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 مالی خسارت و جانی تلفات موجب هستند، آسیب ایجاد مستعد بالقوه حال عین در و خاموش اغلب که) زلزله ژهیو به( یطبیع سوانح

 ییها بخش توسعه و فراوان يها گسل داشتن با کشور غرب شمال کالنشهر نیتر بزرگ عنوان به زیتبر شهر میان، این در. گردند یم

 عوامل نیتر مهم جزء توان یم را يشهر معابر شبکه. است زلزله برابر در ییباال يریپذ بیآس يدارا ،ها گسل نیا يرو در شهر از

ان و فرار يفضا نیتام با یتنگاتنگ ارتباط يدارا که دانست يشهر مناطق يریپذ بیآس  و لرزه نیزم وقوع هنگام در امن مک

 نسبت شاخص دو اساس بر زیتبر شهر معابر شبکه مقاله نیا در. باشد یم بحران وقوع از پس نجات و امداد اتیعمل ییکارا شیافزا

 شهر معابر شبکه از یناش يا لرزه يریپذ بیآس و یبررس يشهر يها بافت يریناپذ نفوذ زانیم و شهر سطح کل به معابر سطح

 شهر تیجمع از درصد 91/4 که يطوربه . است شهر سطح در معابر شبکه نامتعادل اریبس عیتوز از یحاک ها یبررس. است شده ارائه

 ای شهر تیجمع درصد 03/32 مقابل در. دارند اریاخت در را يشهر معابر سطح درصد 45/12 ،يشهر مرفه يها محله نیساکن یعنی

 نقشه با آن قیتلف و زیتبر شهر معابر سطح یبررس زین و باشند یم دارا را شهر معابر درصد 08/17 نینش هیحاش ياه محله نیساکن

 6 و 9 مناطق و اند داده اختصاص خود به را يشهر معابر سطح نیشتریب 2 و 1 مناطق که است نیا نشانگر زیتبر يشهر ماتیتقس

 درصد ،12 ،17 ،19 با بیترت به ،4 ،1 ،5 مناطق زین يریناپذ نفوذ شاخص نظر از. باشند یم معابر شبکه سطوح نیکمتر يدارا

  .اند داده اختصاص خود به را يریناپذ نفوذ درصد نیشتریب

  

  زیتبر شهر معابر، شبکه ،يا لرزه يریپذ بیآس 

 

ز ین« يآن دانست که بازتاب کالبد يها یژگیو نیتر مهماز  توان یمک شهر را ی یارتباط يو شبکه ها ها راه ا

اشند یم» یدسترس رس يو رشد شهر يگوتنبرگ ساختار شهر. ب ا در مفهوم دست ه  کند یمجستجو  یر و معتقد است ک

 يشبکه ها یعنیآن  يو تبلور کالبد یدسترس يکه برا یت فراوانیاهم. تا بر فاصله غلبه کنند کنند یمش جوامع تال

ع  یناش یو بحران ير عادیط غیدر شرا. باشد یمجامعه  يط عادیوط به شراعنوان شد، مرب يو معابر شهر یارتباط ز وقو ا

                                                                            
س يدانشجو. 1 شد یکارشنا راف ار ه و ایجغ ام ه ،يشهر يزیر برن  زاهدان دانشگا
س يدانشجو. 2 شد یکارشنا راف ار ه و ایجغ ام ه ،يشهر يزیر برن  تهران دانشگا
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جامعه باعث  يط عادینه در شرایبه یدسترس يرا اگر برقراریز. گردد یمچندان  دو یدسترس يت ذکر شده برایزلزله، اهم

و یو جر یپس از وقوع زلزله حفظ و دسترس یط بحرانی، در شراشود یم یت سطح زندگیفیت و کیش مطلوبیافزا ان آمد 

تباط. گردد یم یات انسانیحباعث نجات و تداوم  يشد در معابر شهر ، ها گسلزان انطباق با ی، میدر خصوص شبکه ار

ابر شهر ها پلو  ها گرهن تعداد یعرض و ارتفاع معبر و همچن پیم و یاز لحاظ مستق يدر طول شبکه و فرم مع ر چیا  وا

 عرض که است اي کارآمد، شبکه ارتباطی شبکۀ). 33: 1388، يمطالعات شهرساز( تت برخوردار اسیبودن، از اهم

 ارتباطی شبکۀ. دکمتر باش آن يها پل و بیشتر شهري شدۀ ساخته سطوح به نسبت آن سطح و باشد داشته بیشتري

ا کارآمد  باید اي چنین شبکه .باشد اندکی خم و پیچ با و مستقیم آن معابر و باشد مرتبط شهر از خارج هاي شبکه ب

ر فراهم هرچه را آن به سواره دسترسی امکان و کند برقرار مستقیم طور به را حساس يها يکاربر ارتباط    .آورد بیشت

کارآمدي  بر شهري، بافت بودن درشت دانه یا و دانه میان ریزدانه، .است مرتبط نیز بافت نوع با ارتباطی شبکۀ

، تر درشت شهري بافت بندي دانه هرچه .گذارد یم تأثیر ارتباطی شبکۀ  بست بن تعداد و ترافیکی هاي گره درصد باشد

تم( دبو خواهد کمتر آن پذیري آسیب میزان و بیشتر ارتباطی شبکه کارآمدي و شود یم ها کمتر ، ی، عشقینژاد، فتح یحا
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ان مجموعه ای، راه و خيف وزارت مسکن و شهرسازیطبق تعر ، يه موتوریل نقلیعبور وسا ياست که برا ياب

ه  یکنترل دسترس يو برا آورند یمشهر را به وجود  یاصل يابان استخوانبندیخ راه و. شود یماده ساخته یدوچرخه و پ ب

ه ب ين منظور شبکه معابر شهریبد. باشد یممختلف  يبا سطوح عملکرد ییها راهجاد یاز به این يشهر يها بافتدرون 

تب ز نظر سرعت خودروها یمسکون يها بافتتا  شوند یمجاد یا یصورت سلسله مرا امن يعبور يا و یت قرار گیدر  رند 

ربرن یهمچن  . جهت حمل و نقل و تردد از سرعت مناسب استفاده کنند يشهر یعموم يها يکا

که  رندیپذ یمرا  ییها یژگیو يمربوط به سطح عملکرد يازهایبه ن ییجهت پاسخگو ين شبکه معابر شهریبنابرا

انند زلزله یدر شرا ها یژگیون یا ا م ر. ارائه دهند یرد نامطلوبعملک توانند یمط بحران ز  به عنوان مثال کاهش عرض معاب

ر یاخ يها سالدر  ها ساختمانش ارتفاع یدر کنار افزا، )و بن بست ها ها کوچه( یجمع و پخش کننده و معابر محل

ر شهر ياریمنجر به مسدود شدن کامل بس تواند یم ز محدوده هایدر صورت وقوع زلزله گردد و امکان گر ياز معاب  يز ا

ا غیعمل ين اجراین لرزه و همچنیپر خطر در لحظه وقوع زم  در ممکن سازیات امداد و نجات را در ساعات بعد از وقوع ر

ا توجه به مع ). 33: 1388، يمطالعات شهرساز( ب یل آسیمناسب جهت تحل يها شاخص توان یممطرح شده  يارهایب

ابر شهر یناش يلرزه ا يریپذ ا یتبر ياز شبکه مع ل «ن اساس دو شاخص یبر ا. ارائه نمودز ر ر به ک نسبت سطح معاب

پذیم«و » سطح شهر تباطیوضع یجهت بررس» يشهر يها بافت يریزان نفوذ نا تبر یت شبکه ار انتخاب یشهر   .اند شدهز 

ص به موضوع تحقیرودر  توان یمرا  يریب پذیزان آسیسنجش م ين دو شاخص برایل انتخاب ایدل . ق دانستیکرد خا

ر سنجش مین پژوهش بیکرد ایرو ز ا. ت بحران استیریشهرها بعد از وقوع زلزله و نحوه مد یزان آمادگیشتر ب ه یا ن رو ب
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ر  يان مقاوم سازیکه در جر. ..و  ها يکاربرن یب ي، همجوارها ساختمانت سازه، تعداد طبقات یفیکهمچون  یمباحث شه

استفاده قرار    . وجه شده است، کمتر ترندیگ یمدر برابر زلزله مورد 

  

 و شالوده به عنوان چارچوب این. است آن بررسی و تحلیل براي نگرش نحوه و موضوع شامل نظري چارچوب

 این نظري چارچوب. داد مورد نظر يها پرسش به منسجم پاسخی توان یم آن اعتبار به که رود یم کار زیربنایی به

زله اینجا در( حسوان با مقابله ریزي برنامه براساس نوشتارهاي پژوهش ت آسیب پذیري و روابط ،)زل انۀ اطالعا  سام

امه .است گرفته شکل جغرافیایی  و شود یم شناخته شهري ریزي برنامه انواع از یکی عنوان به سوانح با مقابله ریزي برن

ا رویارویی در پاسخگویی و ایجاد آمادگی براي جامع است فرایندي  سانحه وقوع از پیش زمانی مقطع دو در که سوانح، ب

رنامه. شود یماجرا  سانحه وقوع از پس و ز قبل ریزي ب  سانحه وقوع از یا که است اقداماتی مجموعه سانحه، وقوع ا

ا و کند یم جلوگیري د یم آماده سانحه تأثیرات به پاسخگویی برابر در را جامعه و دهد یم کاهش را عوارض سانحه ی  ساز

ز پس ریزي برنامه حه، از پس الزم اقدامات تعیین جهت در است فرایندي سانحه، وقوع ا ت و منابع از تا وقوع سان  امکانا

ادۀ موجود حل. آید عمل به بهینه استف امه نوع این گانۀ سه مرا امه ریزي شامل ریزي برن  فوري، امداد و دورۀ نجات برن

امه و ساماندهی دوره برنامه ریزي ازسازي دوره ریزي برن ط  يکردهاین مقاله رویدر ا. )26: 1383ا، یفرخ ن( شود یم ب مربو

ادگ وده است یبه آم ز سانحه مدنظر ب   .پس ا

رد يریب پذیدر آس یشهر نقش حساس یشبکه ارتباط جنبه هایا. شهر در برابر زلزله دا ل یز ين نقش از  ر قاب

  :است یبررس

 به نقاط امن  یزا و دسترس ز از عوامل خطریباز و مناسب جهت گر ين فضایتام -

 ن لرزهیات امداد و نجات پس از زمیل عملیتسه -

 يو بازساز ي، پاکسازيات آوار برداریع عملیتسر -

له با زلزله به سلسله مراتب  ها یدسترسو  ین موضوع در رابطه با شبکه ارتباطیاول  کند یمدا یارتباط پ ها آندر مقاب

االتر ز ب ا دسترسین سطح در مقیکه ا اولیبنابرا. قابل مالحظه است یمسکون يبه واحدها یاس منطقه و شهر ت ن ین 

اسیفیمتنوع و متعدد با ک يها یدسترس، وجود یموضوع و اصل مرتبط با شبکه ارتباط   ).نیشیپ( تت مناسب به شهر 

رد ز یارتباط يشهرها در ارتباط با شبکه ها يبرا یب رسانیو آس يریب پذیآس يارهایمع    :ر استیشامل موا

ر  يانطباق کمتر یشبکه ارتباطهر چه  - آس ها گسلب اشد،   کمتر است يریب پذیداشته ب

آن میهر چه نسبت عرض  -  کمتر است يریب پذیناسب باشد، آسک معبر به ارتفاع بدنه 

تباط ها گرههر چه تعداد  - اشد، آسیب یدر شبکه ار ر ب  کمتر است يریب پذیشت

تباط ها پلهر چه تعداد  -  استشتر یب يریب پذیشتر باشد، آسیب یدر شبکه ار



 

٤ 

 

آسمعبر خط يها يکاربرهر چه  -  شتر استیب يریب پذیرزا باشند، 

ر به سطح ساخته شده  - آسیبهر چه نسبت سطح معاب اشد،   کمتر است یب رسانیشتر ب

 کمتر است یب رسانیکمتر باشد، آس هر چه تعداد معابر به نسبت -

ابر م - آسیستقهر چه مع  کمتر است یب رسانیم باشد، 

 يریب پذیزان آسیرابطه عرض معبر با م -1 جدول

ر   يریب پذیآس  عرض شبکه معاب

  کم يریب پذیآس  متر 14شتر از یمعابر با عرض ب

از    متوسط يریب پذیآس  متر 14تا  9معابر با عرض کمتر 

از    ادیز يریب پذیآس  متر 9تا  3معابر با عرض کمتر 

از  مت و بن  6معابر با عرض کمتر 

  بست

  ادیار زیبس يریب پذیآس

  106، 1385م، یفخ: ماخذ                                   

مورد  يشهر يها بافت يریز در ارتباط با نفوذپذیتبر مناطق در معابر شبکه سرانه و سهم ن مطالعه مساحت،یدر ا

اده شده در ایتحق روش. قرار گرفت یبررس استف له ترکیق  ز روش توص یبین مقا لعه م یفیا  يبرا. باشد یم یدانیو مطا

آور از طرح تفصیتحق یاصل يداده ها يجمع  استفاده یشهر تبر یلیق  م  ها نقشه يساز هنگام به ين برایهمچن .شدز  اقدا

رداشت م ق در بخش یات مربوط به نحوه انجام روش تحقیجزئ .دیگرد يمعابر شهر ياز محالت و شبکه ها یدانیبه ب

  . ق به طور کامل ذکر شده استیتحق يافته های

ربع در مو 131متروپل شمال غرب ایران با وسعتی حدود  نیتر بزرگعنوان ه شهر تبریز ب یت جغرافیایی قعکیلومتر م

ا ارتفاع متوسط حدود  38، 1ْ، 38َ، 9َْ وطول شرقی  46، 11ْ، 46َ، 23َْ ه  اي متر در جلگه 1340عرض شمالی ب به نام جلگ

اس  ).1379ري زمانی، صغا( تتبریز واقع شده 

ز سوي شمال فالت آذربایجان   رمنستان ا ا فالت ا صال مابین فالت ایران ب که شهر تبریز در آن واقع است، حلقه ات

آناتولی از سوي غرب است ز در مرکز این فالت در ضلع شرقی کرانه هاي دریاچۀ ارومیه قرار گ. و فالت  ه جلگه تبری رفت

چۀ ر ) 67: 1379پناهی جلودار،. (دشو ارومیه محسوب می  و بخشی از جلگه بزرگ کنار دریا موقع جغرافیایی، استقرار شه

صادي و انسانی و  ممالی يها بیشو  ها درهدر محل مقاطع  ه مرزهاي سیاسی و فرهنگی،  ژهیو بهبه همراه عوامل اقت را

باعث ایجاد یک ) شوروي سابق، ترکیه و عراق( رتبریز به کشورهاي همجوارانزیتی هاي ت ارتباطی داخلی و راه يها
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تبریز شده است استراتژیک براي شهر  ز و  چهار راهی ایجاد ه ب. موقعیت ممتا عبارتی عوامل فوق براي شهر موقعیتی 

قابل  1اره شم شکلز در یو شهر تبر یجان شرقیت استان آذربایموقع). 54: 1382رمی،ک ،اصغري زمانی. (تکرده اس

  .مشاهده است

  
  ز در کشوریت استان و شهر تبریموقع - 1 شماره شکل

ا آسیغ ین شاخص که شاخصیاستخراج ا يبرا اشد یم يشهر يلرزه ا يریب پذیر همسو ب در     ACC 1 ن، عنواب

ز استخراج آ ينظر گرفته شده است و برا   . استفاده شده است) 2شماره  شکل(زیشبکه معابر شهر تبر شکلن ا

  

                                                                            
ته از   -1 گرف  Accessibilityبر 
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  زیشبکه معابر شهر تبر - 2شماره  شکل

همسو بودن شاخص مذکور با آسیغ ن یزان ایست که هر چه ما نیا يز به معنایشهر تبر يلرزه ا يریب پذیر 

آسیابد، می شیافزا ها پهنهشاخص در  ر به شبکه معابریب یاز امکان دسترس يل برخورداریبدل( يلرزه ا يریب پذیزان  ) شت

ز که یشهر تبر) مناطق( يمات شهریق آن با نقشه تقسیتلفز و یسطح معابر شهر تبر یاجمال یبررس. افتیکاهش خواهد 

ره  ج آن در شکلینتا ائه شده است، نش) 5(شما را به خود  ين سطح معابر شهریشتریب 2و  1ن است که مناطق یانگر اار

اشند یمن سطوح شبکه معابر یکمتر يدارا 6و  9و مناطق  اند دادهاختصاص  ه شکلطور که اشاره شد از  همان. ب  شمار

 یلیجهت استخراج نقشه تحل. استفاده شده است) ACC( ينسبت سطح معابر شهر یلید نقشه تحلیتول يبرا) 2(

ر شهر ACCشاخص  ا توجه به نسبت سطح شبکه معاب ابر در کل يز، ابتدا تراکم نقطه ایدر کل شهر تبر يب ه یشبکه مع

ا استفاده از م. نقاط شهر محاسبه شده است ،  یابیانیسپس ب هم ارزش  يکه نشانگر پهنه ها 3شماره  شکلنقاط مذکور

اشد یم) ACC( يدر شاخص نسبت سطح شبکه معابر شهر آمار  3شماره  شکلبا توجه به . استخراج شده است ب

ارائه شده  7و  6شماره  يها شکلز در یک مناطق شهر تبریبه تفک» )ACC( نسبت سطح معابر به کل سطح شهر «

  . است

  



 

٧ 

 

  
  زیتبر يشهر يها به شبکه راه یزان دسترسیم - 3شماره  شکل

  



 

٨ 

 

  
  زیدر شهر تبر یط بحرانیدر شرا ییت جابجایقابل - 4 شماره شکل

  

  
ف شهر تبر يسطح معابر شهر - 5شکل شماره    زیدر مناطق مختل
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٩ 

 

  
 زیتبر گانه شهر 9ک مناطق یبه تفک) ACC(هم ارزش شاخص نسبت سطح معابر به سطح شهر  يع پهنه هایتوز: 6شکل شماره 

 
 زیگانه شهر تبر 9ک مناطق یبه تفک )ACC(هم ارزش شاخص نسبت سطح معابر به سطح شهر  يپهنه ها یفراوان - 7شکل شماره 

 

رابطه  يز و برقراریشهر تبر يلرزه ا يریب پذیبا آس يشهر يها بافتبه  یجهت همسو کردن عامل دسترس

آس یان دسترسیم میمستق ا یبافت  1یبنام عدم دسترس يگریاز شاخص د ACCبافت، در کنار شاخص  يریب پذیو 

و  يمعمار یعال يشورا یاصل يها شاخصن شاخص از جمله یا. ز استفاده شده استین يبافت شهر يرینفوذ ناپذ

                                                                            
١  - Inaccessibility 



 

١٠ 

 

شاخص  3ن شورا یا 11/2/1385که بر اساس مصوبه مورخ  باشد یمفرسوده کل کشور  يها بافتن ییدر تع يشهرساز

اسایز   .ستب قرار گرفته ایفرسوده مورد تصو يها بلوک ییر جهت شن

ز یکه ب ییها بلوک: یز دانگیر �  .متر مربع دارند 200مساحت کمتر از  ها آن يها پالکدرصد  50ش ا

ز یکه ب ییها بلوک: يداریناپا �  .ستم سازه استیدار و فاقد سیآن ناپا يدرصد بناها 50ش ا

ز  50ش از یکه ب ییها بلوک: يرینفوذ ناپذ � ابر آن عرض کمتر ا رند 6درصد مع  .متر دا

 

  
  زیآکس شبکه معابر شهر تبر - 8شماره شکل 

 

ر ، ابتدايریر مربوط به شاخص نفوذ ناپذیبا توجه به موارد فوق الذکر، جهت استخراج مقاد ) آکس( ننقشه محور تقا

ر شهر تبریکل ز وارد کردن نقشه مذکور در مح یم دستیز به صورت ترسیه معاب به  GISط یاستخراج شده است و پس ا

قشیا. هر کدام از خطوط وارد شده است يرو یفیمعابر به صورت اطالعات توص ، عرضیصورت نقشه خط لش( هن ن  ک

ره  ایه تحلیبه عنوان نقشه پا) 8شما قرار گرفته » يشهر يها بافت يریزان نفوذ ناپذیم«ر شاخص یستخراج مقادل و 

ابر شهر يبا توجه با آستانه در نظر گرفته شده برا. است  یعال يمصوب شورا يریدر شاخص نفوذ ناپذ يعرض مع

ن تراکم یبنابرا. در نظر گرفته شده است يریاستخراج شاخص نفوذ ناپذ يمتر برا 6، عرض معبر يو شهرساز يمعمار

ره  شکلز مالک استخراج یمتر و کمتر در محدوده شهر تبر 6با عرض  يگذرها  10 شماره شکل. قرار گرفته است 8شما



 

١١ 

 

پذع ینشانگر توز هم  يپهنه ها یفراوان يایگو 11شماره  شکلز و یگانه شهر تبر 9ن مناطق یماب يریشاخص نفوذنا

ز مناطق تبر يریارزش در شاخص نفوذناپذ   .باشند یمز یدر هر کدام ا

  

  
  زیشبکه معابر شهر تبر يریزان نفوذ ناپذیم - 9 شماره شکل

  

  
  )INACC( زیگانه شهر تبر 9ک مناطق یبه تفک يریهم ارزش شاخص نفوذناپذ يع پهنه هایتوز - 10شکل شماره 

  

  
  )INACC( زیگانه شهر تبر 9ک مناطق یبه تفک يریهم ارزش شاخص نفوذ ناپذ يپهنه ها یفراوان - 11شکل شماره 



 

١٢ 

 

ن یابا توجه به اطالعات  .ک مناطق نشان داده شده استیسهم و سرانه شبکه معابر به تفک 2در جدول شماره 

ابر در شهر تبرجدول هد یممتر مربع را نشان  29،3ز رقم ی، سرانه شبکه مع ا توجه به سرانه ها د م یمع يکه ب ، رق ار

اال در مناطق یبس يو سرانه ها 5 و 4زان کمبود مربوط به مناطق ین میشتریب. باشد یم یمناسب ر ب ل یبه دل 8و  7ا

اطق نسبت به مساحت آن بوده استیت کم ایجمع ل . ن من است، فقدان سلسله مراتب معابر به شک آنچه قابل ذکر 

  . ده استیدر شهر باعث گرد را يده ایمناسب است که مشکالت عد

  
  زیتبرمساحت، سهم و سرانه شبکه معابر در مناطق  -2جدول شماره 

  منطقه
متر (مساحت 

  )مربع
  )درصد(سهم 

متر (سرانه 

  )مربع

1  9611246  31،56  25،25  

2  6957744  17،32  24،67  

3  5662548  20  28،9  

4  4927700  17،8  15،7  

5  1338278  27،69  13،89  

6  1004426  23،01  28،48  

7  4546223  11،41  208،2  

8  1903975  5،6  198،33  

9  256855  0,65  27،4  

  29،3  16،2  40823777  زیتبر

  1385ز، یشهر تبر یلیط و نقش جهان پارس، طرح تفضیستا، نقش محین مشاور عرصه، زیمهندس: ماخذ

  

ر یکه با توسعه ب دهد یمل یز را شبکه معابر تشکیدرصد از کل سطح شهر تبر 2/16اطالعات موجود،  يبر مبنا شت

د یز افزایدرصد سطح معابر ن) زرگراه پاسدارانب( یشبکه بزرگراهل یو تکم) طرح جامع 8ژه در منطقه یبه و( رشه ش خواه

ابر در سطح شهر استیع بسیاز توز یحاک ها یبررس. افتی ر یدرصد از جمع 91/4که  يطور. ار نامتعادل شبکه مع ت شه

رند در مقابل یرا در اخت يدرصد سطح معابر شهر 45/12 يمرفه شهر يهاه ن محلیساکن یعنی د  03/32ار دا درص

ابر شهر را دارا  08/17ن یه نشیحاش يهاه ن محلیا ساکنیت شهر یجمع اشد یمدرصد مع ن دو محل، ین ایسه بیمقا. ب

امتعادل ایتوز چه  .سازد یمان یرا نما ين کاربریع ن ر اساس آن ، هر چه م تر شیپب ر یبه بافت ب یزان دسترسیعنوان شد شت



 

١٣ 

 

 يلرزه ا يریب پذیزان آسیبافت و م یزان دسترسیم یعنین لرزه کمتر خواهد بود؛ یاز زم یو تلفات ناش ها بیآسباشد، 

طه معکوس دارندیکدیبافت، با  ز منطقه  یو بخش 4، 3مناطق  یمیفرسوده و قد يها بافتن رابطه در خصوص یا. گر راب ا

  . شهر صادق است یر رسمیغ يها ن سکونتگاهیو همچن 1

  

  
  زیدر شهر تبر یو خدمات یمسکون يها يکاربرنسبت سطح معابر،  - 12شکل شماره 

 38ز که حدود یر هم سطح در شهر تبریاد تقاطع غیل وجود تعداد زیز به دلیر هم سطح نیغ يها تقاطعدر مورد 

آس ها پلن نقش یتقاطع است، همچن آن در کند ها آن یدگیب دیو  و  یرسانات امداد یعمل يدر اثر رخداد زلزله و تبعات 

 .شود یمچار مشکل د یبحران طیز در شراین نظر نیز از ایگفت که شهر تبر توان یمده، یب دیآس يها مکان يبازساز

  . طلبد یمرا  يزان شهرین و برنامه ریولئن توجه مسیبنابرا

ابر شهر توان یم یکل يریجه گیک نتیدر  آس نیتر مهمرا جزء  يشبکه مع دانست  يمناطق شهر يریب پذیعوامل 

ضایبا تام یارتباط تنگاتنگ يکه دارا امن در هنگام وقوع زم ين ف ات امداد و یعمل ییش کاراین لرزه و افزایفرار و مکان 

 یزان دسترسیکرد که م يریجه گین نتیاز مجموعه مباحث فوق چن توان یمن یبنابرا. باشد یمنجات پس از وقوع بحران 

ز زلزله نقش بس ییاز نظر پناه جو بافت هم ا یش یدر افزا یار مهمیدر هنگام وقوع زلزله و هم در زمان امداد پس ا

رسیم یابیجهت ارز. ن لرزه داردیاز وقوع زم یکاهش تلفات ناش  یمختلف يها شاخصق یاز تلف توان یمبافت  یزان دست

ضاینظ ب، هر چه ین ترتیبد. استفاده کرد رمشرف به معاب يبناها، ارتفاع باز، عرض معابر موجود در بافت ير نسبت ف

رسیم اشد، یبه بافت ب یزان دست ر ب اش ها بیآسشت هد بود؛ یاز زم یو تلفات ن رسیم یعنین لرزه کمتر خوا بافت و  یزان دست

ر. گر رابطه معکوس دارندیکدیبافت، با  يلرزه ا يریب پذیزان آسیم ز وضع یاساس بررس ب تباطت شبکه یکه ا شهر  یار

انجام رسیا يریب پذیز و آسیتبر تباط با زلزله به  در  يریزان نفوذ ناپذید مشاهده شد که سطع معابر و مین شبکه در ار



 

١٤ 

 

رنامه ریکسان نبوده و نیز یمناطق مختلف تبر ن یبرنامه ر يمناسب از سو يزیاز به توجه و ب زان دارد تا در مواقع بحرا

ز شبک یناش يریب پذیزان آسیم ز آن برایبه حداقل کاهش  یه ارتباطا آس یامداد رسان يافته و ا ن یب دیو کمک به  دگا

  .استفاده کرد

ان نامه یپا تبریز، موردي نمونه ایران، در نشینی حاشیه روند در پژوهشی ).1379( ،اکبر زمانی، اصغري .1

 .تبریز دانشگاه ارشد، کارشناسی

آن در کاهش خطرات ناش يبافت شهرن مفهوم ییتب). 1384( ،، الهامینیام .2 ز زلزله، خالصه مقاالت  یو نقش  ا

المللیکنفرانس ب ا آن، تبر يو راهکارها یعیطب ياین، بالیمخاطرات زم ین  له ب تبر. زیمقاب   .زیدانشگاه 

 .استان ریزي برنامه و مدیریت سازمان ).1382( شرقی، آذربایجان استان نامه آمار .3

ر تحلیلی). 1379( ،قربان جلودار، پناهی .4 ان یتبریز، پا موردي نمونه ایران، مادرشهرهاي در نشینی حاشیه روند ب

، نامه کارشناسی  .تبریز دانشگاه ارشد

حمر جمهوریجمع .5   .121ام هالل، شماره ی، پیعیطب يایبال). 1385( ،رانیا یاسالم يت هالل ا

اد عشق د؛یحم، یفتح ن؛یحس، نژاد یحاتم .6 رز). 1388(د، یفرش، يآب آسیم یابیا در شهر  يلرزه ا يریب پذیزان 

  .68، شماره یانسان يایجغراف يها پژوهشتهران، مجله  يشهردار 10منطقه : نمونه مورد

، پایریجهت مد SDDک یجاد یا). 1385(م، یم، نسیفخ .7 اسیت بحران زلزله انشگاه  یان نامه کارشن ، د رشد ا

 .ید بهشتیشه

 يباال، نمونه مورد يریب پذیه با آسیک ناحیکاهش اثرات زلزله در  يزیبرنامه ر). 1383(، شیال نیا، فرخ .8

، کارشناسی نامه پایان .شهر تهران 17منطقه   بهشتی، دانشگاه شهید شهرسازي و معماري دانشکده ارشد

 .تهران

 .تهران انتشارات دانشگاه شهري، طراحی در ارتباطی شبکه ،)1383(فریدون،  قریب، .9

 اطالعات جغرافیایی، سیستم از استفاده با اي حرفه و فنی يها هنرستان مکانیابی ).1382(محمدرضا،  کرمی، .10

رشناسییپا تبریز، موردي نمونه ، ان نامه کا  .تبریز دانشگاه ارشد

  ز، جلد اول تا پنجمیشهر تبر ين لرزهایخطر زم يز پهنه بندیطرح ر). 1388(، يمطالعات شهرساز .11

  ز یشهر تبر یلیطرح تفض). 1385(و نقش جهان پارس،  طیستا، نقش محین مشاور عرصه، زیمهندس .12

، مشاور مهندسین .13 و  مسکن کل اداره اول، جلد تبریز، شهري ناحیه عمران و توسعه طرح ).1383( زیستا

  .استان شهرسازي
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