در منطقه 
بــرای  منطقه  نسبی  مزیت  بیانگر  می کنند،  عمل  فــراشــهــری  و 
 )Naghsh-e-Jahan Pars consulting است  کاربری ها  نوع  این 

.engineers, 2003: 3(

پهنه های  با  )مطابق  منطقه  در  اراضی  از  استفاده  پهنه بندی 
ح جامع( طر

پهنه های  بــر  مشتمل  کــه  سکونت  پهنه بندی  سکونت:  پهنه 
اســت، در وضع موجود دارای 755  ویــژه  و سکونت  سکونت عام 
خود  به  را  منطقه  سطح  از  ــد  و 35/2درصـ بــوده  مساحت  هکتار 

اختصاص داده است. 

که شامل فعالیت تجاری و  گروه از پهنه بندی  پهنه فعالیت: این 
اداری و تجاری( است، دارای  و فعالیت ویژه )خدماتی،  خدماتی 
830 هکتار وسعت بوده و 38/7درصد از سطح محدوده را به خود 
 )Naghsh-e-Jahn Pars consulting engineers, اختصاص می دهد

.2007: 79(

پهنه مختلط: پهنه مختلط حاصل استقرار توأم سکونت و فعالیت 
است. وسعت این پهنه 443 هکتار بوده و 20/7درصد از مساحت 
منطقه را به خود اختصاص داده است. تجمع این گروه از فعالیت ها 

غالبًا در نواحی جنوبی و شرقی محدوده مشاهده می شود.

پهنه حفاظت )سبز و باز(: این پهنه شامل دو پهنه اصلی فضای 
سبز و باز عمومی و فضای سبز خصوصی، حریم ها و پهنه های ویژه 
است. در منطقه شش این پهنه دارای 116 هکتار وسعت بوده و 
است  داده  اختصاص  خــود  به  را  منطقه  مساحت  از  5/4درصـــد 

.)Ibid: 80(

5. ارزیابی میزان آسیب پذیری محدوده مورد مطالعه از زلزله و 
ارائه راهکارهای برنامه ریزی برای کاهش آن

بافت  آســیــب پــذیــری  مــیــزان  ارزیـــابـــی  از  پــس  قــســمــت،  ایـــن  در 
هدف  با  برنامه ریزی  راهکارهای  زلزله،  از  شش  منطقه  مسکونی 
کاهش آسیب پذیری منطقه ارائه می شود. به منظور ارائه تصویر 
مقایسه  امــکــان  منطقه،  سطح  در  آسیب پذیری  از  روشــن تــری 
محدوده های مختلف و همچنین ارائه راهبردهای پیشنهادی در 
برای مدیریت شهری،  اداری_سازمانی و تعریف شده  قلمرو های 
سنجش میزان آسیب پذیری در سطح 17 محله موجود در منطقه 
این  در  شده  انجام  مراحل  شماره5،  تصویر  است.  گرفته  انجام 

قسمت را نشان می دهد. 

گانه  5.1. ارزیابی میزان آسیب پذیری در سطح محله های 17 
منطقه شش شهرداری تهران

آســیــب پــذیــری  مــیــزان  مــنــظــور سنجش  ــه  ب نــخــســت:  مــرحــلــه 
عملیاتی  مدل  در  شده  معرفی  زیرمعیارهای  از  کدام  هر  برای 
اســت  شـــده  تعیین  مــحــاســبــه  قــابــل  شــاخــص هــای  پـــژوهـــش، 
میزان  مقایسه  امکان  نمودن  فراهم  بــرای  شماره1(.  )جــدول 
به  شاخص ها  ایــن  منطقه،  مــحــالت  سطح  در  آســیــب پــذیــری 

شده اند. تعریف  نسبی  شکل 
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 شماره بیست وهفت

تصویر شماره3: نقشه سازمان فضایی منطقه شش شهرداری تهران

کاربری اراضی وضع موجود منطقه شش تصویر شماره4: نقشه 

از  کــدام  هر  مقدار  قبل،  مرحله  در  که  آن  از  پس  دوم:  مرحله 
برای  مرحله  این  در  گردید،  محاسبه  محله  هر  برای  شاخص ها 
سهولت مقایسه محله ها، اعداد به دست آمده برای هر شاخص 
بر حسب شدت آسیب پذیری )کم، متوسط و زیاد( به سه دسته 
تقسیم می شوند )جدول شماره2(. این دسته بندی ها، براساس 

موضوع  بر  شاخص  هر  تأثیرگذاری  نحوه  و  منطقه  موجود  وضع 
آسیب پذیری )ارتباط مستقیم یا معکوس با آسیب پذیری( انجام 
به  وابسته  و  که چنین دسته بندی هایی نسبی  شده است. چرا 
وضع موجود محدوده مورد مطالعه است و نمی توان برای آن یک 

گرفت.  کلی در نظر  حالت 
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 شماره بیست وهفت
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 علمی-پژوهشی

 شماره بیست وهفت

جدول شماره1: معیارها، زیرمعیارها و شاخص های ارزیابی میزان آسیب پذیری منطقه شش تهران از زلزله

ردیفشاخصزیرمعیارمعیار
ب(

ت )میزان تخری
ت فیزیکی باف

مقاوم

و  پر  رابطه  یا  توده و فضا  ترکیب 
خالی

1نسبت مساحت فضاهای ساخته شده به ساخته نشده در هر محله

کـــاربـــری هـــای  ــا  ــ هـــمـــجـــواری ب
خطرآفرین

کاربری های خطرآفرین به کل مساحت محله 2نسبت مساحت تحت اشغال 

کل قطعات مسکوني آنقدمت واحدهای مسکونی 3نسبت قطعات مسکوني با بیش از 25 سال عمر در هر محله به 

کل قطعات مسکوني آنمصالح واحدهای مسکونی کم دوام هر محله به  4نسبت قطعات مسکوني دارای مصالح 

ــای  ــ ــده ــ ــداد طـــبـــقـــات واح ــ ــع ــ ت
مسکونی

کل قطعات مسکونی آن 5نسبت قطعات مسکونی دارای پنج طبقه و یا بیشتر در هر محله به 

ــای  ــ ــدهـ ــ ــال واحـ ــ ــغـ ــ ســـطـــح اشـ
مسکونی

کل قطعات  به  از 75 درصد در هر محله  یا بیشتر  نسبت قطعات مسکونی دارای سطح اشغال مساوی 
مسکونی آن 

6

مساحت واحدهای مسکونی
کل مساحت قطعات مسکوني  کمتر یا مساوی 200 مترمربع هر محله به  نسبت مساحت قطعات مسکوني 

آن
7

کل قطعات مسکوني آنکیفیت واحدهای مسکونی 8نسبت قطعات مسکوني مرمتی و تخریبی هر محله به 

س از وقوع بحران و امکان 
ت پ

ی باف
پاسخگوی

امدادرسانی
ت(

 )میزان تلفا

سلسله مراتب دسترسی
درون  معابر  عرض  میانگین  نسبت  و  محله  جمعیتی  کم  ترا به  دورمحله ای  معابر  عرض  میانگین  نسبت 

کم جمعیتی محله محله ای به ترا
9

کمتر از شش متر کمتر از شش متر نسبت به سطح محلهمعابر با عرض  10طول معابر با عرض 

11نحوه قرارگیری فضاهای باز نسبت به مرکز و حاشیه هر محلهتوزیع فضای باز در درون بافت

12نسبت مساحت فضاهای باز به کل مساحت محلهمساحت فضای باز

کم جمعیتی کن در هر محله به مساحت آنترا 13نسبت جمعیت سا

کم واحد مسکونی در هکتار 14نسبت تعداد واحدهای مسکونی محله به مساحت آنترا

کم خانوار در واحد مسکونی کل واحدهای مسکونیترا کن بر تعداد  15نسبت تعداد خانوارهای سا

جدول شماره2: دسته بندی مقادیر شاخص ها بر حسب شدت آسیب پذیری

شدت آسیب پذیری
ردیف شاخص

زیادمتوسطکم

بیش از 4 برابر4 – 2 برابر2 – 0 برابر1

بیش از %3%3 - %1/5%1/5 - 20

بیش از %60%60 - %45%45 - 3%30

بیش از %10%10 - %5%5 - 40

بیش از %30%30 - %15%15 - 50

بیش از %15%15 - %10%10 - 60

بیش از %20%20 - %10%10 - 70

بیش از %50%50 - %35%35 - 8%15

9
0/5 – 10 – 0/5بیش از 91-1 )معابر دورمحله ای(

0/25 - 0/50 – 0/25بیش از 90/5-2 )معابر درون محله ای(

بیش از 5050 – 2525 – 100

کنار و میان بافت11 کنده در  کنار بافتپرا فقط در میان یا فقط در 
فضای باز در یک سمت و فضای ساخته 
شده در سمت دیگر بافت  )تفکیک کامل(

10% - 150% - 10%بیش از 12%15

بیش از 200 نفر در هکتار200 -100 نفر در هکتار100 – 0 نفر در هکتار13

بیش از 5050 – 3030 – 1410

1/011/03 و 1511/02

در 
ی 

کون
مس

ی 
ها

ت 
باف

ی 
ذیر

ب پ
سی

ی آ
زیاب

ار
ی

 یر
پذ

ب 
سی

ش آ
اه

ی ک
ها

کار
راه

ه و 
زلزل

ابر 
بر



104
1397 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره بیست وهفت

مرحله چهارم: با توجه به پژوهش های پیشین در بسیاری موارد 
مورد  زیرمعیارهای  یا  و  معیارها  از  یک  هر  بین  مستقیمی  ارتباط 
بررسی و آسیب پذیری بافت وجود ندارد اما قطعا ترکیب این عوامل 
گرفتن توأمان آنها با میزان آسیب پذیری در ارتباط است.  و در نظر 
اهمیت  از  یادشده  زیرمعیارهای  و  معیارها  تمامی  دیگر،  سوی  از 
یکسانی در تعیین میزان آسیب پذیری برخوردار نیستند، بنابراین 
اولویت  نهایت  در  و  شود  مشخص  آنها  اهمیت  ضریب  است  الزم 
کم در ارتباط با آنها تعیین  گزینه آسیب پذیری زیاد، متوسط و  سه 
گردد. بدین منظور در پژوهش حاضر از روش 2AHP و برای انجام 
این روش،  نرم افزار Expert Choice استفاده شده است. در  از  آن 
پس از ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی از موضوع، برای محاسبه 
این عوامل  گزینه ها،  و  زیرمعیارها  اهمیت( معیارها،  وزن )ضریب 
امر  این  با یکدیگر مقایسه می شوند. مبنای قضاوت در  دو به دو 

 )Zebardast, کمیتی توماس ِال ساعتی است مقایسه ای، جدول ُنه 
)2001. در پژوهش حاضر برای محاسبه وزن ها از نظرات چند تن 
انجام  پژوهش هایی  زلزله  زمینه  در  که  کارشناسانی  و  اساتید  از 
داده اند، استفاده و میانگین نظرات آنان به عنوان وزن نهایی در 
و  مقایسه ای  ماتریس های  محاسبات  در  اســت.  شده  گرفته  نظر 
همچنین میانگین نظرات کارشناسان از میانگین هندسی که دقت 
گرفته شد. در  باالتری نسبت به سایر روش های تقریبی دارد، بهره 
آسیب پذیری،  میزان  خصوص  در  گزینه ها  ارجحیت  تعیین  مورد 
به منظور سهولت مقایسه و به حداقل رساندن میزان اعمال نظر 
زیاد،  زیر به منظور محاسبه وزن آسیب پذیری  شخصی، ماتریس 
کم در ارتباط با تمامی زیرمعیارها به طور یکسان در نظر  متوسط و 
گزینه، وزن آن  گرفته شد. از سوی دیگر برای درک بهتر جایگاه هر 
گرفته شده است. به این  متناسب با میزان آسیب پذیری در نظر 

هر  بــرای  شده  محاسبه  مقدار  براساس  محله  هر  ســوم:  مرحله 
شاخص، در یکی از دسته های سه گانه آن شاخص قرار می گیرد. 
کـــدام از  بــه ایــن تــرتــیــب، شــدت آســیــب پــذیــری هــر محله از هــر 
بـــرای هر  مــی تــوان  اســـاس،  ایــن  بــر  مــی شــود.  تعیین  شاخص ها 
آسیب پذیری  میزان  حسب  بر  پهنه بندی  نقشه  یک  شاخص 
که ضمن نمایش توزیع پهنه های  کرد  )کم، متوسط و زیاد( تولید 
آسیب پذیری، نحوه آسیب پذیری منطقه از آن شاخص را نشان 
درصد  نظر  از  را  بررسی  مورد  شاخص های  زیر،  نمودار  می دهد1. 
یکدیگر  با  آسیب پذیری  از  سطح  سه  در  واقع  محله های  فراوانی 
فضاهای  مساحت  و  دسترسی  مراتب  سلسله  می کند.  مقایسه 
باز، بدترین وضعیت را در بین محله ها دارند و تعداد بسیار زیادی 
این دو شاخص در پهنه  از محله های منطقه )76درصــد(از نظر 
کیفیت و قدمت  آسیب پذیری زیاد هستند. شاخص های مصالح، 

فراوانی  نظر  از  بــاز  فضای  توزیع  همراه  به  مسکونی  واحــدهــای 
محله های موجود در پهنه آسیب پذیری زیاد )بیش از 35درصد( 
واحــدهــای  مــســاحــت  شــاخــص هــای  دارنــــد.  ــرار   ــ ق دوم  رده  در 
کم خانوار در واحد مسکونی، با 23درصد از محله ها  مسکونی و ترا
در پهنه آسیب پذیری زیاد، در رده سوم قرار دارند. از سوی دیگر، 
در  را  وضعیت  بهترین  متر  شش  از  کمتر  عرض  با  معابر  شاخص 
در  واقع  محله های  فراوانی  درصد  )بیشترین  دارد  شش  منطقه 
کم مربوط به این شاخص است(. همجواری  پهنه آسیب پذیری 
کم  ترا مسکونی،  واحدهای  طبقات  خطرآفرین،  کاربری های  با 
کم واحد  جمعیت و توده و فضا، مصالح واحدهای مسکونی و ترا
کم،  مسکونی، از نظر باال بودن میزان محله های با آسیب پذیری 

در رده های بعدی قرار دارند.

تصویر شماره 6: مقایسه شاخص های مورد بررسی از نظر درصد فراوانی محله های واقع در پهنه بندی سه گانه

کدام از شاخص ها در فصل  1 محاسبه مقادیر شاخص ها در سطح محله ها، وضعیت محله ها از نظر شدت آسیب پذیری از هر شاخص و نقشه های پهنه بندی برای هر 
چهارم پایان نامه یادشده آمده است.  

2 Analytic Hierarchy Process

در 
ی 

کون
مس

ی 
ها

ت 
باف

ی 
ذیر

ب پ
سی

ی آ
زیاب

ار
ی

 یر
پذ

ب 
سی

ش آ
اه

ی ک
ها

کار
راه

ه و 
زلزل

ابر 
بر



105
1397 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره بیست وهفت

گزینه باالتر  که هر چه میزان آسیب پذیری بیشتر باشد، وزن  معنا 
گزینه ها  و  زیرمعیارها  معیارها،  وزن  شماره8،  تصویر  بود.  خواهد 
 Q و P که در آن )یکسان برای همه زیرمعیارها( را نشان می دهد؛ 
بافت  پاسخگویی  و  بافت  فیزیکی  مقاومت  معیارهای  ترتیب  به 
پس از بحران هستند و زیرمعیارهای  و  به ترتیب 
معیار  دو  ایــن  ــرای  ب شــمــاره1  جــدول  در  شــده  بیان  زیرمعیارهای 
گزینه ها یا آسیب پذیری زیاد، متوسط  هستند. B ،A و C نیز معرف 

کم هستند.  و 

سلسله  مراتبی  تحلیل  فرآیند  روش  مزیت های  از  پنجم:  مرحله 
 )I.R.( تعیین میزان سازگاری در قضاوت ها است. ضریب ناسازگاری
از تقسیم شاخص ناسازگاری ).I.I( به شاخص تصادفی بودن  که 

).R.I( به دست می آید، برای بررسی میزان سازگاری مورد استفاده 
یا مساوی 0/1 باشد،  کوچک تر  قرار می گیرد. چنانچه این ضریب 
باید  این صورت  غیر  در  قبول است،  مورد  در قضاوت ها  سازگاری 
در قضاوت ها تجدید نظر شود )Zebardast, 2001: 19(. در پژوهش 
گانه  حاضر، در ماتریس مقایسه معیارها و زیرمعیارها به طور جدا
نهایت،  در  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  قضاوت ها  در  سازگاری 
که  کلی در نرم افزار Expert Choice، 0/07 محاسبه شده  سازگاری 

قابل قبول است.

پس از تعیین ضریب اهمیت معیارها، زیرمعیارها  مرحله ششم: 
از محله های منطقه  کلی آسیب پذیری هر یک  امتیاز  گزینه ها،  و 

براساس رابطه شماره 1 قابل محاسبه است:

گزینه ها تصویر شماره7: مقایسه دودویی 

گزینه ها در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تصویر شماره8: وزن معیارها، زیرمعیارها و 

رابطه شماره1: محاسبه امتیاز نهایی آسیب پذیری

  0/342j +   0/658= امتیاز نهایی محله 

  = وزن زیرمعیارهای مقاومت فیزیکی بافت.

   = وزن زیرمعیارهای پاسخگویی بافت پس از بحران و امکان امدادرسانی.

کم )0/072(، متوسط )0/279( و یا زیاد  که ممکن است    = میزان آسیب پذیری محاسبه شده برای محله j در مورد هر یک از زیرمعیارها 
)0/649( باشد. 
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کلی بر حسب مساحت و جمعیت جدول شماره3: مشخصات پهنه های آسیب پذیری 

درصدجمعیتدرصدمساحت )هکتار(محدوده امتیاز آسیب پذیریپهنه
30091442/69741242 - 100آسیب پذیری کم

40069832/66250527 - 300آسیب پذیری متوسط
50053224/87266631 - 400آسیب پذیری زیاد

را  کلی  آسیب پذیری  پهنه بندی  که  شــمــاره9  تصویر  به  توجه  با 
از  منطقه  شمالی  قسمت های  می دهد،  نشان  شش  منطقه  در 
بر  با حرکت به سمت جنوب،  کمتری برخوردارند و  آسیب پذیری 
که آسیب پذیرترین  میزان آسیب پذیری افزوده می شود؛ به طوری 
از  که  فاطمی  و  جهاد  میدان  محله های  استثنای  )بــه  محله ها 
محله های مرکزی منطقه محسوب می شوند( در حاشیه جنوبی 
که دو محله یادشده )میدان جهاد  گرفته اند. از آنجایی  منطقه قرار 
کارآیی بافت پس از  و فاطمی( بیشتر به سبب آسیب پذیری زیاد از 
بحران و زیرمعیارهای آن، امتیاز و رتبه باالیی به دست آورده اند، 
که محله های دارای مقاومت فیزیکی پایین  گرفت  می توان نتیجه 
در برابر زلزله، بیشتر در جنوب منطقه استقرار یافته اند. این امر نیز 

مصالح  از  استفاده  مانند  نامناسب  ســازه ای  ویژگی های  از  ناشی 
کمتر از 200 مترمربع، قدمت واحدهای  کم دوام، قطعات مسکونی 
تهران،  دانشگاه  ولیعصر،  میدان  )محله های  است  و...  مسکونی 
که به علت باال بودن سهم  گفتنی است  ایرانشهر و نصرت(. البته 
کمبود  بافت ارگانیک و قدمت بیشتر، بافت محله های جنوبی با 
شدید فضاهای باز، باال بودن نسبت توده به فضا و همچنین عدم 
رعایت سلسله مراتب مناسب دسترسی مواجه اند و به همین دلیل 
از کارآیی الزم پس از بحران نیز برخوردار نیستند، چنانکه محله های 
نصرت و ایرانشهر در هر دو معیار مقاومت فیزیکی و پاسخگویی پس 
از بحران امتیاز باالیی دارند؛ محله هایی با آسیب پذیری متوسط در 

حاشیه شرقی و غربی منطقه واقع شده اند. 

به وضعیت آسیب پذیری محله ها  توجه  با  و  رابطه  این  بر مبنای 
که در مرحله سوم تشریح شده  در خصوص هر زیرمعیار )شاخص( 
است، امتیاز نهایی آسیب پذیری محله ها محاسبه می شود. به این 
کلی یک محله باالتر باشد، میزان و رتبه  که هر چقدر امتیاز  معنا 

آسیب پذیری آن نیز باالتر خواهد بود.

مرحله هفتم: برای سهولت مقایسه محله ها، امتیازات کلی در 1000 
ضرب شده اند. مقادیر به دست آمده، بین 196 تا 492 در سطح 
نمایش  سهولت  منظور  به  اســت.  متغیر  مطالعه  مــورد  مــحــدوده 

دسته  سه  به  بــازه  این  منطقه،  سطح  در  آسیب پذیری  وضعیت 
از میزان آسیب پذیری  کلی  تا یک پهنه بندی  تقسیم شده است 
کم تا زیاد به دست آید. در جدول شماره3، مشخصات پهنه ها  از 

آورده شده است. 
از مساحت  که حــدود 25درصــد  جــدول شماره3، نشان می دهد 
این  در  و  دارد  قـــرار  زلــزلــه  از  زیـــاد  آسیب پذیری  پهنه  در  منطقه 
کن هستند.  از جمعیت منطقه سا در حــدود 31درصــد  محدوده 
کارگیری  باوجود محدود بودن مساحت و جمعیت این پهنه، به 

کاهش میزان آسیب پذیری ضروری است. اقدامات مناسب برای 

کلی در سطح منطقه شش تهران شکل 9: نقشه پهنه بندی آسیب پذیری 
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جدول شماره4: مقایسه وضعیت محله ها به تفکیک سه نوع پهنه بندی

نوع آسیب پذیری
محدوده امتیاز 

آسیب پذیری

ی
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ش
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ن

وضعیت محله ها

داد
تع

صد
در

یار
 مع

ف
حرا

ان
ی 

ب پذیر
آسی

ی
کل

530کم300 - 100

80
/7 635متوسط400 - 300

635زیادبیش از 400

ت 
مقاوم

ی 
فیزیک

ت
باف

318کم150 - 100

61
/7 1059متوسط250 - 150

423زیادبیش از 250

ی 
پاسخگوی

س از 
ت پ

باف
بحران

423کم100 - 0

47
/7 530متوسط150 - 100

847زیادبیش از 150

در  آسیب پذیری  کاهش  هدف  با  مسکونی  برنامه ریزی   .5.2
سطح منطقه شش شهرداری تهران

مرحله نخست: ارائه راهکارهایی برای کاهش آسیب پذیری منوط 
به شناسایی دقیق تر عوامل اثرگذار بر میزان آسیب پذیری هر محله 
که وضعیت تمامی محله ها  کلی  است. به عبارت دیگر پهنه بندی 
اولویت  تعیین  برای  می کند،  مشخص  زیرمعیار  خصوص 15  در  را 
منظور  همین  به  نمی کند.  کفایت  محله  هر  در  ضــروری  اقدامات 
الزم است، وضعیت محله ها به تفکیک دو معیار )مقاومت فیزیکی 
بافت و پاسخگویی آن پس از بحران( نیز با توجه به ضریب اهمیت 
دو  از  استفاده  بــا  اســـاس،  همین  بــر  گـــردد.  مشخص  زیرمعیارها 
قسمت مجزای رابطه شماره1 و با توجه به وضعیت آسیب پذیری 
که در مرحله  محله ها در خصوص زیرمعیارهای )شاخص( هر معیار 
سوم از بخش قبل تشریح شده است، امتیاز آسیب پذیری محله ها 

از معیارها محاسبه می شود1. 
برای سهولت مقایسه امتیازها و نمایش دقیق تر وضعیت محله ها 
به  نیز  بررسی  از دو معیار مورد  آسیب پذیری  تفکیک معیارها،  به 
کلی تقسیم شده است. مقایسه این سه نوع پهنه بندی  سه پهنه 
)مربوط به آسیب پذیری کلی، آسیب پذیری ناشی از معیار نخست و 
معیار دوم( در جدول شماره4 آمده است. از سه رنگ توسی تیره تا 
کم در این جدول  روشن برای نمایش آسیب پذیری زیاد، متوسط و 

استفاده شده است. 
نشان  شـــمـــاره4  جــــدول  در  ج  ــدر ــن م پــهــنــه بــنــدی هــای  مقایسه 
که امتیازات محله های منطقه شش در مورد معیار دوم  می دهد 
کمتر و در نتیجه  )پاسخگویی بافت پس از بحران(، از انحراف معیار 
وضعیت  در  که  معنا  ایــن  به  اســت.  بــرخــوردار  متعادل تری  توزیع 
بیشتری  مشابهت  بحران،  از  پس  کارآیی  میزان  نظر  از  محله ها 
دیده می شود. از سوی دیگر بیشترین تعداد محله ها در مورد این 

معیار در پهنه آسیب پذیری زیاد قرار دارند. این امر به این مفهوم 
پاسخگویی  میزان  مــورد  در  شش  منطقه  کلی  وضعیت  که  است 
بافت های شهری پس از بحران نامناسب است. این امر، چنانکه 
فضاهای  شــدیــد  کمبود  بــه  چیز  هــر  از  بیش  شــد،  بــیــان  پیش تر 
دسترسی  مراتب  سلسله  رعایت  عدم  و  آنها  نامناسب  توزیع  بــاز، 
متناسب با بافت بر می گردد. اما به دلیل پایین تر بودن امتیاز معیار 
پاسخگویی بافت پس از بحران در تحلیل سلسله مراتبی، وضعیت 
نامناسب بسیاری از محله ها در این معیار در امتیاز آسیب پذیری 
کلی آنها تأثیر چندانی نداشته است )مانند محله های عباس آباد، 
که  محله هایی  بیشتر  بهجت آباد(.  و  قائم مقام  شریعتی_جنت، 
از نظر پاسخگویی بافت پس از بحران در پهنه آسیب پذیری زیاد 
قرار دارند )به استثنای محله های ایرانشهر و نصرت( در بخش های 
میانی و مرکزی منطقه تمرکز یافته  اند. به این ترتیب می توان نتیجه 
کارآیی بافت  که در این بخش ها اقدامات مربوط به ارتقای  گرفت 
کاهش آسیب پذیری آنها در  پس از بحران می تواند تأثیر بیشتری در 

برابر زلزله داشته باشد.
باالتر بودن انحراف معیار امتیازات محله ها در مورد معیار نخست 
)مقاومت فیزیکی بافت( نشان از بیشتر بودن تفاوت وضعیت آنها 
کندگی محالت از نظر آسیب پذیری از  نسبت به معیار قبلی دارد. پرا
این معیار نیز مؤید همین امر است؛ چنانکه بر این اساس می توان 
مجزای  محدوده  سه  به  فیزیکی  مقاومت  نظر  از  را  شش  منطقه 
کرد. با حرکت از شمال به جنوب  شمالی، میانی و جنوبی تقسیم 
که  در بین این محدوده ها تفاوت عمده وجود دارد و همان  طور 
کمترین مقاومت  گردید، حاشیه جنوبی منطقه  پیش تر نیز بیان 
که  را دارد  نظر  این  از  بیشترین آسیب پذیری  نتیجه  و در  فیزیکی 
کمتر  با قدیمی ساز بودن محله های این قسمت در ارتباط است. 
این  از  زیــاد  آسیب پذیری  پهنه  در  واقــع  محله های  تعداد  بــودن 

1 محاسبات مربوط به امتیاز نهایی آسیب پذیری محله ها، امتیاز آسیب پذیری از دو معیار و همچنین نقشه های پهنه بندی آنها در فصل چهارم پایان نامه یادشده آورده 
شده و به تفصیل شرح داده شده است.
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جذول شماره5: اهداف، سیاست ها و راهبردهای برنامه ریزی مسکونی در سطح منطقه شش تهران

اولویت زمانی

میان مدت

بلندمدت

بلندمدت

کوتاه مدت

میان مدت

بلندمدت

بلندمدت

سیاست ها

-  تهیه و تدقیق ضوابط ساخت وساز با توجه ویژه به ویژگی های لرزه ای هر محله )سیاست 1(

کاربری ها شامل: مسکن، معابر، فضای سبز و سایر  -  برقراری تناسب الزم بین چهار دسته عمده 
کاربری ها از نظر سهم در هر محله )سیاست 2(

کاربری های فرامحله ای )ناحیه ای، منطقه ای،  -   توجه به ترکیب توده و فضای محله ها در استقرار 
شهری و حتی فراشهری( )سیاست 3(

کاربری های خطرآفرین )سیاست 4( -  رعایت حریم ها و همجواری های 
ک به منظور جلوگیری از  -   ایجاد کمربند های حفاظتی در اطراف تاسیسات و تجهیزات شهری خطرنا

پخش آتش، انفجارها و... )سیاست 5(
کاربری های خطرآفرین در  -   توجه به وضع موجود هر محله از نظر میزان برخورداری از و مجاورت با 

کاربری های آتی در مقیاس      ناحیه ای و یا منطقه ای )سیاست 6( استقرار 
با جمعیت هر سطح  با مساحت متناسب  و  و محله ای  ُخرد  باز در مقیاس های  تامین فضاهای   -

)سیاست 7(
-  در نظرگرفتن نقشه و همچنین طرح کلی برای شبکه فضاهای باز در سطح منطقه که اقدامات آینده 

با توجه به آن صورت بگیرد. )سیاست 8(
کمتر از 6 متر )سیاست 9( -  تعریض معابر با عرض 

-   توجه به نسبت ارتفاع جداره به عرض )محصوریت( در معابر با عرض 6 متر )سیاست 10(
جمع و پخش کننده های  و  درون محله ای(  )ســواره  محلی  خیابان های  برای  عرض  حداقل  رعایت   -

کم جمعیت هر محله )سیاست 11( محله ای )سواره دورمحله ای( با توجه با ترا
-   تغییر مکان کانون های متمرکز جمعیت- فعالیت به بیرون از محدوده های با خطر باال در پهنه بندی 

کلی )سیاست 12( آسیب پذیری 
گرفتن ظرفیت شبکه معابر و  کلی و با در نظر  -   افزایش جمعیت با توجه به پهنه بندی آسیب پذیری 

وجود خدمات شهری )سیاست 13(
کاربری های جدید با توجه به بارگذاری جمعیتی )سیاست 14( -  مکان یابی 

کم خانوار در واحد مسکونی در  کم واحد مسکونی در هکتار و ترا -  توجه به میزان ترا
کم جمعیت )سیاست 15( تصمیم گیری های مربوط به ترا

راهبردها

ــت در  ــاومـ ــقـ ــــش مـ ــزایـ ــ افـ
ساختمان های مسکونی

افزایش مقاومت در بافت 
مسکونی 

کــارآیــی  تــقــویــت نــقــش و 
فضاهای باز

شبکه  تــقــویــت  و  ایـــجـــاد 
ــد و  ــ ــ ــارآم ــ ــ ک ــی  ــ ــرس ــ ــت ــ دس
و  جمعیت  ــا  ب مــتــنــاســب 

مساحت

هـــــدایـــــت  و  کـــــنـــــتـــــرل 
شاخص های جمعیتی

اهداف جزئی

مقاومت  افــزایــش 
در  بــافــت  فیزیکی 
ــاهــــش  ــ ک ــت  ــ ــهـ ــ جـ

میزان تخریب

ــارآیـــی  کـ ــش  ــ ــزای ــ اف
در  بـــــــــــــافـــــــــــــت 
ــی  ــ ــویـ ــ ــگـ ــ ــخـ ــ ــاسـ ــ پـ
و  بـــحـــران  از  پـــس 
در  ــی  ــ ــان ــ ــدادرس ــ ام
ــاهــــش  ــ ک ــت  ــ ــهـ ــ جـ

تلفات انسانی

هدف 
کلی

له
زلز

بر 
برا
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معیار نسبت به معیار قبلی )پاسخگویی بافت پس از بحران( نشان 
کلی منطقه شش از نظر مقاومت فیزیکی در  که وضعیت  می دهد 
برابر زلزله، چندان نامناسب نیست. اما باالتر بودن ضریب اهمیت 
اولویت  در  و همچنین  تحلیل سلسله مراتبی  فیزیکی در  مقاومت 
کاهش تخریب بر مبنای ترتیب مراحل وقوع بحران،  قرار داشتن 
محله های  و  اجرایی  اولویت  در  را  معیار  ایــن  با  مرتبط  اقــدامــات 

نامناسب از نظر مقاومت فیزیکی را در اولویت مکانی قرار می دهد.
 

برای  راهبردهای مناسب  و  اتخاذ اهداف  به منظور  مرحله دوم: 
محله های  آسیب پذیری  کاهش  هــدف  با  مسکونی  برنامه ریزی 
از فرآیند تحلیل  امتیازات به دست آمده  از  زلزله،  از  منطقه شش 
سلسله مراتبی استفاده شده است )ن.ک به تصویر شماره8(. به 
که معیارهای مقاومت فیزیکی و پاسخگویی بافت پس  این معنا 
گرفته  نظر  در  جزئی  اهــداف  عنوان  به  اولویت  ترتیب  به  بحران  از 
از  یک  هر  زیرمعیارهای  در  مطروحه  عمده  موضوعات  شــده انــد. 
راهبردهای  عنوان  به  اهمیت،  ضریب  حسب  بر  البته  و  معیارها 
ویژگی های  موضوع  مثال  برای  شده اند.  آورده  اهــداف  از  یک  هر 
مقاومت  »افــزایــش  عــنــوان  بــا  مسکونی  ساختمان های  ــازه ای  سـ
هدف  نخستین  از  راهبرد  اولین  در  مسکونی«  ساختمان های  در 
کــه شــامــل زیــرمــعــیــارهــای شش گانه  جــزئــی خــالصــه شـــده اســـت 
کیفیت و  ــعــداد طــبــقــات، قــدمــت،  مــســاحــت، ســطــح اشــغــال، ت

توجه  کلی  موضوع  و  می شود  مسکونی  ساختمان های  مصالح 
مقاومت  »افــزایــش  راهــبــرد  در  که  مسکونی  بافت  ویژگی های  به 
و فضا  توده  زیرمعیارهای نسبت  آمده است،  بافت مسکونی«  در 
کاربری های خطرآفرین در بافت را در بر  با  و همچنین همجواری  
کلی  می گیرد. سیاست ها، زیرمعیارهای تشکیل دهنده هر موضوع 
را بر حسب اهمیت و به شکل مجزا بیان می کنند. به عنوان مثال 
کارآیی فضاهای باز« از »ایجاد  باالتر بودن راهبرد »تقویت نقش و 
کارآمد« نشان دهنده باالتر بودن ضریب  و تقویت شبکه دسترسی 
اهمیت موضوع فضای باز بر حسب اهمیت زیرمعیارهای مربوط 
به آن است. از طرف دیگر مهمتر بودن مساحت فضای باز از الگوی 
توزیع آن )بیشتر بودن ضریب اهمیت( در ترتیب سیاست های این 
سیاست ها  اولویت  در  دیگر،  عبارت  به  است.  شده  لحاظ  راهبرد 

ضریب اهمیت زیرمعیارها مورد توجه بوده است. 
براساس  که  راهبردها و سیاست ها  باال، اهداف،  بر توضیحات  بنا 
ضریب اهمیت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تدوین شده اند، بیانگر 
برای  که  می باشند  نیز  منطقه  سطح  در  اقدامات  اجرایی  اولویت 
گردیده  آنها، در ستون آخر جدول شماره5، اولویت زمانی نیز تعیین 
آسیب پذیری  میزان  کاهش  کلی  طــور  به  اســاس،  ایــن  بر  اســت. 
ســال(   5-10( بلندمدت  و  ســال(   2-  5( مــدت  میان  در  منطقه 
کوتاه- امکان پذیر است و تنها انتظار می رود برخی سیاست ها در 

مدت )2-0 سال( محقق شوند.
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مرحله سوم: برای تعیین اولویت مکانی برای هر یک از سیاست ها، 
از امتیازات محله ها در هر یک از زیرمعیارها استفاده شده است. 
کم، متوسط و زیاد،  گرفتن پهنه بندی سه گانه  با توجه به در نظر 
به  محله ها  برای  عدد  سه  نیز  زیرمعیارها  امتیازات  محاسبات  در 
که هر چه باالتر باشد، بیانگر آسیب پذیری بیشتر  دست آمده است 
برای  باالتر  مکانی  اولویت  در  قرارگیری  نشان دهنده  اینجا  در  و 
اجرای سیاست ها و اقدامات اجرایی است. به عبارت دیگر، برای 
میزان  براساس  مکانی  اولویت  دسته  سه  سیاست ها،  از  یک  هر 
که  آسیب پذیری قابل تشخیص است. در مورد سیاست نخست 
در  محله  هر  امتیازات  مجموع  اســت،  زیرمعیار  شش  به  مربوط 
کیفیت، قدمت و  زیرمعیارهای مساحت، سطح اشغال، طبقات، 
که  گرفته شده است. در خصوص سیاست آخر نیز  مصالح در نظر 
در  مسکونی  واحد  کم  ترا جمعیت،  کم  ترا زیرمعیارهای  به  مربوط 
کم خانوار در واحد مسکونی می شود، وضع به همین  ترا هکتار و 
منوال است. امتیازات نهایی برای دو سیاست یادشده، همچون 
حاصل مجموع امتیازات به تعداد محله های منطقه است و برای 
همخوانی با سایر امتیازات و اولویت بندی های مکانی به سه بازه 
ایجاد  به منظور  امتیازات  تبدیل شده است )مشابه دسته بندی 
کلی و یا پهنه بندی به تفکیک دو معیار(.  پهنه بندی آسیب پذیری 
سیاست ها  تفکیک  بــه  را  مکانی  اولــویــت هــای  شــمــاره6،  جــدول 
)براساس شماره سیاست ها در جدول شماره5( نشان می دهد. در 
تا روشن برای نشان دادن  از سه رنگ توسی تیره  این جدول نیز 
اولویت اول، دوم و سوم استفاده شده است )متناسب با سه رنگ 

کم(. آسیب پذیری زیاد، متوسط و 
ساخت و ساز  ضوابط  تهیه  جــدول،  این  براساس  مثال،  عنوان  به 
و  عــنــوان نخستین  بــه  ویــژگــی هــای هــر محله،  بــه  تــوجــه  بــا  البته 
مهمترین اقدام اجرایی باید از محله های دانشگاه تهران و میدان 
گردد و یا برای اجرای سیاست های مربوط به توده و  ولیعصر آغاز 
فضا )سیاست های 2 و 3(، محله های شریعتی_جنت و نصرت در 
اولویت اول هستند. با توجه به این جدول، محله نصرت در اجرای 
گاندی به جز  اغلب سیاست ها در اولویت نخست قرار دارد و محله 
سیاست های 2، 3 و 7 در خصوص سایر سیاست ها در اولویت سوم 

است.  

اولویت های  کردن  مشخص  به  شماره6،  جدول  چهارم:  مرحله 
کمک می کند. به  مکانی برای اجرای سیاست ها در سطح منطقه 
عبارت دیگر، این جدول وضعیت محله ها را در خصوص اقدامات 
مطرح شده با یکدیگر مقایسه می کند. از سوی دیگر روشن شدن 
کدام از محله ها، به طور مجزا نیز  اولویت اقدامات الزم در سطح هر 
اهمیت دارد. به عبارت دیگر، صرفنظر از اولویت اجرایی سیاست ها 
که  )که با توجه به ضریب اهمیت زیرمعیارها تعیین شده اند( این 
کاهش آسیب پذیری  کدام یک از اقدامات  در هر محله مبادرت به 
در درجه نخست اهمیت قرار دارد و به طورکلی اولویت هر محله در 
اجرای سیاست ها به چه صورتی است، در تصمیمات اجرایی در 
سطح محله ها و همین طور نواحی از اهمیت زیادی برخوردار است. 
از اولویت ها با توجه صرف به امتیازات  در واقع تعیین این دسته 

آسیب پذیری محله در مورد زیرمعیارها تعیین می شود.
محله،  هــر  سطح  در  اولــویــت هــا  نمایش  ــرای  ب حاضر  پــژوهــش  در 
جدول  در  که  طــور  همان   اســت.  شــده  استفاده  روبــه ــرو  شکل  از 
هشت  در  15 گــانــه  سیاست های  مــی شــود،  مشاهده  نیز  شــمــاره6 
دسته جا می گیرند. از یک هشت ضلعی منتظم برای نشان دادن 
که با شماره  که رأسی  این دسته ها استفاده شده است، به طوری 
یک مشخص شده، نماینده سیاست 1 در جدول شماره6، رأس 
شماره 2 بیانگر سیاست های 2 و 3 و به همین ترتیب رئوس دیگر، 
سایر دسته های سیاست ها را نشان می دهند. هر شعاع این هشت 
که نشانگر اولویت های سه گانه  ضلعی به سه قسمت تقسیم شده 
کم( است،  مکانی یا همان درجات آسیب پذیری )زیاد، متوسط و 
که با حرکت از مرکز هشت ضلعی به سمت اضالع به میزان  به طوری 
بنابراین  افزوده می شود.  اجرایی  اولویت  بنابراین  و  آسیب پذیری 
اولویت های سوم یا آسیب پذیری های کم در کمترین فاصله نسبت 

جدول شماره6: اولویت مکانی اجرای سیاست های برنامه ریزی مسکونی در منطقه شش
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در  محله  زیــاد  آسیب پذیری  نشانگر  زردرنـــگ  محدوده  مساحت 
خصوص اغلب سیاست ها و لزوم به اجرا در آمدن تعداد زیادی از 
نقاط  اتصال  از  برعکس هر چه مساحت شکل حاصل  و  آنهاست 
کمتر و در نتیجه از اولویت مکانی  کمتر باشد، محله از آسیب پذیری 
پایین تری برای اجرای سیاست ها برخوردار است. تصویر شماره10، 

این نمودار را برای محله های منطقه نمایش می دهد.

به مرکز قرار دارند. پس از نشان دادن وضعیت محله از نظر اولویت 
مکانی برای اجرای هر دسته از سیاست ها، در شعاع های نام گذاری 
شده بر مبنای دسته بندی سیاست ها، اتصال نقاط، نموداری را 
آن  کشیدگی  که  باال(  تصویر  در  رنگ  زرد  )محدوده  می کند  ایجاد 
به سمت هر یک از رئوس، نشان دهنده اولویت اجرای آن دسته 
بودن  بزرگتر  کلی  طور  به  اســت.  موردنظر  محله  در  سیاست ها  از 

تصویر شماره01: نقشه اولویت اجرای سیاست ها در هر محله در منطقه شش تهران

می شود و یا استفاده از تکنیک های جلب مشارکت شهروندان در 
نظارت بر ساخت وسازها و یا ترویج آموزش چگونگی مقابله با بحران 
کمک شایان توجهی  می تواند به ارتقای ایمنی محل سکونت آنان 
شهری  برنامه ریزی  موردنظر  اهــداف  و  آرمان ها  عــالوه،  به  نماید. 
مانند برخورداری عادالنه از خدمات و تسهیالت، اجتناب از توجه 
کمی و... در ارائه راهکارهای  کالبدی و پارامترهای  صرف به ابعاد 
قرار  توجه  باید مورد  نیز  زلزله در سکونتگاه های شهری  با  برخورد 
و  چشم انداز  تحقق  راستای  در  سیاست ها  از  دسته  این  و  بگیرد 
گرفته شوند. به عبارت دیگر، برخورد  اهداف کالن توسعه ای در نظر 
با پدیده زلزله باید همچون سایر عوامل مصنوع و طبیعی، در فرآیند 
گفتنی  البته  بگیرد.  قرار  کار  برای شهر در دستور  برنامه ریزی  کلی 
که در مباحث مربوط به مقابله با آثار زلزله، دست یافتن به  است 
ایجاد  همان  که  شهری  برنامه ریزی  اهداف  با  سازگار  راه حل های 
توجه  به  نیاز  دلیل  به  اســت،  کــار  و  زیست  بــرای  مناسبی  فضای 
امــری  شهری  برنامه ریزی  و  خطر  کاهش  معیارهای  بــه  تــوأمــان 
دسته  دو  این  تضاد  و  تقابل  مــوارد  بسیاری  در  که  است  پیچیده 
را بسیار دشوار می کند و دستیابی به راه حل های  کار  از معیارها1، 

در  تصمیم گیری  معیارها،  از  دسته  دو  این  بین  متناقض  موارد  جمله  از    1
ایجاد  باید در پی  براساس اصول شهرسازی  که  الگوی شبکه معابر است  مورد 

6.جمع بندی و نتیجه گیری
الگوی  با  نزدیک  پیوند  دلیل  به  شهری  برنامه ریزی  دانش  نقش 
با  »زنــدگــی  فرهنگ  تــرویــج  در  انــســانــی،  فعالیت های  و  سکونت 
زلزله« غیر قابل انکار است. همین ویژگی، برخورد این دانش را با 
امر  لزوم پرداختن به  بر  زلزله متفاوت می سازد و همچنین  پدیده 
کید می کند. به عبارت  آسیب پذیری از زلزله در برنامه ریزی شهری تأ
دیگر، برنامه ریزی شهری به دلیل ماهیت خود، از داشتن دیدگاه 
مالحظات  با  را  آن  و  می گیرد  فاصله  زلزله  با  مواجه  در  فنی  صرفًا 
راهکارهای  انتظار می رود  از همین رهگذر  ترکیب می نماید.  دیگر 
پیشنهادی آن به دلیل قرابت بیشتر با شیوه ها، آداب و الگوهای 
سکونت و همین  طور رویه های موجود، شکل اجرایی تری داشته 
و  زلزله  آثــار  مــورد  در  بیشتر  چه  هر  مطالعه  و  تفکر  بنابراین  باشد. 
مزایای  می تواند  آنها  کاهش  بــرای  شهری  برنامه ریزی  ابــزارهــای 
بیشتری نسبت به سایر رشته ها در پی داشته باشد. از سوی دیگر، 
از  کاهش آسیب پذیری، امری جدای  آثار زلزله و  مبحث مقابله با 
سایر انگاره ها، تفکرات و مالحظات مطرح در برنامه ریزی شهری 
محسوب  پایدار  جامعه  مهم  شاخص های  از  که  ایمنی  نیست. 
برنامه ریزی  پیوند  از طریق هر چه مستحکم تر ساختن  می شود، 
نزدیک  واقعیت  به  بیشتر  زلزله،  ویــژه  به  طبیعی  سوانح  و  شهری 
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