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  چكيده
مخاطره، به چالشي مهـم     پرپذيري شهرها از مخاطرات محيطي در كشورهاي داراي محيط طبيعي،             آسيب

ها و    پژوهش. ريزي شهري تبديل شده است      م شهرشناسي، مديريت، علوم مهندسي و برنامه      در برابر علو  
رغم مطالعات و تحقيقاتي كه طي حدود هفت دهه گذشته در مورد              اند كه به    نوشتارهاي مربوط، حاكي از آن    

بر زلزله  هاي مذكور در برا     پذيري بافت   آسيباند،    هاي تاريخي و قديمي و فرسوده شهري انجام شده          بافت
 بـه ايـن موضـوع اهميـت داده          70 ميالدي مورد توجه قرار گرفته و در ايران نيز از اواسط دهه              90از دهه   

پذيري شهر تهـران در       اهميت آسيب  .شده، كه در واقع غفلت از اهميت اين موضوع را در پي داشته است             
ايت به بستر طبيعي ناامن و بـا        ها و فضاهاي فرسوده بخش مركزي آن، با عن          به خصوص بافت  برابر زلزله،   

بخـش  ) فرسـوده (هاي قديمي     پذيري بافت   توجه به جايگاه بخش مركزي اين شهر، لزوم شناخت آسيب         
هـاي    نظـام «اين مطالعه با در نظر گرفتن       . مركزي شهر تهران را در برابر زلزله در اولويت قرار داده است           

هـاي    پذيري بافـت    هاي بخش مركزي، آسيب      بافت در درون نظام شهري و محدوده     » زا و تأثيرپذير    آسيب
 شهر تهران از زلزله را از منظر جغرافيـاي شـهري مـورد بررسـي قـرار داده          12منطقه  ) فرسوده(قديمي  
هاي فيزيكي ـ كالبدي منطقه مـذكور    براي اين منظور هفت متغير در حوزه جمعيت، فعاليت و ويژگي .است

پذيري هر يك از متغيرها و چگونگي پراكنش           اين بررسي، آسيب   در. انتخاب و بررسي و تحليل شده است      
پـذيري محـدوده مـورد        هاي منطقه در تابع مورد نظر محاسبه شده و وضـعيت آسـيب              آنها در سطح بلوك   

هاي شهري منطقه، مورد تجزيه و تحليـل قـرار            بررسي براساس وزن كل متغيرها در سطح نواحي و بلوك         
هـاي   نظـام «و » زا هاي آسيب  نظام« نشان از آن داشت كه با در نظر گرفتن           نتايج اين بررسي   .گرفته است 
متغيرهـاي فاصـله       در درون سيستم شهري و بافت فرسـوده بخـش مركـزي شـهر تهـران،               » تأثيرپذير
هـا، بـه    پذير، سال احداث بنا و نوع مصالح ساختمان      ها از فضاهاي باز، دسترسي به محدوده آسيب         كاربري

متغيرهاي مذكور، در انطباق با ساختار و  .  از زلزله دارند   12پذيري منطقه     تأثير را در آسيب   ترتيب بيشترين   
 در نـواحي يـك و دو و سـه    اي و توزيع متمركز آنهـا   هاي فرامنطقه   منطقه كه بر فعاليت   هاي    توزيع فعاليت 

هـاي   ذيري بافتپ كند، آسيب  مي12متكي است و جمعيت سيال هشتصد هزار نفري را روزانه جذب منطقه   
ـ از لحاظ ن  . فرسوده شهري بخش مركزي را در برابر زلزله، افزايش داده است           ري نيـز بـه ايـن نتيجـه         ظ

هاي فرسوده بخش مركزي شهر تهـران در   بافتو هايي كه فضاها  رغم تفاوت   مقدماتي رسيده است كه به    
، با در   12اي فرسوده منطقه    ه  بافتپذيري فضاها و      برابر زلزله دارند، اصول و نتايج ناشي از بررسي آسيب         

تواند به عنوان الگويي در بررسي ساير مناطق بخـش مركـزي              نظر داشتن مالحظات خاص هر منطقه، مي      
  .مورد استفاده قرار گيرد

  
  .پذيري، بخش مركزي هاي فرسوده، آسيب مخاطرات محيطي، زلزله، بافت :ها واژه كليد
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  مقدمه
اي جهاني پيشِ روي      عنوان مسئله   بههاي قديمي و فرسوده در برابر زلزله،          خصوص بافت پذيري شهرها و به       امروزه، آسيب 

آميز، از جمله ايران،  اين وضع در كشورهاي داراي ساختار طبيعي مخاطره. هاي گوناگون قرار گرفته است متخصصان رشته
خيزي، از جمله مخاطرات  ه كنوني كه زلزلهاستقرار شهر تهران در پهن. صورتي حادتر نمود يافته است هاي اخير به طي دهه

اهميـت و   . طبيعي آن است، اين شهر را در برابر مخاطرات ناشي از زلزله احتمالي و پيامدهاي گوناگون آن قرار داده است                   
شود كه به مقر و موقعيت جغرافيايي، اهميت سياسـي و كاركردهـاي گونـاگون ايـن      اولويت اين مسئله زماني آشكارتر مي   

تـرين   المللي آن توجه شود، چرا كه تهران هم به عنـوان پايتخـت كـشور و هـم بـه عنـوان بـزرگ         و نيز جايگاه بين   شهر  
اي   شهر ايران، داراي عملكردهاي وسيع اقتصادي، ارتباطي، سياسي، خدماتي، فرهنگي و جز اينها در مقياس منطقـه                 كالن

  ).1372حبيب، . ك.ن(المللي است  و ملي و حتي بين
هـاي    اي از فضاها و بافـت       كزي شهر تهران مشتمل بر هسته تاريخي و قديمي و نيز در برگيرنده مجموعه             بخش مر 

گوناگون شهري است كه تقريباً در ميانه جغرافيايي دو گسل بزرگ شمال و جنوب تهران و در بخش ميـاني ايـن دشـت                        
هـاي    تواند در برابر عـدم تعـادل        ريخي خود مي  هاي مسكوني و شهري واقع در اين بخش، بنا به خصلت تا             بافت. قرار دارد 

در چنين وضـعيتي خطـر      . وجود آورد   هاي فيزيكي حاد شود و بحران حيات شهري را به           ناشي از بروز زلزله دچار نابساماني     
خصوص بافت فرسوده و مركزي       ، تمامي اين منطقه شهري و به      )1378المللي جايكا،     به استناد مطالعات شركت بين    (زلزله  

ها و حواشي آنها حادتر است، ولي آثار مخرب آن اغلب در   هر چند خطر زلزله در محل گسل.كند  را به شدت تهديد ميآن
توانـد    تداوم اين وضع، حتي با فرض حذف زلزلـه، مـي          . شود  مقياس كل شهر و منطقه شهري تهران كم و بيش ظاهر مي           
گوناگون آن تشديد كند و در لحظه بروز زلزلة محتمل،          دهاي  ناكارآمدي بخش مركزي تهران را در انجام وظايف و كاركر         

متأسفانه، تاكنون در حد اهميـت و حـساسيت ايـن مـسئله بـا آن برخـورد نـشده اسـت و                       . اي بزرگ تبديل شود     به فاجعه 
ند  ساله گذشته صورت گرفته است كه در جاي خود بسيار باارزش هـست             15هاي انجام شده عمدتاً در محدوده زماني          اقدام

هـاي جمعيتـي      هاي فرسوده در سراسر شهر تهران و حتي كـانون           پذيري بافت   و نتايج اغلب مطالعات انجام شده، از آسيب       
كارشناسان و متخصصان امر، بررسي و شناخت علمي بافت فرسـوده شـهر تهـران را ـ اعـم از      . جوار آنها حكايت دارد هم

ها  ك، محله، ناحيه و منطقه، نياز اساسي هر گونه دخالت در اين بافتقديم و جديد ـ در مقياس خانه، واحد همسايگي، بلو 
شـهري صـورت گيـرد كـه     هاي  هايي در فضاها و بافت دانند، چرا كه در غياب اين گونه مطالعات، ممكن است جراحي            مي

ي و كـاربردي در  ا هـاي علمـي ـ پايـه     بنابراين انجام مطالعات و بررسي. وجود آورد مشكالت جديدي را براي اين شهر به
در اولويـت قـرار   اي  رشـته  هـاي گونـاگون و حتـي بـين     پذير در برابر زلزله از ديدگاه رشـته        هاي آسيب   مورد فضاها و بافت   

هـاي    ـ تاريخي شهر تهران است و نمونه جامعي از فضاها و بافت              مشتمل بر هسته مركزي    12از آنجا كه منطقه     . گيرد  مي
هـاي    پـذيري از زلزلـه جـزء پهنـه          بنـدي آسـيب     رد و همچنين به دليل اينكه از نظر پهنـه         گي  قديمي اين شهر را در بر مي      

پرمخاطره اعالم شده است، لذا اين منطقه به عنوان نمونه جامعي از بخش مركزي شهر تهران مورد بررسي قـرار گرفتـه                      
  . است
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  : اند ه حاضر اينها بودههاي اصلي مقال گفته، پرسش انداز از ابعاد مسئله و مالحظات پيش با اين چشم
بخـش مركـزي شـهر تهـران از         ) فرسـوده (هاي قديمي     پذيري فضاها و بافت     ها و عوامل در آسيب      كدام زمينه « .1

  ؟»زلزله، تأثير بيشتري دارند
  داري دارند؟   از زلزله، با يكديگر تفاوت معني12پذيري منطقه  آيا عملكرد عناصر فرضيه نخست در آسيب .2

هـاي جمعيتـي، فعـاليتي و كالبـدي فـضاها و              ش شده است تا از طريق بررسي و شناخت ويژگي         در اين مقاله، كوش   
هاي كالبدي ـ فـضايي    با تأكيد بر وضعيت و ويژگي( شهر تهران در مورد تأثيرپذيري از زلزله 12هاي شهري منطقه  بافت

هـا و عوامـل اصـلي         خت زمينـه  هـدف اصـلي ايـن مقالـه، شـنا         . هاي مذكور پاسخ دهـد      ، به سؤال  )محدوده مورد بررسي  
هاي قديمي بخش مركزي شهر تهران در برابر زلزله احتمالي، بـه منظـور كمـك بـه كـاهش              پذيري فضاها و بافت     آسيب
  : اند شدهگيري  هاي فرعي زير پي هاي ناشي از زلزله بوده است كه براي دستيابي به اين منظور، هدف آسيب

  هاي فرسوده از زلزله؛ پذيري فضاها و بافت در آسيبشناخت الگوي توزيع جمعيت و تأثير آن  .1
 هاي فرسوده از زلزله؛ پذيري فضاها و بافت شناخت نوع و نظام فعاليت و تأثير آن در آسيب .2

 هاي شهري؛ و  پذيري فضاها و بافت شناخت تأثير قدمت بنا و مصالح در آسيب .3

پذيري بافت فرسـوده بخـش مركـزي          براي شناخت الگوي آسيب   » چارچوبي مفهومي «تالش در جهت تدوين      .4
  .شهر تهران در برابر زلزله

  
  محدوده مطالعاتي

 تهـران در گـذر زمـان از بـين رفتـه      12هر چند بسياري از عناصر و فضاهاي شاخص و با كيفيت بافت قديمي در منطقه              
مهندسان مشاور  ( دارد   بندي تاريخي بخش مركزي شهر انطباق       بندي موجود بافت كمابيش با استخوان       است، اما استخوان  

هـاي   شود و به دليل اسـتقرار بخـش   را شامل مي» مركز تاريخي شهر تهران«، بخش اصلي   12منطقه  ). 25،  1382باوند،  
، در منطقه مذكور و نيـز اختـصاص سـطوح وسـيعي از اراضـي ايـن       )مقياس شهري و فراشهري تهران  (زيادي از خدمات    
. قل شـهر تهـران قلمـداد كـرد       ثتوان به عنوان مركز        را مي  12وح باالتر، منطقه    اي و سط    هاي فرامنطقه   منطقه به كاربري  

 خرداد، مصطفي خميني، شوش و خيام، مركز ثقل و ستون فقرات منطقـه  15بازار بزرگ تهران در حد فاصل چهار خيابان       
هـاي اصـلي،    ش فعاليتخصوص به سمت جنوب و شمال ـ با پذير  دهد، و امتدادهاي منشعب از آن ـ به   را تشكيل مي12

هاي تجاري ـ توليـدي بـا     جمع با پذيرش فعاليت محورهاي خيام جنوبي و صاحب. كنند بندي منطقه را تعيين مي استخوان
دهند و با امتداد      بندي را تشكيل مي     اي داراي پيوندهاي قوي با بازار هستند و بخش جنوبي اين استخوان             مقياس فرامنطقه 

هـاي عمـده      در بخش شمالي بازار، فعاليت    . رسند  جايي و فدائيان اسالم به بزرگراه آزادگان مي       از طريق محورهاي شهيد ر    
هاي خيام، ناصر خسرو و پامنار به سمت خيابان اميركبير و ميدان توپخانه  تجاري ـ اداري منشعب از بازار از طريق خيابان 

زار،  هـاي سـعدي، اللـه    اي اسـت و خيابـان   هاي فرامنطقه ميدان توپخانه يكي از نقاط عطف تمركز فعاليت    . يابند  تداوم مي 
از نـوع تجـاري ـ توليـدي و اداري ـ      (هاي مهـم منطقـه    السلطنه امتدادهاي اصلي و مكان استقرار فعاليت فردوسي و قوام

ي ـ   ، شـمال 12بندي اصلي منطقـه   توان گفت استخوان بنابراين، مي. گردد است كه به خيابان انقالب منتهي مي) حكومتي
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اي، اضـافه   هـاي تجـاري فرامنطقـه    هاي اداري ـ تجاري در كنار فعاليت  جنوبي است و از جنوب به شمال بر حجم فعاليت
  ).26همان، (شده است 

  
  محدوده مطالعاتي. 1شكل 

  
  مباني نظري

ل و توسعه نيـاز  هايي پويا و حاصل تعامل انسان و محيط طبيعي در طي روزگاران هستند و براي حفظ و تكام      شهرها نظام 
هـاي بيـرون شـهر        و نظام ) هاي شهري   يعني فضاها و بافت   (شهر  هاي درون     هر گونه عدم تعادل در نظام     . به تعادل دارند  

تعـادلي هنگـامي رخ       بـي . شود  ثباتي و ناپايداري آن مي      موجب بي ) اي  هاي نزديك و دور پيراشهري و منطقه        يعني عرصه (
از ديـدگاه   . گيرنـد   هاي ناگهاني و بدون برنامه قبلي قرار مي          شهر در معرض دگرگوني    هاي درون و بيرون     دهد كه نظام    مي

؛ و  1زا  هاي آسيب    نظام -1: بندي كرد   توان به دو نوع طبقه      طور كلي مي    هاي مؤثر در حيات شهر را به        مديريت بحران، نظام  
  . 2هاي تأثيرپذير  نظام-2

زلزلـه،  . آميـز داشـته باشـند       توانند آثار فاجعه    عي و انساني است كه مي     ، فرايندهاي طبي  »زا  هاي آسيب     نظام«منظور از   
، هر دسـتگاه و ابـزار مـصنوعي         »هاي تأثيرپذير   نظام«منظور از   . اند  نشت گازهاي اتمي از آن جمله     و  طوفان، انفجار بمب،    

نظـام  «هـايي خـود بـا       هـاي ن     انسان و جامعه بشري ضروري است و امكان دارد كـه از تقابـل               است كه براي بقاي حيات    
هـاي آن،     آميز و چگـونگي خـسارت       پژوهشي نشان داده است كه رويدادهاي فاجعه        تحقيقات فاجعه . ، تأثير پذيرد  »زا  آسيب

هـايي   هاي حاصل از آنها، همواره آميختگـي  آفرين و خسارت سطح انگاشته شوند، چرا كه بين وقايع فاجعه    همنبايد ثابت و    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Affectable System 
2. Perturbating System 
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هـا و     شود، زمينـه    گردد و اغلب، آنجا كه سانحه به فاجعه تبديل مي           ا به مناسبات بين آنها بازمي     ه  اين آميختگي . وجود دارد 
هايي كـه ممكـن    به اين ترتيب، حالت. توانند در آن تأثير داشته باشند     عوامل و فرايندهاي طبيعي و انساني ديگري نيز مي        

اي است فرعي كه تابع مجموعـه         ، مجموعه )ها   خسارت يعني ميزان، نوع و چگونگي    (رخ دهد   » نظامي تأثيرپذير «است در   
هاي زلزله را تشديد كند؛ حال آنكـه          تواند خسارت   براي مثال، آبگونگي خاك مي    . است» زا   آسيب  نظام«اصلي يعني همان    

» زا هاي آسيب نظام«ممكن است » هاي تأثيرپذير نظام«به همين ترتيب، . ها تأثير دارد    سوزي  باران در خاموش كردن آتش    
نظـام  «، خـود بـه      »نظام تأثيرپـذير  «شود و بدين ترتيب       مثالً شرايط بهداشتي نامناسب، موجب طاعون مي      . را فعال سازند  

خيز از جاري شدن سيل  تدابيري كه در مناطق سيل. دارد را از كار بازمي» زا نظام آسيب«گردد و يا اينكه  بدل مي» زا آسيب
گذارد،   بر وضعيت خود نيز تأثير مي     » نظام تأثيرپذير «به همين طريق    . اند  ، از اين نوع   كنند  ها جلوگيري مي    و ايجاد خسارت  

شـود    هـا مـي     گردد و يا باعـث تـشديد خـسارت          كند يا به وضعيت طبيعي بازمي       اي كه وضعيت موجود را حفظ مي        به گونه 
  ). 15-13، 1372مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، . ك.ن(

  

  
  زا و تأثيرپذير هاي آسيب كمل و تشديدشونده ميان نظامروابط متقابل م. 2شكل 

  

  
  
  
  
  
  

  .زا و تأثيرپذير هستند هاي آسيب اي متشكل از انواع نظام  هاي پيچيده شهرها سيستم. 3شكل 
  )1372 اقتباس از مركز تحقيقات ساختمان،          (
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ستمي و نحـوه تعامـل و عملكـرد دو          توان گفت كه چارچوب نظري اين تحقيق بر نگرش سيـ            با اين مالحظات، مي   
عالوه بر ايـن، از مفـاهيم و ديـدگاه پايـداري            . قرار دارد » هاي تأثيرپذير   نظام«و  » زا  هاي آسيب   نظام«اي يعني     عنصر پايه 

  . شهري و مديريت بحران نيز در جاي خود استفاده شده است
  

  روش و مراحل انجام تحقيق
 عدم امكان كنترل رفتار متغيرهاي مؤثر در مـسئله، از نـوع غيرتجربـي بـوده و در               ها و   اين تحقيق با توجه به ماهيت داده      

هـاي    شهر تهـران بـوده و كـسب داده   12جامعه مورد بررسي، منطقه . چارچوب الگوي تحليلي ـ موردي انجام شده است 
. فرادسـت، كـسب شـده اسـت       هاي نواحي شهري مركز آمار ايـران و اسـناد             هاي بلوك   گيري از داده     عمدتاً با بهره    اصلي،
هاي اطالعاتي موجود در استانداري تهران، مشاهدات ميداني، پرسـشگري هدفمنـد از كارشناسـان مـديريت بحـران                     اليه

 سـامانه اطالعـات   افـزاري  كـه در محـيط نـرم   هاي خاصي  شناسي و مهندسي زلزله و داده استان تهران و پژوهشگاه زلزله 
از اطالعـات مـورد نيـاز مقالـه را فـراهم            اي، بخش ديگري       مطالعه اسنادي و كتابخانه     توليد شده، و نيز    1GISجغرافيايي  

  .اند آورده
در مرحله اول متغيرهاي موجود در جدول شماره يك در سطح . انجام اين تحقيق در سه مرحله صورت پذيرفته است

راساس نظر كارشناسـان، وزن هـر يـك از          در مرحله دوم، ب   . دهي شد   هاي منطقه و به اعتبار ويژگي دروني آنها وزن          بلوك
 و مك گراناهان، تعيين گرديد و مـدل زيـر بـر روي              )AHP (2مراتبي  فرايند تحليل سلسله  هاي    متغيرها با استفاده از روش    

  : آنها اجرا شد
f  )1(رابطه  (K .K .....kn)= 1   پذيري آسيب2

 و الگوي شـهر بـراي شـناخت          لي، از مفاهيم اندازه و فرم     در مرحله سوم، به منظور دستيابي به اهداف ثانوي و تكمي          
دهـي بـه متغيرهـا، كـه در آن از روش            جـز مرحلـه وزن      به. پذيري از زلزله استفاده شده است       جايگاه اين مفاهيم در آسيب    

AHPافزاري   براي محاسبه استفاده شده، كليه مراحل اجراي مدل در محيط نرمGISانجام گرفته است .  
  

  پذيري  مؤثر در آسيبمعيارهاي
معيارهـاي  ) 2؛ و   )شامل فاصله از گـسل    (ساخت   زمين) 1: بندي شده است    معيارهاي منتخب اين تحقيق در دو دسته طبقه       

هاي سازگار و ناسـازگار، دسترسـي بـه           شامل تراكم جمعيت، نوع سازه و سال احداث بنا، همجواري كاربري          (ساخت   انسان
هـاي احتمـالي      هـاي زلزلـه     دهد كه فاصله بخش مركزي شهر تهران از كانون          نشان مي ها    بررسي). معبر، مساحت قطعات  

 از دخالت دادن اين معيار در مدل مورد اسـتفاده در منطقـه    يكسان است؛ بنابراين به دليل تأثير يكسان آنها در اين بخش،   
  ). 1جدول () 1379جايكا، ( است ساخت بوده  ، اجتناب شده و كليه معيارهاي به كار رفته در مدل از نوع انسان12

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Geography Information System 
2. Analitic Hierarchy Process 
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  پذيري معيارهاي آسيب. 1جدول 

  محدوده شاخص  شاخص  7
وز
  ن

  پذيري آسيبشدت 

   كمپذيري آسيب  1   نفر در هكتار400مساوي يا كمتر از 
   متوسطپذيري آسيب  2   نفر در هكتار500-400
  تراكم جمعيت  K1  نسبتاً زياد پذيري آسيب  3   نفر در هكتار600-500

   زيادپذيري آسيب  4   نفر در هكتار600مساوي يا باالتر از 
   زيادپذيري آسيب  4  45ساخت قبل از سال 

  نسبتاً زياد پذيري آسيب  3  45-54هاي  سال ساخت بين سال
  سال احداث بنا  K2   متوسطپذيري آسيب  2  55-64هاي  سال ساخت بين سال

   كمپذيري آسيب  1  65ساخت بعد از سال 
   زيادپذيري آسيب  4  ≥ 100

≤ ∑ <100   نسبتاً زياد پذيري آسيب  3  200
< ∑ <200    متوسطپذيري آسيب  2  300

K3 مساحت قطعات  

∑ ≥    كمپذيري آسيب  1  300
   زيادپذيري آسيب  4  شود  ميرج متر وارد يا خا6كه به معبر با عرض هايي  كاربري
  نسبتاً زياد پذيري آسيب  3  شود  مي متر وارد يا خارج6-9كه به معبر با عرض هايي  كاربري
  دسترسي به محدوده  K4   متوسطپذيري آسيب  2  شود  مي متر وارد يا خارج9-14كه به معبر با عرض هايي  كاربري

   كمپذيري آسيب  1  شود  متر وارد يا خارج مي14كه به معبر با عرض باالي هايي  كاربري
   كمپذيري آسيب  1  طرخ متر با فضاهاي پر300فاصله شعاعي باالي 

   متوسطپذيري آسيب  2  طرخ متر با فضاهاي پر300تا150فاصله شعاعي بين 
  K5  اً زيادنسبت پذيري آسيب  3  طرخ متر با فضاهاي پر150 تا 50فاصله شعاعي بين 

همجواري و سازگاري 
  ها و ناسازگاري كاربري

   زيادپذيري آسيب  4  طرخ متر با فضاهاي پر50فاصله شعاعي كمتر از 
   زيادپذيري آسيب  4   متر با فضاهاي باز50فاصله شعاعي كمتر از 

  نسبتاً زياد پذيري آسيب  3   متر با فضاهاي باز150 تا 50فاصله شعاعي بين 
  K6   متوسطپذيري آسيب  2   متر با فضاهاي باز300 تا 150فاصله شعاعي بين 

دسترسي به فضاهاي 
  باز عمومي

   كمپذيري آسيب  1   متر با فضاهاي باز300فاصله شعاعي باالي 
   كمپذيري آسيب  1  65اسكلت فوالدي، بتن مسلح، احداث بعد از سال 

   متوسطپذيري آسيب  2  65ساختمان بنايي، احداث بعد از سال 
   متوسطپذيري آسيب  2  52-67  بتن مسلحاسكلت فوالدي،

  نسبتاً زياد پذيري آسيب  3  52- 67ساختمان بنايي
  نسبتاً زياد پذيري آسيب  3  43-54 اسكلت فوالدي، بتن مسلح

   زيادپذيري آسيب  4  54ساختمان بنايي، احداث قبل از 

K7  مصالح ساختماني  

   زيادپذيري آسيب  4  43اسكلت فوالدي با بتن مسلح، احداث قبل از 
   زلزله، طرح جايكا، جدلي2800نامه   آيين:منبع    
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  مدل مورد استفاده
  .  از مدل وزني استفاده شده است1پذيري بافت شهري براساس هفت معيار جدول  گيري ميزان آسيب براي تخمين و اندازه

  

Kt  )2(رابطه  A K A K A K A K A K A K A K= + + + + + +1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7  
  

در مرحله بعد، براي محاسـبه      . دست آمده است    ربط به   ان ذي  براساس نظرسنجي از كارشناسان و متخصص      Aمقادير  
 در مدل قرار گرفتـه و بـه ايـن ترتيـب بيـشترين و كمتـرين ميـزان                    Kn...  و   K1  ،K2، مقادير   Ktپذيري    ميزان آسيب 

پذيري منطقه مورد مطالعه شناسـايي و تحليـل           ادي، آسيب بنابراين، براساس مدل پيشنه   . پذيري محاسبه شده است     آسيب
  .شده است

  
  هاي تحقيق يافته

  گيري معيارها اندازه: مرحله اول
هـاي     درصـد بلـوك    37/27دهد كه ناحيه سـه بـا          ، نشان مي  12بررسي تأثير معيار تراكم جمعيت ساكن در نواحي منطقه          

 داده است و غرب و مركز ناحيـه داراي بـاالترين تـراكم جمعيـت       پذير، رتبه يك را در بين نواحي به خود اختصاص           آسيب
دهـد كـه      پذيري براساس سال احداث بنا، نشان مي         در خصوص آسيب   12گانه منطقه     بررسي نواحي شش  . مسكوني است 

ي بنـد  همچنـين بررسـي پهنـه   . پذيري زياد داراست پذير، رتبه اول را در آسيب    هاي آسيب    درصد بلوك  52/45ناحيه سه با    
پذيري زياد، رتبه اول را       با آسيب )  درصد 6( بلوك   99دهد كه ناحيه سه با        پذيري ناشي از مساحت قطعات، نشان مي        آسيب

پـذيري بـه دليـل وجـود معـابر            نتيجه بررسي نواحي از نظر آسيب     . پذيري در منطقه به خود اختصاص داده است         در آسيب 
پـذيري    عرض داراي رتبه اول در آسـيب        هاي منتهي به معابر كم      لوك درصد ب  81دهد كه ناحيه سه با        عرض، نشان مي    كم

 بلـوك   12دهد كه ناحيه چهار با        ها، نشان مي    نتايج حاصل از بررسي همجواري و ناسازگاري كاربري       . زياد در منطقه است   
 1342منطقـه، تعـداد     به دليل اندك بودن تعداد فضاهاي باز عمـومي در           . پذيري زياد، رتبه اول منطقه را داراست        با آسيب 

اين . پذيري زياد هستند شوند ـ داراي آسيب   هكتار را شامل مي796هاي منطقه به مساحت   درصد از بلوك76بلوك ـ كه  
تنها در حاشيه خيابان شوش در جنوب، اطراف پـارك شـهر، حاشـيه كـوچكي از     . اند  پراكنده12ها در سراسر منطقه       بلوك
پـذيري كـم و متوسـط،     هاي داراي آسيب    ور، ري، سجاد و حاشيه جنوبي خيابان خيام بلوك         شهري 17سينا،    هاي ابن   خيابان

بررسـي نقـشه    . پـذيري قـرار دارد      پذيري زياد، در رتبـه اول آسـيب          درصد آسيب  99در مجموع ناحيه سه با      . شود  ديده مي 
هاي    درصد بلوك  67دهد كه ناحيه سه با       كار رفته در احداث بنا، نشان مي        پذيري منطقه از نظر مصالح به       بندي آسيب   پهنه

 نتايج كلي حاصل از بررسي هر يـك از          4جدول شماره   . پذيري در منطقه است     پذيري زياد، داراي رتبه اول آسيب       با آسيب 
  .دهد متغيرها را نشان مي

  
  به كارگيري مدل: مرحله دوم

 )3(كننـد، در نهايـت رابطـه     مـي متفاوتي دريافت شان وزن و ضرايب  با توجه به اينكه هر يك از معيارها، برحسب اهميت     
  :پذيري مورد استفاده قرار گرفته است براي تحليل آسيب
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Kt  )3(رابطه  / k / k / K / K / K / K K= + + + + + +0 77 1 0 8 2 0 3 3 0 4 4 0 6 5 0 45 6 7  
  

بنـدي     اسـت و پهنـه     18/13 و حداكثر آن     92/1 يپذير  پس از اجراي مدل، معلوم شد كه حداقل مقدار عددي آسيب          
  : پـذيري بـه چهـار طبقـه         بـر ايـن اسـاس، آسـيب       .  متغيـر اسـت    18/13 و   92/1تي ميان   پذيري در محدوده مطالعا     آسيب

گونه  پذيري اين بندي شده آسيب دامنه طبقه.  زياد، تقسيم شده است    -4 نسبتاً زياد و     -3 متوسط،   -2پذيري كم،      آسيب -1
  : است

  82/6 تا 92/4= پذيري متوسط  آسيب      92/4 تا 92/1= پذيري كم  آسيب
  18/13 تا 62/8= پذيري زياد  آسيب    62/8 تا 82/6= يري نسبتاً زياد پذ آسيب

ي   دهنـد، دارا     هكتـار را تـشكيل مـي       602هـاي منطقـه بـه مـساحت            درصد از بلوك   55 بلوك كه    920در مجموع   
پـذيري    يبپذير، داراي بيشترين ميزان آس      هاي آسيب    درصد، بلوك  71پذيري زياد و نسبتاً زياد هستند و ناحيه سه با             آسيب
  .است

  

  
  12پذيري منطقه  بندي آسيب پهنه. 4شكل 

  .طور جداگانه خودداري شده است پذير هر يك از معيارها، به هاي آسيب به دليل محدوديت مقاله، از آوردن نقشه: توضيح اينكه
  

  تجزيه و تحليل 
جانبه بخش مركزي شهر تهـران،   ت همهبه رغم اهمي«گونه كه ذكر شد، ايده بنيادي مقاله حاضر اين بوده است كه   همان

پـذيري    اند و شناخت آسيب     محيطي ناايمن در برابر زلزله       هاي شهري اين محدوده، تحت تأثير عواملي چند،         فضاها و بافت  
از ايـن رو،    . » در اين محـدوده اسـت      زا و تأثيرپذير    هاي آسيب   نظامها، عملكردها و ساخت و كار         آن منوط به درك ويژگي    

هاي اين بخش از شهر تهران در برابر زلزله، اثر بيشتري             پذيري بافت   كدام عوامل در آسيب   «: خ به اين سؤال كه    براي پاس 
  :، دو فرضيه مطرح و مورد بررسي قرار گرفته است»دارند؟
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الگوي توزيع و تـراكم جمعيـت، نـوع و نظـام فعاليـت و بافـت و سـاختار كالبـدي،                      «فرضيه اول اين بوده است كه       
» .هاي قديمي بخش مركزي شهر تهران در برابـر زلزلـه هـستند             پذيري فضاها و بافت     ها و عوامل آسيب     ين زمينه تر  اصلي

  : گيري شده است هاي زير پي منظور بررسي اين فرضيه، بحث به
 نفـر  421 در زمان حاضر 12ميانگين تراكم جمعيت ساكن در منطقه  . تراكم جمعيت از چند منظر جاي توجه دارد       . 1

هاي اندكي را بـه خـود    ، بلوك»پذيري زياد آسيب« نفر در هكتار با    600هكتار است و ميانگين تراكم مسكوني بيش از         در  
 درصـد از    37/25همچنين توزيع تراكم جمعيت ساكن منطقه بيـانگر آن اسـت كـه در ناحيـه سـه،                   . اختصاص داده است  

بندي تراكم جمعيـت مـسكوني در ايـن     پهنه. ي زياد استپذير هاي شهري با تراكم جمعيت ساكن باال، داراي آسيب     بلوك
  .  دارد12ناحيه حاكي از اين واقعيت است كه غرب و مركز ناحيه باالترين تراكم جمعيت مسكوني را در منطقه 

، متعدد 12دهد كه خدمات عرضه شده در منطقه  ساختار اداري ـ اقتصادي و نوع و نظام فعاليت در منطقه نشان مي 
هـاي    درصـد و سـهم فعاليـت   82/80اي،    طوري كه سهم فعاليت اداري منطقه، با عملكـرد فرامنطقـه            ن است، به  و گوناگو 
 درصـد از  4/65شـود كـه بـدانيم      از اين نظر، زماني آشكارتر مي12اهميت منطقه .  درصد است  18/19اي تجاري،     منطقه

 درصـد   95اي    هـاي تجـاري فرامنطقـه         عاليـت  سـهم ف   .اي اختـصاص دارد     هـاي فرامنطقـه      به فعاليـت   12عملكرد منطقه   
براساس اطالعات موجود، در طول روز حدود هشتصد هزار نفر، براي دستيابي به خـدمات مـورد                 . هاي مذكور است    فعاليت

  . كنند هاي تجاري به اين منطقه مراجعه مي نياز خود و انجام فعاليت
 از جمله واحدهاي تجاري و اداري در ناحيه يـك،           12 اي در سطح نواحي منطقه      هاي كاركرد فرامنطقه    برخي ويژگي 

اي پذيراي    اند، امامزاده يحيي و مراكز توريستي ناحيه دو كه در مقياس فرامنطقه              داده  به اين ناحيه  اي    كه هويتي فرامنطقه  
لكـرد  ها و فـضاهاي سـبز تـازه احـداث شـده كـه عم       هاي مذهبي ـ فراغتي و تجاري است و پارك  اي از فعاليت مجموعه
ايـن امـر بـا انـواع        . هـاي چندگانـه داده اسـت        اي به محله شوش در ناحيه چهار بخشيده، به اين منطقـه نقـش               ضدمحله
فـردي   اي و فراشهري شرايط منحصر به هاي فرامنطقه هاي اداري، تجاري، مذهبي، فرهنگي و توريستي در مقياس        فعاليت

كننـده بـه منطقـه بـه شـدت افـزايش             ول روز اندازه جمعيت مراجعه    طوري كه در ط     را در اين منطقه ايجاد كرده است، به       
  . كند يابد و تراكم جمعيت و توزيع آن به شكل غيرمتعادلي تغيير مي مي

هـاي گونـاگون بـراي     از يك سو، انبـوهي جمعيـت در روز زمينـه مزاحمـت         : اين وضع از دو نظر در خور تأمل است        
روندي شاهد اين مدعا    . يابد  ب، جاذبه مسكوني منطقه بيش از پيش كاهش مي        آورد و به اين ترتي      ساكنان محله فراهم مي   

هاي اجتماعي فاقد انسجام فرهنگي الزم در ايـن   درآمد و گروه  سال گذشته منجر به جايگزيني اقشار كم      50است كه طي    
منطقـه در صـورت   از طرف ديگر، انبوهي جمعيت در سـاعات فعـال       . منطقه و خروج ساكنان اصيل و بومي آن شده است         

اين در حالي اسـت كـه بـا    . همزماني با بروز زلزله، دامنه تلفات و خسارات انساني و اقتصادي را بسيار گسترده خواهد كرد             
 702قدمت ساخت و مصالح،     لحاظ    هاي موجود در منطقه، به      هاي ساختمان   بندي ويژگي   توجه به اطالعات برگرفته از پهنه     

هـايي هـستند كـه        دهـد، بلـوك      هكتـار را تـشكيل مـي       385هاي منطقه به مساحت       وك درصد از بل   40بلوك شهري كه    
هايي با كمترين ضريب ايمنـي، اشـتغال يافتـه      منطقه در سازه )موقت( جمعيت متراكم     بنابراين،. پذيري زيادي دارند    آسيب
اي  اي كـه در صـورت بـروز زلزلـه     نهيابد، به گو  از اين رو، شدت آسيب وارد شده بر منطقه، با عامل زمان ارتباط مي             . است
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هاي جاني، در طول روزهاي غيرتعطيل محتمل است و در روزهاي تعطيل و در طول شـب،          عمده بيشترين ميزان خسارت   
  .يابد ميهاي جاني كاهش  خسارت
ستقر ها، ادارات مركزي و دفـاتر صـنايع بـزرگ مـ             در اين منطقه به دليل قرارگيري بازار، طيف وسيعي از فعاليت          . 2
و صـنعت سـاخت     ) فروشـي   فروشـي و خـرده      عمده( بازرگاني    هاي تجاري،   ساختار اقتصادي منطقه عمدتاً بر فعاليت     . است

. دولتي در اين منطقه قرار دارند     هاي مهم     ها و ساختمان    عالوه بر اين، تعدادي از وزارتخانه     . استوار است ) فعاليت كارگاهي (
 نفـر اسـت، امـا شـاغالن سـاكن در منطقـه              252264 حدود   12رگاهي در منطقه    شاغالن فعال براساس تعداد اشتغال كا     

، )1385( است كه بنابر مطالعات طرح جامع     83/4به اين ترتيب، نسبت اشتغال كارگاهي به اشتغال ساكنان          .  نفرند 52198
هشتصد هزار (ه به منطقه كنندگان روزان با احتساب تعداد مراجعه. باالترين نسبت شاغالن به جمعيت ساكن در تهران است

حـاكي از تمركـز     افزون بر آن، نظام فعاليـت نيـز         . شود  ، تراكم جمعيت موقت منطقه در طول روز به شدت افزوده مي           )نفر
 و  11شهر تهران در مناطق     ) صنايع كوچك ( درصد واحدهاي صنعتي و كارگاهي       27طوري كه     فعاليت در منطقه است، به    

هـاي تجـاري       درصد از كـل فعاليـت      18 درصد سهم منطقه را داراست، حدود        15ي تجاري كه    كاربر. اند   استقرار يافته  12
اي را در منطقه      هاي فرامنطقه   ، سهم فعاليت  2جدول  . شهر تهران را در خود جاي داده است       ) فروشي  فروشي و عمده    خرده(

  .دهد  نشان مي12
   شهر تهران12اي در منطقه  هاي فرامنطقه سهم فعاليت. 2جدول 
  درصد  فعاليت  رديف

  95  )فروشي فروشي و عمده خرده(تجاري   1
  8/77  نقل و حمل  2
  82/80   انتظامي–اداري   3
  79/67   پذيرايي–جهانگردي   4
  20/57   مذهبي-فرهنگي   5

  1385 مهندسان مشاور باوند،  :منبع          
  

 رتبـه چهـارم را در جـذب         12داد كـه منطقـه      هاي بزرگ، نـشان       بندي مشاغل پايه برمبناي اشتغال در كارگاه        طبقه
تـرين   عمـده «و » منسوجات و پوشـاك «هاي     شغل است و فعاليت    80465هاي پايه داراست و تعداد آن در منطقه،           فعاليت

 شـغل پايـه در   5077اختـصاص  . اي دارنـد  ، تمركز عمده»هاي پولي و مالي   گري  فروشي و واسطه    هاي عمده   مراكز فعاليت 
  ).3جدول ( است 12دهنده تمركز فعاليت در منطقه  ر، نشانهاي برت فعاليت

دهـد كـه بيـشترين تعـداد فعاليـت پايـه بـه عملكـرد          هاي پايه و ميزان اشـتغال در آنهـا نـشان مـي     بررسي فعاليت 
هـاي فرسـوده    افزون بر اين، بسياري از سـاختمان . اختصاص دارد» فروشي ساير كاالهاي نو و كاالهاي دست دوم    خرده«

هاي تجاري و خدماتي واحدهاي تجـاري بـزرگ           ه كه جمعيت ساكن را به عقب رانده است، به انبار برخي از فعاليت             منطق
اي از خدمات مقياس شهري و فراشـهري تهـران و نيـز اختـصاص سـطوح                   هاي عمده   استقرار بخش . اند  منطقه بدل شده  

 تهران را به صورت مركز ثقل و بخش اصلي          12 منطقه   اي و باالتر،    هاي فرامنطقه   وسيعي از اراضي اين منطقه به كاربري      
  . بندي شهر تهران درآورده است استخوان
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   شهر تهران12هاي صنعتي و جز آن، در منطقه  اشتغال در كارگاه. 3جدول 
  تعداد  فعاليت  رديف  تعداد  فعاليت  رديف  تعداد  فعاليت  رديف

صنايع مواد غذايي   1
 و تعمير وسايل فروش و نگهداري  9  2649  و آشاميدني

  3958  پست و مخابرات  17  8955  نقليه موتوري

  15116  هاي پولي گري واسطه  18  2620  فروشي مواد خام كشاورزي عمده  10  10502  توليد منسوجات  2

هاي حقوقي و  فعاليت  19  10709  فروشي كاالهاي خانگي عمده  11  15122  توليد پوشاك  3
  2486  حسابداري و دفترداري

دباغي و   4
اي  فروشي محصوالت واسطه عمده  12  10738  آوري چرم ملع

  20  2551  غيركشاورزي
اداره امور كشور و 

هاي تأمين  فعاليت
  اجتماعي

11970  

آالت و تجهيزات  فروشي ماشين عمده  13  6174  انتشارات و چاپ  5
هاي بهداشتي و  فعاليت  21  2481  ها فروشي و ملزومات و ساير عمده

  12267  مددكاري

د محصوالت تولي  6
  ها  فروشي غذا و آشاميدني خرده  14  1194  فلزي فابريك

  3540  دفاتر مركزي  22  6471  و دخانيات

  فروشي ساير كاالهاي نو  خرده  15  2247  توليد مبلمان  7
      23  44144  و كاالهاي دست دوم

      24  3561  رستوران  16  2665  ساختمان  8
 182120  مجموع

  246، 12طالعات اقتصادي منطقه  مهندسان مشاور باوند، م:منبع
  

حجم بااليي از     هاي توليدي و تجاري و خدماتي، ضمن افزايش تراكم جمعيت ساكن،              تمركز حجم انبوهي از فعاليت    
پذيري و تخريب  فشار بر واحدهاي زيستي افزايش يافته و شرايط آسيب  سان، بدين. سرمايه را به منطقه سرازير كرده است

تـراكم بـاالي جمعيـت      «هاي منطقه همچـون       تداوم اين شرايط در تلفيق با ديگر ناهمگوني       . ده است محيط را فراهم آور   
توان درك كرد  طور منطقي مي  به. ، استانداردهاي ايمني منطقه را كاهش داده است       »افزايش شرايط فرسودگي  «و  » موقت

وقـوع زلزلـه در طـول روز و       : كننده دارد   تعيينهاي احتمالي آن، نقش       كه زمان وقوع زلزله، در تعيين ميزان و نوع خسارت         
، بـا   )ناحيه يـك و ناحيـه چهـار       (اي و فراشهري      هايي كه به سبب افزايش عملكرد فرامنطقه        خصوص در نواحي و محله      به

باعـث كـاهش امنيـت    ) ناحيـه سـه  (اي كه تراكم جمعيت ساكن بيشتري دارنـد      اند، و نواحي    كنندگان مواجه   كثرت مراجعه 
ديدگان در مراحل اوليه وقوع زلزله بيـشتر   بنابراين، تعداد آسيب. دهد هاي جاني را نيز افزايش مي   شود و خسارت   منطقه مي 

  .يابد شود و در مراحل بعدي مديريت بحران امكان امدادرساني كاهش مي مي
گرگـوني  د. هاي جذب مهاجران و منابع به اين شهر شـده اسـت             پايتخت شدن تهران، باعث فراهم شدن فرصت      . 3

، بسترهاي الزم را براي ساختاربندي جديد اجتماعي و ايجاد          شهري در تهران، كه با هدف اصالح كالبدي صورت پذيرفت         
تر از مركز شهر به سمت شمال كوچ كردند     هاي مرفه   اي كه خانواده    هاي جديد براي طبقات باال فراهم آورد، به گونه          محله

تهران تشديد گرديد و منجر به تخريب بافت قديمي ان را گرفتند و جدايي اجتماعي درآمد جاي آن   هاي مهاجر كم    و خانواده 
اعتنـايي بـه      با توسعه جديد تهران از دوره اصالحات ارضي بـه بعـد و بـي              ). 1385مشاور بوم سازگان،    . ك.ن(منطقه شد   

 ترتيـب عناصـر و فـضاهاي        بـه ايـن   . وجود آمـد    ساختار تاريخي شهر تهران، نوعي گسستگي ميان بافت قديم و جديد به           
ها فرسوده گرديد و فقط نقش تجاري سـنتي بـراي مركـز               بافت محله . ارزشمند و تاريخي در مركز شهر به غفلت رها شد         

با وارد آمدن فشار بر نهادهاي سنتي نظير بازار، از آنجا كه گذرهاي قـديمي بـازار بـه دليـل در دسـترس                        . شهر باقي ماند  
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وقـوع  .  تهديد بازسازي قرار داشتند، بسياري از بازاريان بومي و شناخته شده آن را ترك كردند            نبودن با اتومبيل در معرض    
با تعريفي كه از توسعه پايـدار شـهري متـصور           . چنين شرايطي موجب كاهش جمعيت بومي و افزايش جمعيت مهاجر شد          

خـصوص در ناحيـه       طح منطقه و بـه    ها در س    حضور ادارات حكومتي و سفارتخانه    و  است، كاهش جمعيت بومي از يك سو،        
دهد و از گونـاگوني اقـشار سـاكن در            هاي اجتماعي و جمعي را در اين ناحيه كاهش مي           يك از سوي ديگر، روحيه فعاليت     

هـاي   گـردد و زمينـه   تـر مـي   كاهد و به اين طريق، مشاركت افـراد بـومي در عرصـه كالبـدي ـ اجتمـاعي كـم        منطقه مي
  .شود اطرات ناشي از زلزله، بيشتر ميپذيري اين مناطق از مخ آسيب

  

   در برابر زلزله12پذيري در پهنه منطقه  توزيع متغيرهاي مؤثر در آسيب. 4جدول 
  )درخطر(درصد بلوك  )درخطر(تعداد بلوك  متغير  رديف

  46  809  سال احداث بنا  1
  40  702  نوع مصالح  2
  7  126  مساحت قطعات  3
  76  1342  فضاهاي باز عمومي  4
  48  850  معابرعرض   5
  3  41  همجواري كاربري  6
  4  71  تراكم جمعيت ساكن  7

   نگارنده:منبع    
  

، نكات ديگري را نيـز روشـن        12پذيري در منطقه      عالوه بر مقادير ذكر شده در جدول چهار، توزيع متغيرهاي آسيب          
هـاي     درصـد بلـوك    7/37آنكه  دهد كه ضمن      بررسي بافت مسكوني منطقه از نظر قدمت و نوع مصالح نشان مي           : كند  مي

دوام،  هـاي كـم    درصـد بلـوك   67 سـال و     40هـاي بـا قـدمت بـيش از             درصد بلوك  2/45اند، ناحيه سه با       دوام  منطقه كم 
تحليل شرايط موجود بخش مسكن از نظر قدمت و دوام، بر اين نكتـه تأكيـد                . پذيرترين بافت مسكوني منطقه است      آسيب

خصوص ناحيه سه آن است و افزايش          و به  12ناپذير وضعيت فعلي منطقه       ني جزء جدايي  پذيري و فقدان ايم     دارد كه آسيب  
  .آلودگي ناشي از فشار بر محيط زيست، اين ناحيه را از نظر بصري نيز به صورت فرسوده درآورده است

ترمربـع   م 150، كمتـر از     )11/51(شود كه نيمي از امـالك منطقـه           ميبندي مساحت قطعات، مالحظه       در مورد پهنه  
  .پذيري را در منطقه دارد مساحت دارند و ناحيه سه، رتبه اول آسيب

، حكايت از وجود معضل در اين منطقه دارد         )ها  هاي باير و ورزشگاه     زمينها،    پارك(دسترسي به فضاهاي باز عمومي      
 بـه عنـوان تغييردهنـده    نقش فضاهاي بـاز  . پذيري است   رتبه اول آسيب  زياد، داراي   پذيري    درصد آسيب  99و ناحيه سه با     

چنـين الگـويي از   .  در اين منطقه بسيار ضعيف اسـت  هاي وارد شده به كالبد، الگوي كالبدي بافت منطقه در كاهش آسيب 
خـصوص وسـعت ايـن        كاهش تعـداد و بـه     . دهد  پذيرترين شكل از فرم بافت را نشان مي         قطعات باز در درون بافت، آسيب     

اين الگو امكان وقـوع     . خصوص ناحيه سه آن شده است        و به  12ده در بافت منطقه     گيري الگوي فشر    فضاها، موجب شكل  
دهد و به اين ترتيب از  هاي كمتر پايدار افزايش مي هاي داراي پايداري را در نتيجة تأثيرپذيري از كاربري خسارت به مكان
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رساني مطـرح     كننده در نجات و امداد      يلعنوان يكي از عوامل تسه      عالوه، فضاهاي باز به     به. كاهد  ضريب امنيت منطقه مي   
  .الگوي فشرده و كاهش تعداد فضاهاي باز، فرايند امداد و نجات را نيز با كندي مواجه خواهد ساخت. است

.  درصد از آنها، معابر محلي هـستند       51 داراي عرض كمتر از شش متر است و          12 درصد معابر شهري در منطقه       90
هاي منتهـي      درصد بلوك  81دهد ناحيه سه با       عرض، نشان مي    ري به سبب وجود معابر كم     پذي  مقايسه نواحي از نظر آسيب    

اين برداشت از معابر منطقه گوياي اين نكته مهم اسـت كـه             . پذيري زياد دارد     را در آسيب    عرض، رتبه نخست    به معابر كم  
شود و امكـان تـردد عمـالً كـاهش       ميها مسدود معابر با عرض كم، معموالً هنگام وقوع زلزله به واسطه ريزش ساختمان        

  .يابد مي
. پذيري زياد داراي رتبـه اول در منطقـه اسـت     بلوك با آسيب12دهد كه ناحيه چهار، با       ها نشان مي    نقشه همجواري 

و كاالهاي قابل هاي تقويت فشار برق و گاز، انبارهاي شيميايي    هاي بنزين و ايستگاه     ها، پمپ   مدارس، سينماها و ورزشگاه   
هـاي پيـاده در اطـراف         ، مراكز پرازدحام و داراي معضل، مانند گـذرگاه        )لو  خيابان خدابنده (تعال در محدوده ناصر خسرو      اش

پامنار، سيروس، بهارستان، چهارراه مولوي، ميـدان امـام و بـسياري منـاطق ديگـر، فـضاهايي هـستند كـه شـرايط                           بازار،
  .آميزي در صورت وقوع زلزله خواهند داشت مخاطره
دهد كه مناطق مركزي ايـن شـهر عمـدتاً            غييرات الگوي مكاني جمعيت در مناطق گوناگون شهر تهران، نشان مي          ت

سـهم منـاطق مركـزي شـهر از      . انـد   اي شهر جمعيت بيشتري را جذب كرده        جمعيت خود را از دست داده و مناطق حاشيه        
رونـد خـروج جمعيـت از منـاطق         . يده اسـت   رس 1381 درصد در سال     20، به كمتر از     1359 درصد جمعيت در سال      4/33

 كاسته شده اسـت     1365-75 درصد مواجه بوده، و در دوره        4 تا   1با رشد منفي    ) 1359-1365(مركزي شهر در دوره اول      
مـازاد  هاي فرسوده كه تراكم        به دليل روند نوسازي بافت     1381 تا   1375هاي    در طول سال  ).  درصد رشد منفي   6/0-9/1(

لي آن بوده است، روند كاهش جمعيت در مناطق مركزي و مناطقي كه بـا كـاهش جمعيـت مواجـه                     ساختماني مشوق اص  
  ).127، 1382مشاور باوند، . ك.ن(بودند دگرگون شده و باز هم تقليل يافته است 

بندي اراضـي منطقـه، ريزدانگـي     دهد كه الگوي قطعه  نشان مي12هاي شهري منطقه  بررسي الگوي فضاها و بافت    
خـصوص در ناحيـه سـه و چهـار      اين امر به. اي نامنظم را شكل داده است ابر شهري در بافت اين منطقه، شبكه است و مع  

در نهايـت، بافـت   . وجـود آورده اسـت   نحوه قرارگيري فضاهاي باز در درون قطعات نيز الگويي نامنظم را به      . شديدتر است 
ها و شواهد ارائه شده،       مطابق بحث . ي نامنظم شكل يافته است    ، الگويي ريزدانه و نامنظم دارد و با شبكه ارتباط         12منطقه  

 به عنوان بخـشي از هـسته مركـزي ايـن شـهر، مركـز اصـلي                  12مركزي است و منطقه       فرم شهر تهران به صورت تك     
ها  ربريها، كا اين امر موجب تجمع افراد، سرمايه. اند ها در اطراف آن شكل گرفته  فروشي  آيد كه عمده    ستد به شمار مي    و داد

افزايش حجم ورودي به منطقه در مقايسه بـا ظرفيـت مكـاني آن، امكـان افـزايش                  . ها در اين منطقه شده است       و فعاليت 
 مـسائل    بـه ايـن ترتيـب،     . دهـد   هاي جاني و عملكردي را در هنگام بـروز زلزلـه جـدي و تأثيرگـذار، افـزايش مـي                     آسيب

 12پـذيري را در منطقـه         تر طبيعي ناامن منطقه، زمينه حـداكثر آسـيب         اقتصادي و اجتماعي در تركيب با بس       ةپيچيد هم در
 شهر تهران، كه امنيـت در برابـر مخـاطرات اسـت،             12ترين نياز جامعه انساني منطقه        با اين وضع، ابتدايي   . آند  ايجاد كرده 

هـاي    ، كـاهش ارزش   جمعيـت موقـت   » تراكم زيـاد  «هاي منطقه از نظر       پذيري سكونتگاه   آسيب. گيرد  مورد تهديد قرار مي   



 )12منطقه : مورد(هاي فرسوده بخش مركزي شهر تهران در برابر زلزله  پذيري بافت آسيب

  

15

دوام به كـار رفتـه در آنهـا،           درآمد، قدمت بناها و مصالح كم      محلي به دليل خروج بوميان از منطقه و سكونت مهاجران كم          
هـا و     بندي ريزدانه اراضي و كمبود فضاهاي باز در منطقه، كه همگي زمينـه              عرض و عمدتاً محلي، قطعه      هاي كم   دسترسي

هاي مادي و معنوي آنهاست، در تقابل با پايداري شـهري             هاي ساكن اين منطقه و سرمايه       كننده جان انسان    عوامل تهديد 
الگـوي توزيـع و     «توان گفت كـه       هاي مطرح شده در پاسخ به سؤال اول، مي          بنابراين بر پايه مباحث و استدالل     . قرار دارد 

پـذيري    ها و عوامل آسـيب      ترين زمينه   ليتراكم جمعيت، نوع و نظام فعاليت و بافت و ساختار كالبدي فضاهاي شهري، اص             
  .شود از اين رو فرضيه نخست پذيرفته مي. »هاي قديمي بخش مركزي شهر تهران در برابر زلزله هستند بافت

هاي فرسوده منطقـه      ضاها و بافت  پذيري ف   عملكرد عناصر فرضيه نخست در آسيب     «فرضيه دوم تحقيق اين بود كه       
  ».رند، تفاوت بارزي با يكديگر ندا12

پذيري، آزمون اين فرض براساس رابطه  با توجه به ترتيبي بودن مقياس متغيرهاي مورد استفاده براي سنجش آسيب   
  . است5فريدمن و از طريق اجراي آمار ناپارامتري انجام شده است، كه نتايج آن به قرار جدول 

  

  بندي  جدول رتبه. 5جدول 
  مرتبه  متغير  ميانگين رتبه

6 K6 1  
30/4 K4  2  
05/4 K2  3  
98/3 K7  4  
34/3 K3  5  
18/3 K5  6  
15/3 K1  7  

  
، مشخص شد كه از ميان معيارهاي هفتگانـه محاسـبه شـده    5دست آمده از محاسبه آماري جدول         براساس پاسخ به  

ديگـر رتبـه   ، با كسب امتياز شش و فاصله زياد از متغيرهـاي        )k6(ها از فضاهاي باز       ، معيار فاصله كاربري   12براي منطقه   
 اسـت و  30/4با امتياز ) پذيري ميزان دسترسي به محدوده آسيب (k4رتبه دوم، متغير . پذيري از زلزله دارد     اول را در آسيب   

دهد كه آنها بـا فاصـله انـدك از يكـديگر در      بررسي ديگر متغيرها، نشان مي   . ، رتبه سوم را دارد    )k2(بعد از آن، قدمت بنا      
از . ، اختـصاص يافتـه اسـت   )k1(رتبه آخر يا هفتم، به معيار تراكم جمعيت سـاكن   . اند   قرار گرفته  هاي چهارم تا هفتم     رتبه

هـاي فرسـوده      پـذيري بافـت     شود كه عملكرد متغيرهاي مورد آزمون، در آسيب         نتايج آزمون فرض دوم، چنين استنباط مي      
  . از زلزله، با يكديگر متفاوت است12منطقه 

ها از فضاهاي باز و ميزان دسترسي بـه محـدوده    هاي اول و دوم كه به فاصله كاربري        خصوص در رده    اين تفاوت، به  
پـذيري    پذيري اختصاص دارد، بسيار بارز است؛ اما از رتبه دوم تا رتبـه هفـتم، تفـاوت عملكـرد متغيرهـا در آسـيب                         آسيب
هـاي اول و دوم       ضـيه دوم در رده    شـود كـه فر      به اين ترتيب، مالحظـه مـي      . هاي فرسوده از زلزله چندان بارز نيست        بافت
  .شود هاي بعد پذيرفته مي بندي مردود است، اما براي رده رتبه
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  گيري نتيجه
كنـد و در نتيجـه تـأثير ايـن متغيـر در                از ساختاري غيرمتمركـز پيـروي مـي        12توزيع تراكم جمعيت ساكن در منطقه       . 1

بنـابراين  . يت در آزمون فريدمن نيز گـواه ايـن مدعاسـت          رتبه تراكم جمع  . پذيري منطقه از زلزله كاهش يافته است        آسيب
هـاي جـاني    رانش جمعيت منطقه به پيرامون، در عين حال كـه در كـاهش آسـيب             با 12فرسودگي و ناپايداري در منطقه      

 به اين ترتيـب،   . شود، لكن در افزايش فرسودگي منطقه مؤثر بوده است          ناشي از وقوع زلزله احتمالي عاملي مثبت تلقي مي        
خصوص در غرب و مركز ناحيه سه، تمركز جمعيت و تراكم باالي سـكونتگاهي،                در نواحي داراي تراكم باالي جمعيت، به      

از اين رو، عامل فضا و بافت شهري جمعيـت كـه در صـورت               . پذيري زياد ايجاد كرده است      شرايط مناسبي را براي آسيب    
  ، در فراينـد تعامـل عناصـر نظـام بـه عامـل              12فـت منطقـه      خواهد شد، بـه علـت فرسـودگي با          وقوع زلزله، دچار آسيب   

خصوص در ناحيه سه، با تمركز زياد جمعيت و تراكم باالي سكونتگاهي شديدتر            اين موضوع به  . شود  تبديل مي » زا  آسيب«
  .خواهد بود

 فـرض دوم،    نتـايج حاصـل از آزمـون      .  بسيار مؤثرند  12پذيري منطقه     سال احداث بنا و نوع مصالح آنها در آسيب        . 2
 درصـد از  40دوامـي   كـم . پذيري منطقه از زلزلـه را در رتبـه سـوم جـدول نـشان داد        تأثير متغير سال احداث بنا در آسيب      

پـذيري زيـاد،       درصد بلوك با آسـيب     67خصوص ناحيه سه با       هاي منطقه و تشديد آن در غرب و جنوب منطقه و به             بلوك
  .گواه اين مدعاست

بنـابراين الگـوي غالـب قطعـات     .  مترمربع مـساحت دارنـد  150، كمتر از   )11/51( منطقه   بيش از نيمي از امالك    . 3
 الگويي فشرده و ريزدانه است، كه اين خود موجب ناپايداري در بافت منطقه شده است؛ به اين ترتيب كـه تـراكم                        منطقه،

  .تخريب قرار دارندهاي بيشتري در معرض خطر  واحدهاي مسكوني در واحد سطح افزايش يافته است و مكان
الگـوي  . پـذيري زيـاد داراسـت       عرض، رتبه اول را در آسيب       هاي منتهي به معابر كم       درصد بلوك  81ناحيه سه با    . 4

 .فشرده و نامنظم معابر عمومي با نقش محلي و فقدان ارتباط مناسب با معابر ديگر، سبب ناپايداري در منطقه شـده اسـت            
  .، در رتبه دوم جدول ارزيابي عملكرد قرار دارد12 فرسوده منطقه هاي پذيري بافت اين عامل در آسيب

بايد توجه داشت كـه عـالوه       . ها، داراي رتبه ششم است      طبق آزمون آماري، تأثير همجواري و ناسازگاري كاربري       . 5
هـا و     ين خيابـان  هـا و همچنـ      روهـا و ميـدان      ها در ايجاد ناپايداري در منطقه، ازدحام موجود در پياده           بر همجواري كاربري  

  .دهد هاي وارده آمده را افزايش مي كند و امكان خسارت ايستگاه مترو، ناسازگاري را ايجاد و يا تشديد مي
پذيري زياد    اي، داراي آسيب    فاصله زياد از فضاهاي باز عمومي با پراكنش منطقه         هاي با    درصد از بلوك   76ميزان  . 6
غير دسترسي به فـضاهاي بـاز عمـومي، رتبـه اول را در تهديـد جـاني و                   فشردگي منطقه موجب شده است كه مت      . هستند

هـايي از حاشـيه       تنها در بخـش   .  درصد آسيب پذيري زياد، داراي رتبه اول است        99 دارد و ناحيه سه با       12كالبدي منطقه   
  .شود پذيري كم ديده مي هاي با آسيب خيابان شوش، اطراف پارك شهر و نقاطي از اين دست بلوك

شود، ريزدانگي و تراكم ساختماني و        هاي مركزي شهرها توصيه مي       الگوي شهر فشرده، كه براي توسعه بخش       در. 7
آميـز، تـضاد      جمعيتي به عنوان عوامل موافق توسعه مورد نظر است؛ اما اين الگو با ساختار شهرهاي داراي بستر مخـاطره                  

پذيري در برابر زلزله، به عنوان عامل         هاي فرسوده در آسيب    به اين ترتيب، عامل فشردگي و ريزدانگي محدوده بافت        . دارد
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 بـه عنـوان     12مقايسه متغير تمركز جمعيت، تمركز مراكز كار و فعاليت و مانند اينها در منطقه               . شود  مطرح مي » زا  آسيب«
 شـهر تهـران   پذيري منطقه از زلزله با مناطق شش و سه، كـه از مراكـز كـار و فعاليـت متمركـز در           عوامل مؤثر در آسيب   

هاي ديگر بافت به عنـوان        شود تا ويژگي     موجب مي  12شوند، نشان داد كه بستر سكونتگاهي فرسوده منطقه           محسوب مي 
پـذيري آنهـا را       شناخته شوند، در حالي كه بافت نسبتاً پايدار مناطق سـه و شـش، آسـيب               » پذيري  آسيب«عوامل مؤثر در    

ناپايداري حاصل از فرسودگي و فقدان توجـه كـافي بـه موضـوع احيـا در      توان گفت كه      در مجموع مي  . كاهش داده است  
خيـزي    الگوي ريزدانه با شبكه ارتبـاطي نـامنظم و وضـعيت لـرزه              هاي فرسوده بخش مركزي شهر تهران،       فضاها و بافت  

هاي   آسيب 12، شرايطي را موجب شده است كه در صورت وقوع زلزله مهمي در تهران، منطقه                12آميز در منطقه      مخاطره
دليل جايگاه اين منطقه و بخش مركزي در شهر تهران،    جاني و كالبدي و عملكردي سنگيني را متحمل خواهد شد، كه به           

  .اي ملي نام برد بايد از آن به عنوان فاجعه
هـاي شـهري پايـدار و ناپايـدار هـستند و       منـد از بافـت   اي نظـام  سرانجام با قبول اين اصل كـه شـهرها گـستره    . 8
مركـزي  توان درك كـرد كـه بخـش     يابند، مي مفهوم مي» تأثيرپذير«هاي  همواره در كنار سيستم  » زا  آسيب«هاي    مسيست

هـاي آن در برابـر زلزلـه منـوط بـه درك       پـذيري  اي است كه شناخت آسيب شهر تهران، گستره كالبدي ـ انساني پيچيده 
و در وهله اول در مقياس مقر       قالب نظام واحد مكاني است      و ساخت و كارهاي حاكم بر رفتار آنها در          ها، عملكردها     ويژگي

هـاي ميـاني و       عرصه(هاي شهر     و در پيوند با ساير بخش     » پذير  نظام آسيب «به عنوان   ) هاي فرسوده بخش مركزي     بافت(
هـاي    پذيري بافت   از اين رو كنترل و كاهش آسيب      . كند  ، عمل مي  »زا  آسيب«هاي    ، به عنوان سيستم   )پيراموني شهر تهران  

منوط به درك پيوندها و تأثيرات متقابل و مكمـل بخـش            » زا  آسيب«اي     به عنوان مجموعه    فرسوده بخش مركزي تهران،   
بـا  . هاي نزديك و دور به اين كانون اسـت  بندي شهر تهران و ساير بافت      مركزي به عنوان كانون و هسته اصلي استخوان       

 در برابـر زلزلـه      12هاي فرسوده منطقـه       پذيري بافت    از بررسي آسيب   اين درك از مسئله است كه اصول و نتايج برخاسته         
هاي قديمي بخش مركزي      در بررسي ساير فضاها و بافت     » الگو«ان  وتواند با رعايت مالحظات خاص هر منطقه، به عن          مي

  .شهر تهران مورد استفاده قرار گيرد
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