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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :تعيين ميزان آسيب پذيري بافتهاي شهري با در نظر داشتن عوامل مؤثر برر آسريب پرذيري،
يکي از الزاماتي است که بايد پيش از وقوع حوادث و به منظور آمادگي هرچه بيشتر برراي مرديريت کارآمرد بحرران در
شهرها ،صورت پذيرد .اين پژوهش نيز به دنبال تبيين عوامل موثر بر آسيب پذيري است .بر اين مبنا از لحرا ماهيرت
جز تحقيقات توصيفي -تحليلي و به لحا هدف از نوع کاربردي است .جامعره آمراري آن منطقره  6شرهرداري تهرران
ميباشد که بر مبناي قدمت و مرکزيت به عنوان نمونه انتخاب شده است.
روش پژوهش :دادهها به دو صورت ميداني و کتابخانهاي با ابزارهايي چون پرسشنامه ديمتل ،کترب ،مقرا ت و نقشره
هاي گوناگون ،جمع آوري و با اسرتفاده از نررا افزارهراي EXCEL, MATLAB, IDRISIو ،ARC GIS 10.1مرورد
تحليل واقع شدهاند.
يافتهها :نتايج بيانگر آن است که؛ بخشهاي مرکزي ،جنوبي و به ويژه جنوب شرقي منطقه به لحا برا برودن عمرر و
قدمت ساختمان ها ،تراکم جمعيت و بعد خانوار با و شبکه هراي ارتبراطي پرر پريخ و خرم برا نفو پرذيري کرم ،داراي
پتانسيل آسيبپذيري با يي هستند.
نتيجه گيري :بر اين ا ساس برنامه ريزي کاربريزمين و منطقه بندي به عنوان يکي از مهمترين ابزارهرا و درعرين حرال
اهداف برنامه ريزي شهري جايگاهي حياتي در تحقق مخاطره نگري و کاهش خطرپذيري در فرآيند توسعه شهري دارد.
واژگان كليدي :آسيبپذيري ،بحرانهاي طبيعي ،منطقه  6شهرداري تهران

حسنعلی فرجی سبکبار ،بهزاد نادی و محمد رضایی نریمیسا

مقدمه
امروزه تمدنکنوني بيش از پيش شهري شده و رشد
شهري پيامدهاي ناگواري را بر پيکره شرهرها وارد آورده
است .ابعاد سکونتگاه هاي شهري روز به روز پيچيدهترر و
بره تبع آن ناپايداري امنيتي در بوا شهرها نمايانتر شده
است .بر اين منوال جامعره شرهري ،بره ويرژه در اشرکال
امروزي و مدرن آن ،به طور دائرم و گسرترده در معرر
انواع مختلفي از مخاطرات قرار گرفته است (امينيورکري
و همکراران .)5 :1393 ،از طرفري ايرن توسرعه شرتابان
شهرها و ازدياد روز افزون جمعيت شهري در دهرههراي
اخير ،برنامهريزي ،مديريت و کنتررل شرهرها را بريش از
پيش با مشکل مواجه کرده است .ايرن مشرکل در زمران
وقوع بحرانهاي طبيعي و به ويژه زماني که با ناهنجراري
هاي اجتماعي همراه ميشوند ،بسيار پيچيدهتر ميگرردد
(حبيبي و همکاران.)67 :1391 ،
تعداد زيادي از اين شهرها ،متأسرفانه بره دليرل بري
برنامگي با محدوديت فضا روبهرو هستند و اين باعث مري
شود که از يک سو بافت شهري فشرده شرود و در نتيجره
تراکم جمعيتي ساکن در آن افزايش يابد و از سوي ديگر
زمينهاي نامناسب از نظر آسيبپذيري از بالياي طبيعي
اغلب توسط فقيرترين طبقات جامعه تصرف شرود Van
) .)Westen, 2006لذا اين شرهرها همرواره در معرر
خطرات ناشي از بالياي طبيعي قرار دارنرد .يكري از ايرن
خطرات كه بسياري از شهرهاي جهان از جمله كشور مرا
را تهديد ميكند ،زمينلرزه است.
بيان مسئله
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ايران يكي از زلزلهخيزترين كشورهاي دنيا محسوب
ميشود و شهرهاي آن در رابطه برا ايرن پديرد طبيعري
آسيبهاي فراوان ديدهاند .تهران نيز به عنروان كالنشرهر
اول كشور نه تنها از اين قاعده مستثني نميباشد ،بلكه با
توجه به تراكم سازهاي ،جمعيرت مترراكم ،عردا رعايرت
اسرتانداردها ،توسرعه فيزيكري نامناسرب و ...برا خطرر
جرديترري روبروسرت (زنگريآبرادي و تبريرزي:1385 ،
.)115
در چنين شرايطي نياز به برنامهريزي براي آمرادگي
جهت مقابله با چنين حوادثي قبل از وقوع آن ضروري به
نظر ميرسد و بايد براي اين منظور مدلهرايي طراحري
شوند که به صورت پويا قابليت محاسربه آسريبپرذيري
بافت را داشته باشند و در عين حال زمينههاي بالقوه بروز
و وقوع جررايم را برر روي نقشره نشران دهنرد Mileti,
).)1999

بنابراين تعيين ميزان آسيبپذيري بافتهاي شهري
با در نظر داشتن عوامل مؤثر بر آسريبپرذيري ،يکري از
الزاماتي است که بايد پيش از وقوع حوادث و بره منظرور
آمادگي هرچه بيشتر برراي مرديريت کارآمرد بحرران در
شهرها ،صورت پذيرد (حبيبي و همکاران .)67 :1391 ،با
توجه به ارتباط متقابل و وابستگي عناصر و اجزاي شهري
به يکديگر ،آسيب پذيري شهري نيز دربرگيرنرده تمرامي
عوامل موجرود در يرک شرهر مريشرود (امينريورکري و
همکاران .)5 :1393 ،برر ايرن اسراس در جهرت کراهش
سوانح طبيعي در شهرها ،ضرروري اسرت ترا مطالعرات و
تحقيقات جامعي در ارتباط با شناخت اثرات بحرانهرا در
سطوح شهري و تشخيص مناطق با خطرپذيري با انجاا
شود .برنامه ريزي کاهش خسارات ناشي از سوانح طبيعي
در مناطق با خطرپذيري با ميتوانرد برا تقليرل آسريب
پذيري شهرها خسارات و مخاطرات ناشي از وقوع بحرران
را کرراهش بخشررد ;(Taubenböck et al., 2007
).UN/ISDR, 2002:4; UN, 2004a
اهميت و هدف پژوهش
منطقه شش شهر تهران يکي از مهرمتررين منراطق
شهر تهران به شمار ميآيد که در حوزه مرکزي شهر واقع
شده است .هر روز خيل عظيمي از شهروندان تهراني را از
سراسر شهر جهت انجاا فعاليتهاي روزانه به سمت خود
جذب مي کند .همچنين به عنوان يکي از پر ترراکمتررين
مناطق شهري تهران ،با محردوديتهراي بريشرماري در
زمينه توسعه شهري رو به روسرت .وجرود کراربريهراي
مهمي نظير وزارتخانهها ،سفارتخانهها ،موسسات آمروزش
عالي ،مراکز درماني و بيمارستانهاي عمومي ،شرکتهاي
بزرگ اقتصادي و غيره نشاندهنده اهميرت برا ي ايرن
منطقه از ديدگاه شهري و کشوري است .بنابراين با توجه
به تراکم با ي جمعيتي و سراختماني در شرهرها انجراا
مطالعات و برنامهريزيهاي دقيق در راستاي بره حرداقل
رساندن آسيبهاي ناشي از از اين رويداد طبيعي ضروري
است .براي اين منظور يکي از مهمترين اقدامات ميتوانرد
شناسايي عوامل موثر در کاهش آسيبپذيري شهرها در
برابر زلزله باشد .چرا که بررسيهراي مربروط بره آسريب
پذيري لرزهاي اين شهر يكي از ضروريات مديريت شهري
تهران است.
بر اين مبنا پژوهش حاضر درصردد اسرت ترا عوامرل
موثر بر آسيبپذيري منطقه شش را تبيين و سرس بره
پهنه بندي منطقه از لحرا آسريبپرذيري در مواجره برا
بحرانهاي طبيعي بسردازد.

عوامل مؤثر بر آسیبپذیری منطقه  6شهر تهران و پهنهبندی آسیبپذیری در مواجه با بحرانهای طبیعی
ادبيات پژوهش
آسيبپذيري ،يک پديده مکاني است .مخراطرات برا
ساختارها و قابليتهاي آسيبپذيري مکاني ارتباط دارند،
و متاثر از عوامل بيوفيزيکي و اجتماعي -اقتصادي مکران
هرا مريباشرند ) .(Thomas; 2004, 3در کرل مفهروا
آسريبپرذيري چررارچوب بسريار مناسربي را بررراي در
ماهيت بحران ،وقايع بحراني ،اثرات و پيامدهاي ناشري از
وقرروع بحررران و همچنررين واکررنش در مقابررل بحررران در
سررطوح مختل ر را فررراهم مرريآورد (فرجرري سرربکبار و
همکاران.)7 :1394 ،
درجۀ آسيبپذيري به شرايط سکونت گاههاي انساني
و ساير تسهيالت زيرساختي بستگي دارد (هاديزاده برزاز،
 .)23 :1386جوامع بره عللري در مقابرل حروادث حتري
کوچررک از خررود حساسرريت نشرران داده و خسررارات و
ضايعات زيادي را تحمل کرده و يا به وجود ميآورند کره
ناشي از ضرع سراختاري و محيطري اسرت (بيروديران،
 ،149 :1385برره نقررل از؛ Disaster Management
.)Center, University of Wisconsin, 2001:77
براي مثال مراکرز شرهرها برا سرابقه قرديمي ،بره دليرل
مرکزيت جغرافيايي ،سهولت دسترسري ،مرکزيرت ثقرل
اقتصادي و ويژگيهاي تاريخي -فرهنگي داراي پتانسيل
بالقوه با يي ميباشند؛ عليرغم ويژگيهاي مثبت قسمت
مرکزي شهرها ،بافرت آنهرا از لحرا مشرکالت کالبردي
(فرسودگي) ،زيستمحيطري ،درهرم پيچيردگي بافرت و
ضع زيرساختها رنج ميبرند .با توجه به مطالعات انجاا
شده ،از مهمترين مشكالت بافتهاي مورد نظر ميتوان به
مسائل كالبدي و زيستمحيطي اشراره كررد کره شرامل
معضالتي مانند :معابر كمعرر و پريخ و خرمدار (نفرو
ناپذيري) ،عدا وجود تأسيسات و تجهيزات جديد شهري،
ريزدانگي اکثر قطعات ،از بين رفتن مراكز محالت ،كمبود
كاربريهاي مورد نياز و عدا توجره زا بره بافرتهراي
تاريخي ،وجود ساختمانهاي مخروبره و در نتيجره برروز
مشكالت ايمني و تشديد آلودگي ،ترافيک و آلودگيهاي
صوتي و عدا توجه به محورهاي حرکتي پياده مناسب و
فضاهاي سبز ميباشد (محمدصالحي و همکاران:1392 ،
.)73 -74
روند رو بره رشرد و فزاينرده شهرنشريني و جمعيرت
شهري (تراکم با ي جمعيت) نيز به عنوان عاملي ديگرر
براي خسارات زياد به هنگاا بروز بالياي طبيعي ميباشد.
گسترش شبكههاي ارتباطي و زيرساختهاي شرهري از
يكطرف و عدا رعايرت ابترداييتررين نكرات ايمنري در
ساخت و سازهاي شهري و بردون برنامره برودن رشرد و

توسعة شهر از سوي ديگر زمينة ايجاد خسرارات زيراد در
زمان وقوع حوادث را فراهم ميسرازد (عبردالهي:1382 ،
.)111
البته کاهش آسيبپذيري جوامرع شرهري در برابرر
زلزله زماني به وقوع خواهد پيوست کره ايمنري در برابرر
بحرانهاي طبيعي در تماا سطوح برنامهريزي مدنظر قرار
گيرد .که در ميان تمامي سطوح ،سطح مياني برنامهريزي
کالبدي يعني شهرسرازي ،يکري از کارآمردترين سرطوح
برنامهريزي براي کاهش آسيبپذيري در برابر بحرانهاي
طبيعي ميباشد (حبيبي و همکاران.)29 :1387 ،
چهار گرروه از عوامرل آسريبپرذيري کره در زمينره
کاهش مخاطرات مناسب و منطبق هستند عبارتند از:
 عوامل فيزيکي کره ههرور عناصرر آسريبپرذيري رادرون يک منطقه توصي ميکند.
 عوامل اقتصادي که منابع اقتصادي افراد ،گروههرايجمعيتي و اجتماعات را وص ميکند.
 عوامل اجتماعي که توصي گر عوامرل غيراقتصراديدر بهزيستي افراد ،اجتماعات و جمعيت نظير سطح
آموزش و تحصيل ،امنيرت و برخرورداري از حقرو
اساسي بشر ميباشد.
 عوامرل محيطرري کرره وضرعيت محيطرري درون يررکمنطقه را توصي ميکند.
همه اين عوامل خصوصيات يک سيستم يرا اجتمراع
آسيبپذير را نسبت بره محرر هراي خرارجي توصري
ميکنند ).(Fussel: 2005, 7
در حالت کلي نيز معيارهاي موثر در آسيبپذيري در
دو دسته طبقهبندي ميشوند -1 :زمينسراخت (شرامل
فاصله از گسل) و  -2معيارهراي انسرانسراخت (شرامل
تراكم جمعيت ،نوع سازه و سال احرداث بنرا (کيفيرت و
قدمت بناها) ،همجواري كاربريهاي سازگار و ناسرازگار،
مسراحت قطعرات (انردازه قطعرات و ترراکمسراختماني)،
دسترسي به معبرر ،ميرزان نفو پرذيري شربکه معرابر ،و
رعايرت سلسرلهمراترب شربکه معرابر) (جايکرا،)1379 ،
(اميدعلي و همکاران .)169 :1393 ،که در اين پرژوهش
نيز معيارهاي انسانسراخت بره عنروان عوامرل مروثر در
آسيبپذيري و پهنهبندي آن در نظر گرفته شدهاند.
البته نتايج پژوهشهراي گونراگون نيرز حراکي از آن
است که؛ شناخت علل آسيبپذيري و نحوه تاثيرپرذيري
شهر از رخداد زمينلرزه ،وابسته به شناخت دقيق علل و
نحوه آسيبپذيري هر يک از عناصر تشکيلدهنده کالبرد
شهر است .از ميان عناصر مختل کالبردي شرهر ،نحروه
استفاده از زمين (کاربري) ،بافتشرهري ،الگروي توزيرع
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فضاهاي باز ،نحو همجرواري و مکرانيرابي تاسيسرات و
زيرساختهاي شهري ،تراكمهاي شهري و شبکه ارتباطي
را ميتوان به عنوان اثرگذارترين عوامل مردنظر قررار داد
(اميني و همکاران186 :1389 ،؛ حميردي217 :1371 ،؛
عزيررزي و اکبررري27 :1378 ،؛ شرريراو،ن48 :1387 ،؛
پورکرمرراني و آريررن117 :1377 ،؛ Kameda, 2000:
.)2829
روش پژوهش
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سال هشتم

پژوهش حاضر در دسته مطالعات کمري قررار دارد و
بررر اسرراس ماهيررت و روش از نرروع تحقيقررات توصرريفي-
تحليلي و به لحا قابليرت اجرايري داشرتن نيرز ،از نروع
توسعهاي -کاربردي اسرت .روش گرردآوري اطالعرات برا
توجه بره ماهيرت پرژوهش بره دو صرورت کتابخانرهاي و
ميداني بوده و با توجه به ضرورت در هرر يرک از مراحرل
تحقيق ،يکي از اين دو روش و يا هرر دو؛ مرورد اسرتفاده
قرار گرفته است .ابزار گردآوري دادههاي پژوهش حاضرر
فيشبرداري ،ترجمه و تلخيص متون مرتبط ،نقشرههراي
رقومي و غير رقومي ،پرسشنامه و مصاحبه (جهت تعيين
شاخص هرا و معيارهرا و در مرحلره تصرميمگيرري چنرد
معيرراره) ،و نررراافزارهرراي جغرافيررايي ( ArcGISبررراي
مدلسررازي مکرراني و آمرراده کررردن يررههرراي مکرراني،
 MATLABبراي انجاا روش ديماترل ،برراي محاسربه
وزن شاخصها) است .بر اين اساس ابتدا برراي شرناخت
کامررل موضرروع ،کسررب بيررنش نظررري زا و اسررتخراج
متغيرها و شاخصهرا از کترب ،مقرا ت و پرژوهشهراي
مرتبط با موضوع به نوعي از روش ترکيبري کتابخانرهاي،
استفاده شده است .و در مراحل بعدي با توجه به موضوع
و فرضيههاي تحقيق ،اطالعات مرورد نيراز برراي آزمرون
فرضيات از طريق پرسشنامه و دادههاي جغرافيايي کسب
شدهاند .بدين صورت که از سازمانهاي مختل گردآوري
و سس رقومي گرديده و با فرمرت مناسرب وارد محريط
سيستم اطالعات جغرافيايي شده و برراي انجراا تحليرل
آماده شدهاند .همچنين يه هاي اطالعراتي هرر کرداا از
اين معيارها بعد از تهيه از سازمان مربوطه در يک پايگراه
داده مکاني خيره شده است .متغير مورد مطالعه در اين
پژوهش شراخص آسريبپرذيري مريباشرد کره در بعرد
اجتماعي مورد مطالعه واقع شده است.
از آنجاييکه ارتباط بين معيارها و تأثير هرر کرداا از
آن ها در رابطره برا هردف پرژوهش متفراوت برود ،لرذا از
پرسشنامه ديمتل 1اسرتفاده گرديرد .زمراني کره تنهرا از

تحليل شبکهسنتي اسرتفاده مريشرود وابسرتگي عوامرل
بهصورت ارزشهاي دوبهدو حل ميشرود .ايرن در حرالي
است که روش ديمتل ،به سيستمهاي واقعري نزديرکترر
است.
در گرراا اول جهررت تعيررين روابررط بررين معيارهررا
پرسشررنامه ديمتررل طراحرري و در اختيررار متخصصرران و
نخبگان قرار داده خواهد شد .پ از تعيين و رسم روابط
بين معيارها مطابق با خروجي ديمتل ،براي محاسبه وزن
و اهميت آنها ،پرسشنامه دوا جهت مقايسره زوجري در
اختيار تصميمگيرندگان قرار داده خواهد شد.
در تحليررل چنرردمعياري فضررايي ،بعررد از شناسررايي
مسئله تصميم گيري زا است هر معيار برهصرورت يرک
يه در پايگاه دادههاي مبتني بر  GISنشران داده شرود.
بدين منظور نقشههاي معيار در محيط  ARC GISتهيه
گرديد و جهت استاندارسازي يره هرا از توابرع عضرويت
فازي در محيط  IDRISIبهره گرفتره شرد .در واقرع بره
سبب آنکه ساختار منطق فازي بيش از پيش برا سراختار
نظااها و سيستم هاي شهري سازگاري دارد ،بهکرارگيري
اين منطق در تحليل مسائل مرتبط با مرديريت بحرران و
بخصررود در تص رميمسررازي و تصررميمگيررري -کررارايي
مرؤثرتري خواهرد داشرت .در گراا نهرايي برا اسرتفاده از
قابليتهاي  ،GISجهرت ترکيرب يرههرا و پهنرهبنردي
آسيبپذيري از قواعد تصميم گيري  MCDMبره منظرور
ساماندهي استفاده شد .در فرآيند پژوهش از نراافزارهاي
 EXCEL, MATLAB, IDRISIوARC GIS 10.1
استفاده شده است .با توجه به هدف پرژوهش کره تبيرين
نقش عوامل اجتماعي در ميرزان آسريبپرذيري منراطق
شهري است در جدول زير بره متغيرهراي مرورد بررسري
اشاره شده است.
جدول شماره  :1متغيرهاي پژوهش

بعد خانوار
تمرکز جمعيت در واحد
مسکوني
تعداد طبقات ساختماني
سطح اشغال ساختمان
قدمت واحد ساختماني (عمر)
عر راهها (ميزان
نفو پذيري)
تعداد دسترسيها
ساختار سلسله مراتبي راهها

منبع :نگارندگان1395 ،

عوامل مؤثر بر آسیبپذیری منطقه  6شهر تهران و پهنهبندی آسیبپذیری در مواجه با بحرانهای طبیعی

تصوير شماره  :1نقشه پهنهبندي تراکم نسبي جمعيت
يافتههاي پژوهش
الف) نقش جمعيت بر آسيبپذيري منطقه  6شهر

پايداري بيشتر و آسريبپرذيري کمترر) ايرن منراطق در
معر بيشترين آسيب قرار خواهند داشت.
 -آسيبپذيري و بعد خانوار

تهران
 آسيبپذيري و تراکم نسبي جمعيتتراکم نسبي جمعيت رابطره و نسربت برين انسران و
فضاي تحت اشغال انسان را بيان ميکنرد ،يعنري تعرداد
افراد ساکن در يک واحد سطح را به طور متوسرط نشران
ميدهد ( .)Dr = p / sدر رابطه فو  Drتراکم p ،تعرداد
جمعيت و  sمساحت تحرت اشرغال جمعيرت برر حسرب
کيلومتر مربع ميباشد .استفاده از اين روش تا حد زيادي
بستگي به وسعت ناحيه دارد .در بررسي نقشه پهنهبندي
تراکم نسبي جمعيرت منطقره  6مشرخص مريشرود کره
بيشترين تراکم در بخشهاي مرکزي و جنوبي قررار دارد
و با فر وزندهي (هرر چره ترراکم جمعيرت کمترر =

شاخص بعد خانوار يا نفر در خانوار از جمله مهمترين
شاخصهاي جمعيتي مرتبط با مسکن ميباشرد .از آنجرا
که تاثير جمعيت بر تقاضاي مسرکن بره صرورت خرانوار
شکل ميگيرد ،توجه به افزايش خانوار و بعد آن اهميرت
خاصي پيدا ميکند .بايد توجه داشت که در سرال 1385
بعد خانوار کشور  4/05و واحد و ميزان خرانوار در واحرد
مسکوني  1/09بوده است .با توجه به اهميت شاخص بعد
خانوار در آسيبپذيري بالياي طبيعي ،ميتوان گفت کره
بيشتر بخشهاي منطقه  6در معر آسيب قرار دارنرد و
ميزان پايداري در آنها بسيار پايين است .در ايرن ميران
مناطق مرکرزي ،جنروبي و شررقي از کمتررين پايرداري
برخوردارند.

سال هشتم

تصوير شماره  :2نقشه پهنهبندي شاخص بعد خانوار
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تصوير شماره  :3نقشه پهنهبندي تمرکز جمعيت در واحد مسکوني
 آسيبپذيري و تمرکز جمعيت در واحد مسکونيبا توجه به شکل شماره  ،3بيشترين تمرکز جمعيت
در واحررد مسررکوني در منرراطق بررا تررراکم جمعيترري و
ساختماني با ميباشد که غالبا در شر و مرکز منطقره
واقع شدهاند .و اين بدين معني است که هرر چره مقردار
اين شاخص بيشتر باشد آسيبپذيري بيشرتر و پايرداري
در مقابله با وقوع بالياي طبيعي کمتر ميباشد.

ب) نقش سکونتگاههاي انساني بر آسيبپذيري
منطقه  6شهر تهران
 آسيبپذيري و تعداد طبقات ساختمانيخانهها معمو داراي يک طبقه و يا تعداد طبقات کم
هستند .ساختمان ها معمرو برر اسراس تعرداد طبقرات،
طبقررهبنرردي مرريشرروند .بلنرردترين سرراختمانهررا،
آسمان خراش ها هستند .بيشترين ترراکم تعرداد طبقرات
ساختمان در منطقه  6شهرداري تهران در مرکز و جنوب
ميباشد که آسريبپرذيري در مقابلره باليراي طبيعري را
افزايش خواهد داد.

سال هشتم
شماره بيستم و هشتم
زمستان 1395
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تصوير شماره  :4نقشه پهنهبندي تعداد طبقات ساختماني

عوامل مؤثر بر آسیبپذیری منطقه  6شهر تهران و پهنهبندی آسیبپذیری در مواجه با بحرانهای طبیعی

تصوير شماره  :5نقشه پهنهبندي سطح اشتغال ساختمان

تصوير شماره  :6نقشه پهنهبندي قدمت واحد ساختماني
 -آسيبپذيري و سطح اشغال ساختمان

شکل شرماره  ،6سراختمانهراي منراطق جنروبي داراي
قدمت بيشرتر و بره طبرع آن در معرر آسريبپرذيري
بيشتري ميباشند.

مقدار شاخص سطح اشغال سراختمان در منطقره 6
در جنوب و مرکز نسبت به ساير نواحي بيشتر ميباشد و
اين نشان ميدهد که اين مناطق بيشترين آسيبپرذيري
را دارند.

ج) نقش راههاي ارتباطي بر آسيبپذيري منطقه 6

 -آسيبپذيري و قدمت واحد ساختماني

شهر تهران

عمر ساختمانها نيز به عنوان يرک پرارامتر مهرم در
مقاومت در برابر باليايي طبيعي مطرح است .با توجه بره

 -دسترسي به فضاهاي باز عمومي و آسيبپذيري

جدول شماره  :2شاخص دسترسي به فضاهاي باز عمومي
شاخص

محدوده شاخص

دسترسي به فضاهاي باز عمومي فاصله شعاعي کمتر از  50متر با فضاهاي باز

وزن

شدت آسيبپذيري

4

آسيبپذيري زياد

فاصله شعاعي کمتر از  150-50متر با فضاهاي باز

3

آسيبپذيري نسبتا زياد

فاصله شعاعي کمتر از  300-150متر با فضاهاي باز

2

آسيبپذيري متوسط

فاصله شعاعي کمتر از  300متر با فضاهاي باز

1

آسيبپذيري کم

منبع :آييننامه  2800زلزله ،طرح جايکا ،جدلي1375 ،
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تصوير شماره  :7نقشه پهنهبندي دسترسي به فضاهاي باز عمومي
 دسترسي به محدوده و آسيبپذيريجدول شماره  :3شاخص دسترسي به محدوده
شاخص

وزن

شدت آسيبپذيري

4

آسيبپذيري زياد

محدوده شاخص
کاربريهايي که به معبر با عر

 9-6متر وارد يا خارج ميشود

3

آسيبپذيري نسبتا زياد

کاربريهايي که به معبر با عر

 14-9متر وارد يا خارج ميشود

2

آسيبپذيري متوسط

با ي  14متر وارد يا خارج ميشود

1

آسيبپذيري کم

کاربريهايي که به معبر با عر
دسترسي به محدوده

کاربريهايي که به معبر با عر

 6متر وارد يا خارج ميشود

منبع :آييننامه  2800زلزله ،طرح جايکا ،جدلي1375 ،
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تصوير شماره  :8نقشه پهنهبندي دسترسي به محدوده

عوامل مؤثر بر آسیبپذیری منطقه  6شهر تهران و پهنهبندی آسیبپذیری در مواجه با بحرانهای طبیعی
 عرض راهها (ميزان نفوذپذيري) و آسيبپذيريبا توجه به اينکه تمامي قطعهها به معبرر دسترسري
دارند .عر معبر روبرو در تحليل دسترسي به معبرر بره
کار گرفته شده است .عر معبر روبرو از دو جهت حرائز
اهميت ميباشد .از يک سو هر چره عرر معبرر بيشرتر
باشد ،امکان عبور ترافيک بيشتري فراهم خواهد شرد .از
سوي ديگر با افزايش عر معبر :نسبت ارتفاع جدارههرا
به عر (درجه محصوريت) کمتر مريگرردد و احتمرال
بستهشده معبرر برر اثرر فرروريختن سراختمانهرا و آوار
حاصل از آن کاهش مييابد .در نتيجه امکان گريز ،نجات
و امدادرساني بهترري فرراهم خواهرد شرد (شراياننرژاد،
.)1390
جدول شماره  :4رابطه آسيبپذيري و عر
شهري
عرض شبکه معابر
معابر با عر

بيشتر از  14متر

معابر با عر

بيش از  9مار تا  14متر

معابر با عر

بيش از  6متر تا  9متر

معابر با عر

 6متر و کمتر و کوچههاي بنبست

شبکه معابر
آسيبپذيري

آسيبپذيري کم
آسيبپذيري متوسط
آسيبپذيري زياد
آسيبپذيري بسيار زياد

محمدي احمدياني و همکاران1389 ،
نتيجهگيري و پيشنهادات
تعيين ميزان آسيبپذيري بافتهاي شرهري برا در
نظر داشتن عوامل مؤثر بر آسيبپذيري ،يکي از الزاماتي
است که بايد پيش از وقوع حوادث و به منظرور آمرادگي
هرچه بيشتر براي مرديريت کارآمرد بحرران در شرهرها،
صورت پذيرد .برا توجره بره ارتبراط متقابرل و وابسرتگي
عناصر و اجزاي شهري به يکديگر ،آسيبپرذيري شرهري

نيررز دربرگيرنررده تمررامي عوامررل موجررود در يررک شررهر
ميشود .در اين پژوهش نيز نقش عوامل انسانساخت در
ميزان آسيبپذيري منطقه شش شهرداري تهرران مرورد
بررسي واقع شد .براي اين کار رابطه بين آسيبپرذيري و
عوامررل اجتمرراعي ،کالبرردي و زيربنررايي بررا اسررتفاده از
پرسشرررنامه ديمترررل و نرررراافزارهررراي EXCEL,
 MATLAB, IDRISIو  ARC GIS 10.1مورد تحليل
و سنجش قرار گرفت .بررسيهاي انجاا شده نشران مري
دهد كه منطقه  6شهرداري تهران در مقولة فو الذكر با
بحران و مشكالت اساسي و عديدهاي روبرو است .با توجه
به شاخصهاي بدستآمده در سطح مناطق ،بره راحتري
قابل مشاهده است که اين منطقه در مقابل بروز حروادث
و بالياي طبيعي بسيار آسيبپذير است و بديهي است که
در صورت بروز حادثره برا مشرکالت بريشرماري مواجره
خواهد گرديد.
نتايج نهايي نشان ميدهد بيشتر قسمتهاي منطقه
داراي پتانسيل آسيبپذيري با يي هسرتند .و بيشرترين
ميزان آسيبپذيري مربوط به مرکز ،جنروب و بره ويرژه
جنوب شررقي محردوده اسرت کره بريش از  60درصرد
ساختمانهاي اين بخشها جزو بافتهراي مسرئلهدار برا
عمر و قدمت با هسرتند ،و همچنرين بيشرترين ترراکم
جمعيت و بعد خانوار را نيز دارا ميباشند ،و شربکههراي
ارتباطي آنها اکثرا پرر پريخ و خرم برا نفو پرذيري کرم
هستند .بر اين اساس برنامهريزي کاربريزمين به عنوان
يکي از مهمترين ابزارها و درعين حال اهداف برنامهريزي
شهري جايگاهي حياتي در تحقق مخاطرهنگري و کاهش
خطرپذيري در فرآيند توسعهشهري دارد.

سال هشتم
شماره بيستم و هشتم

تصوير شماره  :9نقشه پهنهبندي عر

شبکه معابر
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برنامهريزي كاربريزمين و منطقهبنردي ،معمرو از
طريق آئيننامهها يا مجوزهاي اجرايي توسعه تحت طررح
هاي رسمي محلي جامعه ،به عنروان ابرزار اوليره دولرت
محلي براي كنترل توسعه و مديريت خطرپذيري باليا در
جامعه خود را نشان ميدهد .ايرن ابزارهرا توسرط انرواع
مختلفي از قوانين پشتيباني ميشوند .هدف كلي از فرايند
مديريت خطرپذيري ،محدودسازي ميزان توسعهاي كه در
معر باليا قرار ميگيرد است .دولتهايمحلري ،توسرعه
دهندگان ،و ساير مؤلفههاي مرتبط بايد اين خصوصريات
باليا را در نظر بگيرند كه اين باليا لزوما پديدهاي ايسرتا
نيستند و سياستها و خطمشيهاي عمومي كره جهرت
هدايت توسعه زمين در نظرر گرفتره مريشروند نيراز بره
سازگاري با شرايط درحال تغيير جامعه دارند ( Jha et al,
.)2012: 311
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 .8حبيبي ،کيومرث ،و علي سرکارگر اردکاني ،و زاهد
يوسفي ،و مصطفي صفدرنژاد ( ،)1391پيادهسازي
الگوريتمهاي سلسلهمراتبي /فازي جهت تعيين
آسيبپذيري چند عامله هسته مرکزي شهرها،
مطالعه موردي :منطقه  6تهران ،دو فصلنامه علمي
پژوهشي مديريت بحران ،شماره دوا ،پاييز و
زمستان ،صص .67 -76
 .9حميدي ،مليحه ( ،)1371ارزيابي الگوهاي قطعه
بندي اراضي و بافت شهري در آسيبپذيري مسکن
از سوانح طبيعي ،مجموعه مقا ت سمينارهاي
توسعه مسکن در ايران ،تهران ،صص .210 -224
 .10زنگيآبادي ،علي ،و نازنين تبريزي ( ،)1385زلزلة
تهران و ارزيابي فضايي آسيبپذيري مناطق شهري،
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شهرسازي و گرايش برنامهريزي شهري و منطقهاي،
دانشگاه علم و صنعت ايران.
 .12شيراو،ن ،سارا ( ،)1387كاهش خطرپذيري و اثر
زلزله در محلههاي شهري واجد بافت فرسوده با
استراتژي هم زماني ،ساخت شهر ،سال پنجم ،شماره
 11و  ،10صص .47 -56
 .13عبدالهي ،مجيد ( ،)1382مديريت بحران در نواحي
شهري ،انتشارات سازمان شهرداريهاي كشور.
 .14عزيزي ،محمدمهدي ،و رضا اکبري (،)1387
مالحظات شهرسازي در سنجش آسيبپذيري
شهرها از زلزله ،نشريه هنرهاي زيبا ،شماره ،34
صص .25 -36
 .15فرجيسبکبار ،حسنعلي ،و مرتضي اميديپور ،و
مهدي مديري ،و امير بسطامي ( ،)1394ارائه مدل
پهنهبندي آسيبپذيري شهر اهواز با استفاده از مدل
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 .16محمدصالحي ،زينب ،و حجت شيخي ،و علياصغر
رحيميون ( ،)1392بهسازي کالبدي -محيطي بافت
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