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ارزیابی کاربری زمین شهری با توجه به خطرات زلزله
(نمونه موردی :ناحیه  ،4منطقه )20

صنم آفریدی٭ ،1اسماعیل صالحی ،2مهران سید رزاقی

3

 1دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین
 2استادیار دانشکده محیطزیست ،دانشگاه تهران
 3استادیار دانشکده عمران و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قزوین
(تاریخ دریافت1389/10/15 :؛ تاریخ تصویب)1390/3/17 :

چکیده
مطالعات تکنیکی و تاریخی زلزله در ایران نشان میدهد که زلزلههای ویرانگر بهویژه در راستای گسل ری ،در موارد بسیاری سبب خرابیها
و کشته شدن صدها و گاهی نیز هزاران نفر شده است .مخاطرات زلزله نهتنها به دلیل تأثیرپذیری مستقیم شهر نسبت به زلزله احتمالی
است ،بلکه بهدلیل رشد جمعیت و توسعه شهری ،غیر قابل کاهش میباشد .بنابراین ،ایمنی سکونتگاهها در نواحی زلزلهخیز و لزوم ارزیابی
عوامل خطرزای محیطی از دیدگاه کاربری زمین ،بیش از پیش ضرورت مییابد .بسیاری از کالنشهرهای دنیا مانند تهران (پایخت ایران) در
مناطق با خطرپذیری لرزهای باال واقع شدهاند .در این راستا ،پژوهش حاضر در پی آن است که با هدف پیشگیری و تابآوری در برابر زلزله،
به ارزیابی کاربری زمین پرداخته و استراتژی برنامهریزی کاربری زمین در معرض خطر را بهعنوان رویکرد بلند مدت کاهش آسیبپذیری
لرزهای و تابآوری در کالنشهرها و نمونه موردی (ناحیه  4منطقه  20شهرداری تهران نشان دهد .بنابراین ،با بررسی ،ارزیابی و تحلیل
کیفی کاربریها در محدوده مورد مطالعه ناحیه  4منطقه  20شهرداری تهران) و با استفاده از نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS
براساس اصول و معیارهای برنامهریزی ،پیشنهادهایی بهعنوان رویکرد منسجم شهرهای زلزلهخیز انجام میشود .نرمافزار  ،RADIUSهم
در ارزیابی مخاطرات لرزهای و هم در ارزیابی آسیبهای آن مورد استفاده قرار گرفت .نتایج این ارزیابی نرمافزاری ،نقش مؤثری در پیشبینی
برنامههای مدیریتی و شهری در کاهش آسیبها و تلفات دارد.

کلید واژهها :زلزله ،کاربری زمین ،آسیبپذیری ،نرمافزار RADIUS
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سرآغاز
هنگامیکه بالیای طبیعی روی مییدهید ،شیهرها بیا خطرهیای
بیشتری مواجه هستند و بیش از هر محییط دیگیری در شیهرها
خسارت ایجاد میشود .زمانیکه حادثهای طبیعی در شهری اتفاق
میافتد ،پیامدهای آن نسبت به هر محیط و سیکونتگاه دیگیری،
زیان بارتر است ) .(Balaikie et al, 1994; IDNDR, 1990با
افزایش و رشد شهری شدن ،حوادث و بالییای طبیعیی بیزر و
کوچکی (نمودار  )1که میدام در محییط شیهری روی مییدهید،
سال ها تالش و زحمت و کار بیرای توسیعه و پیشیرفت مکیرر و
پیوسته نابود میشود ).(Sanderson,2000

با تشخیص و تشریح آسیبهای بلند مدت بر داراییها و زنیدگی
انسانی ،امکان آن وجود دارد که بتوان شانس رویداد مصیبتها و
پیامدهای زیانبار پس از بالیای طبیعی را کاهش داد ( Wisner
 .(et al., 2004بییرای کییاهش آسیییبهییای بییالقوه زلزلییه
احتمالی،الزم به تشریح مخاطرات لرزه ای مختلف در شهرهاست.
ارزیابی مخاطرات لیرزه ای بیه دلییل اهمییت مهندسیی زلزلیه و
برنامییهریییزی شییهری ،از حییوزههییای فعییال تحقیقییاتی اسییت
( .)Gruenthal, 1999بدون تردید زمینلرزهها اثرهای بلندمدت
اقتصییادی -اجتمییاعی بسیییاری بییرای شییهرها بییه بییار میییآورد
).(Benson & clay,2003

نمودار ( : )1وقوع زلزله و سایر بالیای طبیعی از سال  1950تا (Muniche Re, 2004) 2000

در سالهای اخیر ،آسیبپذیری شهری بهوییژه در کیالنشیهرها
کانون توجه برنامهریزان شهری بوده است (Weichselgartner,
 .)2001آسیب پذیری تابعی از میزان در معرض بودن (چه کسیی
و چه چیزی در خطر است) و حساسیت یک سیستم (درجهای که
مکانها و افراد آسیب میبینند) است.)Cutter et al., 2008( .
کاهش مخاطرات شهری ،برای کاهش یا حذف خطر کیه هیدف
نهایی آن توسعه شهرهای تاب آور میباشد ،شامل اقدام هیایی از
مهندسی ساختمان و کدهای ساختمانی تا برنامیهرییزی کیاربری
اراضی و تملک داراییهاست .چنین شهرهایی قادر خواهنید بیود
کییه در برابییر شییو هییای شییدید ،بییدون آشییفتگی فییوری یییا
خسارتهای دایمی ایسیتادگی کننید .سیاسیتهیا و اقیدام هیای
مربوط به کاهش خطرهیا میی بایسیت بیا دو هیدف اجیرا شیود:
توانمندسازی جامعه برای تابآوری در برابر خطرها ،در حیالیکیه
فعالیتهای توسعه ای سبب افزایش آسیبپذیری جامعه نسبت به
مخاطرات نشود ()U.N./ISDR, 2002

برنامهریزی کاربری زمین میبایست به رابطه مطلوبی بین انسان،
محیط طبیعی و انسان ساخت دست یابد.
برنامهرییزی کیاربری زمیین در فیرم ابیزار غیرسیازهای کیاهش
خطرها ،به تازگی در کاهش آسیبپذیری محیط انسان ساخت به
ویژه در برابر خطرهای لرزهای شناخته شیده اسیت .امیروزه نییز
موانییع بسیییار سیاسییی ،قییانونی و اجتمییاعی بییر سییر راه اعمییال
شیوههای برنامهریزی کاربری زمیین در ایمنیی سیکونتگاههیای
انسانی وجود دارد ).(Burby, 1999
مقاله حاضر با توجه به زلزلهخیز بودن منطقیه  20و گیذر گسیل
جنییوب ری از جنییوب ناحیییه  ،4بییه بررسییی آسیییبپییذیری
کاربریهای آموزشی در این منطقه میپردازد .در این بررسی ،بیا
اسییتفاده از نییرمافییزار  RADIUSو  ،GISمیییزان خسییارت ای ین
کاربریها و تعداد تلفیات انسیانی محاسیبه مییشیود و در ادامیه
پیشنهادهایی برای کاربری های آموزشی که در مکیان نامناسیب
قرار دارند ،ارائه میشود.
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مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه
گسلهای ایران در اطراف رشته کوههای البرز و رشته کیوههیای
زاگرس قابل توجه اسیت .شیهر تهیران در دامنیه جنیوبی رشیته
کوههای البرز بنا شده است و در محاصره چنید گسیل قیرار دارد.
منطقه ( 20شهر ری) ،جنیوبیتیرین منطقیه شیهری شیهرداری
تهران است .سابقه و قدمت شش هیزار سیاله شیهر ری (منطقیه
 )20و وجود اماکن و عناصر با ارزش تاریخی و همچنیین جیذب
زوار حرم مطهر حضرت عبیدالعيیم ،ویژگییهیای بسییار بیارز و
خاص تاریخی -مذهبی بر این منطقه بخشیده است .جدا افتادگی
کالبدی منطقه از تهران که تا سالیان اخیر نیز ادامه داشته اسیت،
از ویژگیهای بارز این منطقه بهشمار میآید (شکل .)1

تهران نشان میدهد .کاربری زمین وضع موجیود نییز در جیدول
( )1و شکل ( ،)3آمده است.
جدول ( :)1کاربری زمین وضع موجود ناحیه 4
منبع( :مهرازان)1386 ،

کاربری
مسکونی
فضای سبز
خدمات شهری
صنعتی وکارگاهی
تجاری
حمل و نقل و انبارداری

مساحت (هکتار)
154
16
16
35
5
17

شکل ( : )2موقعیت ناحیه  4در منطقه 20
شکل ( :)1موقعیت منطقه  20در شهر تهران

محدوده مورد مطالعه ناحیه  4منطقه  ،20با وسعتی حدود 4/94
کیلومتر مربع است که دارای جمعیت  110هزار نفیر مییباشید.
این محدوده ،از شمال محدود به بزرگراه آزادگان و بزرگراه دولت
آباد ،از شرق به مسیل سرخه حصار ،از جنوب به بلوار بسییج و از
غرب محدود به فداییان اسیالم اسیت .از شیمال بیا منطقیه 15
شهرداری تهران و از جنوب بیا ناحییه  1و از غیرب بیا ناحییه 2
همسایه است .در مرز جنوبی این ناحیه در راسیتای بلیوار بسییج،
بافت مسکونی و شهری ناحیه ،گسل شمال ری میگذرد.
حاشیه خیابان شریانی فداییان اسالم در سمت غرب ناحیه مرکیز
کار و فعالیت است .در این ناحیه صینایع مختلیف سین بیری و
انبارداری و انبارهای متروکه بسیاری وجود دارد .قسیمت شیرقی
محله دولت آباد ،به کاربریهیای مسیکونی و شیهری اختصیاص
دارد .این جدا شدن صنایع از قسمت مسیکونی و شیهری ،نیوعی
منطقهبندی را نشان میدهد .شکل ( ،)2محدوده مورد نير را در

روش پژوهش
برداشت های مییدانی شیامل جمیع آوری اطالعیات کیاربری هیا،
به عنوان آزمودنی این پژوهش شامل توزییع آنهیا ،و نیو سیازه،
تعداد طبقات و تطبیق دادههای  GISبا وضیعیت موجیود انجیام
گرفتییه و سییاس پایگییاه دادههییای جغرافیییایی شییامل وضییعیت
زمینشناسی محدوده ،محیل گسیل و حیریم آن باشید .راههیای
ارتبیاطی محییدوده و تییراکم جمعیتییی در نییرمافییزار  ،GISایجییاد
میشود (نمودار .)2
تعیین پارامترهای زلزله احتمالی مانند :محل ،احتمال وقو  ،شدت
لرزش زمین برای ارزیابی و تعیین خطر محدوده الزامی است .این
پارامترها ،سناریوی زلزلیه را تشیریح مییکننید کیه در تجزییه و
تحلیل آسیبپذیری شهری با تخمین تلفات هر سیناریو اسیتفاده
میشود ) .(Oyo Group, 2000بنیابراین ،بیرای بیرآورد شیدت
لرزهای (شدت حرکت زمین) و خسیارت وارده بیه سیاختمانهیا،
دادههای تراکم جمعیتی ،نو ساختمانها و توزییع آنهیا ،انیدازه و
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حیید و مییرز منطقییه مییورد مطالعییه و نییو خییا در نییرمافییزار
 RADIUSبهعنوان اطالعات پایه وارد شد.
برای انجام برآورد خسارت باید منطقه مورد بررسی ،شیبکهبنیدی
شود .بنابراین ،برای اجرای شبکه بندی از شبکههیای بیین 500
مترمربع تا  2کیلومترمربع استفاده شد .هر چیه انیدازه شیبکههیا
کوچک تر باشد ،میزان اطالعات بیشتری نیز به تعیداد شیبکههیا
باید وارد سیستم شود .در این مطالعه ،اندازه شبکههیا  500متیر
در نير گرفته شده است (شکل .)4

شکل ( :)3کاربری زمین وضع موجود ناحیه
منبع( :نگارندگان)1389 ،

شکل ( :)4شبکهبندی در نرمافزار RADIUS
منبع( :نگارندگان)1389 ،

پارامترهای ورودی بیه سیسیتم بیرای زلزلیه سیناریو عبیارت از:
موقعیت ،عمق ،بزرگی و زمان رویداد زلزله میباشید .کیاربر بایید
زمان زلزله را نیز مشخص نماید ،زیرا تلفات بسته به اینکه زلزله
در شب یا روز اتفاق بیافتد ،کامالً متفاوت است.
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براساس مطالعات جایکا ،مدل گسیل ری بیشیترین تلفیات را بیر
جای خواهد گذاشت و باعث کشته شدن بیش از  380000نفیر
از
ساکنان یا حدود  %6کل جمعیت تهران خواهد شد.
طبقهبندی و پهنهبندی وضعیت خا برای فرآیند برآورد خسارت
زلزله بسیار اهمیت دارد ،زیرا وضعیت زمین بهطور مستقیم لرزش
زمین و آثار لرزهای را تشدید میکند .طبقهبندی وضیعیت زمیین
نیاز به اطالعات گسترده زمین شناسی از منطقه میورد نيیر دارد.
هر چه بانکهای اطالعاتی بسیار اند در دست باشد ،میتیوان
طبقه بندی و نتایج دقیق را از تحلیلهای پیچیده بیهدسیت آورد.
این نرمافزار طبقهبندی سادهای را پیشنهاد میکند کیه بیه چهیار
دسته تقسیم شده است :سن سخت ،سن نرم ،خا متوسط و
خا نرم که فاکتورهای تشیدید نییز بیر اسیاس آن هیا اعمیال
میشود .طبقهبندی نو خا در ایین ناحییه براسیاس مطالعیات
جایکا از نو سازنده  ،Cمخلوطی از خا درشیتدانیه و ریزدانیه
است که بهعنوان ورودی در  RADIUSوارد شد.
فرو ریختن ساختمانها ،اصلی ترین دلیل تلفات ،در زمان روییداد
زلزله میباشد .محاسبه تلفات براسیاس سیاختمانهیای خسیارت
دیده انجام میشود .از طرفی ،مدارس و سایر مؤسسیات و مراکیز
آموزشی جمعیت بیشتری در روز دارند و هنگام شب تقریباً خیالی
از سکنه میباشند .در این برنامه جمعیت روز و شب با توجیه بیه
طبقهبندی ساختمانها برآورد شد.
از سوی دیگر ،در ارزیابی مدیریت زمین شهری ،در این پیژوهش
 4معیار زیر در نير گرفته شده و برای هر یک در محیط نرمافزار
 GISپایگاه دادهها تشکیل داده شد.
تفکیک قطعات زمین
مقررات تفکیک ،روشی است که بهوسیله آن ،زمینها قطعهبندی
شده ،و خیابانها و مسیر تأسیسات عمومی مشخص میشوند .بیا
قسمت بندی و تفکیک اراضی شهر ،طرح شهرها بر سطح زمیین
پیاده و به واقعیت تبدیل میشود (سعید نیا.)1378 ،
تفکیک اراضی در ابعاد کوچک ،باعث خیرد شیدن فضیاهای بیاز
شده و در عمل از مفید بودن فضای باز برای گریز و پناهگییری و
 ...کاسته میشود .بنابراین ،هر چه مساحت قطعیات تفکیکیی بیا
توجه به نو کاربری آن کوچکتر باشد ،آسییبپیذیری ناشیی از
زلزله بیشتر میشود.
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هدف کلی  :کاهش آسیبها و خسارتهای ناشی از زلزله
هدف عملیاتی :بررسی آسیبپذیری کاربریهای شهری

انتخاب معیارهای آسیبپذیری کاربریها
تفکیک قطعات

حریم گسل

تراکم سختمانی

سازگاری کاربریها با سایت

گردآوری دادهها

زلزله سناریو
بیشینه شتاب زمین
تخمین خسارت در
RADIUS

وضعیت خا
وضعیت توپوگرافی

نقشه لرزش زمین
تخمین خسارتهای ساختمانی
تخمین تلفات

نقشه ساختمانهای موجود

تجزیه و تحلیل

نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات

نمودار ( : )2مدل تحلیل پژوهش

تراکم ساختمانی
کاربری مسکونی مهم ترین و حساس ترین عرصه در هر شیهری
است که بهطور متوسط حدود  50درصد از سیطح کیاربریهیای
شهری را در برمی گیرد .بنابراین ،شرایط فیزیکیی و غیرفیزیکیی
(تراکم انسانی و  )...حاکم بر آن در پیامدهای روییدادهایی ماننید

زلزله بسیار تعیینکننده است .تراکم زیاد وقتی مسألهساز است که
تخریب صورت گیرد و در واقع اگر جایگاه تراکم زیاد (که زییاد و
کم بودن آن با توجه به معیارهای شهرسیازی بیه فرفییتهیای
خدماتی وابسیته اسیت) جایگیاهی مقیاوم در برابیر زلزلیه باشید،
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پذیرش رابطه افیزایش تلفیات ،افیزایش تیراکم پیذیرفتنی اسیت
(سعیدنیا.)1378 ،
حریم گسل
در منییاطق آسیییبپییذیر جهییت کییاهش آسیییبپییذیری باییید از
سییاختوسییاز بییر روی گسییل جلییوگیری شییود .بییدینمنيییور در
محدودهای به فاصله  15متر از طرفین گسل ،ساختوساز ممنو
است .
سازگاری کاربری با سایت از نظر عوامل زمینشناسی
اجتناب از ساختوساز روی نواحی با خطر بیالقوه بیاال ،مییتوانید
شکل سالم شهر را عرضه کند .چنین مدیریتی روش کاهش زیان
است که اگر مکانیابی بهدرستی در زمینهای با سیازند مطلیوب
توسعه شهری صورت پذیرد ،در جهت افزایش ضریب سیالمت و
تاب آوری نیاز به صرف هیچ نو سیرمایه مسیتقیم وجیود نیدارد
).(Spence and Coburn, 1992
کاربری های ویژه ،مانند بیمارستان ها و درمانگاهها که هم قبل از
زلزله و هم پس از زلزله بیشترین استفاده و مراجعهکننده را دارند،
باید در مکانهای کامالً ایمن قرار گیرند .اما کاربریهیایی ماننید
پار ها ،ایستگاههای اتوبوس و  ...میتوانند در مکانهای با خطر
بیشتر طراحی شوند .کاربری های آموزشیی در ردههیای مختلیف
تقسیمات شهری به علت جمعییت زییاد اسیتفاده کننیده بایید در
مکانهای کامالً ایمن از نير خطرهای ناشی از رویداد زلزله قرار
گیرند.

نقشه ( : )5میزان تخریب ساختمانها
(خروجی نرمافزار  )RADIUSمنبع( :نگارندگان)1389 ،

یافتهها

با توجه بیه دادههیای ورودی ،بیرآورد خسیارتهیا در نیرمافیزار
 RADIUSآمار تخریب و تلفات را بدینصورت نشان داد:
پس از بررسی معیارها در نقشههای مختلف ،همیانطیور کیه در
شکل ( 5و  )6مشخص است ،قطعات بیا مسیاحت بیاالی 300
متر در کل محدوده  477قطعه است که  156هکتار ،قطعات با
مساحت بین  200تا  300مترمربع در کل محدوده  370قطعه
که  9هکتار ،قطعات با مساحت بین  100تیا  200مترمربیع در
کل محدوده  5728قطعه که  76/1هکتیار و قطعیات کمتیر از
 100در کل محدوده  3349قطعه است که  24هکتار مساحت
دارند.

نقشه ( : )6میزان تلفات انسانی
(خروجی نرمافزار ) RADIUSمنبع( :نگارندگان)1389 ،

با توجه به تراکم و محاسبههای انجام شده ،فضاهای ساخته شده
(توده) برابر با  261هکتار و فضاهای ساخته نشده (فضا) برابر با
 70هکتار میباشد .حدود  200هکتیار از اراضیی سیاخته شیده
تراکمی باالی  %120را دارا میباشد که این نسبت با توجیه بیه
تراکم و جمعیت منطقه عدد مناسبی نیست .همچنین با توجه بیه
محل قرارگیری گسل در جنوب ناحیه ،مشاهده می گیردد تیراکم
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نواحی ساخته شده بیر روی گسیل و حیریم آن بیه شیدت زییاد
میباشد که این امر باعث افیزایش تلفیات هنگیام بیروز بحیران
میشود (شکل .)7
شکل ( : )7تفکیک قطعات
منبع( :نگارندگان)1389 ،

با توجه به تعریف ذکر شده ،فضاهای باز عمومی شامل پار ها،
زمینهای ورزشی و زمینهای بایر میباشید .فاصیله مناسیب تیا
فضاهای باز برای تخلیه امن حدود  2کیلومتر از محیل سیکونت
پناهجویان (اغلب کاربری مسکونی) میباشد (پژوهشگاه بینالمللی
زلزلهشناسی و مهندسی زلزلیه .)1384 ،در مقییاس محلیی نییز ایین
فضاها نباید فاصله زیادی از قسمت مسکونی محله داشته باشیند،
بهترین فاصله در این مقیاس نیز حدود  500متر است (سعیدنیا،
.)1378
در محدوده فوق ،فضاهای سبز و باز بهجز قسمت مرکزی غربیی
بسیییار محییدود اسییت .پییس از بررسییی عکییسهییای هییوایی،
برداشیتهیای مییدانی و نقشیه کیاربریهیای ناحییه پیار هییا،
زمینهای بایر و ورزشگاهها ،مشیخص گردیید کیه دسترسییهیا
براساس معیارهای ذکر شده مطلوب است .بهطور تقریبیی ،تمیام
نواحی ،دسترسی  500متر به فضای باز را دارنید .مسیاحت کیل
این فضاها حدود  40/8هکتار و جمعیت ناحیه حدود 110000
نفر میباشد .بنابراین ،سرانه فضای باز  3/7مترمربع است که در
حد قابل قبول است (شکل .)8

محدوده مورد مطالعه از آن جایی که به نوعی بافت سنتی داشیته
و از قدیم بهطور ارگانیک شکل گرفتیه اسیت ،تنهیا مییتیوان از
کییاهش تییراکم سییاختمانی و جمعیتییی و جلییوگیری از سییاخت
کاربری های ویژه یا اشغال پیوسته با تعداد مراجعان زیاد از میزان
آسیبپذیری کاست (شکل .)9
از سوی دیگر ،در شبکههای  19 ،8 ،14 ،9و 13بیرآورد تعیداد
تلفات (کشتهشدگان و آسییبدییدگان) در نیرمافیزار RADIUS
بسیار زیاد است و بیشترین برآورد تلفات در شبکه  9با  197تن
کشته میباشد که این آمار با وجود ساختوساز در حییریم گسل،
تراکم زیاد آن و ساختمانهای ضعیف منطقی بهنير میآید.
برآورد حاصل از نرمافزار  RADIUSکیامالً بیا نتیایج حاصیل از
بررسی معیارهای کاربری زمین مطابقت دارد و دلیل تلفات ،عیدم
رعایت معیارهای کاربری زمیین در منیاطق زلزلیهخییز اسیت .در
شبکههای ذکر شده ،تراکم ساختمانی در حریم گسل زیاد است و
با وجود قطعههای با مساحت کم ،سیه ییا چهیار شیبکه هسیتند.
همچنین مشخص اسیت کیه در صیورت برنامیهرییزی صیحیح
کاربری زمین مانند ضوابط تفکیک زمین ،تعییین کیاربریهیا بیا
توجه به مشخصات زمین ساختی ناحیه ،جلوگیری از ساختوسیاز
در حریم گسل و  ...میتوان از شیدت آسییبهیای سیاختمانی و
تلفات کاست (شکل .)10

شکل ( :)9حریم گسل منبع( :نگارندگان)1389 ،

متأسفانه در این شبکهها ،کاربریهای ویژهای همچیون میدارس
نقشه ( :)8تراکم ساختمانی منبع( :نگارندگان)1389 ،

در حریم گسل ساختوساز بسیار و متراکمی وجود دارد که شامل
کاربریهای مختلف مسکونی ،آموزشی و غیره است.
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وجود دارد که با توجه به عرض معابر موجود دسترسیی بیه تمیام
نقاط در زمان بحران و تخلیه سیریع بسییار مشیکل و ییا شیاید
غیرممکن میباشد.
شکل ( :)10سازگاری کاربری با سایت
منبع( :نگارندگان)1389 ،

بحث و نتیجهگیری
با نگاهی بر پیشینه محدوده مورد مطالعیه ،ناحییه  ،4منطقیه20
شهرداری تهران ،محدودهای قدیمی است که در قالیب ارگانییک
شکل گرفته است و به فاهر ابتدا زمینهیای کشیاورزی بیوده و
ساس در نتیجه تحوالت شهرنشینی پهلوی اول به حوزه صینایع
و انبارداری تبدیل شده است .پیس از آن در طیول دوره معاصیر،
قسییمتهییای مسییکونی نیییز در ای ین ناحیییه شییکل گرفتییهانیید
(همانطورکه پیوستگی و خوانایی قسمتهایی از محله دولتآبیاد
نشان میدهد).
جدایی حوزه کار و فعالیت که محیل صینایع و بیشیتر انبیارداری
است نوعی منطقهبندی را نشان میدهد .زیرا که این ناحیه ابتیدا
نوعی زون صنایع در حاشیه تهران محسوب میشده اسیت .امیا،
بیهدلیییل عییدم برنامییهریییزی بییرای سییکونت کییارگران صیینایع،
قسمت های مسیکونی نییز در دوران معاصیر شیکل گرفتنید کیه
امروزه بیشتر محل سکونت کارگران و مهاجران است.
پس از بررسیهای انجام شده ،با توجه به تراکم و محاسیبههیای
انجام شده ،حدود  200هکتار از اراضیی سیاخته شیده تراکمیی
باالی  ٪ 120را دارا میباشد که این نسبت با توجه به تیراکم و
جمعیت منطقه عدد مناسبی نیست .همچنین با توجیه بیه محیل
قرارگیری گسل در جنوب ناحیه ،مشاهده میشود ،تیراکم نیواحی
ساخته شده بر روی گسل و حریم آن به شدت زیاد است .این امر
سبب افزایش تلفات در هنگام بروز بحران می شود.
در بررسی معیار دانهبندی بافت نیز مشخص شد که قطعات کمتر
از  100در کل محدوده  24هکتیار ،قطعیات بیا مسیاحت بیین
 100تا  200مترمربع  76/1هکتار ،قطعیات بیا مسیاحت بیین
 200تا  300مترمربع  9هکتیار و قطعیات بیا مسیاحت بیاالی
 300متر  156هکتار میباشد .بهعبیارتی  24هکتیار از ناحییه
دارای آسیبپذیری خیلی زیاد و  76/1دارای آسیبپیذیری زییاد
از نير تفکیک زمین میباشند .بیشتر این قطعات در شیبکههیای
 13، 9، 8و  14قرار دارند.
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با توجه به شکل دسترسی به فضای باز ،ناحیه به طور تقریبیی از
دسترسی مناسبی به فضاهای باز برخوردار است ،البته این فضاها
به گونهای که بتوان هنگام بحران استفاده بهینهای از آنها داشت،
نیاز به ساماندهی دارند .با توجه به اینکه مساحت کل فضیاهای
باز حدود  40/8هکتار و جمعییت ناحییه حیدود  110000نفیر
میییباشد ،سیرانه فضای باز با احتساب زمیینهیای بیایر ناحییه
3/7
 3/7مترمربع است که در حد قابل قبول است.
با توجه به زلزله سناریوی فرضی ،مشخص شد کیه بییش از 60
درصد ناحیه آسیب جدی میبیند که با توجه به تراکم زیاد منطقه
و عوامل دیگر مورد بررسی ،تلفات انسانی نیز افزایش مییابد.
همانطور که تحلیل آسیبها با اسیتفاده از نیرمافیزار نشیان داد،
شبکههای 10 ،14 ،9و  15با توجه به گذر گسل و شدت بیشتر
زلزله احتمالی ،دارای بیشترین آسیب ساختمانی هستند .ایین امیر
نشییاندهنییده سییاختمانهییای ضییعیف و فرسییوده ناحیییه اسییت.
بهطورکلی براساس ضوابط در این شبکهها کیه در حیریم گسیل
قرار دارند ،ساختوساز مجاز نمیباشد (به پیوست مراجعه شود).
پیشنهادها
جهت افزایش تاب آوری ناحیه در برابر خطرهای ناشیی از زلزلیه،
موارد زیر پیشنهاد میشود:
تغییر کاربری
در برنامهریزی شهری باید از جانمایی کاربری آموزشی روی خود
گسل یا در حریم آن جلوگیری شود .بنابراین ،در شبکههایی کیه
گسل از آنها میگذرد ( 20، 19، 15 ،14 ،10 ،9و  )24و نیز
قسمتهایی از  8و  13که در حریم گسیل قیرار دارنید ،بایید از
توسعه بیشتر جلوگیری کرد .یکی از بهترین ابزارهای برنامهریزی
کاربری زمین در این مورد (حریم گسل) تملک زمین ییا معاملیه
پایاپای زمین با مناطق توسعه یافتهای است که کم تر در معرض
خطر هستند .ساس این زمینها بیر حسیب ویژگییهیای زمیین
ساختی به جالیز محصوالت ،داماروری ،باغهای پرورش میوه و یا
کاربری های تفریحی مانند پار  ،مسیرهای دوچرخیه سیواری و
زمینهای گلف اختصاص یابد کیه در ضیمن افیزایش تیابآوری
شهر ،برای شهرداری نیز بتواند در بلند مدت و بهطور غیرمستقیم
درآمدزا باشد.
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در شبکههای  16 ،7، 6و  22، 21، 17و  23نییز دانیهبنیدی
بافت بهطور تقریبی درشت و تراکم ساختمانی و جمعیتیی پیایین
است .بنابراین ،با توجه به تحلیل آسیبپذیری با کمک نرمافزار
 ،RADIUSشدت آسیب ساختمانها کم است.
بنابراین ،در این ناحیه پیشنهاد میشود حتی االمکیان از افیزایش
تراکم جمعیتی محدوده جلوگیری شده ،و طرحهیا و برنامیههیای
پیشنهادی نیز با توجه با آن انجام گیرد .در واقع با حفظ جمعییت
موجود و اتخاذ سیاست هایی مانند تجمییع و بلنید مرتبیهسیازی،
میتوان شرایط مساعدی را برای محدوده فراهم کرد.
در شبکههایی که شدت آسیب ساختمانها زییاد اسیت ،پیشینهاد
میشود مقاومسازی ساختمانهیای فرسیوده و قیدیمی براسیاس
آییننامههای زلزله صورت گیرد.

تجمیع قطعات
با توجه به نقشه دانهبندی قطعات ،بیشتر قطعات زییر  100متیر
در حریم گسل و قسمت جنوبی در شبکههیای  13 ،10 ،9 ،8و
 14قرار دارند .پیشنهاد می شود با تجمیع قطعیات فضیای بیاز و
دسترسی های بیشتری تأمین شود .در عین حیال کیه شیهرداری
ناحیه باید از تراکم این مناطق بکاهد.
مقاومسازی
در شبکههای نزدییک گسیل و سیایر شیبکههیای آسییبپیذیر،
شهرداری محل و سایر سازمانهای دولتی مسئول باید بیا توجیه
به جمعیت زیاد و آسیبپذیر این کیاربریهیا در اولوییت اول بیه
مقاومسازی ساختمان این کاربریها یا جابهجیایی آنهیا اقیدام و
فضای باز بیشتری در نزدیکی این کاربریها ایجاد کند.
پیوست

جدول یافتههای نرمافزار  RADIUSمنبع( :نگارندگان)1389 ،
تعداد کشتهشدگان

تعداد محرومین

جمعیت شب

جمعیت روز

در صد تخریب

خسارت دیده

تعداد ساختمانهای

MMI

)PGA (g

شماره شبکه

3
3
95
126
67
37
79
170
197
152
124
125
157
177
139
23
31
58
167
109
117
115
118
0
0

26
26
850
1153
586
304
669
1442
1676
1241
990
843
1189
1436
906
249
323
598
1326
846
961
978
971
0
0

167
167
3213
5668
2673
1245
3583
6150
8229
6857
4681
5122
7053
7641
5850
2981
2883
5626
6423
3666
4123
4590
4072
0
0

2785
2785
4226
6927
4758
4443
3597
5983
7137
6997
4198
8676
7697
7837
7487
6472
5038
4671
3999
3149
2533
3534
2561
0
0

36.3
36.4
50.2
46.3
45.3
41.4
45.2
51.1
48.8
45.4
47.3
41.2
43.8
46.4
45
26
29.7
32.2
51.8
52.2
52.7
51.5
53.7
12
10

153
153
422
584
381
349
380
645
822
764
597
694
737
782
758
219
250
406
653
439
444
434
452
0
0

9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
8.3
8.3
8.3
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.3
0.3
0.3
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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