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1. مقدمه
ایران در محدودۀ كش��ور های زلزله خير جهان قرار گرفته و از گذشته 
ه��ر از چند گاهی ش��اهد زلزله هایی با مقي��اس كوچک و بزرگ بوده 
است. این نکته را از آرای مورخان و البته از زلزله  های متعددی كه هر 
یک از ایرانيان در طول حيات خود تجربه كرده است می توان دریافت. 
آمادگ��ی برای زلزله، برخالف آنچه غالبًا در كش��ور م��ا می گویند، به 
مقاوم س��ازی )آن هم اجرای ناقص آیين نامه 2800( محدود نمی شود. 
نقش برنامه ریزی ش��هری و منطقه ای به س��بب ماهيت و گستردگی 
و نيز ارتباط كاری در كاهش آس��يب  های زلزله روش��ن است، اما باید 
گفت در اغلب كش��ور های در حال توس��عه از قابليت  ها و ظرفيت های 
این دانش، در همۀ سطوح شهری و منطقه ای و ملی، غفلت می شود؛ 
در حالی كه ش��اید كشور ما، در برخی از جنبه ها، ساده تر از كشور های 
توس��عه یافته بتواند مس��ئلۀ زلزله را از نظر برنامه ریزی فيزیکی سر و 
سامان دهد. در ایران قدرت مداخلۀ دولت در امور شهر بيشتر است و، 

چكيده

منطقۀ باغميش��ۀ ش��هر تبریز بس��يار پرتراكم و البته زلزله خيز است. 
طراح��ی ش��بکۀ ارتباطی و فضای باز و س��بز در چني��ن مناطقی باید 
با رعایت مالحظات خاصی برای كاهش آس��يب زلزله همراه باش��د. 
مطالعه در این منطقه، به روش دلفی، نش��ان می دهد كه فضا های باز 
و ش��بکۀ ارتباطی منطقۀ باغميش��ه صرف نظر از مشکل كيفی از نظر 
كمی نيز وضعيتی نامناسب دارد. اغلب ضوابط و معيارهای شهرسازی 
مناطق پر خطر رعایت نش��ده و بنابراین فضا های باز و شبکۀ ارتباطی 
در صورت بروز زلزله و حتی آتش س��وزی عماًل نمی تواند نقش چندان 
مؤثری در كاهش آس��يب پذیری ایفا كند. ب��رای كمک به پایداری و 
كاهش تلفات ناش��ی از زلزله در منطقه، بای��د چنين نکاتی را در نظر 
آورد: فاصله گي��ری كاربری  های حس��اس از خط گس��ل، پهنه بندی و 
تعيين حریم كاربری های ویژه، كاهش تراكم جمعيتی و س��اختمانی، 
رعایت مقررات مربوط به هر یک از كاربری ها، توس��عۀ كمی و كيفی 
ش��بکه های ارتباطی، بازنگری در توزیع فضا های س��بز و باز به ویژه 

تركيب و تلفيق بهينۀ فضا های باز.

كليد واژگان: زلزله، مقابله با خطر، حفاظت غيرعامل، شبکه  های ارتباطی، فضا های سبز و باز، باغميشۀ تبریز.
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1. این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی 
»بررسی نقش فضاهای باز در كاهش 
آس��يب ناش��ی از زلزله: مورد مطالعه 
منطقه باغميش��ه تبریز« اس��ت كه با 
حمایت مالی مدیریت امور پژوهش��ی 

دانشگاه تبریز انجام شده است. 

 بررسی نقش فضا های باز و شبكۀ ارتباطی 
در کاهش آسيب زمين لرزه
مورد مطالعه منطقۀ باغميشۀ تبریز1

 رحمت محمدزاده
استادیار گروه معماری دانشگاه تبریز
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برخالف كشور های غربی، دخالت در كار و زندگی مردم تلقی نمی شود. عالوه 
بر این شهر ها به سرعت در حال رشد است و با ایجاد مدیریت واحد و منسجم 
می توان شهر را در جهت مورد نظر هدایت كرد. با چنين باوری، در مقالۀ حاضر، 
با بهره گيری از توانمندی  ها و قابليت  های دانش شهرس��ازی، به بررس��ی نقش 
فضا های باز و و شبکۀ ارتباطی در كاهش آسيب های زلزله در منطقۀ باغميشۀ 

تبریز می پردازیم.

2. بيان مسئله
مطالعات موجود نشان می دهد، از نظر جغرافيایی، یک درصد از كل پهنۀ كشور 
در معرض خطر بس��يار باال و هشت درصد در خطر باال و هفت درصد در خطر 
نس��بتًا باال و 31 درصد در خطر متوسط و 22 درصد در خطر نسبتًا پایين و 11 
درصد در خطر پایين قرار گرفته اس��ت.۲ این در حالی اس��ت كه طی چند دهۀ 
گذشته تلفات ناشی از زلزله كاهش نداشته بلکه به طور كلی در هر دهه با رشد 
شهرنش��ينی 10 هزار نفر بر تعداد تلفات افزوده شده است: زلزلۀ بوئين زهرا 10 
هزار نفر س��ال 1341، زلزلۀ طبس 18 هزار نفر س��ال 1357، زلزلۀ رودبار 30 

هزار نفر سال 1369، زلزلۀ بم 34 هزار نفر سال 1382.
مقایس��ۀ تلفات جانی و خس��ارات زلزل��ه در ایران با كش��وری چون ژاپن 
 گویای راه پيِش روی مدیران جامعه است. برای مثال وقوع زلزلۀ بزرگ كانتو۳
  در سال 1923 باعث كشته و مجروح شدن هزاران نفر و خسارات مالی بسيار شد.۴
 پ��س از اینک��ه در س��ال 1961 الیح��ۀ »مقابله با بالی��ای طبيعی« تصویب 
ش��د، صدم��ات ناش��ی از زلزله كاه��ش چش��م گيری یافت. در س��ال 1994 
زلزل��ۀ ش��هر نيم ميلي��ون نفری كوب��ه۵ به قدرت 7/5 ریش��تر فق��ط 5 هزار 
 نف��ر كش��ته داش��ت و بيش��تر س��اختمان  های ش��هر ب��دون آس��يب مان��د.۶
 بنابراین در حالی كه جوامع پيشرفته با به كارگيری عنصر مدیریت از صدمات 
ناش��ی از زلزله می كاهند در كش��ور ما چنين نيس��ت و ميزان تلفات، با وجود 

پيشرفت های علمی و فنی، بيشتر می شود.
در چني��ن وضعيتی، كاهش تلفات و افزایش امني��ت اجتماعی و مهم تر از 
آن حفظ س��رمایه های انس��انی و غير انس��انی مجتمع های زیس��تی از وظایف 
و اولویت های اصلی هر حکومت اس��ت. امروزه در همۀ كش��ور های پيش��رفته 
پيشگيری از فاجعه و حركت از فرهنگ واكنشی به فرهنگ پيشگيری ضرورتی 

پرسش های تحقيق
فضاهای باز و شبکۀ ارتباطی چه نقشی 
در کاهش آسیب ناشی از زلزله دارند؟

ای��ن نق��ش در منطقۀ باغمیش��ۀ تربیز 
چگونه است؟

چگونه می توان از این دو در کاس��ن از 
آسیب زلزله هبره گرفت؟

2. زهرا تش��کر، »بالی��ای طبيعی در 
كمين ش��هرها: تا چه حد شهرهای ما 
ایمن هس��تند؟«. این ارقام مبتنی بر 
گسل های های معلوم است. به اعتقاد 
برخی از كارشناسان تمام سطح ایران 
روی گس��ل های ه��ای اصل��ی واقع 
است. در حالی كه برخی از گسل ها ها 
در روی زمين دیده می شوند و برخی 
دیگر با رس��وبات پوشانده شده اند. بم 
نمون��ه ای از این مناطق اس��ت كه در 
سال 1382 دستخوش زلزله ای مهيب 

شد. 
3. Great Kanto Earthquake 
4. Winfried Fluchte,“Tokyo 
Before the Next Earthquake: 
Agglomeration-Related 
Risks Town Planning and 
Disaster Prevention”.
5. Kobe 
6. Ibid
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جدی و بخش الینفک توس��عۀ پایدار محس��وب می شود. چون 
پيش بينی زمان زمين لرزه بسيار دشوار است، مناطق تحت خطر 
باید برای مواقع اضطراری كاماًل آماده باشند. سازمان ملل متحد 
در س��ال 1992 در سندی به نام »توس��عۀ پایدار سکونتگاه های 
انس��انی« به تمامی كشور ها توصيه كرده كه كاهش خطر زلزله 
را در تمام��ی فرایند های برنامه ریزی و مدیریت س��کونتگاه های 

انسانی در نظر آورند.۷
با چنين بينشی، این مقاله درصدد بررسی نقش فضا های باز 
و سبز در كاهش آسيب ناشی از زلزله در منطقۀ تازه ساز باغميشۀ 
تبریز اس��ت. مس��ئوالن و برنامه ریزان از وجود گسل و خطر در 
منطقه آگاه بوده اند و صدور مجوز توس��عۀ شهری و مسکونی آن 
جای پرسش است، اما پرسش اصلی این مطالعه این است كه آنان 
چقدر واقعيت گس��ل و زلزله خيزی منطقه را در نظام برنامه ریزی 
و طراحی لحاظ كرده اند؛ به ویژه آنکه، با سياس��ت های مختلف 
شهرس��ازی از جمله توسعۀ شبکۀ راه ها و تکميل محور كنار گذر 

شمالی، این منطقه بيش از پيش جمعيت پذیری خواهد شد.

3. چارچوب نظری
ایمنی ساختمان و حفظ جان و مال مردم در برابر حوادث همواره 
از دغدغه های اصلی طراحان مجتمع های زیستی بوده و در دورۀ 
معاصر به دنبال افزایش آگاهی و توانایی انس��ان و رشد علوم و 
فنون تا حد زیادی محقق شده است. از نظر برنامه ریزان و طراحان 
شهری، ایمنی ابعادی متعدد دارد و توجه به آن در قالب برنامه  های 
كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت باعث حفظ جان و مال مردم 
 می ش��ود. بازسازی شهر ليسبون پس از زلزله 1775 و اسکوپيه۸

 بع��د از زلزلۀ 1963 نمونه هایی از همس��از كردن اصول طراحی 
ش��هری در قال��ب كاهش خطر اس��ت. در ای��ن نمونه ّها احداث 
 خيابان های وسيع و توسعۀ فضاهای باز از نکات اصلی بوده است.۹
 در ایال��ت كاليفرني��ا همۀ طرح های ش��هری و محلی مبتنی بر 
زلزله خيزی منطقه تهيه و اجر می ش��ود. مقررات تفکيک اراضی 

و منطقه بندی و قوانين ساختمانی و مانند آن بر اساس مطالعات 
زمين شناسی و شناسائی مناطق پر خطر است.۱۰ مسئوالن توكيو 
در دو دهۀ گذشته، بيش از هفت ترليون ین صرف مقابله با زلزله 
كرده اند. این ش��هر همه س��اله نزدیک به 10 درصد بودجۀ خود 
را صرف آمادگی قب��ل از وقوع حادثه می كند. یکی از مهمترین 
طرح های��ی كه ب��ه برنامه ریزی بحران قب��ل از وقوع آن كمک 
كرده و از جانب كارشناس��ان ش��هر توكيو دنبال می شود برنامۀ 
»پيش بينی خس��ارت زلزله« بر مبنای ارزیابی خسارت احتمالی 
و مش��خص كردن محل های آتش س��وزی و محل های انتقال و 
فضا های اس��کان موقت با كمک تصویر س��ازی های كامپيوتری 
اس��ت. در توكيو برنامۀ تس��ریع در واكنش نس��بت ب��ه حادثه و 
آمادگ��ی مردم ب��رای مقابله با آن از برنامه  ه��ای اصلی مدیران 

شهری است.۱۱
كاهش تراكم ها و تغيير كاربری در طول بازسازی در مناطق 
پرخطر در كاهش آسيب مؤثر است. در مناطقی با تراكم جمعيت 
ب��اال، آوارب��رداری از بناهای مخروبه، برای ایج��اد فضاهای باز 
و پارک ها، پرهزینه اس��ت اما خطرات آین��ده را كاهش می دهد 
و فضاهای��ی برای تخليۀ اضطراری مجروح��ان فراهم می آورد. 
می ت��وان از این اماكن برای برپا كردن س��رپناه های اضطراری 
هم اس��تفاده ك��رد. در این زمين��ه چنين نمونه های��ی قابل ذكر 
اس��ت: احداث م��دارس در زمين ه��ای مرتفع ك��ه مركز تخليۀ 
امنی بود در جریان س��يل اس��تان آن هو چين در س��ال 1991 
 و افزای��ش فضاهای س��بز در اس��کوپيه پس از زلزل��ۀ ۱۲.1963

 4. مفهوم فضا های باز و ش�بكۀ ارتباطی و 

نقش آنها در کاهش آسيب ناشی از زلزله

4�1. شبكۀ ارتباطی
ش��بکۀ ارتباطی مجموعه ای اس��ت برای عبور و مرور وس��ایل 
نقليۀ موتوری و دوچرخه و پياده. با این تعریف، روش��ن است كه 

7. حس��ن احمدی. »نقش شهرسازی 
در كاهش آسيب پذیری شهر در برابر 

زلزله«.
8. Skopje, Macedonia 

9. یاسمين آیس��ان، معماری و برنامه 
ریزی بازسازی.

10. W. H Charles, Time-
Standards for Landscape 
Architecture Design & 
construction Data.

11. زهرا تش��کر، »بالیای طبيعی در 
كمين ش��هرها: تا چه حد شهرهای ما 

ایمن هستند؟«.
12. یاسمين آیسان، معماری و برنامه 

ریزی بازسازی.
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شبکۀ ارتباطی در كاهش آسيب پذیری از زلزله نقش دارد. شبکۀ 
ارتباط��ی، عالوه ب��ر فراهم كردن امکان گری��ز از موقعيت های 
خطرناک و تسهيل امداد و كمک رسانی به مصدومان، بستر الزم 
را ب��رای عملي��ات مختلف نجات و بازس��ازی فراهم می كند. در 
اغلب ش��هر های زلزله زده، همۀ تلفات ناشی از خوِد زلزله نيست 
بلکه بس��ياری از آن به قفل یا مس��دود ش��دن ش��بکۀ ارتباطی 
ش��هر بازمی گردد. برای مثال می توان از منطق��ۀ گلدیان رودبار 
در زمي��ن ل��رزۀ 1369 نام برد. در این ش��هر، در اثر شکس��تگی 
 جادۀ اصل��ی، برای مدتی امکان امداد رس��انی وجود نداش��ت.۱۳

 نکت��ۀ مهم این اس��ت ك��ه ش��بکۀ ارتباطی با در نظ��ر گرفتن 
عوامل توپوگرافی و لغزش و آب های س��طحی و زلزله و عوامل 
 زمين شناختی و نظایر آن طرح شود تا ایمنی مسير ها افزایش یابد.۱۴

 رعای��ت اصولی چون سلس��له مراتب ش��بکۀ ارتباطی و عریض 
و مس��تقيم بودن مس��يرها و محصوریت كم و انعطاف پذیری و 
وج��ود گزینه های مختلف دسترس��ی و طراحی باز نيز در كاهش 
آس��يب پذیری از زلزله مؤثر است. هرچه تماس شبکۀ معابر شهر 
با گسل منطقه كمتر باشد احتمال آسيب و یا مسدود شدن شبکۀ 
ارتباطی كمتر می ش��ود. همچنين، ب��رای افزایش ایمنی، باید در 
كنار مس��ير های اصلی، نوار سبزی بين مسير پياده و سواره تعبيه 

شود.

4�2. فضا های باز و سبز
اش��کال  در  را  ب��از  فضا ه��ای  شهرس��ازی،  مناب��ع  در 
 گوناگ��ون تعری��ف كرده ان��د. كالس��ون ب��ه نق��ل از پرل��وف۱۵

 می نویسد: 
فضا های باز، نواحی اجتماعی درون یا مجاور شهر هستند؛ مالکيت 

عمومی دارند و تحت اشغال بنا ها و ساختمان ها نيستند.۱۶

 س��ونگ و ناش��يمرا در تعریف فضای ب��از از محصوریت یا 
غي��ر محصوریت می گویند. آنان فضای باز را فاقد س��اختمان یا 
 فضای س��اخته ش��دۀ آن را كمتر از یک بيس��تم كل می دانند.۱۷

 كل این فضا برای اهداف تفریحی و عمومی اس��تفاده می ش��ود 
یا بدون اس��تفاده باقی مانده اس��ت. فضا ی باز دامنۀ گسترده ای 
دارد و ش��امل انواع پارک و قرارگاه  های ج��اده ای و ميدان های 
بازی و آب راه ها و مس��ير های س��بز و قطعات سبز استيجاری و 
 باغ ها و مس��ير های زهکش��ی و درخت كاری و نظایر آنهاست.۱۸
ب��از  فضا ه��ای  افزای��ش  پيش��رفته،  جوام��ع  اغل��ب  در   
می دانن��د.۱۹ ش��هری  پای��دار  توس��عۀ  در  مؤث��ر  عامل��ی   را 
 علت آن است كه فضا های باز عالوه بر فراهم كردن نور و هوا 
و تنفس شهر، بيش از اجزا و عناصر دیگر در شکل دادن و ارتباط 
نواحی و مناظر مختلف و نيز اجرای پروژه  های ش��هری مؤثرند. 
همچنين در شکل گيری چشم اندازها و خوشایند كردن فعاليت ها 
و فضاها و درک ش��هروندان از شهر و توسعۀ فضا های تفریحی 
و گردش��ی بس��يار مفيدند. عالوه بر این، فضا های باز و سبز در 
شرایط بحرانی عملکرد های متعددی می یابند: استقرار بيمارستان 
س��يار و جم��ع آوری كمک ها و مه��ار و مدیریت بح��ران و نيز 
اس��کان موقت زلزله زدگان و از این دست. هرچه تعداد و وسعت 
فضا ه��ای باز بيش��تر و توزیع آنها منطقی تر و قابليت دسترس��ی 
 آنها مناسب تر باش��د آسيب پذیری مردم از زلزله كمتر می شود.۲۰

 باید توجه داش��ت كه پارک ها و تأسيسات آن دور از مسير گسل 
اصلی قرار گيرد. 

5. اوضاع عمومی تبریز و باغميشه
نف��ر  ملي��ون  یک وني��م  ح��دود   1380 س��ال  در  تبری��ز 
 جمعّي��ت و ح��دود 19000 هکت��ار وس��عت داش��ته اس��ت.۲۱

 تبریز از س��مت ش��مال و شمال شرقی به شيب  های كوه اینال و 
زینال منتهی می ش��ود. بخش هایی از شهرک وليعصر و باغميشه 
و عباس��ی و ارم در این سوی شهر اس��ت. تبریز از سمت جنوب 
با ش��يب  نه چندان تند ب��ه دامنه  های كوه س��هند تکيه دارد. از 
دیدگاه زمين شناس��ی این سمت از شهر تفاوت چندانی با اینال و 
زینال ندارد؛ جز اینکه در كنار ش��يب مالیم، گس��ل عمده ای در 

13. مرك��ز مطالعات مقابله با س��وانح 
طبيع��ی ای��ران. طراحی ش��هری در 
مناطق زلزله زده )طراحی شهر رستم 

آباد(.
14. Tridib Banergee, 
Earthquake Urban Scale 
Vulnerability and City 
Design Some Observation.
15. Perloff 
16. Marion Clawson, “Open 
Space as a New urban 
Resources”. 
17. Jeanhwa Song, 
Urban Open-Space 
for a Sustainable City: 
Application to the Tokyo 
Area.

راهنمائ��ی  دیوی��س،  ليولي��ون   .18
طراحی شهری.

19. Jeanhwa Song, 
Urban Open-Space 
for a Sustainable City: 
Application to the Tokyo 
Area.
20. I.D.Bishop, “Experiential 
Approach to Perception 
Response in Virtual Words“.

21. محمدزاده، رحمت. »نقش برنامه 
ری��زی ش��هری در پيش��گيری و ی��ا 

كاهش اثرات ناشی از زلزله«.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


10750

این حوالی نيس��ت. تبریز از سمت غرب به شوره زار های دریاچه 
اروميه و از س��مت شرق به ارتفاعات نرميق و بزغوش در امتداد 

جادۀ تبریز- تهران محدود است. 
از نظر زمين شناسی، گسل جوان تبریز، با امتداد شمال غربی 
– جنوب ش��رقی، مهم تری��ن پدیدۀ تکنوتيک منطقه اس��ت. این 
گس��ل موجب افتادگی چالۀ اروميه – تبریز و باالآمدن كوه های 
اینال و زینال و تودۀ مورو ش��ده است. فعاليت گسل تبریز باعث 
ایجاد گسله و شکستگی ها و برآمدگی ها در سطح منطقه شده و 
با قطع اكثر رس��وبات كواترنری، می توان گفت كه دارای قدرت 
لرزه ای باالیی اس��ت.۲۲ با این حال، وجود گسله  های فرعی مؤید 
قرار گرفتن تبریز بر »منظومه ای گس��لی« است. قریشی و برزگر 
با بهره گيری از روابط موج��ود پيش بينی می كنند كه زمين لرزۀ 
امتداد گس��لۀ ش��مال تبریز، با فرض حركت 5۰درصد در امتداد 
گس��له، نزدیک Mb=7/5 )به ط��ول 90 كيلومتر( خواهد بود.۲۳ 
از این رو، افقی كه در كمين این ش��هر نشس��ته است تصویری 
دهش��تبار به دس��ت می دهد. ضمن اینکه نباید فراموش كرد كه 
از س��ال 858م تاكنون به طور متوس��ط هر 229 سال یک زلزله 

بزرگ با 40 الی 50 هزار نفر كشته در تبریز روی داده است.
باغميش��ه، در شمال شرقی تبریز، بر گسل اصلی منطقه واقع 
اس��ت. این منطقه در اث��ر محدودیت در توس��عۀ فيزیکی و نيز 

سياس��ت های شهرسازی رونق روزافزون دارد. با تکميل بزرگراه 
ش��مالی تبریز، روند توسعۀ آن شتاب می گيرد. باغميشه ارتفاعی 
بي��ن 1500 تا 1600متر از س��طح دریا و ش��يب   زی��ادی تا 40 
درص��د دارد. به علت ش��يب، درصد عناصر درش��ت دانۀ زمين از 
ش��مال به جنوب كاسته می ش��ود و به همين نسبت درصد مواد 
ریزدان��ه افزایش می یابد.۲۴ بنابراین، منطقه عالوه بر زلزله خيزی 

خاک های آبرفتی سست و ناپایدار دارد. 
باغميش��ه از س��ه بخش رشدیه )باغميش��ه 1( و باغميشه 2 
و 3 تش��کيل ش��ده است. رش��دیه در غرب و باغميشه 2 و 3 در 
ش��رق واقع ش��ده اند. همه جای باغميش��ه با قرارگرفتن بر خط 
گس��ل در معرض تهدید زلزله است، اما مطالعۀ این مقاله بيشتر 
بر باغميش��ه 2 و 3 متمركز اس��ت »ت3«. روند جمعيت پذیری 
و ني��ز امکان تجدید نظر در طرح شهرس��ازی منطقه با رویکرد 
كاهش آسيب پذیری از زلزله مبنای این انتخاب است. طبق طرح 
آماده س��ازی، جمعيت پيش بينی شدۀ باغميش��ۀ 2 و 3 با 9000 

خانوار در حدود 45000 نفر است.

6. روش تحقيق
مطالعۀ حاضر به روش دلفی۲۵ است. جامعۀ مورد پژوهش متشکل 
از 30 نفر بود. این افراد عالوه بر دانش كارشناس��ی برنامه ریزی 

ت۱. )راست( موقعيت باغميشه در 
مقياس ملی، استانی و شهری.

تبری��ز و موقعي��ت  ت۲. )چ��پ( 
باغميشه در آن

22. بربری��ان و قریش��ی، پژوهش و 
بررس��ی لرزۀ زمين س��اخت زمينلرزه 
- گس��لش در گس��ترده ی تکنونيکی 

اروميه.
23. منوچهر قریشی، »توان )پتانسيل( 
لرزه خيزی گستره آذربایجان در پيوند 

با برنامه ریزی گسترش شهرها«.
24. مهندس��ين مش��اور آرپ��ه. آماده 
س��ازی اراضی باغميش��ه: فاز سوم – 

جلد اول.
25. Delphi
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یا طراحی ش��هری، ش��هر تبریز و منطقه را نيز می ش��ناختند. در 
این مطالعه بر اساس چهارچوب نظری بحث، ابتدا پرسشنامه ای 
دربرگيرن��دۀ ضوابط و معيار های شهرس��ازی به تفکيک هر یک 

از اهداف فرعی و متناس��ب با موضوع شهرس��ازی و زلزله خيزی 
منطقه تدوین ش��د. س��پس جدول ارزیابی طيف ليکرت۲۶ با پنج 
گزینۀ »خيلی خوب و خوب و متوس��ط و بد و خيلی بد« و امتياز 
پنج تا یک تنظيم ش��د. این اطالعات بر اس��اس نظر افراد آشنا 
به منطقۀ باغميش��ه ارزیابی ش��د. همچنين در این مطالعه برای 
دریافت پاسخ دقيق پرسشنامه ها، عالوه بر نقشه های موجود شهر 
و منطقه، نقشه های سه بعدی ای در اختيار افراد قرار گرفت كه با 
اس��تفاده از اطالعات جغرافيائی۲۷ ترسيم شده بود. بدین منظور، 
ابتدا بر اس��اس طرح و نقش��ه های پيش��نهادی مهندسان مشاور 
در س��ال 1373، الیه ه��ای مورد نياز از محي��ط  َكد۲۸ به محيط 
آرک جی آی اس۲۹ فراخوانی شد. س��پس بعد از تعریف توپولوژی 
الیه ها، بانک اطالعاتی براس��اس دو عامل نوع كاربری و ارتفاع 
ساختمان ها آماده شد. سپس این الیه ها به همراه الیۀ ارتفاعات 
كه بر اس��اس داده های اس آر تی ام۳۰ به دست آمد، به صورت سه 
بعدی شبيه س��ازی ش��د. در مرحلۀ بعد، نقش��ۀ كاربری اراضی و 

ضوابط و معيار های شهرسازی منطقه مورد مطالعه

امتياز هریک از ضوابط و معيار های شهرسازی

خيلی بد 1بد 2متوسط 3خوب 4خيلی خوب 5

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۸26/71240/723/326/713/3رعایت سلسله مراتب مسيرها1

13/3413/3620/1963/3--وجود مسير های عریض )با محصوریت حداقل 1:2(2

930/1033/31136/7----تفکيک دسترسی  های پياده و سواره3

--13/3930/1343/3723/3مستقيم بودن مسير های اصلی و سهولت نقل و انتقال 4

--13/3620/1550/826/7ارتباط یا قطع و وصل مسير های ارتباطی با خط گسل5

620/1136/71343/3----انعطاف پذیری آمدوشد و وجود مسير های گزینه ای6

13/31136/7826/7516/7516/7وجود تسهيالت هدایت كنندۀ ترافيک و شبکۀ ارتباطی منطقه7

13/326/71446/71240/13/3فاصله گيری مسير های ارتباطی اصلی از خط گسل8

310/826/71343/3516/713/3رعایت شيب مجاز در طراحی شبکۀ ارتباطی9

826/7930/1343/3----طراحی شبکۀ ارتباطی باز و منعطف10

ت۳. نقشۀ كاربری اراضی شهرک 
باغميشه2 شهر تبریز

ت۴. توزیع فراوانی مطلق و نسبی 
واحد های مورد پژوهش برحس��ب 
پاس��خ به هدف اول )نقش شبکۀ 
ارتباطی باغميشه در كاهش آسيب 
زلزله(

26. likert
27. GIS
28. CAD
29. ARCGIS
30. SRTM
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ارتفاع س��اختمان  ها با كمی تقریب از طریق كنترل كاربری ها و 

مشاهدۀ ميدانی تهيه شد.

7. یافته ها
پاس��خ واحد های مورد پژوهش )كارشناس��ان امور ش��هری( به 
پرس��ش دربارۀ نقش ش��بکۀ ارتباطی منطقۀ باغميشه تبریز در 
كاهش آس��يب زلزله نش��ان می دهد كه رعایت سلس��له مراتب 
مس��ير ها با 12 مورد )40( و تس��هيالت هدایت كننده ترافيک و 
ش��بکۀ ارتباطی منطقه با 11 م��ورد )36/7 درصد( از نقاط قوت 
منطقۀ مورد بررسی است. ارتباط مسير های ارتباطی با خط گسل 
ب��ا 15 م��ورد )50 درصد( و فاصلۀ مس��ير های ارتباطی اصلی از 
خط گس��ل با 14 مورد )46/7 درصد( و مستقيم بودن مسيرهای 
اصلی و س��هولت نقل و انتقال و رعایت ش��يب مجاز در طراحی 
ش��بکۀ ارتباطی هر كدام با 13 م��ورد )43/3 درصد( از وضعيت 
متوس��ط منطقه حکایت دارد. همچنين وجود مسير های عریض 

)با محصوریت حداقل 1:2( ب��ا 19 مورد )63/3(، انعطاف پذیری 
آمدوش��د و وجود مسير های جای گزین و طراحی شبکۀ ارتباطی 
ب��از و منعطف ه��ر كدام با 13 م��ورد )43/3درص��د( و تفکيک 
دسترس��ی های پياده و س��واره با 11 مورد )36/7 درصد( بيانگر 

وضعيت نامطلوب شبکۀ ارتباطی منطقه است »ت۴«.
پاس��خ واحد های مورد پژوهش )كارشناسان امور شهری( به 
پرس��ش دربارۀ نقش فضا های باز و س��بز منطقۀ باغميشه تبریز 
در كاهش آس��يب زلزله( نش��ان می دهد كه وجود تجهيزات در 
پارک ه��ای منطق��ه با 13 م��ورد )43/3 درص��د( از نقاط مثبت 
منطقه اس��ت. قرارگيری پارک ه��ا در كنار راه ها با 15 مورد )50 
درصد( و وجود تأسيس��ات زیربنایی الزم در پارک ها با 10 مورد 
)33/3 درصد( از وضعيت متوس��ط منطق��ه حکایت دارد. امکان 
اس��کان موق��ت در پارک ها با 17 م��ورد )56/7درصد( و رعایت 
سلس��له مراتب طراحی پارک ه��ا با 16 م��ورد )53/3 درصد( و 
وجود مس��ير های پيادۀ گس��ترده و باز با 15 مورد )50 درصد( و 

ضوابط و معيار های شهرسازی منطقه مورد مطالعه

امتياز هریک از ضوابط و معيار های شهرسازی

خيلی بد 1بد 2متوسط 3خوب 4خيلی خوب 5

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۵۷/۱۶۴۱۳/3۱۲۴۰۹30--كميت فضا های باز و سبز1

26/7۸۷/۲۶۹۳۰۱۱۳۶/۷--تنوع فضا های باز و سبز2

930/۱۵۵۰۶۲۰----وجود مسير های پياده گسترده و باز3

26/71343/3۱۴46/7۱3/3--سهولت ورود و خروج به پارک ها4

26/7723/31653/3۵۱۶/۷--سلسله مراتب طراحی پارک ها5

۴۱۳/3۶۲۰۲۰۶۶/۷----انعطاف پذیری عملکردی پارک ها6

13/3۹۳۰۱۰۳۳/3۹۳۰۱3/3وجود تاسيسات زیربنایی الزم در پارک ها7

13/3۱۵۵۰1240/۲۶/۶--قرارگيری پارک ها در كنار راه ها8

۴۱۳/3۱۷۵6/7۹۳۰----امکان اسکان موقت در پارک ها9

۳۱۰۹۳۰۱۱۳6/7۷۲۳/۳--حفظ دو طرف گسل به عنوان فضای باز10

1343/3723/3723/3۳۱۰--وجود تجهيزات الزم در پارک های منطقه11

فراوان��ی مطل��ق و  توزی��ع  ت۵. 
نس��بی واحد های م��ورد پژوهش 
برحسب پاسخ به هدف دوم )نقش 
فضا های باز و س��بز باغميش��ه در 

كاهش آسيب زلزله(.
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سهولت ورود و خروج پارک ها با 14 مورد )47/6 درصد( و كميت 
فضا های باز و سبز با 12 مورد )40درصد( و حفظ دو طرف گسل 
با فضای باز با 11 م��ورد )36/7درصد( بيانگر وضعيت نامطلوب 
منطقه اس��ت. همچنين انعطاف پذیری عملکردی پارک ها با 20 
مورد )66/7درصد( و تنوع فضا های باز و سبز با 11 مورد )36/7 

درصد( از وضعيت نامطلوب منطقه حکایت می كند »ت۵«.

8. بحث و بررسی
چنانک��ه یافته ها نش��ان می ده��د برنامه ریزی و طراحی ش��بکۀ 
ارتباط��ی باغميش��ه به رغم تازه س��از ب��ودن چن��دان مبتنی بر 
زلزله خيزی منطقه نيست. بس��ياری از اصول در طراحی سلسله 
مراتب ش��بکۀ ارتباطی رعایت نشده است. شبکۀ ارتباطی اغلب 
غير مستقيم و كم عرض و تقریبًا غير مراتبی و بدون تسهيالت 
و تجهيزات ترافيکی الزم اس��ت. از ش��بکۀ پيادۀ گسترده خبری 
نيست و گاهی از عرض مس��ير پياده به نفع مسير سواره كاسته 
ش��ده اس��ت. فضا های ارتباطی بدون درک واقعيات زلزله خيزی 
منطقه بيش��تر با محصوریت 2:1 و حداكث��ر 1:1 )برابری ارتفاع 
با عرض( رش��د یافته اند. فقدان گزینه های جای گزین در شبکۀ 
ارتباطی و بن بس��ت بودن برخی مس��ير های ارتباطی كوچک و 
گاهی مسير های نسبتًا اصلی از انعطاف پذیری منطقه به ویژه در 
اوضاع بحرانی كاسته است. این در حالی است كه تراكم جمعيت 
منطقه با تکميل بزرگراه ش��مال شهر بس��يار بيشتر خواهد شد. 
بنابراین با وقوع زلزلۀ هفت ریش��تری )مطابق پيش بينی قریشی 
و برزگ��ر كه كوچکتر از آخرین زلزله بزرگ تبریز اس��ت(، تلفات 
سنگين چندان دور از انتظار نيست. در شهر بم هم معابر تنگ و 
ارگانيک بافت پاس��خگوی نياز ها و تراكم جمعيت نبود. با وقوع 
زلزله، راه های ارتباطی شهر مسدود شد و دسترسی به مصدومين 
با دش��واری و وقفۀ زیاد صورت پذیرفت.۳۱ طبيعی است كه با از 
دست رفتن ساعات عمليات طالیی۳۲ امداد و نجات، تعداد كشته 

شدگان نسبت به مجروحان اوليه افزایش می یابد.

وضعي��ت فضا ه��ای باز و س��بز باغميش��ه، همانند ش��بکۀ 
ارتباطی اش، مناس��ب نيس��ت. فضا های باز و سبز منطقه اغلب 
ناچيز و فاقد كيفيات الزم برای كاهش آس��يب پذیری هس��تند. 
گذشته از نبود سلسله مراتب فضا های باز و سبز، ساكنان بخشی 
از اوقات فراغت خود را در فلکه ها و دامنۀ كوه س��پری می كنند. 
در بخش هایی از منطقه، ساخت وساز ها به شيب های لغزنده و تند 
كوه نيز كشيده شده است. فضا های عمومی باز و سبز ناچيز منطقه 
در اث��ر عملکرد های زیاد )از جمله عملکرد اجتماعی و ترافيکی( 
عماًل به فش��ردگی بافت می افزاید. به نظ��ام قطعه بندی اراضی 
و پ��ر و خالی بودن درون قطع��ات و همجواری ها توجه چندانی 
نش��ده اس��ت. اغلب مراكز مهم دولتی و آموزشی و امداد رسانی 
و كاربری ه��ای ویژه، بدون در نظ��ر گرفتن واقعيات زلزله خيزی 
منطقه و رعایت همجواری ها، فاقد محوطه سازی الزم اند. این در 
حالی اس��ت كه باغميشه دارای تراكم مسکونی باالست )حداقل 
50 درصد بيش از تراكم طرح مصوب( و روز به روز نيز بر تراكم 
آن افزوده می شود. در بيشتر موارد كاربری  های مسکونی بر غير 
مسکونی و كاربری خصوصی بر فضا های عمومی چون فضا های 
باز و ورزش��ی غلبه دارد. بنابراین ممکن است فضا های مسکونی 
و غير مسکونی، در هنگام زلزله، از عوامل طبيعی چون لغزش و 

سيالب نيز متأثر شود و تلفات افزایش یابد. 
فضا های باز و سبز در تسهيل امدادرسانی و اسکان اضطراری 
و م��داوای مجروحان و مصدومان و كاهش آس��يب پذیری مالی 
و جانی ش��هروندان نقش��ی تعيين كننده دارند. در س��ال 1995 
بسياری از ساختمان های نواحی شهری كوبه ژاپن با اولين ضربۀ 
زمين لرزه ای بزرگ تخریب ش��د. متعاقب آن بسياری از خانه ها 
در اثر آتش س��وزی مهيبی س��وخت. در این اوضاع فضا های باز 
عمومی مانع از گسترش آتش سوزی شد. تحقيقات موجود نشان 
می ده��د كه در قرن 21 احتمال مرگ ف��رد در اثر زلزله ۰/025 
درصد اس��ت. با این حال تلفات ناشی از زلزله در مناطق شهری 
)در ه��ر بار وقوع( با احتس��اب همۀ مرگ ومير ه��ا حداقل به 30 

31.  ج��الل معصوم، »زیر و بم زلزله 
بم«

32.  س��اعات طالیی از لحظۀ شروع 
حادثه تا حداكثر 72 ساعت پس از آن  
است. در این محدودۀ زمانی، احتمال 
نجات مصدومين و افراد گرفتار بسيار 
باال اس��ت. ه��ر چه از س��اعات اوليۀ 
حادث��ه بگ��ذرد این احتم��ال كاهش 

می یابد. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


11150
درصد می رس��د. بنا بر ش��واهد آماری خطر مرگ برای ساكنان 
شهرهای بزرگ در مقایسه با محيط  های شهری باز و شهر های 

كوچک یا روستا ها بسيار بيشتر است.۳۳

9. پيشنهاد

تدوین مقررات مبتنی بر خطر زمين لرزه
از عوامل مه��م در كاهش آس��يب پذیری در منطقه تبریز وضع 
مق��ررات مرب��وط به كاربری اراضی با توجه ب��ه نوع و ماهيت و 
مقي��اس و عملکرد و فاصله از گس��ل اس��ت. در حقيقت هریک 
از عناصر و فضا ها و فعاليت ها باید فضای خاص خود را داش��ته 
باش��د و بر آن اس��اس انتظام  یابد. اگر هدف دستيابی به توسعه 
و افزای��ش ایمنی جامعه اس��ت، باید در كن��ار آیين نامۀ 2800، 
آیين نامۀ شهرسازی و آیين نامه  های دیگری نيز تهيه و اجرا شود 

تا با ایجاد جامعيت محتوایی، ميزان آسيب پذیری كاهش یابد.

ارزیابی کاربری اراضی
گام بع��دی در مدیریت خطر ارزیابی ميزان آس��يب پذیری انواع 
مختلف كاربری اراضی و س��اختمان های اشغال شده در منطقه 
اس��ت. در طراح��ی، فهرس��تی از كاركرد ه��ا و بناهای��ی كه با 
نقشه  های زمين لرزه مرتبط هستند در برآورد ميزان آسيب  پذیری 
س��اختمان ها و مردم مورد اس��تفاده قرار گيرد. گرچه این كار در 
اوضاع فعلی بيشتر از طریق مستندسازی و مدل سازی در منطقۀ 
باغميش��ه قابل حصول اس��ت، تجارب ارزیابی دیگر ش��هر های 

زلزله زده نيز به كار می آید. 

توسعۀ شبكۀ ارتباطی
می توان گف��ت مهمترین عام��ل كاهش آس��يب پذیری منطقۀ 
باغميشه توس��عۀ فضا های ارتباطی است. گذشته از لزوم توسعۀ 
فضا ه��ای ارتباطی جدی��د با نظام طراحی كاماًل ب��از، باید برای 

آمدوش��د روان و راحت، با سياس��ت های مختلف شهرسازی، از 
تراكم مس��کونی و جمعيتی و ساختمانی منطقه كاست. با توسعۀ 
فضا های پاركينگ جمعی و پياده و اصالح قوس ها و تقاطع ها و 
فلکه ها و مهيا كردن تسهيالت و تجهيزات ترافيک و حمل ونقل 

نيز می توان از آسيب پذیری كاست. 

توسعۀ فضا های باز و سبز
باغميش��ه، چنان كه از نامش پيداس��ت، پيش از این باغ و مرتع 
و فضای س��بز بوده اس��ت. بنابراین ضمن حف��ظ باغات و مراتع 
گذش��ته، باید در داخل محالت مس��کونی فضا های باز و سبز را 
هرچه بيشتر توسعه داد. باید در ایجاد فضاهای باز و سبز، واقعيت 
زلزله خيزی منطقه مورد توجه قرار گيرد. دسترس��ی های روان و 
راحت و فضا های استراحت و آرام و امکانات تفریحی و سازه  های 
ساده و كوچک و تأسيسات و تجهيزات شهری و محلی )مستقل( 

و چمن و درختان كوچک را هميشه باید در نظر داشت.

توسعۀ آموزش های همگانی
كش��ور ما از زلزله خيزترین مناطق جهان اس��ت، ولی تا كنون به 
آموزش و آگاهی های عمومی چندان توجهی نش��ده است. حتی 
در طرح های��ی كه در چند س��ال اخير به نام »ط��رح جامع امداد 
و نج��ات« تدوین ش��ده به جایگاه مش��اركت عمومی و آموزش 
همگانی توجهی نش��ده اس��ت. بدیهی اس��ت كه مردمی كه با 
زلزله روبرو می ش��وند، در صورت آگاهی از امدادرسانی و خدمات 
پزشکی و راه اندازی سرپناه اوليه و استفاده از فضا های باز و سبز 
و نظام ه��ای خيابانی و اس��کان موق��ت و هماهنگی با نيرو های 
كمکی و نظير آن، زودتر و بهتر از نيروهای دولتی می توانند جان 

و مال خود را حفظ كنند.
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