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1پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

مدیریت بحران در سطح محلهکاربري چند منظوره یک مکان براي آشنایی و 
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چکیده
وجود . اجتماعی متفاوتی داشته باشدچند منظوره هاي یشهر پیشنهاد شود که کاربردر این مقاله سعی می شود مکانی در محله یک کالن

د که از این طریق بایکدیگر آشنا می شوند و منشاء انجام کارهایی می ناعث جمع شدن افراد محله در این مکان می گردي چند منظوره بکاربري ها
نار انجام این اقدامات اجتماعی به در ک. گردد که ضمن نشاط در زمان حضور در این مجموعه باعث ارتقاء فرهنگی افراد محله خود نیزمی شوند

پیشنهاد شده مکانساختار مدیریت محله براي این در این مطالعه .موضوع مهم دیگر محله که مدیریت بحران محله است نیز ورود پیدا می کنند
قدامات به نحو مطلوب در آن لحاظ به گونه اي طراحی شده است که مفاهیم طراحی معماري وسازه اي براي انجام این قبیل اساختمان محله. است

..شده است

مقدمه
جملهازافرادتعاملبرايبستري مناسبایجادآنتبعبهومعماري بر خوردار استطراحیدربسزاییاهمیتازامروزدنیايدرافرادتعامل

يمحلهمقیاسدرکههاییپاسخازیکیدرکالن شهرهاامروزه.گیردقرار میمعماراننظرمدهاطراحیازبسیاريدرامروزهکهاستمسائلی
محلیقرار دادناجراستحالدراخیرهايسالدرواستگرفتهصورتمحلهدرساکنافرادبینبیشتر،تعامل پذیريحساینایجادبهشهري

کهشودمیگفتهاخیر کالن شهرهاي کشورهايدر سیاست.استمحلهآنمشکالتبهپرداختنومسکونیيمحلهبهسازيوتعاملتجمع،براي
شهرسازياصولدرکهچراباشدحلقابلمحلهآندرساکنافرادوفضاهاییاحداث چنینوسیلهبهتواندمیاجتماعی محالتمشکالتازبسیاري

,Christopherو1392ب،یشک(باشد میالزامیفضاپایداريجهتکهاستفاکتورهاییازیکیکنندگاناستفادهبه فضايتعلقحسنیز از) 2007
درمسائلومشکالتبهرسیدگیجلساتجلسات مشاوره،خاص،ایاممراسمبرگزاري.گیردمیصورتفضاهاایندرکهمشخصیهايفعالیتجمله

این.استشدهدادهاختصاصمسئلهاینبهدر برخی از محالت کالن شهرهااماکنیحاضرحالدر. )1388،یعیفر(باشد میمحله،مقیاس
خود برخوداربهمختصوویژهمعماريازساختنظرازکهاندشدهواقعمحلهآنتجارييحوزهیاوکاربري مسکونیيحوزهدراکثراهاساختمان

. نبوده و استحکام سازه اي آنها نیز مور تردید است
خاص در یهدفياجرايمحله که به طور منظم برانیاز ساکنیواقع ارتباط گروهدرشرفتهیپيدر محالت کشورهايانجمن محله نهاد

و رندیگیقرار مگریکدیها هستند که کنار هیاز همسایانجمن محله گروه: توان گفتیم. دانندیمحله مانجمنراردیگیخود صورت ميمحله
محله نیساکننیا.خود را بهتر کنندیدارند محل زندگیهم سعيگذارند و با همکاریافکار و احساسات خود را با هم به اشتراك مها،دهیا

بسته . مدرسه واقع در محله باشندایدانشکدهدر محله، صاحبان کسب و کار در محله،نانیاجاره نش،یمسکونيممکن است شامل مالکان خانه ها
توان یگروه در محالت را منیايعمده يهاتیفعال. برگزار شودهاآننیبیفصلیحتایماهانه ،یبه اهداف گروه ممکن است جلسات هفتگ

یاجتماعيطرح هايها در محله، برگزاريریرفع مشکالت در محله، کمک به حل و فصل درگيبراها در محله، تالشیشناخت چالش ها و نگران
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قبل ). 1391، فالح نیاسرپاکدل نژاد  و (محله است نیساکنیبهبود وضع زندگيرابییموارد در واقع راه حل هانیایهمگ. بردناممحله نیساکن
نیالیتشک. روشن شودهستندکارنیبه مشارکت در الیکه مایگروهيانجمن شفاف برانیالیاهداف تشکستیبایانجمن محله ملیاز تشک
یمکان خاصيدارایو دولتمردم نهاد يهاتیبا حماایوردیصورت گ... شده مانند مدرسه، مسجد وفیتعرشیمکان از پکیتواند در یگروه م

).1390ب،یشک(مختص به خود باشد 
می توان از این سراي محله بعنوان پایگاه . ازطرف دیگر اکثر کالن شهرهاي کشور در منطقه زلزله خیز باشدت بسیار زیاد واقع شده است

محلی استفاده نمود مشروط بر اینکه در کنار نگاه معمار گونه به فضاي این مکان، طراحی لرزه اي آن نیز مدنظر طراحان معمار و مدیریت مردمی 
براي این مهم الزم است شرایط و ضوابط مکانی براي آشنایی مردم محله که عموما از اقوام مختلف با گویش و فر هنگ هاي متفاوت . سازه قرارگیرد

نیتامیطراحنیایو اصلیهدف اساس.مال گردد و همچنین ضوابط و جزییات طراحی لرزه اي سازه اي  در سراي محله اجرایی شودهستند اع
در این .کندجادیافراد ايبرالیرا در صورت تماوندیپجادیاتیبتواند قابلستیبایتعامل منیا.باشدیجهت تعامل افراد ساکن در محله مییفضا

سعی می شود مکانی در یک محله شناسایی شود و طراحی معماري جهت آشنایی ساکنین محله به گونه اي انجام شود که عالوه بر ذوق مطالعه 
حضور ساکنین محله در هنگام بحران هاي طبیعی و بصورت خاص وقوع زلزله ودر ساعات طالیی اولیه حضور پیدا کنند و ضمن اطمینان از امنیت 

.هم فکري یکدیگر بحران را در سطح محله خود مدیریت نموده و به همدیگر کمک رسانی کنندسازه بتوانند با 

معماريی مفهومیطراح
مسئله سبب نیانجام شود ایبه درستندیفرانیاگر ا. دندارمی برخانوادهدر کنارخود راشدنیاجتماعيگام هانیاولاهالی یک محله 

نیو ادیآیمبه حسابيشهرعمومی يفضاکیمحله يسرا. شودیمآنهاباال رفتن اعتماد به نفستیو در نهااین اهالینانیاطمشیافزا
يهم قرار گرفتن بلوك هاکنارهر محله از.1392،سحرب،یشک(کندیمحله را گرد هم جمع مکیاست که افراد ساکن در یمکان، مکان

را دارد که در لیور شده است و اغلب شکل مکعب مستطصاطراف محيهاابانیخنیمابيشهریهر بلوك در طراح. شده استلیتشکیساختمان
شود حال اگر فرض .باشندیمی نیمشخص و معيکاربريعموما هر کدام دارایساختمانيبلوك ها. شده انددهیکشيناموازيهاابانیخيلبه 

گرد هم جمع جهت آشنایی آن ها را مکانیجادیاتوان جهتید مناستفاده کننده از آن ها باشو اهالیمشترکشان افراديبلوك ها نقطه نیا
همدیگرباشند و در زمانهاي بحران امدادگر یکدیگر باشند و نشاط شادابی در زمانهاي عادي مراقب با همفکري و همیاري بتوانند یتا به نوعودنم

,Huang(د نماییند براي یکدیگر ایجا جهت یشهر را که عامليهاابانیخستیبایميشهريگرد هم جمع کردن بلوك هارونددر. )2010
یحجممفهوم). 1388لنگ، (د بگذارشیمکان به نمانیدر ارا شتریتعامل بيبرقرارنیتا ابه حداقل رساند،شده اند را یاجتماعروابطفیتضع

پیشنهادي که اهالی بتوانند برخی از کارهاي روز مره خود را در این مکان و مشارکت و همفکري یکدیگر انجام مجموعهي طراحی معماريهیاول
Bently et( دهند  al., .به نمایش گذاشته شده است1-ي در شکل شنهادیمجموعه پيمعماریطراحيهیاولیمفهوم حجم). 1985

يشنهادیمجموعه پيمعماریطراحيهیاولیمفهوم حجم:1شکل

طراحی نهایی معماري به گونه اي شکل گرفته است که کاربري هاي متفاوت در این مکان مشاهده می شود، 1- همانگونه که در تصویر
حاصل این دیدارها باعث آشنایی و . وجود داشته باشد و اهالی محله در زمان حضور خود بتوانند حد اکثر شانس  دیدار با یکدیگر را داشته باشند

در ضمن به لحاظ بصري ویژگی هاي خاص خود را داشته و باعث جذب . فزون تر می شوددوستی اهالی محل گردیده و همکاري و همیاري یکدیگر 
.اهالی میگردد
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قبل ). 1391، فالح نیاسرپاکدل نژاد  و (محله است نیساکنیبهبود وضع زندگيرابییموارد در واقع راه حل هانیایهمگ. بردناممحله نیساکن
نیالیتشک. روشن شودهستندکارنیبه مشارکت در الیکه مایگروهيانجمن شفاف برانیالیاهداف تشکستیبایانجمن محله ملیاز تشک
یمکان خاصيدارایو دولتمردم نهاد يهاتیبا حماایوردیصورت گ... شده مانند مدرسه، مسجد وفیتعرشیمکان از پکیتواند در یگروه م

).1390ب،یشک(مختص به خود باشد 
می توان از این سراي محله بعنوان پایگاه . ازطرف دیگر اکثر کالن شهرهاي کشور در منطقه زلزله خیز باشدت بسیار زیاد واقع شده است

محلی استفاده نمود مشروط بر اینکه در کنار نگاه معمار گونه به فضاي این مکان، طراحی لرزه اي آن نیز مدنظر طراحان معمار و مدیریت مردمی 
براي این مهم الزم است شرایط و ضوابط مکانی براي آشنایی مردم محله که عموما از اقوام مختلف با گویش و فر هنگ هاي متفاوت . سازه قرارگیرد

نیتامیطراحنیایو اصلیهدف اساس.مال گردد و همچنین ضوابط و جزییات طراحی لرزه اي سازه اي  در سراي محله اجرایی شودهستند اع
در این .کندجادیافراد ايبرالیرا در صورت تماوندیپجادیاتیبتواند قابلستیبایتعامل منیا.باشدیجهت تعامل افراد ساکن در محله مییفضا

سعی می شود مکانی در یک محله شناسایی شود و طراحی معماري جهت آشنایی ساکنین محله به گونه اي انجام شود که عالوه بر ذوق مطالعه 
حضور ساکنین محله در هنگام بحران هاي طبیعی و بصورت خاص وقوع زلزله ودر ساعات طالیی اولیه حضور پیدا کنند و ضمن اطمینان از امنیت 

.هم فکري یکدیگر بحران را در سطح محله خود مدیریت نموده و به همدیگر کمک رسانی کنندسازه بتوانند با 

معماريی مفهومیطراح
مسئله سبب نیانجام شود ایبه درستندیفرانیاگر ا. دندارمی برخانوادهدر کنارخود راشدنیاجتماعيگام هانیاولاهالی یک محله 
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متري12، و 11، 10پالن معماري از ارتفاع :2شکل

مشخص است کریدورهایی در طبقات مختلف در نظر گرفته شکلهمانگونه که از . دهدپیشنهادي را نشان میمکانپالن معماري 2شکل
شده است که ضمن کاربري هاي متفاوت ازجمله فضاي نشست هاي فرهنگی، ورزشی، بازي کودکان، و اطالعات شهري اهالی محل حد اکثر 

3-همانگونه که در شکل. ده استبصورت شماتیک کاربري هاي متفاوت نمایش داده ش3- شکل.روبرویی و آشنایی با یکدیگر را داشته باشند
مزیت این . نشانداده شده است این کاربري هاي چند منظوره در هنگام عادي و براي اهداف اجتماعی و آشنایی افراد و خانواده ها طراحی شده است

.شودمکان این است که در زمان وقوع زلزله براي مدیریت بحران در سطح محله استفاده می

هاي چند منظوره براي زمان عادي و استفاده مدیریت بحران در زمان بحرانکاربري :3شکل

مدیریت بحران در کالن شهرها
میلیون نفر در دامنه کوههاي البرز واقع شده 10کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 620با وسعتی حدود یکی از کالن شهرهاي کشور هران ت

. و همچنین ده ها گسل فرعی دیگر همواره این شهر تاریخی را تهدید می کنندکهریزكاست که گسلهاي فعال لرزه زا مانند مشاء، شمال تهران، 
لی باعث شده است که میزان ریسک در خطرپذیري لرزه اي این شهر و همچنین آسیب پذیري المانهاي فیزیکی شهر و وضعیت ساخت و ساز فع

ک در این کالن شهر، مدیریت بحران در قالب الگوریتم علمی آن شاید تنها راهکاري است که سبراي کنترل و کاهش ری. سطح فزاینده اي قرار گیرد
امداد و نجات و بازسازي کالبد فیزیکی و در یک کالبد فضایی متشکل از شهر، مردم و زمان به نحو مطلوب عملگرا باشد، پیشگیري، آمادگی، مقابله،

رکن اصلی مدیریت بحران، فاز پیشگیري و . روحی روانی سانحه دیدگان ازجمله فازهاي مدیریت بحران در یک چرخه به هم پیوسته می باشند
بله، جستجو، امداد و نجات و با انجام این مهم، حجم عملیاتی فازهاي مقا. آمادگی است که مدیریت مطلوب منتج به کاهش ریسک می گردد 
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. و همچنین ده ها گسل فرعی دیگر همواره این شهر تاریخی را تهدید می کنندکهریزكاست که گسلهاي فعال لرزه زا مانند مشاء، شمال تهران، 
لی باعث شده است که میزان ریسک در خطرپذیري لرزه اي این شهر و همچنین آسیب پذیري المانهاي فیزیکی شهر و وضعیت ساخت و ساز فع

ک در این کالن شهر، مدیریت بحران در قالب الگوریتم علمی آن شاید تنها راهکاري است که سبراي کنترل و کاهش ری. سطح فزاینده اي قرار گیرد
امداد و نجات و بازسازي کالبد فیزیکی و در یک کالبد فضایی متشکل از شهر، مردم و زمان به نحو مطلوب عملگرا باشد، پیشگیري، آمادگی، مقابله،

رکن اصلی مدیریت بحران، فاز پیشگیري و . روحی روانی سانحه دیدگان ازجمله فازهاي مدیریت بحران در یک چرخه به هم پیوسته می باشند
بله، جستجو، امداد و نجات و با انجام این مهم، حجم عملیاتی فازهاي مقا. آمادگی است که مدیریت مطلوب منتج به کاهش ریسک می گردد 
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براي عملیاتی شدن این فرایند . بازسازي کالبد فیزیکی و روحی روانی شهر با یک شیب بسیار زیاد کاهش یافته و قابل کنترل و عملیاتی می گردد
یکی از ارکان . ، و عملیاتی شوداز مجراي این ساختار تصمیم سازي، تصمیم گیري. الزم است ساختاربحران از کالن تا خورد و بالعکس ایجاد شود

:میتواند ساختار مدیریت بحران محله باشد که خالصه اي از آن تشریح می شود
یتخصصيهاتهیکمنیمحله و مسئولياریشورایاصلياز هفت نفر اعضامتشکل، امنائتیه:شاملمحلهبحرانتیریساختار و ارکان مد

نیاز بقبل، حین، و بعد از بحراندر موضوعات یمردمیتخصصيهاتهیدر هر محله کمی،که دممریتخصصيهاتهیکم، ومحلهریمدی، مردم
ها با فراخوان تهیکميانتخاب اعضا. باشندیماصلی نفر عضو 7تا 5ها شامل تهیکمنیاز اهرکدام.خواهد شدلیتشکتیصالحافراد صاحب

.ساکن در محله هستنندیو تجربیتخصصتیصاحب صالحداوطلبافراد نیو از بیمحل

اي مجموعهزلزله طرح براي طرح لرزه
طراحی شده 2800ساختمان براي زلزله اي جهت تامین سطح عملکردي استفاده بی وقفه با استفاده از روش مرسوم طیفی استاندارد 

جهت . در نظر گرفته شده است2800برابر طیف پیشنهادي استاندارد 5/1زلزله طرح )1384، ها در برابر زلزلهنامه طراحی ساختمانآیین(است 
ساختمان مورد نظر در ساعات طالیی بعد از زلزله بدون هیچ مشکلی می تواند محل امنی . استفاده شده استSAPطراحی لرزه اي از نرم افزار 

.براي مدیریت بحران نیز عمل کند

ايسازهی مفهومیطراح
توسط ،یشکل برشرییو قابها در زمانِ تغیشکل خمشرییدر زمانِ تغوارهایشوند، دبیصلب ترکيبا قابهایبرشيوارهایکه دیامهنگ

ساختمان با يو به خصوص در باالیدر جهت افقوارهایقابها و دجهیدر نت. خواهند داشتیکسانیشکل رییشده، اجبارا ًتغدمقیهاو تاوهرهایشاهت
و  جابجایی ها در این سیستم دوگانه به حد اقل ممکن میرسد و خسارت دهندیملیرا تشکيتر و سخت ترمقاومةنموده، سازيهمکارگریکدی

هاي غیرسازه اي نیز بصورت چشم گیري کاهش می یابد و از این ساختمان در هنگام و در ساعات طالیی بعد از بحران براي مدیریت بحران و 
دیوارها . مناسب استچنین سازه هاي چند منظوره بسیار يبراواردی-قابیِبیسازه ترکسیستم لرزه بر . حله قابل استفاده استفرماندهی در م

با يدر ساختمانها. اشندممکن است هسته هاي داخلی بسته مانند هسته هاي دور محوطه هاي آسانسور و پله ها باشند یا دیوارهاي موازي ب
به همین علت . شیب منحنی تغییر شکل بیشتراست) پاي ساختمان(سیستم قاب خمشی، تغییرشکل جانبی ساختمان در نواحی که برش باال است 

از طرف دیگر تغییرشکل جانبی سیستم دیوار، مانند طره در مود خمشی می باشد که در این . به این نوع تغییرشکل ، تغییرشکل برشی می گویند
با فرض شالوده کامال صلب و تغییر شکل . یشترین شیب منحنی تغییر شکل در باالي دیوار رخ می دهد و این شیب در پاي دیوار صفر استبحالت

ه هم ناپذیر، در حالتی که این دو سیستم با هم ترکیب می شوند به علت غیرهم شکل بودن منحنی تغییرشکل، برهم اثر متقابل داشته و نیروهایی ب
به دلیل خصوصیات تغییرشکلهاي مختلف دیوار برشی و قاب، دیوار برشی در سمت باالي ساختمان بوسیله قاب ، به عقب کشیده . ی کنندوارد م

از این جهت برش ناشی از زلزله در قسمت باالي ساختمان بوسیله قاب و در قسمت پائین . به جلو رانده می شودمی شود و در پائین ساختمان،
برشی تحمل می گردد، به عبارت دیگر نیروي محوري اعضاي اتصالی قاب و دیوار باعث می شود که در نزدیکی پاي سازه ، دیوار بوسیله دیوار

. دیوار برشی با بازشو استفاده می شود-براي این مجموعه سیستم سازه اي دوگانه قاب.نگهدارنده قاب و در باالي سازه قاب نگهدارنده دیوار باشد
علت استفاده از دیوار برشی با باز شو این است که بخش هاي مختلف بتوانند بایکدیگر ارتباط داشته باشند و . اده از این سیستم گردیددالیل استف

نماي سه بعدي مکان طراحی شده براي کاربري 4-شکل. از طرف دیگر بعلت باز بودن فضا در اطراف زمین از حد اکثر نور طبیعی هم استفاده شود
همانگونه که در شکل مشاهده می شود نماي ساختمان این مکان متفاوت و . ظوره و مدیریت بحران در سطح محله نشانداده شده استچند من

.داراي جاذبه جهت حضور اقشار مختلف محله می باشدو ضمن حفظ فضاي باز و نشاط آور براي بار زلزله بسیار نادر نیز طراحی شده است

مکان طراحی شده براي کاربري چند منظوره و مدیریت بحران در سطح محلهنماي سه بعدي: 4شکل
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،یفرهنگينشست هايفضا.در یک کالنشهر پیشنهاد شده است که داراي کاربردهاي اجتماعی متنوع و متفاوت استمکانی در یک محله

اعمال طراحی مفهومی معماري در این مجموعه باعث گرد هم . می باشدي از جمله این کاربري ها اطالعات شهرمرکز کودکان، و يباز،یورزش
هایی که در سراي محالت موجود همواره مغفول مانده یکی از کاربري. آمدن اقشار مختلف محله، آشنایی آنها و ارتقاء فرهنگی افراد محله می شود

اي به گونهساختمان محله. راي این مکان چند منظوره پیشنهاد شده استساختار مدیریت محله ب. است، نگاه به استفاده مدیریت بحران محله است
اي براي انجام این قبیل اقدامات به نحو مطلوب در آن لحاظ شده طراحی شده است که عالوه بر مفاهیم طراحی معماري، مفاهیم طراحی سازه

سیستم سازه اي بکار گرفته شده در . راد محله ایجاد می شودطراحی معماري به گونه اي شکل گرفته است که حد اکثر ارتباط بین اف. است
دهد که حداقل جابجایی در این سیستم سازه اي نشان می. ساختمان سراي محله،  سیستم دو گانه قاب خمشی و دیوار برشی با باز شو می باشد

استفاده بی وقفه تحت زلزله هاي شدید و بسیار نادر سیستم سازه اي ایجاد می شود و عملکرد اجزاي سیستم سازه اي و غیر سازه اي در سطح
. تحلیل و طراحی شده است2800برابر زلزله طرح استاندارد 5/1ي براي زلزله طرحی سازه اریو غيسازه استمیس. باقی می ماند

مراجع
تحقیقـات سـاختمان و مسـکن، وزارت مسـکن و     ویـرایش سـوم، مرکـز    ) 1384(2800اسـتاندارد  -هـا در برابـر زلزلـه    نامه طراحی ساختمانآیین

،تهران، ایرانشهرسازي

انتشـارات معاونـت امـور    ،هـا تیـ و مامورفیوظـا اهـداف، با ساختار،ییمحالت آشنایتخصصيهاهکارگرو)1391(ماسریپاکدل نژاد م و فالح ن
ی شهرداري تهران، تهران، ایرانو فرهنگیاجتماع

http:/www.hamshahrionline.ir: تیسای، اجتماعیو همبستگییمحله گرا)1388(زیعیفر

، دانشگاه تهراندانشکده معماري، پردیس هنرهاي زیبا، ،ارشدی نامه کارشناسانیپا،محلهکیدر داشتندوستيبرایمکان) 1392(سبیشک
ایران

، ایراندانشگاه تهرانی، دانشکده معماري،کارشناسنامهانیبودن، پاهیهمسا) 1390(سحربیشک

، ایراندانشگاهى، تهرانجهادفر، سازمان انتشاراتنىیعرضایعلترجمه معمارى،هاىهینظرنشیآفر)1388(لنگ ج

Bentley I,  Aleock A, Murrain P, McGlynn S and Smith G (1985) Responsive environments: A manual for Designers,
London: The Architectural press

Christopher D (2007) Environment and Children: Passive Lessons from Everyday Environment, 1st Edition
Architectural press

Huang SCL (2010) The Impact of Public Participation on the Effectiveness of, and Users’ Attachment to Urban
Neighborhood Parks, Landscape Research, 35 (5): 551-562

5المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین 

SEE 7

نتیجه گیري
،یفرهنگينشست هايفضا.در یک کالنشهر پیشنهاد شده است که داراي کاربردهاي اجتماعی متنوع و متفاوت استمکانی در یک محله

اعمال طراحی مفهومی معماري در این مجموعه باعث گرد هم . می باشدي از جمله این کاربري ها اطالعات شهرمرکز کودکان، و يباز،یورزش
هایی که در سراي محالت موجود همواره مغفول مانده یکی از کاربري. آمدن اقشار مختلف محله، آشنایی آنها و ارتقاء فرهنگی افراد محله می شود

اي به گونهساختمان محله. راي این مکان چند منظوره پیشنهاد شده استساختار مدیریت محله ب. است، نگاه به استفاده مدیریت بحران محله است
اي براي انجام این قبیل اقدامات به نحو مطلوب در آن لحاظ شده طراحی شده است که عالوه بر مفاهیم طراحی معماري، مفاهیم طراحی سازه

سیستم سازه اي بکار گرفته شده در . راد محله ایجاد می شودطراحی معماري به گونه اي شکل گرفته است که حد اکثر ارتباط بین اف. است
دهد که حداقل جابجایی در این سیستم سازه اي نشان می. ساختمان سراي محله،  سیستم دو گانه قاب خمشی و دیوار برشی با باز شو می باشد

استفاده بی وقفه تحت زلزله هاي شدید و بسیار نادر سیستم سازه اي ایجاد می شود و عملکرد اجزاي سیستم سازه اي و غیر سازه اي در سطح
. تحلیل و طراحی شده است2800برابر زلزله طرح استاندارد 5/1ي براي زلزله طرحی سازه اریو غيسازه استمیس. باقی می ماند

مراجع
تحقیقـات سـاختمان و مسـکن، وزارت مسـکن و     ویـرایش سـوم، مرکـز    ) 1384(2800اسـتاندارد  -هـا در برابـر زلزلـه    نامه طراحی ساختمانآیین

،تهران، ایرانشهرسازي

انتشـارات معاونـت امـور    ،هـا تیـ و مامورفیوظـا اهـداف، با ساختار،ییمحالت آشنایتخصصيهاهکارگرو)1391(ماسریپاکدل نژاد م و فالح ن
ی شهرداري تهران، تهران، ایرانو فرهنگیاجتماع

http:/www.hamshahrionline.ir: تیسای، اجتماعیو همبستگییمحله گرا)1388(زیعیفر

، دانشگاه تهراندانشکده معماري، پردیس هنرهاي زیبا، ،ارشدی نامه کارشناسانیپا،محلهکیدر داشتندوستيبرایمکان) 1392(سبیشک
ایران

، ایراندانشگاه تهرانی، دانشکده معماري،کارشناسنامهانیبودن، پاهیهمسا) 1390(سحربیشک

، ایراندانشگاهى، تهرانجهادفر، سازمان انتشاراتنىیعرضایعلترجمه معمارى،هاىهینظرنشیآفر)1388(لنگ ج

Bentley I,  Aleock A, Murrain P, McGlynn S and Smith G (1985) Responsive environments: A manual for Designers,
London: The Architectural press

Christopher D (2007) Environment and Children: Passive Lessons from Everyday Environment, 1st Edition
Architectural press

Huang SCL (2010) The Impact of Public Participation on the Effectiveness of, and Users’ Attachment to Urban
Neighborhood Parks, Landscape Research, 35 (5): 551-562

5المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین 

SEE 7

نتیجه گیري
،یفرهنگينشست هايفضا.در یک کالنشهر پیشنهاد شده است که داراي کاربردهاي اجتماعی متنوع و متفاوت استمکانی در یک محله

اعمال طراحی مفهومی معماري در این مجموعه باعث گرد هم . می باشدي از جمله این کاربري ها اطالعات شهرمرکز کودکان، و يباز،یورزش
هایی که در سراي محالت موجود همواره مغفول مانده یکی از کاربري. آمدن اقشار مختلف محله، آشنایی آنها و ارتقاء فرهنگی افراد محله می شود

اي به گونهساختمان محله. راي این مکان چند منظوره پیشنهاد شده استساختار مدیریت محله ب. است، نگاه به استفاده مدیریت بحران محله است
اي براي انجام این قبیل اقدامات به نحو مطلوب در آن لحاظ شده طراحی شده است که عالوه بر مفاهیم طراحی معماري، مفاهیم طراحی سازه

سیستم سازه اي بکار گرفته شده در . راد محله ایجاد می شودطراحی معماري به گونه اي شکل گرفته است که حد اکثر ارتباط بین اف. است
دهد که حداقل جابجایی در این سیستم سازه اي نشان می. ساختمان سراي محله،  سیستم دو گانه قاب خمشی و دیوار برشی با باز شو می باشد

استفاده بی وقفه تحت زلزله هاي شدید و بسیار نادر سیستم سازه اي ایجاد می شود و عملکرد اجزاي سیستم سازه اي و غیر سازه اي در سطح
. تحلیل و طراحی شده است2800برابر زلزله طرح استاندارد 5/1ي براي زلزله طرحی سازه اریو غيسازه استمیس. باقی می ماند

مراجع
تحقیقـات سـاختمان و مسـکن، وزارت مسـکن و     ویـرایش سـوم، مرکـز    ) 1384(2800اسـتاندارد  -هـا در برابـر زلزلـه    نامه طراحی ساختمانآیین

،تهران، ایرانشهرسازي

انتشـارات معاونـت امـور    ،هـا تیـ و مامورفیوظـا اهـداف، با ساختار،ییمحالت آشنایتخصصيهاهکارگرو)1391(ماسریپاکدل نژاد م و فالح ن
ی شهرداري تهران، تهران، ایرانو فرهنگیاجتماع

http:/www.hamshahrionline.ir: تیسای، اجتماعیو همبستگییمحله گرا)1388(زیعیفر

، دانشگاه تهراندانشکده معماري، پردیس هنرهاي زیبا، ،ارشدی نامه کارشناسانیپا،محلهکیدر داشتندوستيبرایمکان) 1392(سبیشک
ایران

، ایراندانشگاه تهرانی، دانشکده معماري،کارشناسنامهانیبودن، پاهیهمسا) 1390(سحربیشک

، ایراندانشگاهى، تهرانجهادفر، سازمان انتشاراتنىیعرضایعلترجمه معمارى،هاىهینظرنشیآفر)1388(لنگ ج

Bentley I,  Aleock A, Murrain P, McGlynn S and Smith G (1985) Responsive environments: A manual for Designers,
London: The Architectural press

Christopher D (2007) Environment and Children: Passive Lessons from Everyday Environment, 1st Edition
Architectural press

Huang SCL (2010) The Impact of Public Participation on the Effectiveness of, and Users’ Attachment to Urban
Neighborhood Parks, Landscape Research, 35 (5): 551-562

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

