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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :معابر شهری به عنوان يکی از عناصر کالبدی شهر ،نقش کلیدی در زمان وقوع و نیزز پز

از

رخداد زمین لرزه بر عهده دارند ،به طوری که مديران بحران يكی از داليل گسترده شدن ابعاد زلزله را عدم امدادرسانی
به موقع ناشی از آسیبب ديدگی معابر بیان كرده اند .پژوهش مورد نظر نیز بزه دنبزال تبیزین نقزش راههايارتبزاطی در
آسیب پذيری مناطق شهری در مواجهه با بحرانهای طبیعی است .بر اين مبنا از لحاظ ماهیت جز تحقیقزات توصزیفی-
تحلیلی و به لحاظ هدف از نوع توسعه ای -کاربردی است .جامعه آماری آن منطقه  6شهرداری تهران میباشزد کزه بزر
مبنای قدمت و مرکزيت به عنوان نمونه انتخاب شده است.
روش پژوهش :دادهها به دو صورت میدانی و کتابخانهای با ابزارهايی چون پرسشنامه ديمتل ،کتزب ،مقزاالت و نقشزه
های گوناگون ،جمعآوری و با استفاده از نرمافزارهزای  EXCEL, MATLAB, IDRISIو ،ARC GIS 10.1مزورد تحلیزل
واقع شدهاند.
یافتهها :نتايج بیانگر آن است که؛ معابر بخشهای مرکزی و جنوبی منطقه به لحاظ شاخصهزای دسترسزی بزه شزبکه
معابر ،ساختار کالبدی -فضايی ،دسترسی به محدوده ،دسترسی به فضاهای باز عمومی ،عرض راهها (میزان نفوذپذيری)،
فاصله از فضاهای بیکالبد ،مراکز آتشنشانی ،و مراکز درمانی ،از بیشترين سطح آسیبپذيری برخوردار میباشند
نتیجه گیری :البته قابل ذکر است که؛ تراکم بافت و جمعیت ،عناصر فشرده و ريزدانه موجود در اين بخشها ،نیز نقش
به سزايی در باال رفتن میزان آسیبپذيری معابر دارند.
واژگان كلیدی :آسیبپذيری ،راههای ارتباطی ،فاصله ،دسترسی ،منطقه شش شهرداری تهران
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مقدمه
تلفات جزانی ناشزی از وقزوع زلزلزه در ايزران مبزین
پتانسیل باالی لرزهخیزی ايران از يک سو و ناکارآمدی و
ضعف برنامههای کاهش آسیبپذيری بکار گرفته شده در
ايران از سوی ديگر مزیباشزد .بنزابراين تغییزر نگزرش و
ايجاد يک نگاه جامع و فراگیزر بزه ايزن پديزده در قالزب
شناخت کلیه عوامل مزثرر در آسزیبپزذيری شزهرها در
برابر زلزله ضروری است (حاجینژاد و همکاران.)1392 ،
بیان مسئله
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برنامهريزی شهری با هدف کزاهش آسزیبپزذيری،
ناگزير از شناخت نحوه و علل آسیبپزذيری هزر يزک از
عناصر کالبدی شهر است .اما تاکنون عمده تز شهزای
صورت گرفته در راستای کاهش آسیبهای ناشی از وقوع
زمینلرزه ،محدود به برنامههای مقاومسازی ساختمانها
بوده است .در حالیکه ،ايمنسازی جامع شهر ،در ارتباط
با شناخت کامل و دقیق از عناصر تشکیل دهنزده کالبزد
شهر و تشخیص علل و میزان آسیبپزذيری هزر يزک از
عناصر شهری و داشتن راهکارهايی با هدف کاهش آسیب
پذيری عناصر شهری است (عزيزی و همزافر-6 :1391 ،
.)5
چیزی كه بزیش از همزه اهمیزت دارد ،نجزات دادن
جان انسانها در برابر اين رخداد طبیعزی اسزت (شزیعه و
همکاران .)36 :1389 ،در اين میزان ،معزابر شزهری بزه
عنوان يکی از عناصر کالبدی شهر ،نقش کلیدی در زمان
وقوع و نیز پ از رخداد زمینلرزه به عهده دارند (عزيزی
و همافر .)5 -6 :1391 ،نقش شبكههای ارتباطی از جمله
راهها و مسیرهای بین ساختمانهزای تخريزب شزده در
امدادرسانی و كمك به مجروحین را نمیتزوان انكزاركرد
(شیعه و همکاران .)36 :1389 ،به طوريکه مديران بحران
يكزی از داليزل گسزترده شزدن ابعزاد زلزلزه را عزدم
امدادرسانی به موقع ناشی از آسیبديزدگی معزابر بیزان
كردهاند (مختارزاده و همکاران .)5 :1389 ،اهمیت نقش
حیاتی شبکههای ارتباطی بعد از زلزلههای کوبه ژاپزن و
سانفرانسیسکوی آمريکا بیشتر مزورد توجزه قزرار گرفزت
(سززالکی و ديگززران71 :1392 ،؛ Tzeng & Chen,
.)1998: 230
زيرساختها و شريانهای حیاتی به عنوان اصلیترين
و قديمیترين اجزای خدماتی هر شهر در مواقع بحرانزی
در اولويت اول قرار میگیرند .به عبارت ديگزر در صزورت
آسیبپذير بودن و نقزص کزاربری يکزی از شزريانهزای

حیاتی ،فعالیتهزای شزهری و يزا امدادرسزانی در زمزان
بحران مختل میشود و به اين ترتیب خسزارات جزانی و
مالی رو به فزونی میرود (خواجهئی و شمالی.)1392 ،
بعد از وقوع زلزله كارايی شبكههای ارتباطی به علت
فرو ريختن ساختمانها و احتمال بسته شدن مسیرها به
شدت كاهش میيابزد (( ،)Yung et al, 2007قنبزری و
همکاران .)1395 ،اين در حالی است كه بعد از وقوع يك
فاجعه با وضعیت اضطراری ،شبكههزای ارتبزاطی نقزش
حیاتی در نجات جزان انسزانهزا و شزدت بخشزیدن بزه
عملیات بازسازی و بازگشت حالت عادی بزه شزهر را بزر
عهده دارند (.)Liu et al, 2003
بررسی درجه آسیبپذيری اين سزازههزای گسزترده
شهری نیازمند توجه به دقت ،کیفیت و مقیاس مطالعات
زمینشناسی میباشد .از آنجا کزه ايزن سزازههزا قابلیزت
جابجززايی نداشززته و تقززش ارتبززاطی مززورری در زمززان
امدادرسانی خواهند داشت ،امنیت و استحکام آنها بسیار
حیاتی بوده و حضور اين سازهها در حريم گسلهای فعال
و يا ت قی با آن مسئله سزاز اسزت (صزفوی و همکزاران،
.)1392
اهمیت و هدف پژوهش
اهمیت مسايل فوق و ضرورت سرعت همراه با دقت،
برنامهريزی شبكههای ارتباطی را ضروری ساخته و وجود
مسیرهای دسترسی ويژهای را میطلبد كه ع وه بر كارا
بودن پ از بحران ،خزود كمتزرين آسزیب ممكنزه را از
سانحه پذيرا شوند و قابلیت گسترش عملكرد نیز داشزته
باشند .زلزله باعث بروز مشك ت متفاوتی چون آسزیب و
انهدام مناطق مسكونی ،ساختمانها ،سازهها و تأسیسات
زيربنايی ،مانند پلها و جادهها ،خطوط راهآهن ،مخزازن
آب و خطوط انتقال برق میشود .وقوع چنزین حزوادری
معموال اررات سويی در كاهش عملكرد شبكه دسترسزی
مجاور خود خواهد داشت (شیعه و همکاران.)36 :1389 ،
تهران به عنوان ك نشهر اول كشور نه تنهزا از ايزن
قاعده مستثنی نمیباشد ،بلكه با توجه به تراكم سازهای،
جمعیت متراكم ،عدم رعايت استانداردها ،توسعه فیزيكی
نامناسب و ...با خطر جدیتری روبروست (زنگزیآبزادی و
تبريزی.)115 :1385 ،
منطقه شش شهر تهران نیز يکی از مهمترين مناطق
تهران به شمار میآيد که در حوزه مرکزی شهر واقع شده
است .با توجه بزه مطالعزات انجزام شزده ،از مهزمتزرين
مشك ت مراکز شهری مورد نظزر مزیتزوان بزه مسزائل
كالبدی و زيستمحیطی اشاره كرد که شزامل معضز تی
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مانند :معابر كم عرض و پیچ و خزمدار (نفزوذ ناپزذيری)،
عدم وجود تأسیسات و تجهیزات جديد شهری ،ريزدانگی
اکثر قطعات ،از بین رفتن مراكز مح ت ،كمبود كزاربری
های مورد نیاز و عدم توجه الزم به بافزتهزای تزاريخی،
وجود ساختمانهای مخروبه و در نتیجه بزروز مشزك ت
ايمنی و تشديد آلودگی ،ترافیک و آلودگیهای صزوتی و
عدم توجه به محورهای حرکتی پیاده مناسب و فضاهای
سبز مزیباشزد (محمدصزالحی و همکزاران-74 :1392 ،
.)73
البته اين منطقه هر روز خیل عظیمزی از شزهروندان
تهرانی را از سراسر شهر جهت انجام فعالیتهای روزانه به
سمت خود جذب میکند .همچنین به عنوان يکی از پزر
تراکمترين مناطق شهری تهران ،با محزدوديتهزای بزی
شماری در زمینزه توسزعه شزهری روبزهروسزت .وجزود
کاربریهای مهمزی نظیزر وزارتخانزههزا ،سزفارتخانههزا،
موسسات آموزش عالی ،مراکز درمانی و بیمارستانهزای
عمومی ،شرکتهای بزرگ اقتصادی و غیره نشان دهنزده
اهمیت باالی اين منطقزه از ديزدگاه شزهری و کشزوری
است.
بر مبنای موارد ذکر شده؛ بزه هنگزام وقزوع زلزلزه و
ساير بحرانهای طبیعی در ساعات شلوغ روز و به ويژه در
نواحی مرکزی شهر ،بسیاری از مردم در خیابانها ،پلها و
زيرگذرها و خارج از ساختمانها هستند ،که صدمه ديده
و يا کشته میشوند و بدينترتیب ،آسیبپذيری معابر ،در
باال بردن میزان آسیبپذيری نقش مورری بر عهزده دارد.
در مرحله بازگرداندن شهر به حالت عادی ،شبکه ارتباطی
نقش کلیدی در سفرهای بین محل کار و سکونت و حمل
نقل کاال و تسريع عملیزات عزادی سزازی بزر دوش دارد
(.)Central u.s earthquake consortium, 2000: 6
بر اين اساس ،تدوين روشی با هدف تخمزین آسزیب
پذيری احتمالی شبکه ارتباطی ،امری ضزروری بزه نظزر
میرسد .اولین گام در راستای دستیابی به چنین هدفی،
تعیین و تدوينِ معیارها و شزاخصهزای مزورر در آسزیب
پزذيری لزرزهای شزبکه ارتبزاطی و معزابر شزهری اسزت
(عزيزی و همافر .)7 :1391 ،پژوهش حاضر نیز با هزدف
تبیین نقش راههای ارتبزاطی بزر آسزیبپزذيری منزاطق
شهری در مواجه با بحرانهای طبیعی ،درصدد اسزت تزا
وضعیت راههای ارتباطی منطقه شش شهرداری تهران را
مورد مطالعه قرار دهد و به لحاظ آسیبپذيری ،به پهنزه
بندی آنها بپردازد .چرا که ارزيابی آسیبپزذيری شزبکه
معابر شهری و برنامهريزی برای کزاهش ايزن آسزیبهزا

امری ضروری مزینمايزد (احزدنژاد روشزتی و همکزاران،
.)37 :1394
ادبیات پژوهش
آسیبپذیری و شبکهارتباطی
آسیبهای ناشی از وقوع زلزله به سزه گزروه آسزیب
های فیزيکی ،اقتصادی و اجتماعی قابل تفکیک است .در
اين میزان آسزیبپزذيری فیزيکزی دارای تزأریر متقابزل
فراوانی بر آسیبهای اقتصادی و اجتماعی است ،که ايزن
امر بر اهمیت برنامههای کاهش آسزیبپزذيری فیزيکزی
شهر در برابر زلزله تأکید میکند (حاجینژاد و همکاران،
.)1392
شناخت علل آسیبپذيری و نحوه تاریرپذيری شهر از
رخداد زمینلرزه ،وابسته به شناخت دقیق علزل و نحزوه
آسیبپذيری هر يک از عناصر تشکیلدهنده کالبد شزهر
است .از میان عناصر مختلف کالبدی شهر ،نحوه استفاده
از زمین (کاربری) ،بافتشهری ،الگوی توزيع فضاهای باز،
نحوة همجواری و مکانيابی تاسیسات و زيرساختهزای
شهری ،و شبکه ارتباطی را میتوان به عنوان اررگذارترين
عوامل مدنظر قرار داد (امینزی و همکزاران186 :1389 ،؛
حمیززدی217 :1371 ،؛ عزيزززی و اکبززری27 :1378 ،؛
پورکرمانی و مهرآرين117 :1377 ،؛ Kameda, 2000:
.)2829
در اين میان ،آسیبپذيریِ شبکه ارتباطی به عنزوان
يکزی از عناصزر کلیزدی کالبزد شزهر ،بزه دلیزل تزاریر
مستقیمی که بر عملکرد ساير عناصر شهری مزیگزذارد،
حززائز اهمیززت اسززت ( Central u.s earthquake
.)consortium, 2000:6
شبکه ارتباطی مجموعهای است برای عبزور و مزرور
وسايل نقلیه موتوری و دوچرخه و پیاده (مهزدوینزژاد و
جوانرودی15 :1391 ،؛ زريونی .)1374 ،با ايزن تعريزف،
روشن است که شبکه ارتباطی در کاهش آسیبپذيری از
زلزله نقش کلیدی دارد .شبکه ارتباطی ،ع وه بزر فزراهم
کردن امکان گريز از موقعیزتهزای خطرنزاو و تسزهیل
امداد و کمکرسزانی بزه مصزدومان ،بسزتر الزم را بزرای
عملیات مختلف نجات و بازسازی فراهم میکند .در اغلب
شهرهای زلزلهزده ،همه تلفات ناشی از خود زلزله نیسزت
بلکزه بسززیاری از آن بزه قفززل يزا مسززدود شزدن شززبکه
ارتباطی شهر باز مزیگزردد (مهزدوینزژاد و جزوانرودی،
15 :1391؛ تريززديب .)1980 ،بززرای مثززال مززیتززوان از
منطقه گلديان رودبار در زمینلرزه  1369نام برد .در اين
شهر ،در ارر شکستگی جاده اصزلی ،بزرای مزدتی امکزان
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امدادرسانی وجود نداشت (محمدزاده ،بیتا106 ،؛ به نقل
از مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ايران).
زلزله گاه میتواند خسارات عظیمی در زندگی بشر به
بار آورد از جمله ،مختل كردن شبكههزای ارتبزاطی كزه
امكان نجات زلزلهزدگان به ويژه در  72ساعت اولیه را با
مشكل جدی روبه رو میسازد .امروزه به وجود آمدن اين
وضعیت خطرناك به دنبال كم عزرض بزودن راههزا ،دور
بودن از مراكز خدماتی و درمانی و قرارگیری در منطقهای
با زلزله خیزی باال ،نتیجز گسزترش كالبزدی و افززايش
تراكم شهرهای بزرگ میباشد كه منجر به از بین رفزتن
كارايی شبكههای ارتباطی ،حجم باالی تلفزات انسزانی و
خسارتهای مالی مزیشزود (شزیعه و همکزاران:1389 ،
 .)35به عبارت ديگزر ،شزبكههزای ارتبزاطی در شزراي
اضطراری بعد از زلزله ،بهبزود و مراحزل بازسزازی بزرای
بازگرداندن شراي عادی به شهرها نقش حیاتی بازی می
كنند .قابل ذكر است در زلزلههای اخیر به دلیزل آسزیب
پذيری كالبدی شبكههای ارتباطی؛ رفت و آمد خودروها
غیرممكن بوده ،فعالیتهای شهری از بین رفته و توانايی
بازسززازی اضززطراری شززهرها غیززرممكن شززده اسززت
( .)Nojima & Sugito, 2000چرا که به هنگزام وقزوع
زلزله تقاضا برای استفاده از شبکه معابر افزايش يافته و از
سوی ديگر به علت مسدود شدن برخی از معابر ،ظرفیت
شبکه معابر کاهش میيابد ،در چنین شرايطی دسترسزی
به مناطق سانحه ديده سزخت مزیگزردد و مزدت زمزان
دريافت خدمات امدادی افزايش مزیيابزد (حزاجینزژاد و
همکاران.)1392 ،
نکته مهم اين است کزه شزبکه ارتبزاطی بزا در نظزر
گرفتن عوامل توپوگرافی ،لغزش ،آبهای سطحی ،زلزلزه،
عوامل زمینشناختی و نظاير آن بايد طرح شود تا ايمنی
مسیرها افزايش يابد (محمدزاده ،بیتزا106 ،؛ بزه نقزل از
 .)Tridib Banergeeرعايت اصولی چون سلسزلهمراتزب
شززبکه ارتبززاطی ،عززريت و مسززتقیم بززودن مسززیرها،
محصوريت کم و انعطافپذيری ،وجود گزينههای مختلف
دسترسی و طراحی باز (محمدزاده ،بیتزا ،)106 :میززان
انطباق با گسلها ،عرض و ارتفاع معبر و همچنین تعزداد
گرهها و پلها در طول شبکه و فرم معابر شهری از لحاظ
مستقیم و يزا پزیچدار بزودن (زبردسزت ،)1381 ،نیزز در
کاهش آسیبپذيری از زلزله مورر است .همچنین آسزیب
پذيری ناشی از شبکههای دسترسی شهری را میتوان در
زيرمجموعه دو شزاخص عزرض معزابر و حجزم ترافیزك
عبوری از معابر ،مورد نظر قرار داد .هر چزه معزابر دارای
عرض بیشتر بوده و در سلسله مراتب باالتر قزرار داشزته

باشند ،آسیبپذيری كمتزری خواهنزد داشزت (عزيززی،
.)1383
به عنوان عنصری مجرد ،نقش شبکه ارتباطی در
آسیبپذيری شهر در برابر زمینلرزه را میتوان با رجوع
به مراحل مديريت بحران در دو فاز  -1زمان وقوع و
ب فاصله بعد از آن؛ و  -2زمان بازگرداندن شهر به حالت
عادی مورد نظر قرار داد .بر اين اساس ،در فاز اول ،شبکه
ارتباطی بايد نقشهای ذيل را با کیفیت مطلوب ايفا کند.
 تامین دسترسی به فضاهای باز مناسب برای فرار ازعوامل خطرزا و دسترسی به نقاط امن؛
 امکان فرار و پناهگیری سريع و ايمن؛ تسهیل عملیات امداد و نجات پ از زمینلرزه؛ تسريع عملیات آواربرداری و پاکسازی ( Central.)u.s earthquake consortium, 2000: 6
آسیبپذیری ناشی از دوری از فضاهای باز
فضای باز شامل فضاهايی نظیزر پزاروهزا ،بزاغهزا و
زمینهای بايرند که ظرفیت تجمع و پناهگیری را دارنزد.
با افزايش میزان دسترسی به چنین کاربریهايی ،آسزیب
پذيری نیز کمتر خواهد بود (احدنژاد و همکاران.)1386 ،
چنانچه فضاهای بزاز در شزهر بخزوبی توزيزع شزده
باشند ،اما شبکه ارتباطی امکان دسترسی مطلوب به اين
فضاها را فراهم نسازد ،مطلوبیت عملکرد اين فضزاها بزه
شدت کاهش میيابد .از سوی ديگر ،شزبکه ارتبزاطی در
نحوة عملکرد و واکنش بافت شهری نسبت به زمینلرزه و
همچنین ساختار فضايی -کالبدی شهر اررگذار است .در
بسیاری از موارد ،توزيع فضايی عناصر شهری ،بر اسزاس
سزاختار و ظرفیزت شزبکه ارتبزاطی انتظزام مزیيابزد
(.)Central u.s earthquake consortium, 2000: 6
آسیبپذیری ناشی از عدم دسترسی مناسب به
شبکه معابر
يکی از اهم شاخصهای ارزيابی برنامهريزی کزاربری
اراضی ،کیفیت دسترسی به کاربریهای شهری میباشد.
تعريف استاندارد دسترسی ،رسیدن آسان مردم به مکزان
های فعالیت مزورد نظزر و مطلزوب آنهزا ،ماننزد خريزد،
مراقبتهای درمانی يا تفريحی و ..است به همزین دلیزل
بسیاری از جغرافیدانان و برنامهريزان بر ايزن باورنزد کزه
دسترسی به کاالهای اساسی و خدمات يکی از مهمترين
شاخصهای کیفیت زندگی است .اندازهگیری دسترسی با
مقايسه سطوح دسترسی گروههای متفاوت افراد و
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جدول شماره  :1معیارهای آسیبپذيری معابر
معیار
سلسله مراتب دسترسی

نحوه اثرگذاری و نقش معیار در آسیبپذیری معبر

ماخذ

رعايت سلسلهمراتب دسترسی از باالترين مقیاس (شهر) تا
بحرينی201 :1375 ،؛ عزيزی:1383 ،
دسترسی به واحدهای ساختمانی و وجود دسترسیهای متعدد در
20؛ کاظمی و زارعی1626 :1374 ،
تعیین میزان آسیبپذيری شبکه ارتباطی بسیار اررگذار میباشد.
عزيزی و اکبری37 :1387 ،؛ حبیب،
1612 :1371؛ کاظمی و زارعی:1374 ،
1626؛ بحرينی202 :1375 ،

نسبت ارتفاع جداره معبر به عرض
معبر

هر چه اين نسبت کمتر باشد ،میزان آسیبپذيری معبر کمتر
است.

کیفیت ساختمانها و ابنیه جداره
معبر

هر چه ابنیه جداره معبر پايدارتر باشند ،احتمال تخريب ابنیه و
انسداد معبر از يکسو ،و احتمال کشته شدن عابرين در ارر ريزش عبدالهی77 :1380 ،؛ روستا:1389 ،
141؛ بحرينی202 :1375 ،
آوار از سوی ديگر ،کمتر است و در نتیجه میزان آسیبپذيری
معبر کاهش میيابد.

نوع معبر (بن بست يا بن باز بودن
معبر)
جن

مصالح و وضعیت کف معبر

معابر بنبست ،به دلیل دسترسی يکسويه ،از احتمال انسداد
بیشتری برخوردار میباشند.

بحرينی201 :1375 ،؛ کاظمی و زارعی،
 ،1636 :1374روستا142 :1389 ،

اين عامل در روانی و سرعت حرکت در زمان بحرانی اررگذار است
از سوی ديگر ،وضعیت بستر میتواند منشا حوادث و خطرات
Anands, 2005: 9
متعدد برای استفادهکنندگان در زمان فرار باشد.

جدلی1603 :1375 ،؛ کرمی45 :1380 ،؛

کاربریهای موجود در جداره معبر

کاربریها از نظر جمعیتپذيری و سازگاری با هم متفاوت می
عبدالهی82 :1380 ،؛ روستا:1389 ،
باشند .مطلوبیت سطح سروي معبر تا حد زيادی وابسته به
جمعیتپذيری کاربریها در زمان بحرانی میباشد .از سوی ديگر143 ،؛ بحرينی248 :1375 ،؛ جدلی،
عدم سازگاری کاربریها میتواند منشا حوادث رانويه در جداره و 1603 :1375
در نهايت موجب انسداد معبر گردد.

شیب معابر

هر چه شیب معبر کمتر باشد ،امکان تردد در ان بیشتر و آسیب بحرينی239 :1375 ،؛ عزيزی:1383 ،
21؛ روستا149 :1389 ،
پذيری کمتر است.

موقعیت و ويژگیهای تاسیسات
شهری

محل قرارگیری ،چیدمان و میزان تداخل سیستمهای زيربنايی در
بحرينی205 :1375 ،؛ جدلی:1375 ،
سطح عملکرد و ايمنی استفاده از معبر اررگذار است .نقص
عملکرد در هر يک از شبکههای زيربنايی ،میتواند عاملی در وقوع 1603؛ Jica, 2000: 282
حوادث رانويه در معبر باشد.

زوايای داخلی معبر

هر چه معبر پر پیچ و خمتر باشد ،احتمال انسداد معبر بیشتر و
بحرينی201 :1375 ،؛ روستا:1389 ،
عبور از آن مشکلتر است .از سوی ديگر ،امکان عبور وسايل نقلیه
150
امدادی و آتشنشانی مشکلتر میگردد.

تراکم جمعیتی مرتب با معبر

هر چه جمعیت مرتب با معبر بیشتر باشد ،معبر بايد در زمان
بحرانی امکان سروي دهی به جمعیت بیشتری را فراهم سازد.
بحرينی238 :1375 ،؛ روستا:1389 ،
اين امر نیازمند افزايش عرض معبر و بهسازی چیدمان مبلمان
147؛ جدلی1603 :1375 ،
شهری میباشد .بنابراين ،افزايش جمعیت استفاده کننده از معبر
موجب افزايش درجه آسیبپذيری معبر میگردد.

خانوادهها در مکانها و موقعیتهای مختلف به کزار مزی
رود (.)Gregory et al, 2009: 1
اهمیت فراوانی که شبکه دسترسی از نظر برنامهريزی
بهسازی دارد ،بزه شزراي عزادی جامعزه مربزوط اسزت.
بنابراين ،در شزراي بحرانزی ناشزی از زلزلزه اهمیزت دو
چندانی دارد؛ چرا که اگر برقراری شراي بهینه در شراي
عادی جامعه ،باعث افزايش مطلوبیزت و کیفیزت سزطح
زندگی میشود ،در شراي بحرانی پز از وقزوع زلزلزه،
حفظ دسترسی و جريان آمد و شد در معابر شهری باعث

نجات و تداوم حیات انسانی مزیگزردد (مرکزز مقابلزه بزا
سوانح طبیعی.)203 :1372 ،
دسترسی تحت تاریر الگوهای کاربری زمین قرار دارد
(چپ من .)123 :1386 ،تعدد مسیرهای دسترسی شهر
بر كاهش میزان آسیبپذيری و كاهش تلفزات تزأریر بزه
سزايی خواهد داشت (رنجبزر و حمززه نیسزیانی:1393 ،
.)99
هر چه تعداد دسترسیها بزه کزاربریهزای شزهری
بیشتر باشد ،آسیبپذيری کزاهش مزیيابزد (امیزدعلی و
همکاران.)170 :1393 ،
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حسنعلی فرجی سبکبار و محمد رضایی نریمیسا

موقعیت مناسب مکانی ،دسترسی سريع ،به موقزع و
ارزان قیمت به بیمارستانها و مراکز درمانی در هر شهری
بخصوص در ک ن شهرها اهمیت فزراوان دارد (رضزايی و
همکاران.)1393 ،

هر چه معابر دارای عرض مناسبتری با توجه به سلسله
مراتب عملکردهای شهری باشند ،آسیبپذيری نیز به
همین میزان کاهش میيابد (کامل باسمنج و همکاران،
.)131 :1391

معیارهای تعیین آسیبپذیری شبکه ارتباطی
هر چه نسبت سطح معبرها به سطح ساخته شده
بیشتر باشد ،آسیبرسانی کمتر است.
هر چه تعداد تقاطعها بیشتر باشد ،آسیبرسانی
کمتر است.
هر چه تعداد معبرهای بنبست کمتر باشد ،آسیب
رسانی کمتر است.
هر چه معبرها مستقیمتر باشند ،آسیبرسانی کمتر
است (مرکز مقابله با سوانح طبیعی.)203 :1372 ،
هر چه شبکه ارتباطی ،انطباق کمتری بر گسلها
داشته باشد ،آسیبپذيری کمتر است.
هر چه شبکه ارتباطی ،کمتر در معرض روانگرايی،
سنگريزش ،بهمن ،آتشفشان و سیل باشد ،آسیبپذيری
کمتر است.
هر چه نسبت عرض يک معبر به ارتفاع بدنه آن
متناسبتر باشد ،آسیبپذيری معبر کمتر است (مسائلی،
.)213 :1375
هر چه بدنه يک معبر کمتر آسیبپذير باشد ،آسیب
پذيری معبر کمتر است.
هر چه تعداد پلها در شبکه ارتباطی بیشتر باشد،
آسیبپذيری شبکه ارتباطی بیشتر است.
هر چه مصالح به کار رفته در بدنه معبر پايدارتر
باشد ،آسیبپذيری کمتر است.
هر چه کاربریهای جداره معبر خطرزاتر باشند،
آسیبپذيری بیشتر است.
هر چه نمای ساختمانها سادهتر و پیشآمدگی آنها
کمتر باشد ،آسیبپذيری کمتر است (امیدعلی و
همکاران.)171 :1393 ،

رویکردهای آسیبپذیری شبکه ارتباطی
تاکنون ،پژوهشهای مختلف ،رويکردهای مختلفی را
در مواجهه با آسیبپذيری شبکه ارتباطی اتخاذ نمودهاند.
بطور کلی ،دو رويکرد عمده در مواجهه با مسزئله آسزیب
پذيری شبکه معابر در پژوهشهای مذکور قابل تشخیص
میباشد  -1معبر ،به عنوان يکی از ويژگیهزای کالبزدی
تعیینکنندة آسیبپذيریِ بافت و يا ساخت شهر (در اين
نوع از مطالعات ،معبر به عنوان متغیر مستقل مد نظر قرار
دارد) -2 ،تعیزین مطلوبیزت و سزطح عملکزرد شزبکه
ارتباطی برای امدادرسانی و تامین دسترسی بزه کزاربری
های بحرانی در حین و پ از زمینلرزه (در اين دسته از
پژوهشها ،مطلوبیت شبکه ارتباطی به عنوان يک متغیر
وابسته ،متارر از کاربری زمین و ويژگیهای کالبدی خود
شبکه مدنظر قرار دارد) .هر دسته از پژوهشهای ياد شده
بر اساس زاوي نگرش به مسئله آسیبپذيری شبک معابر،
طیفی از معیارها و شاخصهزای آسزیبپزذيری را ارائزه
نمودهاند (عزيزی و همافر.)7 -8 :1391 ،
روش پژوهش
پژوهش حاضر در دسته مطالعات کمی قرار دارد و بر
اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی -تحلیلی
و به لحاظ قابلیت اجرايی داشتن نیز ،از نوع توسعهای-
کاربردی است .روش گردآوری اط عات با توجه به
ماهیت پژوهش به دو صورت کتابخانهای و میدانی بوده و
با توجه به ضرورت در هر يک از مراحل تحقیق ،يکی از
اين دو روش و يا هر دو؛ مورد استفاده قرار گرفته است.
ابزار گردآوری دادههای پژوهش حاضر فیشبرداری،

جدول شماره  :2شاخصها و معیارهای تحلیل و ارزيابی میزان آسیبپذيری راهها
زمینه
نظام ارتباطات و شبکه
راهها
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کیفی

کمی
طول راهها

تغییر زاويه راهها (میزان پیچ و خم)

تعداد دسترسی به هر قطعه

نوع سیستم شبکه راهها

تعداد شريانهای حیاتی

سلسله مراتب معابر

عرض راهها (میزان نفوذپذيری)

الگوی راههای فرعی درون بافت

منبع :امیدعلی و همکاران.168 :1393 ،
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ترجمه و تلخیص متون مرتب  ،نقشههای رقزومی و غیزر
رقومی ،پرسشنامه و مصاحبه (جهت تعیین شاخصهزا و
معیارها و در مرحله تصزمیم گیزری چنزدمعیاره) ،و نزرم
افزارهای جغرافیايی ( ArcGISبرای مدلسازی مکزانی و
آماده کردن اليههزای مکزانی MATLAB ،بزرای انجزام
روش ديماتل SUPER Decision ،برای محاسزبه وزن
شاخصها) است .بر اين اساس ابتدا برای شناخت کامزل
موضوع ،کسب بینش نظری الزم و اسزتخراج متغیرهزا و
شاخصها از کتزب ،مقزاالت و پزژوهشهزای مزرتب بزا
موضوع به نوعی از روش ترکیبزی کتابخانزهای ،اسزتفاده
شده است .و در مراحل بعدی با توجه به موضوع و فرضیه
های تحقیق ،اط عات مورد نیاز برای آزمون فرضزیات از
طريق پرسشنامه و دادههای جغرافیايی کسزب شزدهانزد.
بدين صورت که از سازمانهای مختلف گردآوری و سپ
رقومی گرديده و با فرمت مناسزب وارد محزی سیسزتم
اط عات جغرافیايی شده و برای انجام تحلیل آماده شده
اند .همچنین اليه های اط عاتی هر کدام از اين معیارهزا
بعد از تهیه از سازمان مربوطه در يک پايگاه داده مکزانی
ذخیره شده است .متغیر مورد مطالعزه در ايزن پزژوهش
شاخص آسیبپذيری میباشد که در بعد زيربنايی مزورد
مطالعه واقع شده است.
از آنجايیکه ارتباط بین معیارها و تأریر هزر کزدام از
آن ها در رابطه با هدف پزژوهش متفزاوت بزود ،لزذا از دو
پرسشنامه ديمتل 1اسزتفاده گرديزد .زمزانی کزه تنهزا از
تحلیل شبکهسنتی اسزتفاده مزیشزود وابسزتگی عوامزل
بهصورت ارزشهای دوبهدو حل میشزود .ايزن در حزالی

است که روش ديمتل ،به سیستمهای واقعزی نزديزکتزر
است.
در گززام اول جهززت تعیززین روابزز بززین معیارهززا
پرسشززنامه ديمتززل طراحززی و در اختیززار متخصصززان و
نخبگان قرار داده خواهد شد .پ از تعیین و رسم رواب
بین معیارها مطابق با خروجی ديمتل ،برای محاسبه وزن
و اهمیت آنها ،پرسشنامه دوم جهت مقايسزه زوجزی در
اختیار تصمیمگیرندگان قرار داده خواهد شد.
در تحلیززل چنززدمعیاری فضززايی ،بعززد از شناسززايی
مسئله تصمیم گیری الزم است هر معیار بزهصزورت يزک
اليه در پايگاه دادههای مبتنی بر  GISنشزان داده شزود.
بدين منظور نقشههای معیار در محی  ARC GISتهیه
گرديد و جهت استاندارسازی اليزه هزا از توابزع عضزويت
فازی در محی  IDRISIبهره گرفتزه شزد .در واقزع بزه
سبب آنکه ساختار منطق فازی بیش از پیش بزا سزاختار
نظامها و سیستم های شهری سازگاری دارد ،بهکزارگیری
اين منطق در تحلیل مسائل مرتب با مزديريت بحزران و
بخصززوص در تصززمیمسززازی و تصززمیمگیززری -کززارايی
مزثررتری خواهزد داشزت .در گزام نهزايی بزا اسزتفاده از
قابلیتهای  ،GISجهزت ترکیزب اليزههزا و پهنزهبنزدی
آسیبپذيری از قواعد تصمیمگیری  MCDMبزهمنظزور
ساماندهی استفاده شد .در فرآيند پژوهش از نرمافزارهای
 EXCEL, MATLAB, IDRISIوARC GIS 10.1
استفاده شده است .با توجه به هدف پزژوهش کزه تبیزین
نقش عوامل اجتماعی در میززان آسزیبپزذيری منزاطق
شهری است در جدول زير بزه متغیرهزای مزورد بررسزی
اشاره شده است.

جدول شماره  :3متغیرهای پژوهش
شاخص

ابعاد

مولفه

آسیبپذيری

زيربنايی

راههای ارتباطی

گویه
عرض راهها (میزان نفوذپذيری)
دسترسی به شبکه معابر
دسترسی به محدوده
دسترسی به فضاهای باز عمومی
ساختار سلسله مراتبی
ساختار کالبدی -فضايی
فاصله از فضاهای بیکالبد
فاصله از مراکز آتشنشانی
فاصله از مراکز درمانی

منبع :نگارندگان1395 ،
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شماره بیستم و نهم
بهار 1396

45

حسنعلی فرجی سبکبار و محمد رضایی نریمیسا

یافتههای پژوهش
در ايززن بخززش از پززژوهش نقززش عناصززر راههززای
ارتباطی منطقه شش شهرداری تهران بزر میززان آسزیب
پذيری منطقه ،مورد تحلیل قرار میگیرد.
دسترسی به شبکه معابر
با توجه به اينکه تمامی قطعهها بزه معبزر دسترسزی
دارند .عرض معبر روبرو در تحلیل دسترسی به معبزر بزه
کار گرفته شده است .عرض معبر روبرو از دو جهت حزائز
اهمیت میباشد .از يک سو هر چزه عزرض معبزر بیشزتر
باشد ،امکان عبور ترافیک بیشتری فراهم خواهد شزد .از
سوی ديگر با افزايش عرض معبر :نسبت ارتفاع جدارههزا
به عرض (درجه محصوريت) کمتر مزیگزردد و احتمزال
بستهشده معبزر بزر ارزر فزروريختن سزاختمانهزا و آوار
حاصل از آن کاهش میيابد .در نتیجه امکان گريز ،نجات
و امدادرسانی بهتزری فزراهم خواهزد شزد (شزاياننزژاد،
 .)1390با توجه به پهنهبندی دسترسی به شزبکه معزابر
در تصوير شماره  ،1مناطق جنوب شرقی کمترين میززان
دسترسی را دارند و در نتیجه آسیبپذيرتر میباشند.
ساختار کالبدی -فضایی شبکههای ارتباطی منطقه
موقعیززت مجراهززا يززا بززه عبززارت ديگززر شززبکههززای
ارتباطی در منطقه تحت تاریر الگزوی توسزعه کالبزدی و
تدريجی شهری بوده اسزت .بزدين معنزی کزه مرکزيزت،
قدمت و جهت توسعه ،ضزرورت احزداث مسزیرهايی کزه
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بتواند ارتباط عناصزر سزاختار فضزايی شزهری را تزامین
نمايد ،سبب ايجاد شبکههای شرقی -غربزی و در مرجلزه
بعدی محورهای شمالی -جنوبی شده است .به طور کلی
دو محور اصلی ساختار فضايی شهر تهران به نام انق ب و
ولیعصر تاریر بسیار قاطعی در جريانهای ارتباطی منطقه
ايفا مینمايد.
مجراهای اصلی ارتباطی منطقه عبارتنزد از :انقز ب،
ولیعصر ،شهید چمزران ،شزهید مزدرس ،بلزوار کشزاورز،
طالقانی ،کريمخان زند ،شهید بهشزتی ،شزهید مطهزری،
شهید فاطمی و کردستان.
مطالعات استخوانبندی فضايی اصلی در جنزوب بزه
صورت شبکهای شطرنجی بوده که به تدريج (با توجه بزه
ويژگیهای بستر طبیعی و شزیب) بزه شزکل شزعاعی بزا
ضعف در رواب افقی در شمال منطقه تغییزر شزکل مزی
دهد .شدت اسزتفاده از فضزاها در منطقزه از جنزوب بزه
شمال با انحنايی به سمت شمال غربی کاهش پیزدا مزی
کند.
پراکنش فضايی عناصزر کالبزدی و عملکزردی مهزم
نشان میدهد که اوال شکل نعل اسزبی  Uالگزوی شزکل
ک ن استخوانبندی اصلی منطقه بزوده و رانیزا محزدوده
بین خیابانهای کارگر شمالی ،فاطمی ،ولیعصر ،مزدرس،
مفتح و انق ب ،بخشهای مهم استخوانبندی اصلی شهر
تهران بوده که تاریری فرامنطقهای بر تحزوالت منطقزه و
شهر تهران دارند.

تصوير شماره  :1نقشه پهنهبندی دسترسی به شبکه معابر

نقش راههای ارتباطی بر آسیبپذیری منطقه  6شهر تهران و پهنهبندی آسیبپذیری ...

تصوير شماره  :2نقشه ساختار کالبدی -فضايی شبکههای ارتباطی
دو محور استراتژيک انق ب و ولیعصر که بدنه اصزلی
پوسته کالبدی تهران را به دور خزود تنیزده ،چهزارچوب
ساختار منطقه را شکل بخشیدهاند.
وجزود قطعززات درشزتدانززه چزون مرکززز تحقیقززات
سازمان انرژی اتمی ،پادگان جمشزیديه ،دانشزکده فنزی
دانشگاه تهران ،بیمارستان امامخمینی ،اراضی عباسآباد،
دانشکده تربیتبدنی دانشگاه تهزران ،پزاروهزای اللزه و
ساعی و ...در يک سو و عناصر ريزدانه به ويژه در محدوده
های جنوبی منطقه از سوی ديگر پارادوک ويژه را ايجزا
نموده که به لحاظ ماهوی مصداق وجود سازمان فضزايی
منطقه شش را نشان میدهد .ساختار فضزايی -کالبزدی

شبکههای ارتباطی منطقه در نقشه زيزر (تصزوير شزماره
 ،)2ارائه شده است.
ساختار سلسله مراتبی راههای شهری
معابر شهری دارای نقشهای چندگانهای میباشزند.
لیکن غالبا نقش جابجايی ،دسترسی و اجتماعی به عنوان
معیارهای اصلی طبقهبندی راههای شهری محسوب مزی
شود .از نظر تعیین مشخصات هندسی ،معابر شزهری بزه
چهار گروه کلی و متمايز از يکديگر به شرح ذيزل طبقزه
بندی میشوند:
 -آزادراهها و بزرگراههای شهری؛

سال نهم

تصوير شماره  :3نقشه ساختار سلسلهمراتبی راههای شهری

شماره بیستم و نهم
بهار 1396

47

حسنعلی فرجی سبکبار و محمد رضایی نریمیسا

 خیابانهای شريانی درجه  1و 2؛ خیابانهای جمعکننده؛ خیابانهای محلی.معیاری که در طبقهبندی شبکه خیابزانی منطقزه 6
تهران استفاده شده است طبقهبندی سازمان حمل و نقل
و ترافیک تهران با اعمزال نظزرات کارشناسزی اسزت .در
دسززتهبنززدی مصززوب سززازمان حمززل و نقززل و ترافیززک

معیارهايی از قبیل عملکرد ،سرعت مجاز ،تعداد خطزوط
در هر جهت حرکت ،وضعیت پارکینگ حاشیهای ،چزراغ
راهنمايی و ...در نظزر گرفتزه شزده اسزت .بزا توجزه بزه
معیارهای موجود ،سلسله مراتب شزبکه معزابر منطقزه 6
شهرداری تهران برای وضع موجود تهیه شده است .نقشه
زير سلسله مراتب موجود شبکه معابر منطقه را نشان می
دهد.

دسترسی به محدوده
جدول شماره  :4شاخص دسترسی به محدوده
شاخص

وزن

محدوده شاخص
کاربریهايی که به معبر با عرض  6متر وارد يا خارج میشود

دسترسی به
محدوده

شدت آسیبپذیری

4

آسیبپذيری زياد

کاربریهايی که به معبر با عرض  9-6متر وارد يا خارج میشود

3

آسیبپذيری نسبتا زياد

کاربریهايی که به معبر با عرض  14-9متر وارد يا خارج میشود

2

آسیبپذيری متوس

کاربریهايی که به معبر با عرض باالی  14متر وارد يا خارج میشود

1

آسیبپذيری کم

منبع :آيیننامه  2800زلزله ،طرح جايکا ،جدلی1375 ،

تصوير شماره  :4نقشه پهنهبندی دسترسی به محدوده
دسترسی به فضاهای باز عمومی
جدول شماره  :5شاخص دسترسی به فضاهای باز عمومی
شاخص
دسترسی به
فضاهای باز
عمومی

محدوده شاخص
فاصله شعاعی کمتر از  50متر با فضاهای باز

4

آسیبپذيری زياد

فاصله شعاعی کمتر از  150-50متر با فضاهای باز

3

آسیبپذيری نسبتا زياد

فاصله شعاعی کمتر از  300-150متر با فضاهای باز

2

آسیبپذيری متوس

فاصله شعاعی کمتر از  300متر با فضاهای باز

1

آسیبپذيری کم

منبع :آيیننامه  2800زلزله ،طرح جايکا ،جدلی1375 ،
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وزن

شدت آسیبپذیری

نقش راههای ارتباطی بر آسیبپذیری منطقه  6شهر تهران و پهنهبندی آسیبپذیری ...

تصوير شماره  :5نقشه پهنهبندی دسترسی به فضاهای باز عمومی
عرض شبکه معابر (میزان نفوذپذیری)
جدول شماره  :6رابطه آسیبپذيری و سلسلهمراتب شبکه معابر شهری
عرض شبکه معابر
معابر با عرض بیشتر از  14متر
معابر با عرض بیش از  9مار تا  14متر
معابر با عرض بیش از  6متر تا  9متر
معابر با عرض  6متر و کمتر و کوچههای بنبست

آسیبپذیری
آسیبپذيری کم
آسیبپذيری متوس
آسیبپذيری زياد
آسیبپذيری بسیار زياد

محمدی احمديانی و همکاران1389 ،

تصوير شماره  :6نقشه پهنهبندی عرض شبکه معابر
فاصله از فضاهای بیکالبد شهری
الگوی فضاهای بیکالبد و چگونگی پراکنش و توزيع
آنها در کل سطح بافت بخشهای مسکونی عامل مهمی
در افزايش کارآيی بافت به هنگام وقزوع زلزلزه مزیباشزد
(حبیب .)1371 ،به هنگام وقوع زلزله ،فضاهای بیکالبزد

و باز میتوانند مردم را از حظر حفظ کزرده و بزه عنزوان
فضای پناهگیری مورد استفاده قرار گیرند .پز از وقزوع
زلزله نیز محلی برای دايرکردن مراکز امدادی ،درمزانی و
مداوای مجروحان ،محلزی بزرای جمزعآوری کمزکهزا و
اسکان موقت زلزلهزدگان و يا فرود اضطراری بالگرد

سال نهم
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تصوير شماره  :7نقشه پهنهبندی فاصله از فضاهای بیکالبد شهری
باشند (احمدی .)1376 ،همچنین نزديکی فضزاهای بزاز
به مناطق مسکونی و محصوريت کم آنها سبب افززايش
مقاومت شهر در برابر زلزله و ساير ب يای طبیعی خواهد
بود (پرتزويی .)1374 ،در تصزوير شزماره  ،7پهنزهبنزدی
فاصله از فضاهای بیکالبزد نشزان مزیدهزد کزه منزاطق
مرکزی و جنوبی در معرض آسیب قرار دارنزد و از سزطح
پايداری کمتری برخوردارند.
فاصله از مراکز آتشنشانی
دسترسی به مراکز آتشنشانی يک عامل بسیار مهزم
در امدادرسانی تلقی میشود و افزايش فاصله سکونتگاه از
مراکز آتشنشانی سرعت امداد را کاهش و دامنه خطر را
افزايش میدهد (حبیبی و همکزاران .)1387 ،در تصزوير

شماره  ،8منزاطق بزا بیشزترين فاصزله از آتزشنشزانی و
بیشترين آسیبپذيری به صوت خطی از مرکز به سزمت
جنوب امتداد يافته است.
فاصله از مراکز درمانی
دسترسی آسان و سريع به اين مراکز موجب سزرعت
بخشیدن به عملیات امدادرسانی میشود .هر چزه فاصزله
تا اين مراکز بیشتر باشد ،زمان بیشتری بین مبدا و مراکز
درمانی طزی مزیگزردد و درمزان بزه مخزاطره مزیافتزد
(حبیبی و همکاران .)1387 ،با توجه به تصوير شماره ،9
مناطق مرکزی به سمت جنوب منطقه بیشترين فاصله را
از مراکز درمانی دارند و نسبت بزه سزاير منزاطق آسزیب
پذيرتر میباشند.
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تصوير شماره  :8نقشه پهنهبندی فاصله از آتشنشانی

نقش راههای ارتباطی بر آسیبپذیری منطقه  6شهر تهران و پهنهبندی آسیبپذیری ...

تصوير شماره  :9نقشه پهنهبندی فاصله از مراکز درمانی
نتیجهگیری و پیشنهادات
يکی از مهمترين عناصر مثرر در آسیبپذيری چه به
صورت کنشی و چه بزه صزورت واکنشزی قلمزرو شزبکه
دسترسی میباشزد .لزذا دسترسزی مناسزب بزه معبزر و
مراکزی مانند فضاهای باز ،مراکز امداد و نجات و ايستگاه
های آتشنشانی نقش مثرری در کاهش تلفزات و آسزیب
پذيری در هنگام وقوع زلزله احتمزالی و پز از آن دارد.
بنابراين چنانچه بتوان طبق اصزول متعزارف شهرسزازی
شبکه دسترسی را به طور مطلوب سزامان داد ،از میززان
آسیبپذيری احتمالی تا حد زيادی کاسته میشود.

در اين پژوهش نیز نقزش راههزای ارتبزاطی منطقزه
شش شهرداری تهران بر میزان آسیبپذيری منطقه مورد
بررسی واقع شد .برای اين کار رابطه بین آسیبپزذيری و
عناصر تشزکیل دهنزده راههزا بزا اسزتفاده از پرسشزنامه
ديمتززل و نززرمافزارهززای EXCEL, MATLAB,,
 IDRISIو  ARC GIS 10.1مزورد تحلیزل و سزنجش
قرار گرفت .بررسیهای انجام شده نشزان مزیدهزد كزه
منطقه  6شهرداری تهران در مقول فوق الزذكر از آسزیب
پذيری بااليی برخوردار است .نتزايج نهزايی پزژوهش بزر
مبنای شاخصهای مورد بررسی در جدول شزماره  ،7بزه
شرح زير میباشد.

جدول شماره  :7نتايج نهايی پژوهش
شاخص

وضعیت منطقه

دسترسی به شبکه معابر

مناطق جنوبشرقی کمترين میزان دسترسی به شبکه معابر را دارند ،بر اين مبنا آسیبپذيرتر هستند.

ساختار کالبدی -فضايی

ساختار کالبدی -فضايی شبکه های ارتباطی منطقه بر مبنای مرکزيت ،قدمت و توسعه منجر به شزکلگیزری
شبکههای شرقی -غربی و شمالی -جنوبی شده است .در بخشهای جنوبی به دلیل همجواری عناصر ريزدانه
و فشرده با شبکههای ارتباطی ،حجم باالی آوار و مسدود شدن راهها ،آسیبپذيری بیشتر است.

دسترسی به محدوده

کاربریهايی که به معبر با عرض  6متر وارد يا خارج میشوند و آسیبپذيری زيادی را موجب میشوند اکثزرا
در محدوده شمال شرقی و سپ شمال غربی منطقه واقع شدهاند.

دسترسی به فضاهای باز
عمومی

محدودههايی که فاصله شزعاعی آنهزا کمتزر از  50متزر بزا فضزاهای بزاز اسزت و از آسزیبپزذيری زيزادی
برخوردارند ،غالبا در مرکز به سمت جنوب و جنوب شرقی منطقه قرار دارند.

عرض راهها (میزان
نفوذپذيری)

عرض شبکه معابر با آسیبپذيری زياد در کلیه سطوح منطقه در محدودههای محلی (کوچه و پ
و در سطح گستردهتر در شمالغربی منطقه پراکنده هستند.

کوچههزا)

فاصله از فضاهای بیکالبد

مناطق مرکزی و جنوبی بیشترين فاصله و در نتیجه آسیبپذيری را به دلیل تزراکم جمعیتزی و سزاختمانی
باال ،بافت فشرده و ريزدانه ،معابر پر پیچ و خم با عرض کم ،شامل میشوند.

فاصله از مراکز آتش
نشانی

مناطق مرکزی و جنوبی بیشترين فاصله و در نتیجه آسیبپذيری را دارند .که در نهايت به دلیل فاصله زياد،
صرف وقت طوالنی و همچنین دسترسی مشکل به لحاظ نفوذپذيری پزايین معزابر ،سزبب بزاال رفزتن حجزم
آسیب ،تخريب و مصدومیت میشود.

فاصله از مراکز درمانی

مناطق مرکزی و جنوبی بیشترين فاصله و در نتیجه آسیبپذيری را دارند .بر اين مبنا کمک به مجروحان و
امدادرسانی با تاخیر و کند صورت میپذيرد.
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در نهايت با شناخت وضعیت شبکه معزابر منطقزه و
میزانآسیبپذيری آنها ،نتايج حاصل از اين پژوهش می
تواند در برنامهريزی عملیزات امزداد و نجزات در هنگزام
رخداد سوانح طبیعی بخصوص زلزله ،مکزانيزابی نزواحی
مناسب برای استقرار و اسکان جمعیزت حادرزه ديزده در
فضاهای امن باز و بیکالبد ،مقاومسازی سزاختمانهزا و
کاربریهای همجوار با معابر در برابر زلزله ،برنامزهريززی
بازتوزيع جمعیت در سطح ک نشهر و همچنزین برنامزه
ريزی کالبدی ،مديران شهری را ياری رساند.
منابع و مآخذ
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