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چکیده
ایران یکی از ده کانون حادثهخیز در جهان است که از چهل و سه نوع حادثه شناختهشده در جهان ،سی و سههه ن آ عو ن ناریا رد ار    
شاهد بوده یا خواهیم بود .شبکه معابر در مناطق مسکوني نـقش تـع يي ن کنندهای در تأمين فضاي باز و مناسب جهت گر ماوع زا زي لل لل
ل
خطرزا و دسترسي به نقاط امـن ،تـسهيل عـمليات امداد و نجات پس از بحران و تسريع عمليات آواربرداری ،پاکسازی و بازسازي
دارند .شبکه معابر شـهري بـه صورت سلسله مراتبي ايجاد میشوند تا بافتهای مس رد يروبـع ياهوردوـخ تعرس رظن زا ينوک   

  

ت مناسب اسـتفاده ک ککـنند .س یلصا لاؤ   
امـنيت قرار گيرند و همچنين کاربريهاي عمومي شهري جهت حمل و نقل و تردد از سرع 
مقاله حاضر این است که آیا در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه شبکه معابر شهری منطقه  9تهران میتوانند به مدیریت بحران پیش
آمده کمک کنند؟ فرضیه مقاله حاضر این است که با وجود توسعه کمی معابر شهری در منطقه  9تهران ام یلد هب ا ل دقاف هک نیا       
عرض مناسب بوده و خود میتوانند باعث ایجاد حوادث غیرمترقبه شوند .نتایج مقاله نیز نشان میدهد که در راسـتای اهداف مقابله
با حوادث غیرمترقبه که هـمانا کـاهش آسیبپذیری است ،مـالحظات مـربوط به شبکه ارتباطی بـهعنوان یکی از مهمممت رصانع نیر   

در افزایش و کاهش آسیبپذیری ،اهمیتی دو چندان دارد .در این خصوص اساسیترین معیار در زمینه کـارایی شـبکههای ارتباطی
در برابر حوادث مختلف ،به عـرض آنها ارتـباط پیـدا مـیکند به طوری که هـرچه عـرض معبر بیشتر باشد ،ظرفی شیازفا ربعم ت    
یافته و بنابراین توانایی مانور بیشتری جه ناسردادما ت یی ییی و حضوررر وس م ایهـم یدادـما هیلقـن لیا ی یییی ییییییگ در ددد .در ای هلیسوب هنیمز ن    
شهای محاسباتی مـختلف مـیتوان مـیزان پراکـندگی و انـباشت مـصالح ساختمانی ناش بیرخت زا ی   
رو 
معابر برآورد نمود .با توجه به این مقدمه در این مقاله با استفاده از آمارهای رسمی و نیز نقشهههها ای مختلف

داوح ثثث غیرمترقبههه را در
زا هدافتسا زین و عبانم     

کتابخانههای و نیز مقاالت علمی و پژوهشی به ارزیابی سطح کارآیی شبکه معابر شهری ته هبقرتمریغ ثداوح زورب ماگنه نار       با
تأکید بر منطقه  9پرداخته میشود.

واژگان کلیدی :معابر شهری ،حوادث غیرمترقبه ،منطقه  9تهران ،مدیریت بحران ،تاب آوری شهری.

( -1نویسنده مسئول) zandmoghaddam@yahoo.com
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مقدمه
امروزه عمدتًاًا شهرها و جوامع سکونتگاهی در مکانهایی ایجاد یا بنا شدهاند که به لحاظ مخاطرات طبیعی در معرض
ی در معرض ان سه تخاس ناسنا حناوس عاو تن ددددد دددددد
وقوع انواع سوانح طبیعی و یـا بـه دلیل پیشرفتهای تکنولوژیک 
( .)Behtash et al.2014: 33از این رو امروز در سرتا سر جهان شاهد توجه به این بعد از شهرها و در نتیجه اجر یا
یگردد .مانرـب رظن زا ههه ههههری و ناز
ی جهت تابآورتر نـمودن شـهرها در ن م هدهاشم فلتخم طاقـ یییی یییی
الگوهای مختلف 
نلب ددد دددد مدت ت
ت

ی کوتاه مدت ،می و تدم نا
ب برنامهها 
طـراحان شـهری ایمنی ابعاد متعددی دارد و توجه به آن در قال 

باعث حفظ جان و مال مردم میشود .بازسازی شـهری لیـسبون پس از زلزله  1775نـمونهای از همساز کردن اصول
ث خیابانهای وسیع و توسعه فض زا زاب یاها   
برنامهریزی شهری در قالب کـاهش خـطر است .در این نمونهها احدا 
حهای شـهری و مـحلی مبتنی بر زلزلهخیزی منطق و هیهت ه
نکات اصلی بوده است .در ایالت کالیفرنیا همه طر 
ن ساختمانی و مانند آن بر اس ز تاعلاطم سا
میشود ،مقررات تفکیک اراضـی و منطقه بندی و قوانی 

ارجا    

مم م ممممینشناس سسی و

شناسایی مناطق پرخطر است .مسئولین توکیو در دهه گذشته بـیش از هف ـت ت ر لی ی  هلباقم فرص نی نو ب هلزلز ا       
یکن .د زا یکی   
کردهاند .این شهر همه ساله نـزدیک ده درصد بودجه خود را صرف آمادگی قبل از وق م هثداح عو ییی ییی
شبینی خسارت زلزله است که بررر مبن یا
یشود برنامه پی 
ب کارشناسان تـوکیو دنـبال م 
مهمترین طرحهایی که از جان 
له تآ یا شش شششسوزززی و فض اب تقوم ناکسا یاها
ارزیابی خسارتهای احـتمالی و مـشخص کـر حم ند لل لل
نه یا ی واجم رد هک  ر ای ت
یشود .در بـریتانیا ک یمز هعسوـت لرتنـ ننن ننن
تصویرسازیهای کامپیوتری انجام م 
ی فعال قرار دارند بخشی از قانون مدیریت منابع اسـت .کـمپین تاب آور کردن شهرها در س لا
گسلها 

کمک     
   

بر یور 

ی
 2009برای ی

ت
ن نشس 
ی بود که میزبان اولی 
کاهش خطر سوانح طبیعی برگزار شد .میزبان ایـن کـمپین کالنشهر اینچئون کره جنوب 
ت-ی عماوج هب یبا    
تهای محلی در اکـتبر  2009نـیز بود .ه سد نیپمک یلک فد تتتت تتتت
همکاری شهرهای متحد و دول 
ششش خطر عیبط یایالب تا ی    
تهای محلی بود که بر هاک یا شش 
انعطافپذیر و پایدار شهری با تـعداد فـزایندهای از دول 
اقدام میکنند .هدف درازمدت کمپین تقویت دولتـهای مـحلی با سیاستهای ملی قویتر یامرس یارب  ههه ههههگ رد یراذ
ی و توس قطنم هع هه هههای اس .ت
زمینه کاهش خطرات سوانح در سطح مـحلی ،بـه عـنوان بخشی از برنامههای شهر 

ات   

جایی که امکانات اجازه دهد کمپین بر روی دسترسی آسـیبپذیرترین قـشرهای جـوامع ش و یرهش یارقف ،یره
یکند (.)Nowroozi, 2016: 109-108
جوامعی که در معرض خطر زیاد از اثرات نامطلوب سوانح هـستند تـمرکز م 
ایران یکی از  ۱۰کشور بالخیز دنیاست .از  ۴۱نوع بالی طبیعی شناخته شده در جهان  ۳۱نوع آن در ای ییران مش هدها
شده است .به استناد اسناد منتشره ایران از نظر وقوع حوادث طبیعی در مقام ششم جهان قرار دارد .بر اساس آمارهای
ارائه شده از سوی سازمان هالل احمر  ۹۰درصد جمعیت کشور در معرض خطرات ناشی از حوادث طبیعی ب و هدو
یشود که این مقدار بدون احتساب هزینههای پنه  نا اای یین
 ۷درصد درآمد ناخالص ملی کشور در بخش بالیا هزینه م 
حوادث است .در محالت و محدودههای ناکارآمد شهری به دالیل متعددی چ رش :نو اا ااایط خ گ تنوکس صا

زز زززین ننی

سکونتگاهها (سکونت  ۶میلیون نفر در پهنه لرزهخیزی باال و خیلی باال در  ۴۱شهر جمعیت باالی  ۲۰۰۰نفر) ،ضعف
مقاومت و تابآوری کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی ،وضعیت نامناسب شبکههای دسترسی و خدمات،
تراکم باالی جمعیت ،وقوع حوادث طبیعی تهدیدی جدی و اساسی برای وقوع فاجعه انسانی خواهند ب .دو  رب اا ااای یین

ارزیابی سطح کارآیی شبکه معابر شهری381 ...

اساس سیاست ارتقای تابآوری شهری به عنوان یکی از اهداف اصلی بازآفرینی شهری پایدار مطرح است .در طول
تاریخ شهرسازی همواره معابر شهری از اهمیت ویژهای در شکلدهی به ساختار فیزیکی و فض یا ی هش  ر ادروخرب  ر    
ینمایند؛ و روند توسعه فیزیک ککی ش ار ره
یکه شکل شهرها را بر اساس شکل معابر آن طبقهبندی م 
بوده است .بهطور 
ینمایند .بنا بر اصل کلی اگر مع هش ربا ر اب لماعت رد ی ین ا و نانکاس یاهز     
نیز در تداوم این چیدمان برنامهریزی م 
یهای مجاور آن طراحی و اجرا شوند و در کارکرد آسایش تمامی گروههای بهرهبردار را در ح أت هنیهب د ممم ممممین
کاربر 
نماید نقش بسیار به سزایی را در بهبود سرزندگی و تحرک در فضای شهری خواهند داش  هب و ؛ت ه د لیلد نیم ر

  

یآیند.
علوم شهرسازی معابر جزو عناصر اصلی در طراحی شهر به شمار م 
وقتی از بحران در شهرها صحبت میشود ،عموم افراد از بالیای طبیعی همچون سیل ،توفان ،زلزله یا آتشسوزی یاد
میکنند؛ اما باید توجه شود ،مسئله اصلی کالنشهرهای ایران ،نه تنها بحرانهای طبیعی؛ بلک ارحب ه نن نننه أشنم اب یا    
انسانی است که میتواند منجر به بحران طبیعی نیز شود که نمونه آن آلودگی هوا ی یغت ا ی میلقا تار ی اب هک تسا        
ریشهای انسانی ،بحرانی محیطزیستی محسوب میشود .در این میان باید با جداسازی نوسازی شهری از بحرانه یا
عمدی برای کالنشهرها به ویژه در کشورهای جهان سوم ،دستهای تح ارحب ناونع ت ننن ننننه  دوزفا یزاسرهش یا و
نوسازی شهری را جزئی از آن دید؛ اما با توجه به اینکه ای ارحب ن نن نننه د ار نآ دیاب ،تسا یدمعریغ ،ا ر تسد  ههههه ههههههای
یشان معمو ًالًال مورد مداخلههای بیشتری
جداگانه قرار داد .کالنشهرها به دلیل پیچیدهتر بودن مسائل و مشکالت شهر 
یشود اقدامات این حوزه ش ریدم لما ی ،ت
یگیرند ،اما نبود آگاهی کافی و دانش بهروز باعث م 
از سایر شهرها قرار م 

  

برنامهریزی و طراحی شهری خود تبدیل به بحرانی جدی در کالنشهرها شوند .بـالیای اتـفاق افتاده در سالیان اخیر
ش یافتهان .د
کها نیز افزای 
ع و افراد به صورت فزایندهای آسیبپذیر شده و ریس 
بیانگر ایـن مـوضوع اسـت که جوام 
ی
ن در ح لا ی ی
با این حال ،کاهش ریسک و آسیبپذیری اغلب تا بـعد از وقـوع حـوادث نادیده انگاشته میش نو ددد .این ن
است که شـهرها بـه واسطه تغییر و پویایی دائمیشان همواره در معرض خطرات و آسیبهای جدیدی خواهند ب دو
یباشند دد .در واق هش ع رها   
که نیازمند وجود روشها و الگوهای مناسبی جهت مـواجهه و مـدیریت ای  حناوس نـ مم م مممم 
نیازمند رسیدن به سطحی تاب آور در ابعاد مختلف خود هستند .در چنین شرایطی شهرها و شهروندانش یگدامآ نا   
ی هر گونه چالش و حادثهای (اعـم از طـبیعی و انـسانی) را خواهند داشت و آن چه که مهم است اراده و
الزم را برا 
خیزش این شهرها و مدیریت شـهری آنها و حرکت گامبهگامشان به سمت شهرهای آم یدزن و هدا کک کککتررر شدننن بههه
شهرهای تاب آور است ( .)Behtash et al.2014: 33سؤال اصلی مقاله حاضر این اس رد ایآ هک ت  تروص و عوق      
حوادث غیرمترقبه شبکه معابر شهری منطقه  9تهران میتوانند به مدیریت بحران پیش آمده کمک کنند؟ در این مقاله
با استفاده از آمارهای رسمی و نیز نقشههای مختلف و نیز اس فت ااده از من عبا کتابخانههههاای و نی و یملع تالاقم ز
پژوهشی به ارزیابی سطح کارآیی شبکه معابر شهری تهران هنگام بر هبقرتمریغ ثداوح زو     ب أت ا ککی یید بررر منطقههه 9
پرداخته میشود.
رویکرد نظری
ی و در راب ـب هطـ اا ااا
ت مش وه ررر کان یادا ی ی
گ ) (Holling, 1973:11اکولوژیست ت
بآوری از دهه  0 97 1بههه وس لی ههه هولینگ گ
تا 
یرود ک زا ه
سیستمهای اکولوژیکی مطرح گردید .واژه تابآوری ،اغلب به مفهوم «بازگشت به گـذشته» بـه ک  راـ مم ممم 
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ب» گرفته شده است (Kelin et al, 2003).هولین قتعـم گ دد ددد اس ؛تـ
ریشه التین » «Resilioبه معنای «برگشت به عق 
ن سیستم بـرای جـذب
تابآوری تداوم روابط و پیوندهای درون یک سیستم را تعیین میکند و مقیاسی از توانایی ای 
ک و حف 
ت و متحر 
تـغییرات پارامترها و متغیرهای ثاب 
ظ بقا است . (Holing, 1973:17).به نظر هولین ات گ بببببآوری و
ی را به عنوان ظرفیت
بآور 
پایداری ،دو ویژگی مهم در سـیستمهای اکـولوژیکی هستند .آلن و بریانت در  ،0102تا 
ی بـه اخـتالل ایـجادشده در آن تعریف کرده و تأکید میکند که در سیستمهای ت با
یک سیستم به منظور پاسخگوی 
آور پس از اعمال تنش و اختالل ،ساختار و عملکرد سیستم تـغییر نـمیکن .د رد توافت مغریلـع

ژاو ههه ههههشناس رد ،ی

سال « 994 1مستن» عنوان کرد که تابآوری باید به عنوان یـک فـرآیند درک شود .معمو ًالًال تابآوری در یک ساختار
دوبعدی توضیح داده و مطالعه میشود .این ساختار دوبع آ یجورـخ تبثـم لیدعت و نارحب شیامن ید نننننن ننننننن را در
برمیگیرد .همچنین تابآوری به عنوان سازواری (انطباق) مثبت تعریف شده اسـت .نـمود این س )قابطنا( یراوزا   
ی است .چرا کـه هـر زا یحطس    
مثبت موفقیت در رویارویی بـا گـونههای خـاصی از وظایف در هر سطح از زندگ 
بآوری ایـن است که یک عملکرد
یکند .خاصیت ذاتی (ویژگی ذاتی) تـا 
زندگی وظایف متناسب با خود را طلب م 
ی (تـابآوری یک توانایی است) ،تا بببآوری در ب أت ندناـسر لقادـح ه ثثثث ثثثثثیرات منفی
ت نـهای 
هست نـه یک حـال 
ینمای ک یلاح رد د ههه هههه
ل می ی
اتفاقات بزرگ کمک میکند و از سرگیری سریع یک حالت عملی را بـرای سـیستم تسهی 
ن سـیستم میتواند مشابه حالت قـبلی یـا فراتر از آن باشد .در حالی که تـعریف دقـیق در خصوص تا بببآوری
همی 
بآوری منطق و ه
ممکن است در جزییات خود به لحاظ توصیفات ،تمرکز و تعیین محدودهاش مـتنوع بـاشد ،بنیاد تا 
1

تاند از:
یدهد .ایـن مفاهیم عبار 
جامعه پنـج مـفهوم اصـلی که در هر تـعریف وجـود دارد را به ما نشان مـ 

بآوری یک خاصیت (ویژگی) جامعه ،سیستم ،منطقه و غیره است؛
 تا ک جـنبهی ذاتـی و پویا از سیستم است که به صـورت مـداوم است؛
بآوری ی 
 تا یتواند به راحتی یا متغیرهای جدید خ فو ار دو قق قق
ق
یگیرد و مـ 
 تـابآوری عـناصری در خصوص انطباق را در بر م دهد:
یدهد؛
ی سیستم را در مسیر مثبتی نسبت به حـالت قـبل از جامعه قرار م 
بآور 
تا بآوری قابل مـقایسه و نـسبیاسـت)(Mieler & Brechwald, 2012
 -تا 

ی بیان نشده است در حالی که این سه مفهوم
ارتـباط بـین تابآوری ،آسیبپذیری و ظـرفیت انـطباقی ،هنوز به خوب 
اجتماعی در انزوا و درون زمینهی رشتههای مختلف تـوسعه داده شـدهاند شـروع به همگرا ش درک ند هه هههان  اب د ا نی    
ن سه مفهوم وجود ندارد ) (Maguire & Hagen, 2007:13در
ط بی 
حـال هـنوز هـیچ اجـماع روشـنی در مـورد ارتبا 
همین زمینه باید خاطر نشان ساخت که تابآوری در حقیقت معکوس آسیبپذیری است و در کنار عوامل مواجهه
یکنند ولی باید توجه داشت ک زا ه
و حساسیت از تابآوری به عنوان یکی از عـوامل تعیین کننده آسیبپذیری یاد م 
بپذیری هیچ گون یدج تاعالطا ه دی ر 
بآوری به عنوان معکوس آسی 
لحاظ نظری استفاده از مفهوم تا 

ااا اااا بههه بحث ث
ث

یشود که
یشود به عبارت دیگر گفته م 
اضافه نمیکند در حقیقت استفاده از چنین تـعبیری زمینهساز نوعی تسلسل م 

. Carri

1
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ن موضوع باید به این نکته
سیستم آسیبپذیر است چون تاب آور نیست و تاب آور نیست چون آسیبپذیر است .ای 
نیز تـوجه داشـت که در تحقیقات سانحه ،تابآوری به صورت توانایی اصلی برای نج و نتفای تا

اب ندمآ رانک

   

ت وارده تعریف شـود بـنابراین عمومًاًا بر روی سیستمهای اجتماعی
ت و خسارا 
سانحه به همراه کمترین میزان تأثیرا 
هـمراه بـا در نظر گرفتن ابعاد پیش از سانحه و به منظور جلوگیری از خسارات و تلفات ناشی از سانحه تمرکز دارد.
ی توانایی کنار آمـدن بـا سانحه و واقع رد دوـش فیرعت ه د لـخا     
ل از این تابآوری زمانی که به معنا 
نتیجه حاص 
بآوری فرایند محور بههه ص نتخومآ ترو   
یشود ) (Mayunga, 2006در این راستا تا 
مفهوم آسیبپذیری گنجانده م 
مداوم و مسئولیتپذیری برای تصمیمگیریهای بهتر در زمینه افزایش ظرفیت برخورد با سوانح تعریف میشود باید
ی در راستای تقلیل اثرات سوانح است باعث
بآوری حاصل یک فرآیند بوده و قدم 
توجه داشت که تـعیین ایـنکه تا 
جایگزین شدن ظرفیت تطبیق در تابآوری میشود .عالوه بر همه این مسائل ،تابآوری ،توانائی یا پیامد س یراگزا
ت در واکنش با شر هب و تسا راوگان طیا طساو ههههه ههههههی ک شها
موفقیتآمیز بـا شـرایط تهدید کـننده و سازگاری مثب 
ت روان ،رض تشیب تیا ر  زا ی ز ار یگدـن
ش س مال ت ت
هیجانهای منف یازفا و ی شش شش

رد یپ ات .دراد بببببببببببآوری ب یتسیزهب ا   

ی دارد و میتواند موج ،یگدنز تیفیک .دوش یگدـنز تیفیـک ءاقـترا ب        
روانشناختی ،ارتباط مثبت و معنیدار 
ت و شامل رضایت از زندگی ،رضایت در تصور از خود ،س یاهروتکاف و تمال   
ب فرد اس 
درجهی رضایت در تجار 
ته یا
ی روانی ،جزء روانش لماش هک تسا یگدنز تیفیک یتخان در فای تتتتتتت تتتتتتت
اجـتماعیو اقـتصادی است .بهزیست 
ی است و به رضایت درونی و نسبتًاًا پای یهتنم یگدنز رد راد    
اشخاص بـین هـدفهای مـعین و پیامدهای عملکرد 
یتوان عملکردهای هش یارب ار هناگ ت    
ی تعاریف و مفاهیم مطرح شده ،م 
یشود (  .)Kharazi, 2014: 82بر مـبنا 
م
ی بیان نمود که عبارتاند از:
سیستمهای تاب آور شـهر 
 -1ارائه نـیازهای اساسی

1

-2تأمین و حفاظت زندگی انسانها

2

-3محافظت ،نگهداری و افزایش دارایی

3

تبخشی به آن
-4تحصیل روابط انسانی و هوی 
-5انتشار دانش ،آموزش و نوآوری

4

5

-6حمایت از حاکمیت قانون ،عدالت و تساوی حقوق
ی از معیشت
-7پشتیبان 

6

7

 -8تحریک رونق اقتصادی

8

1

. Delivers basic needs
. Safeguards human life
3
. Protects, maintains and enhances assets
4
. Facilitates human relationships and identity
5
. Promotes knowledge, education and innovation
6
. Defends the rule of law, justice and equity
7
. Supports livelihoods
8
. Stimulates economic prosperity
2
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ارائه ایـن عملکردها در سیستمهای شهری و تبادل اطالعات بین زیر سیستمها منجر به ثبات در تصمیمگیری شده و
یشود.
ش تابآوری بین اجزاء سیستم م 
بازخورد آن باعث افزای 
ی که برای ای ما ن ررررر تعری هدش ف   
ی همه بخشها و مالحظات شـهری را در برمیگیرد ،ابعاد 
از آنجایی که تابآور 
ت مختصر به هر
ت که به صور 
ی در نظر گرفته شده اس 
است نیز در همه ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،برنامهریز 
یشود.
یک از آنها پرداخته مـ 
بآوری اقتصادی
-1تا 
ع در برابر مخاطرات به طوری که آنه رداق ار ا   
در اقتصاد تابآوری به عنوان واکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوام 
ت سازد تعریف میشود .ب ربانـ ااین ت اـ بببآوری اقتص یاراد یدا
ش خسارات زیانهای بالقوه ناشی از مخاطرا 
به کاه 
ی یاا انطب و قا
ب ،پاس یوگخ ی ی
ی است (پیشبینی ،مقاومت (پایداری) ،جذ 
ت تابآور 
پیامدهایی بر روی هر پنج خاصی 
ک را حف  .درک دهاوخ ظ در ات عقاو بببببببببببآوری اقتص یدا
ی ساختار و عملکرد پیش از شو 
ی اقتصاد 
بازیابی تابآور 
پیـوستگی نـزدیکی بـا استاندارد به کار رفته در خصوص تـعادل در مـسیر اصلی اقتصاد دارد.
ی اجتماعی
 -2تابآور 
بآوری
یآید .این بعد از تـا 
ن مؤلفه بعد اجتماعی است که از تفاوت ظرفیت اجتماعی در بین جوامع به دست م 
دومی 
ی را دارا استتت .ی ات عامتـجا ک بببببببآوری ق دا ررر به
ی و اجتم عا ی ی
در دل خـود ابـعاد اقتصادی ،سیاسی ،قضایی ،نهاد 
یرغممم
پاسخگویی به تغییرات یا استرسها به شیوهای مثبت است .همچنین میتواند عملکردهای اصلی خ ر دو اا علی ی
ی روش ـب ی ر کرد یا   
ی اجتم عا ی ی
ظ کنددد .رویکرد د تا بببآور 
ت حفظ ظ
ی کـه وجـود دارد بـه عن  کی ناو ک یل تتت تتت
تنشهای 
سیستمهای پویایی است که با تعامالت بین مردم و محیطزیست در ارتباط هس .دنت ات بببببآوری اجتم یامنرود یعا   
مفیدی برای درک تـصمیمات مـدیریتی و تـغییرات مربوط به من هب تسا یعیبط عبا

روط خ اااااا اااااااصتر ات  بببببآوری

یگردد هتخانش    ،
اجتماعی بـا دارا بـودن سه ویژگی که وجوه پاسخگویی مردم ب  هبقرتمریغ ثداوح ه را شا م لم ییییی ییییی
میشود .این سه جـنبه (وجـه) عبارتاند از :مقاومت ،بازیابی و خالقیت اجتماعی که از تابآوری باالیی برخ رادرو
ی اجتماعی» به خودی خود همان
بآور 
باشد ظرفیت نمایش هـر سـه ویـژگی ذکر شده در باال را نیز دارد .مفهوم «تا 
نگرانیهای مـفهوم تـابآوری را دارد و بـعالوه به خاطر اختالف در تعریف اجتماع پیچیدگی خاصی نی .دراد ز هب   
طه یا
ی و سرنوشت مش .دراد کرت عماوج    از محیط ط
ی جغرافیای 
ک اجتماع موجودیتی اسـت کـه مرزها 
طور نمونه ی 
ساخته شده طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی که بـه طـرق پیـچیده بر هم تأثیر میگذارند ،تشکیل میشوند .همانننگونه

ت-
ل و درک ش ات دوـ بببببآوری اجتم راد زین یعا ا سا یحوطس ی تتتت تتتت
ف ت یلحـ ل ل
ی میتواند در سطوح مختل 
که تابآور 
(.)Masoumi, 2015: 35
 -3تابآوری نهادی
در این بعد ویژگیهای فیزیکی سـازمانها از جـمله تـعداد نهادهای محلی ،دسترسی ب هورین ،تاعالطا ه ااا اااا و افراد د
آموزش دیده و داوطلب ،پایبندی به دستورالعملهای مدیریت بـحران ،بـه هنگام بودن قوانین و مقررات بازدارنده و
تشویقی به ویژه در امر ساخت و ساز و مـسکن ،تـعامل نـهادهای محلی ب و مدرم ا

ت از
اهن ددد دددده یاضر ،یتلود یا تتت تتت
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یشود( Rezaei, 2010:
عملکرد نهادها و نحوهی مدیریت یا پاسخگویی به سوانح نـظیر سـاختار سـازمانی ،ارزیابی م 

)53
ی – محیطی (زیرساختی)
بآوری کالبد 
-4تا 
ی بعد دد از س حنا ههه نظیررر پناهگ ها ،،
ت بازیاب 
بعد کالبدی – محیطی (زیرساختی) ،اسـاسًاًا ارزیـابی واکنش جامعه و ظرفی 
ی کلی از
واحدهای مسکونی خالی یا اجارهای و تسهیالت سالمتی را شـامل مـیشود .همچنین این شاخصهاارزیاب 
ی ،بههه شکللل ویژههای
مقدار اموال خصوصی که ممکن است در بـرابر خسارت دائمـی و زیانهای اقتصادی احتم لا ی ی
آسیبپذیر بـاشند در اختیار قرار میدهد .یکی از مهمترین زیرساختهای آسـیبپذیر ،خـانههای کمدوام هستند که
یتوانن شور د
بآوری پس از ایـجاد می ی
صهای تـا 
به یک حادثه فاجعهبار حساس هستند( .)Rezaei, 2011: 23شاخ 
مفیدی را برای بررسی مـکانهای مـختلف و مقایسه بـین و درون هـر ن هب مزال دننک مهارف عماوج یارب هیحاـ       
بآوری اتفاق نظری وجود ن راد د د و هر علاطـم زا کی  ا رـب ت     
تـوضیح اسـت در مورد شاخصهای تبیین کننده تا 
صهای جـداگانهای پرداختهاند (.)Rafiyan et al., 2011: 11
اساس رویکرد خود به شاخ 
ط ،چشماندازی مـفید
رویکردهای مفهومی تابآوری روشی برای درک سیستمهای دینامیک و تعامل بین افراد و محی 
بـرای درک تصمیمات و تغییرات مدیریت منابع طبیع صوصخم ی

ًاًا نـیا هجیتـن رد هعماـج زا هدمآرب تارییغـت 

     

ی درک موض تاعو
تغییرات ،درک نحوه چگونگی انـطباق جوامع با مخاطرات طبیعی ،تبیین ابعاد اجتماعی آن و برا 
ی منابع بـرده مـیشود .همچنین رویکرد تابآوری به این ت  یاراد عماوـج هـک دراد هجوـ ا داعـب     
مربوط به وابستگ 
ی را میت او ننن ب وط ه ر   
مـتنوعی چون روانشناسی ،اجـتماعی و اکـولوژیک هستند .رویکردهای مفهومی انعطافپذیر 
خالصه به سه رویکرد اصلی خالصه کرد که جـنبه مـشترک در هـمه آنها توان شنکاو و تمواقم ،یگداتسیا یئا     
مثبت بـه فـشار یـا تـغییر اسـت(.)Masoumi, 2014: 32
 -1تابآوری به عنوان پایداری
بآوری را به عنوان توانایی بازگشت به حالت
فپذیری ،از مطالعات اکولوژیکی که تا 
رویکرد پایداری نسبت به انعطا 
ی را به صورت مقدار اختاللی که یک سیستم قبل از اینکه
ن رویکرد تابآور 
قبل تعریف میکند بسط یافته اسـت .ای 
ک
به حالت دیگری منتقل شود میتواند تحمل یا جذب کند تعریف میشود .مث  گنیلوه فیرعت ل ((( ((((  ) 2003و فولک ک
ی خود نیست را در نظر
ی مـحققان آسـتانهای فراتر از آنچه جامعه قادر به بازگشت به حالت عملکرد 
(  .) 2006برخ 
ب فشار قابل مالحظهای قبل از اینکه
میگیرند .چون یک جامعه انعطافپذیر دارای آستانه باالیی است و قادر به جذ 
از آسـتانهاش بـگذرد است.
بآوری به عنوان بازیابی
 -2تا 
رویکرد بازیابی از تابآوری در ارتباط با توانایی جامعه برای «بازگشت به گذشته» از تغییر یا عامل فشار و برگشت
به حـالت اولیـه آن است .انعطافپذیری در اینجا به زعـم پیـم ( ) 84 91و م  یروگا ( (  ) 2007معی ب هک تسا یرا ه    
ی بازیابی از تغییر اندازهگیری میشود .جامعه تابآوری قادر به برگشت نسبتًاًا
عنوان زمان صرف شده یک جامعه برا 
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ف
ی را صر 
ی است در حالی که جـامعهای که تابآوری کمتری دارد ممکن است زمان بیشتر 
سـریع بـه وضعیت قبل 
بازیابی خود کند یا اصو ًالًال قادر به بازیابی نباشد ()Rezaei, 2010: 39
بآوری به عنوان دگرگونی
 -3تا 
ت جامعه برای واک هب و رییغت هب شن لکش
این رویکرد بیشتر در ارتباط با تابآوری اجتماعی و بـه عـنوان ظرفی 

    

سازگارانه بررسی میکند که به جای بازگشت ساده به حالت قبل میتواند به معنای تغییر رد هک دیدج تلاح هب       
ک (  ) 2006معتقد است که این رویکرد با مفاهیمی چون
محیط جـدید کـه پایدارتر اسـت باشد .در همین ارتباط فول 
نوسازی ،احیا و خود سازماندهی هـمراه است .همچنین به نظر او در یک سیستم اجتماعی ،اکولوژیک انعطافپذذذیر،
ی جدید برای ابتکار و توسعه است .رویکرد دگرگونی به
ت تجربه کارها 
اخـتالل ،پتـانسیلی بـرای ایجاد فرصت جه 
تابآوری برای درک چگونگی واکـنشیکـه یک جامعه میتواند به شکلی مثبت به تغییر نشان دهد مفید اس و ؛تـ
ب است و به جای اینکه تغییر را ی نادب راشف لماع ک د د یزیـچ ار نآ  ررررر رررررر نظررر
یپذیـرد که تغییر غیرقابل اجتنا 
مـ 
ت اصیلش به آن احتیاج دارد .رویـکرد تابآوری به عنوان دگـرگونی ویـژگی
ی حال 
میگیرد که جامعه برای احیا برا 
یکن .د
یپذیرد و مسیرهای پتانسیل چندگانه درون آنها را قب م لو یی یی
دینامیک جوامع و تعامالت انسان-اکوسیستم را م 
یهای جامع تمرکز کنن هب ار زکرمت ،د    
ی اینکه بر آسیبپذیر 
ت یک دگرگونی همچنین بجا 
دیدن تابآوری به صور 
سوی ظرفیتهای سـازگارانه جامعه میکشاند ،مشخصاتی که جامعه را قادر میکنند که توسعه پیدا کند و در واکنش
به تغییر ابتکار به کار ببرد ( .)Rezaei, 2010: 44بنابراین با توجه رویکردهای مفهومی ک ککه در ارتب ات اب طا بببببببآوری
تو
ی ایس گدات ییی ،مقاومت ت
ی بر توانائ 
ارائه شد مـیتـوان گفت که جنبه مشترک در همه این رویکردها به انعطافپذیر 
ش مثبت به فشار یا تغییر است(.)Masoumi, 2015: 34
واکن 
منطقه مورد مطالعه
یو
ض ش لام ی ی
استان تهران به مرکزیت شهر تهران ،با وسعتی حدود  ۱۲ ۹۸۱کیلومتر مر ّبّبع ،بین  ۳۴تا  ۵. ۳۶درجههه عرض ض
 ۵۰تا  ۵۳درجه طول شرقی واقع شده است .این استان از شمال به استان مازندران ،از جنوب به استان قم ،از جنوب
ن اس ات ننن طبققق
ت این ن
ت .جمعیت ت
غربی به استان مرکزی ،از غرب به استان البرز و از شرق به استان سمنان محدود است ت
سرشماری سال  ۱۳۹۵بالغ بررر  ۱۳۲۶۷۶۳۷نفررر ب تسا هدو   

ط
ی و  ۸۱۴۶۹۸در نقاط ط
ط ش ره ی ی
کههه  ۱۲۴۵۲۲۳۰در نقاط ط

یرود .تا
روستایی ساکن هستند .مرکز این استان شهر تهران است .شهر تهران پایتخت کشور ایران نیززز ب رامش ه    می ی
پیش از سال  ۸۰۰ه .ق .تهران روستایی کوچک در نزدیکی شهر ری بود .تهران شهری ب رارق نیمز ریز رد هک دو      
داشت تا از غارتها و هجومها در امان باشد .با حمله مغول جمعیت زیادی از مردم ری به تهراننن آمدنددد .در دوران
صفویه و در زمان شاه طهماسب ،تهران دارای برج و بارو و حصار شد .با آمدن قاجارها پایتخت کشور از ش هب زاری   
تهران منتقل گردید .تهران سی و دومین شهری است که در تاریخ ایران به عنوان پایتخت رسمی انتخاب شده است
(.)Hamdi & Amir Savbaki, 2010: 5
ی داده اس .ت
استان تهران با بیش از  ۱۳میلیون نفر جمعیت ۵/ ۱۷ ،درصد جمعیت کل کشور را در خود جای ی

ن
از این ن

ن هس نت ددد ۶/ ۶۳ .درصددد از
میزان ۲۵۲ . ۱۲ ،هزار نفر در مناطق شهری و  161/1هزار نفر در مناطق روس یات ِیِی ِیِی آن س کا ن ن
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جمعیت شهری استان تهران در شهر تهران و مابقی در  ۴۴شهر دیگر استان ساکن هستند .رشد جمعیت شهررر تهراننن
 ۱/۴درصد است که در مقایسه با دهه قبل اندکی افزایش یافته است .میان شهرهای اس ات ننن تهر نا  ،،ش ایره ررر باا ۸/ ۱۶
ت باا ۹/۹
درصد رشد سالیانه ،در مقام اول رشد قرار دارد و کمالشهر با  ۴/ ۱۱درصد ،مالرد با  ۱۰درصددد و پاکدشت ت
درصد و صفادشت با  ۸/۸درصد رشد ساالنه در مقامهای بعدی قرار دارند .در طول دهههه  ۱۳۷۵ – ۱۳۸۵ده شهررر بههه
حآباد و باغستان و نصیرآباد با  ۷۵هزار،
گترین آنها شهرهای اندیشه ،صال 
شهرهای استان تهران اضافه شدهاند که بزر 
 ۵۴هزار ۵۲ ،هزار ۲۳ ،هزار نفر و کوچکترین آنها شهر ارجمند با  ۱۷۰۰نفر بوده است .استان تهران امر زو ه ه دارای
 ۱۶شهرستان ۴۵ ،شهر و  ۷۸دهستان است (همان .)5 : 1389 ،استان تهران در جنوب شرقی مرکز رشته کوههای البرز
که در شمال ایران از آذربایجان تا خراسان با جهت غربی -شرقی کشیده ش هد  ،،قراررر دارد .س اتخا ررر اداری ایراننن در
تهران متمرکز شدهاست .تهران به  ۲۲منطقه ۱۳۴ ،ناحیه (شامل ری و تجریش) و  ۳۷۴مح ّلّله تقسیم شده است.
تهران همچنین در فهرست گرانترین شهرهای دنیا و بر مبنای شاخص هزینههای زندگی ،در پ ّلّله یکی مانده بههه آخررر
ت تولیددد
ی ایراننن است  ...تهراننن از جهت ت
جای دارد .همچنین هزینه متوسط خانوار در تهران دو برابر دیگر اس ات نننهای ی
ناخالص داخلی رتبه پنجاه و ششم و با لحاظ کردن جمعیت منطقه شهری ،رتبه بیست و نهم را در بین شهرهای دنیا
دارد .مردم تهران  ۳۳درصد از مالیات کشور را پرداخت م 
یکنند (.)Ebrahimzadeh et al., 2015: 136

نقش شماره -1موقعیت کشوری شهر تهران
)Source: (http://dl.hom.ir

ش از
ی بیش ش
تهران مرکز همه وزارتخانهها و ادارات و بیشتر مراکز علمی کشور است؛ و هماکنون نمایندگیهای سیاسی ی
 ۹۰کشور جهان در تهران جای گرفته است .از مناطق دیدنی تهران میتوان بههه م زو ه ه ایراننن باس نات  ،،کتابخانههه ملی،،
خهای پیشین ،بوستانها و فضای سبز و موارد دیدنی دیگر نام برد.
مجموعه کا 
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نقشه شماره  -2مناطق  22گانه تهران
)Source: (http://dl.hom.ir

در نواحی مختلف استان تهران به علت موقعیت ویژه جغرافیایی ،آب و هوای متفاوتی شکل گرفته است .سههه عامللل
ق خشککک ماننددد دشتتت
ت ک یو ررر :من طا ق ق
جغرافیایی در ساخت کلی اقلیم استان تهران نقش مؤثری دارند :کویر یا دشت ت
ی
قزوین ،کویر قم و مناطق خشک استان سمنان که مجاور استان تهران قرار دارند ،از عوامل منفی تأثیرگذار بررر ه او ی ی
یشوند (.)Noroozi, 2015: 10-20
استان تهران هستند و موجب گرما و خشکی هوا ،همراه با گرد و غبار م 
نکههه تنهاا  ۱۱درصددد
ت .باا این ن
تهران عالوه بر اینکه مرکز سیاسی کشور است ،مهمترین قطب اقتصادی آن نیز است ت
جمعیت کشور در تهران زندگی میکنند ،حدود  ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به این شهر است .البته
توزیع این حجم عظیم تولید در بین مردم یکنواخت نیست ،بهطوریکه بیش از  ۸۰درصد این فعالیت اقتصادی تنهاا
در اختیار  ۱۰درصد جمعیت این شهر قرار گرفته است که عمدتًاًا در نواحی ثروتمند شمال شهر ساکن هستند .قیمت
ی هممماکنوننن در
ش از  ۱۵۰۰س امزا ننن دولتی ی
زمین در برخی نقاط شهر تهران جزء گرانترینها در کل جهان است .بیش ش
ی دولتی
تهران فعالیت میکنند و گرانترین ساختمانهای تهران نیز در اختیار این س امزا نننهای ی

اس  ت ( ( Badri et al.,

 .)2013: 49-60تهران با جمعیتی حدود  ۹میلیون و مساحتی حدود  ۵۷۴کیلومترمربع ،تولید ناخالص داخلی برابر ۸۸
ی چوننن ری ضا ،،
میلیارد دالر دارد که این شهر را در رده پنجاه و ششمین شهر ثروتمنددد جهاننن و ب تالا ررر از ش یاهره ی ی
ت مش با ههه خودد
لیسبون ،برلین ،بیرمنگام ،لیون و هامبورگ قرار داده است ،هرچند که همچنان با شهرهایی باا جمعیت ت
ت یاا لندننن
مانند لس آنجلس (با جمعیت حدود  11 /8میلیون تن) که تولید ناخالص داخلی آن  ۶۳۹میلیارد دالر است ت
ت س مه ییی ۷۸
ش خ امد ت ت
ی  ۴۵۰میلی را دد دالر فاصلههه دارد .بخش ش
ص داخلی ی
(با جمعیت  8/3میلیون تن) با تولیددد ناخ لا ص ص
ی (۸
درصدی در تولید ناخالص داخلی تهران دارد و پس از آن به ترتیب بخش های صنعت (  ۱۴درصد) و کش زروا ی ی
درصد) قرار دارند .در بخش خدمات در استان تهران ،رشته فعالیتهای عمدهفروشی و خردهفروشی با  ۲۸درصددد و
مستغالت و کسب و کار با  ۲۵درصد بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارند.
ی
ی زمینننشناسی ی
تهران در برابر بسیاری از رخدادها و خطرات طبیعی از جمله زمینلرزه آسیبپذیر است .بررسیهای ی
ی
انجام شده بیانگر آن است که شهر تهران روی گسلهای زیادی قرار دارد .با گسترش فضای شهر ،ساختوس یاهزا ی ی
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ت تهراننن و شهررر ری دارای
ت .اف وز ننن بررر آن ،دشت ت
نیز در حریم یا روی گسلهای بزرگ و لرزهخیز انجام شده است ت
ی
ی ش نو ددد .باا بررسی ی
شکستگیهایی است که ممکن است به هنگام لرزش گسلهای بزرگ ،دچار لغزش و جابهج یا ی ی
زمینلرزههای روی داده در گستره تهران و پیرامون آن ،زمینلرزههایی به بزرگی  7/7درجه ریشتر را میت او ننن یافتتت.
ی داشتهههانددد
همچنین بررسیها نشان میدهد که گسلهای مشاء در ارتفاعات البرز و گسل گرمساررر فعالیتتت بیش رت ی ی
نلرزه بزرگ تهراننن مدت ت
ت
( .)Taghvai et al., 2017: 27کارشناسان بر این باورند که با توجه به اینکه از آخرین زمی 
زیادی میگذرد ،خطر رخ دادن زمینلرزهای بزرگ در تهران افزایش مییابد .پیشبینی زلزلههایی تا  ۸ریشتررر نیززز در
تهران شده است و تمام مناطق ،حتی آنهایی که روی گسل نیستند نیز در برابر چنین رخدادهایی آسیبپذیرند .البتههه
احتمال ویرانی تمام شهر با یک زمینلرزه از سوی کارشناسان رد شده است .وضعیت نامناسب مدیریت بحران شهررر
تهران و احتمال رفتار نامناسب شهروندان هنگام رخ دادن خطرات طبیعی ،باعث نگرانیهایی شده است« .قفل شدننن
یتوانددد کاررر ام اد د د و
شهر» که بر اثر خروج مردم از محله خود و ایجاد ترافیک هنگام زمینلرزه رخ میدهد ،نیززز می ی
ی یاد د ش تسا هد .....
نجات را با مشکل روبرو سازد .از سیل نیز توسط مقامات شهری تهران بههه عن او ننن خطرییی جدی ی
اختالف ارتفاع زیاد ،ساختوساز در حریم یا بستر رودها و مسیلها ،شرایط اقلیمی ویژه ،وجود رودخانههایی نظیررر
ی تهدیددد تهراننن توسططط
ل اصلی ی
رودخانه کرج ،مسیلهای پرشمار دیگر و قرار گرفتن شهر در پای کوه از جمله دالیل ل
سیالب است (.)Ibid., 2017: 27
منطقه  9در جنوب غربی کالنشهر تهران واقع شده و مهمترین عناصر کالبدی شهری آن ،فرودگاه مهرآب نادیم و دا   
آزادی است .میتوان ادعا نمود که مکانیابی و احداث فرودگاه مهرآباد در غربیترین ناحیه تهر یط( نا    سالللهای ی
ی
 )0 31 1-0 32 1گسترش و توسعه شهر تهران به سمت غرب را محدود ساخت چون در غیر این صورت بافت نس تب  ًاًا
ی بههه بافتتت جنو ببب ج دا ه ه
ت طبیعی ی
ی بههه ص رو ت ت
متراکم مسکونی -صنعتی موجود در جنوب و شرق فرودگاهه بایستی ی
یخورد (.)Meskini & Rajabi, 2010: 65
مخصوص کرج در شمال فرودگاه مهرآباد گره م 
این منطقه از  ۲ناحیه تشکیل شده است و دارای  ۸محله است .ناحیه  ۱شامل  ۳محله و ناحیه  ۲شامل  ۵محله است.
ناحیه یک از شمال به خیابان آزادی ،از غرب به آیت اهلل سعیدی و از شرق به خیابان شهیدان و بزرگراه یادگار اماممم
تاند از:
یشود .محالت ناحیه یک عبار 
(ره) و از جنوب به خیابان دستغیب محدود م 
 .1محله دکتر هشیار
 .2محله استاد معین
 .3محله دستغیب (.)Karimipour et al., 2013: 68
ت و ام دازما ه ه عب هللاد  ،،از
ناحیه  2از شمال به خیابان شهید نوری نیارکی و بزرگراه فتح ،از شرق به خیابانهای س ادا ت ت
یشود که شامل  5محله زیر است:
جنوب به  45متری زرند و بزرگراه فتح و از غرب به مسیل کن محدود م 
 -1امامزاده عبداله
 -2مهرآباد جنوبی
 -3شمشیری
 -4سرآسیاب مهرآباد
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 -5محله صنعتی فتح (.)Karimipour et al., 2013: 68

نقشه شماره  -3موقعیت منطقه  9در شهر تهران
(Source: (http://atlas.tehran.ir

جمعیت این منطقه بر اساس سرشماری سال  ۱۳۹۵ایران ۱۷۴۲۳۹ ،نفر(  ۵۷۶۸۸خانوار) شامل  ۸۸۱۶۳مرد و ۸۶۰۷۶
زن است .دارای  02بوستان است و مساحت کل فضای سبز آن  76 /6هکتار است که شامل فضای سبز بوس ات نننه ،ا
جنگلکاری و رفیوژو کچکی است .سرانه فضای سبز در این منطقه(با احتساب فض ومع زبس یا م )یصوصخ و ی
 71/8متر مربع است .از دیگر ویژگیهای بارز این منطقه میتوان به بزرگراه آی دیعس هللا ت ی و 

    

ی ف رد حت
 65متری ی

غرب تهران اشاره کرد که به عنوان 2شریان حیاتی برای شهر تهران مطرح است (.)Pour Ahmad et al., 2009: 29
از محلههای آن میتوان از خیابان آذری ،مهرآباد شمالی و جنوبی ۳۰ ،متری جی ،یافتآباد ۲۰ ،متری شمشیری21 ،
متری جی ،بلوار استاد معین و پل ساوه نام برد .با توجه به قرار گرفتن بخشی از این منطقه بر نیا یر لسگ یور     
حری م نیا یر لسگ ک ن دعب هقط زا      
منطقه یکی از مناطق آسیبپذیر شهر تهران است .به طوری که در ص ت ترو ح ح
مناطق  01-71و  11و چند منطقه دیگر در جنوب تهران بیشترین میزان تخریب را در بر خواهد داشت .به طور کلی
یتوان بیشترین معضالت این منطقه را موارد زیر برشمرد:
م
 -1وجود بافت فرسوده و ناکارآمد
ی سبززز و باززز – ش کب ههه مع با ررر و
ل بوس ات ننن و فض اها ی ی
 -2کمبود سطح کاربریهای شهری مورد نیاززز س ینکا ننن از قبیل ل
دسترسی -فضاهای فرهنگی
 -3پایین بودن سطح سرانه کاربری مسکونی(بهطور متوسط در حدود  11مترمربع)
 -4کمبود فضاهای خدماتی در پهنههای مسکونی
 -5توزیع نامناسب برخی از خدمات شهری (بهداشتی و درمانی) در سطح منطقه
طهای آبی از قبیل آبنما – فواره و حوض
 -6کمبود محی 
عدم تجهیز معابر و شبکههای اصلی به مبلمان و ملزومات شهری (.)Pour Ahmad et al., 2009: 29
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نقشه شماره  -4محالت منطقه  9شهر تهران
)Source: (http://atlas.tehran.ir

معابر شهری
ل آب اه ینادا ،،، ،،
مجموعهای است که برای عبور وسایل نقلیه موتوری ،دوچرخه و پیاده ساخته میشود .به راه در داخل ل
ق م ممیگذرنددد
خیابان نیز اطالق میشود ،مگر در مورد راههایی که عملکرد برون شهری دارند ولی از داخل این من طا ق ق
ت هندسی ،،راههاای
(راههای شریانی درجه  )1که اطالق خیابان به آنها معمول نیست .از نظر نحوه تعیین مشخصات ت
یشوند که عمدتًاًا با توجه به نقش آنها تعریف میشوند:
شهری به سه گروه کلی متمایز از یکدیگر طبقهبندی م 
 -1راههای شریانی درجه 1
 -2شریانی درجه 2
 -3خیابانهای محلی
راههای شهری شش نقش اصلی بر عهده دارند که عبارتاند از:
-1فراهم آوردن امکان جابجایی برای وسایل نقلیه موتوری (نقش جابجایی)
-2فراهم آوردن امکان دسترسی وسایل نقلیه موتوری به بناها و تأسیسات (نقش دسترسی)
-3ایجاد بستری برای ارتباطات اجتماعی نظیر کار ،گردش ،بازی و مالقات (نقش اجتماعی)
-4شکل دادن به ساختار معماری (نقش معماری شهری)
-5تأثیر در آب و هوای محیط اطراف راه (نقش تأثیرات آب و هوایی)
-6تأثیر در اقتصاد شهر (نقش اقتصادی) (.)Hamzahi Tehrani, 2016: 136-121
مطابق ضوابط مصوب وزارت مسكن و شهرسازي ،راههای شهري به س هجرد ينايرش هار هورگ ه       ،۱راه شر يناي
یگردد.
درجه  ۲و راههای محلي تقسیمبندی م 
الف  -راههای شرياني درجه كي
یش .دو لرتنك   
راهي است كه در طراحي و بهرهبر قن لياسو يياجباج هب نآ زا یراد ل ب يروتوم هي رتري م هداد یییییییی یییییییی
دسترسیها اساسیترین مشخصه هندسي اين راههاست .نقش اجتماعي براي اين راهها در نظر گرفته نمیشود .بر يا
كنترل كردن نقش اجتماعي راههای شرياني درجه كي

عابرين پياده و دوچرخه سواران نبايد جز به صورت غی ییر هممم
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سطح از عرض راه بگذرند .راههای شرياني درجه كي

ارتباط با راههای برون شهري را تأمين میکنند و به سه گر هو

آزاد راه و بزرگراه و راه عبوري تقسيم م 
یشوند (.)Eskandari et al., 2014: 22
 -1آزاد راه
در آزاد راهها تراف كي

ح ،ورود و خر و لقادح تيدودحم ،هدش لرتنك جو    
متقابل جدا شده ،تقاطعها غير همسطح ح

حداكثر سرعت ،محدوديت انتخاب باند وجود دارد .حداقل داراي دو خط عبوري در هر طرف و فاصله تقاطعها ۲
يك لومتر و حداقل عرض پوسته  ۷۶متر و حداقل فاصله معابر موازي ه هدر م  ۶يك ل سا رتمو تت تتت .بزرگر ذگ ها ر يهاگ   
است كه حداقل داراي دو خط عبوري در هر طرف بوده و تراف كي

دو طرف آن به وسيله موانع فيز يكي از ه ادج م   

شده باشد و عمومًاًا داراي تقاطعهای غیره مسطح است ،ولي ميتواند معدودي تقاطع همسطح و كنترل ش هتشاد هد   
باشد و حداقل عرض پوسته  ۴۵متر و سرعت طرح  ۸۰تا  ۱۰۰و سرعت مجاز  ۷۰تا ۹۰

يك لومتر در ساعت و فاصله

یهای اطر ادن دوجو فا رد هلصاف لقادح و       
تقاطعها از كي ديگر  ۱۵۰۰متر است .امكان دسترسي مستقيم به کاربر 
معابر موازي هم رده  ۲۵۰ ۰متر و حداقل عرض جزيره مياني  ۳متر است (.)Eskandari et al., 2014: 22
 -2بزرگراه
راهي است كه تراف كي

ت و جر رد نآ رد كيفارت ناي   
دو طرف آن مانند آزاد راه به طور فيز يكي از كي ديگر جدا است ت

ت.
یگردد .نحوه صحيح ورود به بزرگراه و خروج از آن كام ًالًال كنترل شده است ت
طولهای قابل مالحظه پيوسته فرض م 
مسطح با حداقل فاصله  ۲/۵يك لومتر احداث نمود ( Eskandari et
یتوان تعداد محدودي تقاطع ه 
در اين گذرگاهها م 

.)al., 2014: 22
 -3راه عبوري
ادامه راههای برون شهري دوخطه دو طرفه در داخل شهرهاي كوچك و متوسط است به شرطي كه عملكرد عب يرو
آنها در داخل شهر يا روستا نيز حفظ شود .تقاطعهای اين نوع معابر معمو ًالًال همسطح است و فاص آ نيب هل نن نننه رد ا
حدود يك لومتر و ورود و خروج به اين نوع راهها نيز تنظيم شده است
ب  -راههای شرياني درجه دو
معابر شرياني درجه دو به معابري گفته میشود كه در طراحي و بهرهبرداری از آن ب و يياجباج ه

لياسو يسرتسد     

یش ار دو ه هه یا
نقليه موتوري برتري داده میشود .براي رعايت اين برتري حركت پیادهها در عرض خيابان كنترل می ی
یدهند (.)Eskandari et al., 2014: 22
شرياني درجه دو شبكه اصلي راههای درون شهري را تش يك ل م 
بر اساس آییننامه طراحي راههای درونشهری راههای شرياني درجه دو خود به دو دس و يلصا ينايرش نابايخ هت   
خیابانهای شرياني فرعي (جمع كننده و پخش كننده اصلي) تقسیمبندی میشود .در صورتي و يعامتجا شقن هك
دسترسي خیابانهای شرياني درجه دو تنظيم و كنترل شود به صورت خيابان شرياني اصلي و در غير تروص نيا     
یشوند.
خیابانهای جمع و پخش كننده اصلي محسوب م 
 -1شریانهای درجه دو اصلي
راهي است كه ارتباط بين خیابانهای جمع و پخش كننده و بزرگراهها را برقرار میکنند .در ا ني
تعداد خطوط عبور در هر طرف  ۲و سرعت طرح  ۷۰و سرعت مجاز ۵۵

خیابانننهاا ح لقاد

عه ومعم ا   ًالًال
يك لومتر در ساعت است .تقاط 
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همسطح و حداقل فاصله تقاطعها  ۵۰۰متر است در اين نوع معابر امكان دسترسي مستقيم به ک برا ررریهاای اطر فا
وجود دارد و حداقل عرض جزيره مياني  ۱/۸متر است.
 -2شرياني درجه  ۲فرعي
(جمع و پخش كننده) راهي است كه ارتباط ميان خیابانهای محلي و خیابانهای شرياني درجه  ۲اص ارقرب ار يل ر   
میکنند .در خیابانهای جمع و پخش كننده محل عبور عابران پياده از عرض خيابان بايد مشخص باشد .در اين معابر
تعداد خطوط عبور در هر طرف دو خط و سرعت طرح  ۵۰و سرعت مجاز ۴۰

يك ل لقادح .تسا تعاس رد رتمو     

یباشند .حداقل عرض پوسته  ۱۶متر و نيازي به سكوي مياني نیست.
عها همسطح م 
فاصله تقاطعها  ۳۰۰متر و تقاط 
ج – خیابانهای محلي
یآورد.
اين گذرها آخرين ردهبندی شبكه ارتباطي بوده و دسترسي به واحدها و مجموعههای مس  مهارف ار ينوك م ییی ییی
سرعت طرح در اين گونه گذرگاهها ۳۰

یبایستتت در
یگرددد .نق زين يسرتسد ش     م مم 
يك لومتر در ساعت پيش داهن م مم 

اینگونه معابر به نحوي عمل نمايند كه از عملكرد اجتماعي آن كاسته نشود .بدين منظور افراد پ رد هك دنزاجم هداي   
یگردنددد در
هر نقطهای كه بخواهند از عرض خيابان عبور كنند راههای محلي به دو گروه اصلي و فرع ميسقت ي    م مم 
خیابانهای محلي اصلي حجم تراف كي

بيشتر از خیابانهای محلي فرعي است.

 -1باند سواره
آن قسمت از عرض خيابان است كه به عبور وسايل نقليه اختصاص دارد.
 -2باند پياده
عبارت است از تمام يا قسمتي از عرض كي

معبر كه جهت عبور پياده اختصاص داده شده است( .اگر عر ذگ ض ر   

یگردند).
در بافتهای قديم از  ۵متر و در بافتهای جديد از  ۶متر كمتر باشد گذر پیادهرو محسوب م 
بآوری شهری
جدول شماره  -1معابر شهر و تا 

)Source: (http://www.isfahan.ir

شهروندان تهرانی در سالهای اخیر با رشد و افزایش مستمر شاخصههای معیوب بودن و ناکارآمدی سیستم مدیریت
شهری در شبکه راههای شهری و راههای شریانی و خیابانهای محلی مواجه هستند .گرهه رد هژیو هب یکیفارت یا
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راههای شریانی ،تقاطعهای اصلی و تونلها وجود دارد و در اغلب موارد به دلیل اینکه حجم ترافی هار تیفرظ زا ک   
ل و نقل
مورد نظر بیشتر است ،راه بندانهای طوالنی ایجاد میشود و در زمان تعمیر و نگهداری زیرساختهای حم 
تها ،راهبندانهای طوالنی ایجاد م 
در شبکه راهها نیز به دلیل کاهش عرض راهها و سایر محدودی 
یشود ( Eskandari
.)et al., 2014: 117
بهای ناشی از بالیای طبیعی در سکونتگاههای شهری توجه به
یکی از راهکارهای مدیریت بحران برای مواجهه با آسی 
شریانهای حیاتی است .شریانهای حیاتی شبکههایی هستند که برای ارتباط و اتصال سکونتگاهها و نقاط مورد عالقه
ی عملکردد و بقای ی
ی
از زیرسیستمهای مختلف در تمامی قلمرو شهر گسترش یافتهاند .آنها خدمات ضروری الزم برای ی
یباشند حتی
یکنند که شامل حملو نقل ،انرژی ،ارتباطات ،آب و شبکههای بهداشتی (فاضالب) م 
جوامع را تضمین م 
یآورد.
بدون هیچ زلزلهای ،اخالل در هر ی ک از این سیستمها ،حتی برای یک روز ،ی ک فاجعه بزرگ را به وجود می ی
ی
ش حی تا ی ی
ت نقش ش
ض است  ...اهمیت ت
لاغماض ض
ی غی ییر قابل ل
یترین شریان حی تا ی ی
در این میان نقش شبکه معابر به عنوان قدیم 
شبکههای ارتباطی بهویژه بعد از زلزلههای کوبهی ژاپن و سانفرانسیسکوی آمریکاا بیشتررر م رو دد توجههه قراررر گرف .ت
بدی ییدگی مع با ررر ب اي ننن
مديران بحران يكي از داليل گسترده شدن ابعاد زلزله را عدم امدادرساني به موقع ناشي از آس سسی 
کردهاند .چیزی که بيش از همه اهميت دارد ،نجات دادن جان انسانها در برابر اين رخداد طبيعي و نقش ش کب ههههاای
ت كههه
ن است ت
بشده در امدادرسانی و كم ب ك هه ههه مجر يحو ن ن
ارتباطي از جمله راهها و مسيرهاي بين ساختمانهای تخری 
یتوان آن را انکار کرد .كاربري زمين ،تراكم جمعيت و ساختماني ،يك فيت ابنيه ،عرض راهها ،ارتفاع س امتخا نننه ،ا
نم 
ته زا يشان يا   
سلسله مراتبي معـابر و دوري و نزد يـكي به مراكز درماني در كاهش يا افزايش آسيبه اسخ و ا ر تت تت
زلزله تأثير به سزا يي دارد .به همين دليل مطالعه درست آنها و مشخص كردن مسيرها و محدودههاي آسيبپ اي ريذ   
امن با توجه به معيارهاي ذكرشده ،امكان برنامهریزی درست را فراهم ميآورد.
ضرورت مشخص كردن چالشهای جدي محيطي ،برنامهریزی حمل و نقل ش اوشد رايسب ار يره ر ك  ر .تـسا هد     
طراح يـ داالنها ،خیابانها و معابر براي فراهم كردن حركت ايمن و دسترسي مردم ،ش لح يارب نآ تيريدم لما

   

مشكالت اقتصـادي ،اجتمـاعي و محيطي است .شهر با ساختاري چندالیه شامل توزيع فعالیتهای انساني ،امكان تا
یشود .حل اين تضاد به عهده شبکه ارتباطي است؛ به طوری که
و زیرساختهاست كه باعث ايجاد تضاد در شهر م 
مردم ممكن است از كي

بخش فاقد امكانات در شهر بـه كـي

بخـش داراي تسهيالت و امكان تكرح يگدنز تا    

یشود .اين شبكه بايد
كنند .در مواقع بروز بحرانهاي طبيعي به خصوص زلزله ،شبکه ارتباطي به چند ت ـك ه تقس يـ م م 
قادر به ارائه حداقل سرو سي

شهای مختلف شهر
براي حفظ ساكنين باشد و طوري طراحي شود كه ارتبـاط ب يـ ن بخ 

حفظ به نظرم باشد بهتر است شود .شبکه ارتباطي شهر ،نقش حساسي در آسیبپذیری شهر در برابر زلزله دارد و در
صورتي كه بعـد از وقـوع زلزلـه آس يـ ب نبينـد و كارآ يي خود را حفظ كند ،از تلفات ح بقرتمریغ ثداو هه ههه ب نازيم ه   
زيادي كاسته خواهد شد زيرا امكان گريز از موقعیتهای خطرناك و دسترسي به مناطق امن فر و هدوب مها  روبع و
مرور وسايل نقلیه امدادي بهراحتی صورت خواهد گرفت.
به منظور بررسي ميزان آسیبپذیری محدوده مورد مطالعه در برابر بحرانها ،هفت شاخص انتخاب شده ابع هك رت   
است از -1نسبت عرض راه و ارتفاع جداره(درجه محصوريت) :شاخص بسيار مهم اـب نوچ .تسا ي      باالالال رفتننن
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درجـه محصورت ارتفاع ساختمان نسبت به عرض معبر احتمال بسته شدن معابر افزايش مييابد كه در نهايت با آوار
شدن ساختمانها بر خيابانها عمليات امداد و نجات و پناه گیری دچار مشكل ميشود-2 .تراكم جمعيتي :شاخصي
كه بار جمعيتي بر معابر در مواقع زلزله را نشان ميدهـد و بـر اسـاس آن بـا افـزايش تـراكم جمعيتي ،سر تع
گیری و امداد كاهش مييابد و بالع سك

پناهه

-3تراكم ساختماني :شاخص مهم زفا اب هك ي ا متحا نآ شي ا و بيرخت ل     

آسیبپذیری نيز افزايش مييابد-4 .كاربري زمين :بسته به نوع كاربري كنار خيابان ،احتمال آسیبپذیری ،بيشتر و ـي ا
كمتـر م يـ شـود .بـه هم يـ ن خـاطر کاربریهای محدوده موردمطالعه به س ربراك هتسد ه ييييييي ه طخ اب ،رطخرپ يا ررر رررررر
متوسط و كم خطر در برابر زلزله تقس يـ م شده است.
 -5يك فيت ابنيه :اين شاخص تأثير بسيار مهمي بر ميزان آسیبپذیری ساختمان دارد .احتمال مقاومـت سـاختمانهـاي
بـا يك فيت باال (نوساز) در مقابل زلزله نسبت به ساختمانهاي مخروبه و مرمتي بيشتر است.
(PGA-6بيشينه شتاب زمين) :از معيارهاي مهم در طراحي و علت اصلي آسيبها است ـك ه بـر اسـاس ضـريبي از
 gشتاب جاذبه زمين سنجيده ميشود.
 -7دسترسي به مراكز درماني و خدماتي :امكان دسترسي به مراكز درماني از طريق ش كب هههه بـجوم يطاـبترا ياـ    
سـرعت بخشيدن به عمليات امداد و نجات ميشود .به اين ترتيب با دور شدن از مراكز درماني و خ لامتحا ،يتامد   
آسیبپذیری بيشتر ميشود.
بپذیری شبكههاي ارتباطي در برابر زلزله
جدول شماره  -2رابطه بين شاخصها و ميزان آسی 

)Source: (Shi'a et al., 2010: 41

نتیجهگیری
یکی از موضوعاتی که بیشتر سکونتگاههای انسانی ،بهویژه شهرهای بزرگ جه هب تسد نآ اب نا

گر تسه نابی ن ،د       

موضوع مخاطرات طبیعی است .با توجه به اینکه ايران در رديف  ۱۰کشور بالخیززز دن ارق اي ر و دراد 

لز زل ببسم ه     

بيشترين تلفات انساني آن است .این مسئله به يكي از بحرانهای بزرگ كشور تبديل شده است  ...در ای نایم ن    اکثر
کشورها برای کاهش اثرات فاجعه به مديريت بحران روی آوردهاند .یکی از راهکارهای مدیریت بحران برای مواجهه
ی حی یتا
ت .شر ای نننهای ی
با آسیبهای ناشی از بالیای طبیعی در سکونتگاههای شهری توجه به شریانهای حیاتی است ت
ی مختل یمامت رد ف   
شبکههایی هستند که برای ارتباط و اتصال سکونتگاهها و نقاط م درو عالقههه از زیرسیستمممهای ی
قلمرو شهر گسترش یافتهاند .آنها خدمات ضروری الزم برای عملکرد و بقای جوامع را تضمین میکنند ک لماش ه   
حملونقل ،انرژی ،ارتباطات ،آب و شبکههای بهداشتی (فاضالب) میباشند .حتی بدون هیچ زلزلهای ،اخالل در هر
یک از این سیستمها ،حتی برای یک روز ،یک فاجعه بزرگ را به وجود میآورد .در این میان نقش ش هب رباعم هکب    
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ی ارتب یطا
عنوان قدیمیترین شریان حیاتی غیرقابل اغماض است .اهمیت نق یتایح ش    ش کب ههههای ی

بهههویژهه بع ا د ززز

زلزلههای کوبهی ژاپن و سانفرانسیسکوی آمریکا بیشتر مورد توجه قرار گرفت .چيزي كه بيش از همه اهميت دارد،
نجات دادن جان انسانها در برابر اين رخداد طبيعي و نقش ش کب هههه یا

ارتب طا ييي ازجملههه راههاا و مس نيب ياهري   

یتوان آن را انکار کرد.
ساختمانهای تخریبشده در امدادرسانی و كمك به مجروحين است كه نم 
ی و تس ليه
ترس نا ی ی
هدف از مديريت بحران استمرار فعالیتهای زير بنا يي  ،تـأمين ن يـ ازهاي حياتي ،ت و مواد خ امد ت ت
ی ت تازيهجـ
اداره شهر در شرايط تهديد و بحران از طريق اجراي طرحهای مديريت بحران و کاستن از آسیبپ ریذ ی ی
یبردد ،ت ريباد
ح يـ اتي و حساس کشور است .معماري و شهرسازی به عـنوان يک واسـطه ،قـدرت دفاعي را باالالال می ی
مديريت بحران مـعماري و شهرسازي میتواند عاملي بر کاهش خسارات تهديدات انسانساز مانن شهاک ،گنج د    
خطرپذیری در بـرابر انواع خطرات طبيعي نيز مـفيد واقـع شود .ب ب يرامعم هزورما هزيگـنا نيمـه هـ ا درکيور         
ف م ناـ نددد م رامعـ ييي،
ی مختلف ف
تدافعي بـر اسـاس اصول مديريت بحران مورد توجه برنامه ريزان مسکن در حوزههای ی
ی شهر و ج يفارغـ اا قرارگرفتههه استتت .م هعومجم نارحب تيريدم زا روظنـ     
شهرسازي ،مهندسي عمران ،برنامهریز 
ی و طراحي معماري و بـدون ن يـ از به عامل انساني و با ارائه تمهیداتی جـهت
ي برنامهریز 
اقداماتي اسـت کـه بر مبنا 
مشخصات فرم ساختمان و المانهای پيراموني ،پالن معماري ،نـماهاي جـانبي ،بازشوهاي خارجي و سيرکوالس نوي
ي کالبدي به منظور تأمين م تظفاحـ
داخلي ،در پي محدود نمودن آسیبهای ناشي از بحران ،بهبود قابلیتهای فضا 
ت .امر د یرهش ناملبم شقن هزو ر
از جـان افراد و بـه حـداقل رسـاندن تلفات جاني ناشي از خ اجفنا رطـ ر    است ت
خدمترسانی به شهروندان هر شهر بر کسی پوشیده نیست؛ اما مسئولین امور متص اید ننن ام هش رو ر ندقتعم ی د هک 

  
   

گذشته از امر خدماترسانی ،حفظ هویت و زیبایی سیمای شهری نیز از اولویتهای باالیی برخوردار است .چنانچه
بعضًاًا مشاهده میشود با گسترش بیضابطه بسیاری از شهرهای بزرگ و افزایش جمعیت رفته رفته تس نیلوئسم طل   
یشود و گاهی
شهری به کنترل اوضاع اجتماعی و پرداختن به امور سیمای شهرها و ساماندهی آنها کمتر از گذشته م 
هویت حفظ سیمای بصری در زیر پوشش عملکردها و پاسخ به نیاز روزمره شهروندان به فراموشی سپرده میش .دو
طراحی معماری شهرها بخشی از هنر سازمان دادن فضای کالبدی است که با رشتههای مختلف علمی و هنری مانند
جغرافیا ،برنامهریزی شهری ،معماری منظر ،مهندسی ترافیک و حمل و نقل ،روانشناسی ،جامعهشناسی و اقتصاد سر
و کار دارد .بخش عمدهای از مشکالت شهری نظیر ترافیک ،انواع آلودگی ،اختالالت روان  ...و ی یحارط زا یشان    
نامناسب شهری در بخشهای مختلف شبکه معابر است .طراحی فنی و معمارانه ،خود ضمن زیبا کردن چهره شهههر،
یهای اجتماعی تأثیرگذار خواهد ب .دو زا یرایسب رد   
در کاهش مشکالت ترافیکی ،بروز خشونتها و سایر ناهنجار 
تهای شهری ،فضاسازی مناسب و ص حیح
شهرهای دنیا کف سازی مسیرهای پیادهرو ،سازماندهی نحوه استقرار باف 
معابر ،نماهای بیرونی کوچهها ،خیابانها ،ساختمانها ،طراحی عالئم شهری ،طراحی شبکه ارتباطی ،چیدمان هندسی
ت محوررر پی هدا ،،
–فضایی مسیرهای پیاده ،میدانها ،پارکها ،ورودیها و همین طور س امزا ننن دادن عالئممم و تجهی از ت ت
استفاده مناسب از نرده و میلههای راه بند ،تجهیز ایستگاههای تاکسی و اتوبوس ،تابلوها و پلهای عابر پیاده میتواند
یو
اثر مثبت روی شهروندان و استفادهکنندگان از محیطهای شهری داشته باشد .انعطافپذیری فرم شهر ،همممج راو ی ی
ن شبکه ارتباطی کارآمد و دارای سلسلهمراتب
تناسب کاربریها با یکدیگر ،توزیع متناسب تراکمهای شهری و داشت 
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و ساخت تأسیسات زیربنایی و زیرساختهای شهری به صورتی مطمئن و مقاوم و قابلترمیم از جمله عـوامل مـهم
ی از حوادث و فج هم .دنهد لیلقت ار عیا مم مم مممممتر نی
شهرسازی است که میتوانند به میزان زیادی اثرات و تبعات ناش 
یتوان به شرح زیر برشمرد:
ی را م 
ی شهر 
ت و کاربردها 
معیارهای بهینه در تع يي ن مکانهای مناسب فعالی 
یهاا و عدممم وجود د
 -1سازگاری -2 ،آسـایش -3،کـارایی -4 ،مطلوبیت -5 ،سالمتی  -6ایمنی .رعايت همممج راو ی ی
ي يا تأسیسات
ي صنعت 
كاربريهاي خطرساز در مناطق مختلف شهري موجب كاهش اثر تهديدات ميشود .كاربريها 
راهبردي بعد از فرايند صنعتي شدن شهرها ،درصد زيادي از كاربري ش هاـگآ ار يرهـ ان هه ههه و ياا ناآگاهانههه ب دوخ ه   
شس طبترم ثداوح و يزو    
ي ماننددد انفج تآ ،را شش شش
اختصاص داده است كه در صورت وقوع حوادث و سوانح ،عواقب 
ت انس م ينا يييييش ؛دو
ديگري را با كاربريهاي همجوار ايجاد كرده و موجب افزايش دامن رهش بيرخت ه ييييييي و تلفات ت
ی داش هت
بـهويژه اين كـ ه اين كاربـريها با مراكز امدادرساني ،بيمارستانها ،مـدارس ،دانـشگاهها و  ...ن يـ ززز همممج راو ی ی
ن كاربريها دق يناوارف ت   
ي اي 
ي از شهرها براي جلوگيري از كمترين تهديدها در مكانياب 
باشد .لذا عمدتًاًا در بسيار 
اعمال ميشود .تاكنون تالشهاي گستردهاي بـهمنظور تـحلیل آسـیبپذيري صورت گرفته است .اغلب پنداشتهههاند
ن رابطه احساس میشود .اگرچه ممکن
ي و تـعیین اندازه و نوع آن ،نیاز به تهیه مدلي در اي 
كه براي بیان آسـیبپذير 
ب ،اثر سوء رواني بر مـردم
ت داشته باشند ،ولي همه سوانح مخر 
است نوع تخريب كالبدي سوانح بـا يکـديگر تـفاو 
يتوان گف رد ،ت
ي ايجاد اختالل ميكنند .در رابطه با اندازه قطعات م 
ي و اجتماع 
دارند و در روند فعالیتهاي اقتصاد 
ي كوچكتر به عـلت خـردشدگي فـضاي باز و كاسته شدن فضاي مفید ،میزان آسیبپذيري افزايش يافته و
قطعهبند 
ش انـدازه قطعات ،از میزان آن كاسته ميشود .اگر تركیب ساختمانها و فضاي باز قطعه به نحوي باش هك د   
با افـزاي 
يشود.
ط شده باشد ،آسیبپذيري و انسداد فضاي باز تشديد م 
ت محا 
ط سـاختمانها از هـمه جها 
فضاي باز آن تـوس 
ص -1:عرض مع و ربا -2حج كیفارت م   
آسیبپذيري نـاشي از شـبکههاي دسـترسي شهري را ميتوان در دو شاخ 
ي عـرض بـیشتر بوده و در سلسلهههمرات ارق رتالاب ب ر هتشاد      
عبوري از معابر مورد نظر قرار داد .هرچه مـعابر دارا 
باشند ،آسیبپذيري كمتري خواهند داشت.
ی است که در این میان ،تراکم ساختمانی بهعنوان
تراکم شهری ،یکی از اولین مسائل اساسی در برنامهریزیهای شهر 
ت .بهطور کلی هدف از تعریف تـراکم ،بـرقراري موازنه منطقي
زبان علمی و اجرایی تراکم در شهرسازی مطرح اس 
ط زيست باا کيف رتهب تي   
بين فعاليت توليدشده توسط ساختمانها و فضاهاي خارجي اطراف آنها و نيز ايجاد محي 
نکنن نیدـب یدراوـم هد    
یتواند تضمي 
است .بر اساس تحقيقات موجود ،تراکم مطلوب و متغيرهاي کنترلکننده آن م 
ي کافي و فضاهاي باز جهت استفاده کليه واحدهاي مس نوک ييي ب -فضا ييي ک فا ييي
شرح باشد :الف -نور ،آفتاب ،هوا 
س گش و يگدا ت یمأ ننن عرصههههای ی
ی
براي کليه خدمات و تسهيالت مورد نیاززز ش ره ييي و محلهههای ج -ايج اسحا دا سس سس
ن ابزارهای کنترلکنن ايتخا رد هد ررررر
خـصوصي بـراي ساکنان .درنتیجه ،تراکم بهعنوان یـکی از بـهترين و اثـرگذارتري 
ش تراکم ساختمانی میتواند بسیاری از مسائل مـوجود در ارتـباط ب اـ
طرحريزان شهري قرار دارد .در مجموع ،افزای 
ف زمین بهعنوان عام تایح و یعیبـط یلـصا ل ی     
محدودیتها ،بهخصوص زمین و هزینهها را حل نموده و از اتال 
ی نماید .به عبارت دیگر ،پایین بودن تراکم ساختمانی منجر به افزایش هـزینه زیـرساختهای
توسعه شهرها جلوگیر 
ی نیز دلیل
شـهری شده و این امر به نوبه خود ،افزایش خدمات را میطلبد .توان بالقوه مـوجود در بـافتهای شـهر 
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ته هش یا ر ،ی
دیگری بر توجیه تراکم ساختمانی باال است بهطوری که میزان زیادی از امـکانات م فاـب رد دوجوـ تت تت

  

ن رو نیازی به تـوسعه حـواشی نیست و میبایست
فراتر از نیاز ساکنان بوده و به نحو مطلوب استفاده نمیشود .از ای 
امکانات اضافی بافتهای موجود را مورد بهرهبرداری بهینه قرار داد .بر ای اـس رد ،ساـسا ن للل لللله یـخا یا ر دهاش     
ی در شهرها هستیم و در این زمینه ،دستیابی به فناوریه شـیپ یا ر هصرـع رد هتف    
افزایش قابل توجه تراکم ساختمان 
اجرای ساختمانهای بلندمرتبه نیز مزید بر علت گردیده است.
ی شده اما باید در نظر داشت که با
ت فراوان 
بنابراین ،امروزه رشد و تـوسعه شـهرنشینی بـاعث به وجود آمدن تسهیال 
ی ش ،اهره
رشد شهرنشینی ،عوامل بـحرانزا هـم افزایش مییابد .در این راستا از عوامل مؤثر در کاهش آسیبپ ریذ ی ی
ی از زلزله ،شـکل و سـاختار شهر بوده که میتوان با استفاده از برنامهریزی و طراح هش ی ری   
بهویژه خسارات نـاش 
ن
ت .در این ن
اصولی و توجه به امر مدیریت بـحران ،در جـهت کـاهش آسیبپذیری سوانح شهری گامی مؤثر برداشت ت
میان ،توجه به شبکه ارتـباطی بـهعنوان یکی از مهمترین استحکامات زیربنایی ،نق د یمهم ش رر ررر ک  ای شها ا شیازف    
ی از زلزله
آسیبهای ناشی از وقوع حوادث طبیعی نظیر زلزله دارد .کـه در صـورت بسته شدن آنها ،صدمات ناشی ی
چندین برابر شده و ممکن است بازگشت بـه وضـع عادی ماهها به طول انجامد .از ایننن ج وـص رد تهـ ر هـک یت    
ی خـود را حفظ کند ،از تلفات زلزله به می هتساک یدایز ناز    
ب ندیده و کـارای 
شبکه ارتباطی بعد از وقوع زلزله آسی 
ی خـطرناک و دسترسی به مناطق ام ـف ن ر رورـم و روبع و هدـش مها      
تها 
خواهد شد ،زیرا امکان گریز ازمـوقعی 
ت خواهد گرفت .بـا تـوجه به اینکه هنگام وقوع حوادث طبیع لز ریظن ی زل ،ه    
ی صور 
وسـایل نـقلیه امدادی بهراحت 
تراکم باالی ساختمانها و درنتیجه ،تـخریب و ریـزش آنها عمدهترین موردی است که بـاعث آس دناسر بی ن هب     
شـبکه مـعابر و انسداد آنها میگردد اما بـا ایـن وجود در کشور ایران علیرغم مطالع مادقا و تا ا تهج ریخا ت     
توساز ،در خـصوص
کاهش خسارتهای ناشی از زلزله ،از جمله تـوجه بـه مسئله پدافند غیرعامل در عرصه سـاخ 
تـعیین بیشینه تراکم ساختمانی بـا رویـکرد کاهش آسیبپذیری در برابر زلزله اقـدام خـاصی انجام نگرفت .تـسا ه
در راسـتای اهداف مقابله با زلزله که هـمانا کـاهش آسیبپذیری هس هب طوبرـم تاظحالـم ،ت

    ش یطابترا هکب   

بپ راد نادنچ ود یتیمها ،یریذ د   .در صوصخ نیا      
بـهعنوان یکی از مهمترین عناصر در افزایش و ک یسآ شها بب بب
ی شـبکههای ارتباطی در برابر حوادث مختل آ ضرـع هب ،ف
اساسیترین معیار در زمینه کـارای 

ننن ننننه ادـیپ طابـترا ا    

مـیکند .بهطوری که هـرچه عـرض معبر بیشتر باشد ،ظرفیت معبر افزایش یافته و بن یرتشیب رونام ییاناوت نیاربا     
شه یتابساحم یا   
یگرددد .در ای هنیمز ن    بهههوس لی ههه رو 
ی و حضور وسایل نـقلیه امـدادی مـهیا می ی
جهت امدادرسان 
یتوان مـیزان پراکـندگی و انـباشت مـصالح ساختمانی ناشی از تخریب زلزله را در معابر برآورد نمود.
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